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Spostovane bra/ke in bra/cil 
Letos praznuje nasa revija pomemben jubilej , deseto leto izhajanja. Ciani uredniskega odbora 

se bomo se posebeJ potrudili in bralcem pripravili kako prijetno presenecenje. Sicer pa je revija 
zadnje oblikovne in vsebinske spremembe dozivela z novim uredniskim odborom pred dvema 
letoma, kar se je odrazilo tudi v priblizno stiridesetih novih narocilih na revijo. Glavno vodilo dela 
nasega uredniskega odbora bo se naprej predvsem skrb za bogato in pestro vsebino ter privlacno 
obliko. Ob tem si zelimo vsaj taksnega sodelovanja bralcev kot do sedaj, ko ste urednistvo 
preplavili s clanki. 

V prvi stevilki jubilejnega letnika vas zelimo zlasti opozoriti na aktivno rabo metode dela s 
slikovnim gradivom, ki Yam jo predstavlja mag. Danijela Trskan, na obravnavo izkustvenega 
ucenja na primeru metode igre vlog, ki ga pripravlja Vilma Brodnik, in na prikaz raziskovalnega 
ucenja izpod peresa mag. Pavle Karba. Zanimivo branje prinasata tudi obe strokovni rubriki s 
clanki dr. Ervina Dolenca, ki obravnava italijanski in slovenski fasizem, dr. Janeza Marolta s prikazom 
razvoJa koledarja in dr. Staneta Grande z najnovejsimi izsledki 0 vlogi Siovencev v revolucionarnem 
letu 1848. Zanirnivo obravnavo boja rned centralizmom in federalizmom do sprejetja vidovdanske 
ustave prinasa clanek Blaza Vurnika. Opozoriti pa vas zelimo se na prikaz rnuzejskih zbirk in 
pedagoske dejavnosti Muzeja Miklova hisa v Ribnici z najnovejso pridobitvijo, prvo stalno rnuzejsko 
predstavitvijo rnnozicnega izseljevanja Siovencev v ZDA pred prvo svetovno vojno na primeru 
Ribniske doline. 

Delo svetovalcev za zgodovino Zavoda Republike Siovenije za solstvo je se naprej usrnerjeno 
predvsern v spremljavo prenovljenih ucnih nacrtov za zgodovino v devetletni osnovni soli in 
girnnazijah ter po novem se predmetnih katalogov v poklicnih solah s solskim in dualnirn sisternom. 
Porocilo 0 analizi sprernljave prenovljenih ucnih na6rtov v prvern (za solski leli 1998/1999 in 
1999/2000) in drugem (za solsko leto 1999/2000) letniku gimnazije je dne 25. januarja 2001 
sprejel tudi Strokovni svet Republike Siovenije za splosno izobrazevanje. 

Ze cetrto leto potekajo v organizaciji Zavoda Republike Siovenije za solstvo tudi tekmovanja iz 
znanja zgodovine za osnovnosolce. Letos so se tematsko nanasala na obdobje 15. in 16. stoletja. 

S ponosom vas obvescamo se 0 pomembni novosti - prvi domaci zgodovinski izobrazevalni 
videokaseti z naslovom Izseljevanje Siovencev v ZDA pred prvo svetovno vojno, posneto v 
produkciji Zavoda Republike Siovenije za solstvo pod reziserskirn umetniskim vodstvom Ane 
Nuse Dragan in po scenariju dr. Marjana Drnovska, prejemnika zlatega znaka ZRC SAZU za 

dosezke na raziskovalnem podroeju za leto 2000. Siovesna predstavitev videofilma 
je bila na simpoziju Zavoda Republike Siovenije za solstvo je v Portorozu 2. 
april a 2001, videokaseta pa bo opremljena tudi z brosuro za uCitelje. Vodilna 
tema letosnjega, ze tretjega simpozija Zavoda Republike Siovenije za solstvo je 
bila Ucenje zazivljenje s predstavitvijo sodobnih trendovv pedagogiki . Svetovalci 
za zgodovino smo svoj prispevek na simpoziju zasnovali interdisciplinarno v 
obliki seminarja in treh delavnic. Skupaj s svetovalci za geografijo smo na terno 

mnozicnega izseljevanja in ob predstavitvi videokasete ponazorili pedagoske 
novosti pri pouku zgodovine in geografije. Poudarek je bil na ucnociljnem 
nacrtovanju pouka s snovanjem procesnih oz. vsezivljenjskih ciljev. 

Marzanove taksonomije znanja in ciljev, ki si poleg bolj poznane Bloomove 
zaradi nazornosti in jasne razgrajenosti vse bolj utira pot v solsko prakso. 
Predstavljeni so bili tudi aktivni nacini poucevanja in ucenja zgodovine 
z metodama igre vlog in delom z zgodovinskimi viri oz. besedili ter 
najvecja novost - portfolio ucenca pri pouku zgodovine, a katerem 
pripravljamo obseznejii Cianek, krajso informacijo pa lahko preberete 
tudi v zborniku simpozija. Predvsem pa, upajte si uporabljati novejse 

prijeme z uvajanjem novosti v pouk zgodovine. Sodobne generacije 
ucencev yarn bodo hvalezne in zagotovo bode bolj motivirane za ucenje, 
predvsem pa bo kakovost znanja boljsa. 

Vilma Brodnlk, 
odgovorna urednica 
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Sodobna d daktika pouka zgodovine v teorlji in praksi 

Danijela Trskan 

METODA DELA S SLJKOVNJM 
GRADJVOM PRJ POUKU IGODOVJNE 

Od leta 1991 naprej izhajajo vsako 
leto v Sioveniji stevilna ueila za 
predmet zgodovina v osnovnih in 
srednjih solah, ki vsebujejo bogato 
slikovno gradivo. Zato je treba po
svetiti vee pozornosti metodi dela s 
tern gradivom. 

Med slikovno gradivo spadajo foto
grafije, umetniske slike, plakati, kari
kature, zemljevidi, grafi, statisticne 
tabele, skiee itd. Slika je pri pouku 
zgodovine »opazovalni objekt znanja 
ali vir znanja za razpoznavanje doloce
nega zg0,d0vinskega pojava ali do
godka«. ' Stefan Trojar deli slike na do
kumentarne realisticne slike ali foto
grafije; slikovne rekonstrukeije ali ma
kete zgodovinskih objektov in situaeij 
ter na abstraktne shematske slike (v 
obliki miselnih vzoreev, grafikonov, 
simbolnih slik itdV 

Vecina uCiteljev zgodovine v Sioveniji 
uporablja slikovno gradivo kot motiva
eijsko in demonstraeijsko gradivo pri 
obravnavanju ucne snovi, manj pa kot 
sredstvo pri obravnavanju ucne snovi 
ali kot sredstvo za urjenje in ponavljan)e 
(oz. utrjevanje). V zahodnih drzavah (se 
posebej v Franei)i in Veliki 8ritaniji) pa 
se slikovno gradivo uporablja kot 
studijsko gradivo. 

Pri slikovnem gradivu, ki se uporablja 
kot motivaeijsko sredstvo, lahko ucenei 
izrazijo svojo reakeijo ali asoeiaeijo nanj 
ali svoje mnen)e in oeeno. Pri slikah, ki 
se uporabljajo kot pomoc za pridobi
vanje nove ucne snovi oz . kot vir 
znanja, lahko ucitelji postavijo vpra
sanja, ki se nanasajo na prostor, kraj 
in cas, osebe, vzroke in poslediee do
godka, vsebino in podrobnosti slike ter 
primerjavo in povezavo z drugimi do
godki in obdobji. Pri slikah, ki se upo
rabljajo kot studijsko gradivo, se vpra
sanja nanasajo na zanesljivost, verodo
stojnost, pomembnost in vrednost sli
kovnega grad iva, avtorjevo stalisce do 
vsebine, na cas in razloge nastanka 
tega gradiva. 

Pri metodi dela s slikovnlm gradivom 
se ponavadi uporablja induktivna pot 
spoznavanja vsebine in zgodovinske 
interpretaeije. Ta pot pa poteka po raz
licnih fazah dela. Stefan Trojar je razdelil 
faze na sest delov: »1. Predstavitev 
slike in delovni napotki uceneem; 2. 
Spodbujanje in zbiranje spontanih 
vtisov uceneev 0 sliki; 3. Celovit opis 
vsebine slike v obliki usmerjenega 
razgovora ; 4. Analiticno proucevanje 
vsebinskih elementov slike in postopno 
spoznavanje njenega zgodovinskega 
sporocila; 5. Celovito proucevanje vse
bine slike in spoznanje n)enega po
mena za zgodovinske razmere dolo
cenega obdobja; 6. Sinteticna oeenitev 
slike v vlogi zgodovinskega vira.«3 

Pri metodi dela s slikovnim gradivom 
prevladujejo tri osnovne stopnje pro
ucevanja. PNa stopnja je branje slikov
nega gradiva, to je branje informaeij, 
ki jih podaja slikovno gradivo 0 avtorju, 
naslovu, kra)u, datumu izdaje, potem 
prepoznavanje vrste slikovnega gradiva 
(plakat, fotografija, umetniska slika ... ), 
prepoznavanje vrste vsebine, ki jo pri
kazuje slikovno gradivo (npr. gospodar
ska, druzbena, verska, politicna tema ... ). 
Druga stopnja je podroben opis ele
mentov slikovnega grad iva, uporablje
nih baN in geometrije. Tretja stopnja je 
razlaga slikovnega grad iva, kjer se po
udari zgodovinski, literarni ali umetniski 
kontekst, zgodovinska ali umetniska 
vrednost slikovnega gradiva ter vloga 
in stalisce avtorja.' 

Pri metodi dela s slikovnim gradivom 
se ucenee navaja na preeizno opazo
vanje in analiziranje ter vrednotenje 
slikovnega gradiva. V nadaljevanju so 
predstavljene metode za razlicno sli
kovno gradivo. 

~ We.ber T 1997 Statitr13 ondinamitrla sU<a pro pouku zgodovtne V' Zgodollina ~ Wi; LjubI,a1'\a Lewok VI :!;t 1, SIr 44 
3 ~0J3I, ~ 1996 VIoga slikr;., poukuzgodovlrleln OOI/e moinostl modernega sloko.....ega pnkazoo.ranj<l 2, del V, Zgodovina vWli Ljubljana, Letnikv?lt 4 Sir 29 

fqar, 1996. \I1oo;;a sl.,<,pn poukuzgodowlellnove rrclnosb rnodernega slikovnega prikazovanja 2. del V ZgodovIna v ~oI;, l ' til ' Le' vi'; 4 
4 Vet. 0 metodi deli! s slikovnllTl grOOl\lorrr H'SiOlro 2re 1993 Collection J Marseille Nathan. sIr, 300-301 JU j<lna tnlk t sir. 31 

5 Vet 0 tel IThllod l. Histoore 1 ra, 1994 Coi lection J Marseille Nathan, Sir 92 

Metoda dela s fotografijami 

Pri proucevanju fotograflj se morajo 
ucenei najprej nauCiti brati fotografijo. 
to je ugotoviti cas in kraj nastanka, 
avtorja fotografi)e in velikost fotografije, 
potem pa opisati vsebino, to je opisati, 
kaj je v ospredju, v ozadju in v sredini 
fotografije, ter razloziti namen fotografa 
in nazadnje vrednost fotografije. 

Belgijski begunci, ki so dobili zatocisce v nevtralni 
Nizozemski 
NJeber, T, Novak, D. 1996: 20. stoletje v zgo
dovinskih virih , besedi in slikah. Od zacetka 
dvajsetega stoletja do konca plVe svetovne vojne 
(1900-1918). DZS. Ljubljana, sir. 51/ 

Glavna splosna vprasanja, ki se 
lahko postavijo na katerokoli fotografijo, 
SO: Kaj je na fotografiji?; Kdo je avtor?; 
Kdaj je nastala fotografija?; Kaj je hotel 
avtor, da se vidi na fotografiji?; Za koga 
je ustvaril fotografijo?; Kaj na fotografiji 
se lahko uporabi za opis dogodka?; 
Kaksna je vrednost sporocila fotogra
fije? ipd. 5 Taksna vprasanja se lahko 
postavijo tudi na spodnjo sliko. 

Metoda dela z umetniskimi 
slikami 

Umetniske slike se lahko uporabljaJO 
kot vir podatkov, studijski dokument ali 
ilustraeija. Ponavadi izrazajo custva in 

Malija Jama (1872- 1947), 'Rajanje' (olie), ok. 
1935, Narodna galerija v Ljubljani 
/Weber, T., Novak , O. 1996: 20. stoletje v 
zgodovinskih virih , besedi in slikah. Od zacetka 
dvajsetega stoletja do konca pIV8 svetovne vojne 
(1900-1918). DZS. Ljubljana, Sir. 13/. 
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osebnost avtorja in pricajo 0 velikih 
spremembah obdobja. Pri prouceva
nju umetniskih slik, bi se morali ucenci 
nauciti prepoznati vrsto slike (npr. por
tret, alegorija, tihozitje, zgodovinska 
pokrajina ... ), ugotoviti tematiko in 
avtorja, prouCiti uporabljeno tehniko 
(npr. skica s svincnikom, ogljem, rde
cim svincnikom, tehnike na podlagi vo
de: akvareli , pasteli, freska, tempera, 
vodene barYe; oljna slika; kamnotisk, 
radiranka, lesorez, bakrorez ... ) in ugo
toviti notranjo sestavo slike (npr. nacrt, 
barYe, svetloba, sence ... ) ter prouciti 
osebe in predmete na sliki (npr. prostor, 
oblike, vedenje, poteze itd.). Potem bi 
morali znati razlozit i pomen slike v 
umetnosti in zgodovini s podrobnim 
poznavanjem avtorja, znati uvrstiti sliko 
v zgodovinski , literarni ali umetniski 
kontekst ter ugotoviti vrednost slike.' 

Na sl iko na prejsnji strani se lahko 
postavijo naslednja splosna vprasanja: 
Kaksen je naslov slike?; Kaksna je 
tematika?; Kdo je avtor in kje je zivel; 
Ali je sl ika zanesljiv vir oz. ali prikazuje 
realnost?; Koga in kaj prikazuje?; Kak
sna je uporabnost in vrednost slike? 

Metoda de/a s karikaturami 
Pri proucevanju karikatur bi morali 

ucenci ugotoviti, katere osebnosti so 
prikazane; ugotoviti, ali gre za nelite
rarno sporocilo ali je Ie simbolicno; 
ugotovitl glavni problem, dogodek s 
slike in zgodovinsko ozadje; spoznati 
svetovne tematike pri karikaturah (kot 
npr. humor, jeza, resnica, pravica); ugo-

Nemski cesar Viljem II. 
IWeber, T., Novak, D. 1996: 20. stoletje v 
zgodovinskih virih, besedi in slikah. Od zacetka 
dvajsetega stoletja do konca prve svetovne vojne 
(1900-1918) DZS. Liubljana, sir. 21/ 

toviti custveno povezavo z avtorjem ter 
odkriti njegovo pristranskost. ' 

Glavna splosna vprasanja, ki se na
nasajo na karikature, so: Kdo je pri
kazan na karikaturi?; Kaj dela ta ose
ba?; Kateri predmeti SO na karikaturi ; 
Kaj predstavljajo sirnboli?; V kaksni 
povezavi je slika z osebo, dogodkom 
ali problemom, ki ga avtor predstavlja?; 
Ali je problem resno ali satiricno obrav
navan?; Kaksen je avtorjev odnos do 
problema?; Kaj pomenijo napisi oz. 
podnaslovi; Kaksno je sporocilo ka
rikature? ; Kako lahko karikatura do
prinese k razumevanju zgodovinskega 
dogajanja?' Taksna vprasanja se lah
ko postavijo tudi na spodnjo karikaturo. 

Metoda de/a s statisticnimi 
tabe/ami9 

Pri proucevanju statisticnih tabel bi 
se morali ucenci nauciti ugotoviti na
slov, uporabljene enote (npr milijoni , 
odstotki, pribliznost podatkov) , navesti 

II. obrt in industrija 

III. trgovina in pro met 3,83 % 

IV. jayne slu2:be in svobodni poklici 2,79 % 

V. rentniki in zavodniki 6,43 % 

vir in obdobje ter opisati in primerjati 
podatke med seboj 'O 

Na spodnjo tabelo se lahko postavijo 
naslednja vprasanja: Kaj predstavlja 
statisticna tabela?; Kaksne enote so 
uporabljene?; Kaksna je casovna raz
lika?; Kaksne so ugotovitve pri primer
javi podatkov? itd. 

Metoda de/a z grafi 
Pri proucevanju grafov bi morali ucen

ci znati navesti naslov, vir, obdobje in 
uporabljene enote, potem opisati in 
razloziti grafe (to je ugotoviti, kaj graf 
omogoca, da se vidi , razloziti nagnje
nja in preobrate s pomocjo znanja ter 
ugotoviti vrsto grafa)." Na spodnji graf 
se lahko postavijo naslednja vprasa
nja: Kaj predstavlja graf?; Kaj pred
stavljajo vodoravni stolpiCi? Kaj pred
stavljajo stevilke? Kje so vidne najvecje 
spremembe? 

12,14% 19,92 % 

5,50 % 7,95 % 7,42 % 

4,45 % 5,41 % 5 ,37 % 

2.79 % 76 % 

Podatki poklicne statistike: Primerjava za Siovenijo od 1880 do 1931 
/Lazarevic, Z. 1997: Siovensko gospodarstvov prvi Jugoslaviji. Zgodovinski viri. Modrijan. Ljubljana, 
sir. 62./ 
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Rast slovenske industrije med vojnama 
/Lazarevic, Z. 1997: Siovensko gospodarstvo v prvi Jugoslaviji, Zgodovinski viri. Modrijan. Ljubljana, 
str. 8./ 

6 Vet 0 lei metodo: Histo<re Ire 1994 Coilection J Marseille, Nathan, . tf 36 On Histoire Termirldie 1998 CollectlOl1 J, Marseil le Nathan, SII, 332 
7 vet 0 tej metod,. Workshop Materials 1997 History, Internalional Baccalaureate EUfOpe/A1rica/Middle Ea,t Six! SLImmer workshops l jublj,ma Slovenia , 

30 6 - 4 7 1997, Sir 00-99111 HistOlre Termlnale 11998), CoIIecHon J, Ma'seiile Nathan, st r 248 
8 WorkshOp Mate<iats 1997 HISIOry, Ime/rlanonal BaccaJaureate EurOpe/A1ricaIMiddle East. SiX! SlJITlmer v.or\(shops Ljubljana Slovenia, 30. 6 ,- 4 7 1997, 

str 99 
9 ·1 DeIo s podalkJ (~Iev1i1amiJ, ki jih naMoo ""I)"':~jemo v US'lajanje f1O">'egiI ocnega grool'la , kI note lrenutnega znacaja, ampal< opozarja a~ omogoca 

lIfesnitente ~ ir~e zaslavl)ene clispOl>CIje ali cil!<l 2 Delo. ki utrjuje zgodovinskoznanje s konkretizac'JO in \/IZuaiizocljo zgoclo'llnskih podRtkov, 3, Dela, ki r>e 
vodi na stran poW, ampak do cilj1l" razrot,rv; p"obIema. ki ga je treba razret.iti ali osvetiiti , 4 DeIo. ki I/Odi tudi k \Ifl1E!\IanlU ozadij. ki poslechtno vplivajO rid 
zgodow1sko ~rTI(!\Iante obrsvnavsnega prot>iema " Weber. T 1997 Stat'sticni p-xla1J<i (stevilke) pro pouku zgodovine , v ZgodO'vina v So~ l jLJbl)ooa Lelnik 
VI ~t 3. str, 44 

10 Vet ote) metodi: H'stoire 2re 1993 Coilection J Marse, P.e Nathan. str 29 On Hisloire Termmale, 1998 Col lection J, Marseille Nathan, SIr. 116 Pro lej metodi 
se lanko uporablj1ljo enostavne ratunsi<e operacije: npr vi~ina povecanja v odslolkih x2-xl!xlxl00, x2 predstavlja \ll"ednosl ladnjega lela, x l \1"ednosl 
prvega lela 

11 vet 0 lej metodi Histolf<l Ire. 1994 Coilection J. Marseil:e. Nathan, SIr 136: HistOire Termlf1ale 1998, CoIJeclian J Marseille, Nathan, sIr 100 in Triaud, C 
1998 Composition. etude et commentaire de documents Hisloire at gOOgrap/l;e , Baccalaur,*,t L· ES·S Paris Vauibert. SIr 59 
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Metoda dela s plakati 
Pri pojasnjevanju (propagandnih) 

plakatov bi morali ucenci najprej 
ugotoviti temo plakata (npr. volitve, 
informacije, ideologija), avtorja plakata 
(na podlagi podpisa na plakatu ali na 
podlagi elementov, ee ni podpisa); 
datum izdaje (ce datuma ni pa na 
podlagi elementov, ki postavljajo plakat 
v dolocen cas); potem pa analizirati 
plakat, to je opisati njegovo sestavo 
(npr. kaj je v ospredju, kaj v sredini in 
kaj v ozadju plakata; kaksno mesto ima 
besedilo in kaksno ilustracije) , ugotoviti 
simboliko barv in pisave; ugotoviti po
liticno mnenje avtorja (kdo je njegov 
sovra.znik, katere so njegove vrednote), 
ugotoviti, komu je plakat namenjen oz. 
kdo je tarea ter ugotoviti sporocilo in 
vrednost pricevanja tega plakata.12 

Ameriski klic k orozju 
/Weber, T., Novak, D. 1996: 20. stoletje v 
zgodovinskih virih, besedi in slikah. Od zacetka 
dvajsetega stoletja do konca prve svetovne vojne 
(1900-1918). DZS. Ljubljana, str. 33./ 

Na zgornji plakat se lahko postavijo 
naslednja splosna vprasanja: Kaksna 
je tematika plakata?; Kdaj je bil plakat 
narejen?; Kaj predstavlja oseba?; Kaj 
pomeni besedilo?; Komu je bil name
njen?; Kak5nO je sporoCilo plakata? itd. 

Metoda dela s skicami 
Skice so lahko realistiene, shemat

ske ali kronoloske. Realisticne skice so 
tiste, ki ponazarjajo zgodovinski objekt, 
dejanje ali predmet. Shematske skice 
vsebujejo preproste risbe in besedilo, 
ki ponazarjajo zveze med osebami in 
idejami , zveze med vzroki in pos le-

dicami ipd. Kronoloske sheme pa se 
uporabljajo za ponazoritev poteka 
vojne ali revolucije ter casovni prikaz 
dogodkov. 

Pri proueevanju skic bi morali ueenci 
najprej odkriti naslov in leto predstav
Ijenih podatkov; analizirati legendo (5e 
posebej: pusCice, povezave, simbole, 
barYe ipd.), nacin sestave skice (ali je 
branje vertikalno ali vodoravno); natan
eno opisati predstavljene elemente 
(npr. imena, letnice); ugotoviti pove-

Puhovo matorna kola iz leta 1904 

zave in odnose med elementi, ki so na
kazani s pU5cicami; razloziti pomemb
ne izraze; poiskati dodatne informacije 
za nejasne informacije ter definirati tip 
strukture, ki jo razkriva skica (npr. poli
tieni rezim , gospodarski sistem ipd.)13. 

Pri proucevanju realisticnih skic mo
rajo ponavadi ueenci ugotoviti, kaj pred
stavljajo, v kateri eas spadajo in kaksna 
je njena vrednost. 

/VVeber, r. Novak, D. 1996: 20. sto/elje v zgodovinskih virih. besed; in slikah. Od zatetka dvajsetega 
sto/elja do konca prve svetovne vojne (1900-1918). DZS. Ljubljana, str. 11./ 

,.....--. ..... _. HRANILNE VL()(j£ V SlDVENI1I 

OELNISKE 
DRUU. 
(BANI«J 
fJDOI1IUI. 

DlNt:lRI5V 

Bistvo zadruge: Hranilne vloge v Sioveniji 
lLazarevic, Z. 1997: Siovensko gospodarstvo v prvi Jugoslaviji. Zgodovinski viri. Modrijan. Ljubljana, 
str.73/ 

12 ~ 0 lej rnetOOI HosIoIre 1M 1994 COIleelion J Marseille Nathan. str 34811'l tlstoile lemmale 199E1 CollectIOn J Mar~e NaHla", Sir 146 
13 H$lOJre 2" 1993 CoIlecl~ J Marsetlle Nathan, SIr 294 
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Pri proucevanju shematskih skic mo
rajo ponavadi ucenci ugotoviti naslov 
OZ. temo, vrsto sheme (horizontalna, 
vertikalna, piramidasta), casovni in pro
storski obseg, ugotoviti povezave med 
elementi, ki jih nakazujejo puscice al i 
drugi simboli, ter lociti pomembnejse 
vsebinske elemente s pomocjo veliko
sti ali barvnih odtenkov pisave. 14 

Pri proucevanju kronoloskih shem oz. 
tabel morajo ucenci ponavadi ugotoviti 
vsebino, casovni obseg, prostorski ob
seg, vrste razporeditev ter naCin klasifici
ranja (npr. politicnih , gospodarskih, druz
benih, verskih, kulturnih dogodkov .. }'5 

Metoda deJa z zemJjevidi 

»Zgodovinska karta je mocno ab
straktna oblika slikovnega zgodovin
skega sporocila. Je pravzaprav nepo
gresljiv ucni pripomocek za pojasnje
vanje prostorskih potez zgodovinske
ga dogajanja.«16 Obstajajo razlicne 
delitve vrste zgodovinskih kart . Najpo
gostejsa je delitev na tematske karte 
(npr. politicne karte, gospodarske 
karte, demografske karte) in na dogra
ditvene karte, ki jih morajo ucenci do
polniti (grafoskopske prosojnice, karte 
v delovnih zvezkih ipd.).17 

Pri branju zgodovinske karte oz. 
zemljevida bi mora Ii ucenci ugotoviti 
naslov, ki nakazuje temo; opredeliti 

Zeml jevid Balkana po 
miru v Bukaresti 1913 
IWeber, T., Novak, D. 
1996: 20. stofetje v 
zgodovinskih virih, 
besedi in slikah. Od 
zacetka dvajsetega 
stofetja do konca pNe 
svetovne vojne (1900-
1918). OZS. LJubljana, 
str. 21 .1 

prostar (do kam sega podrocje na 
sever, na jug, na vzhod, na zahod); 
odkriti glavne prostorske dele (npr. de
zele, gospodarske regije, dominantna 
podrocja) ; ugotoviti situacije (s pomocjo 
barv); prebrati legendo po elernentih; 
ugotoviti neposredno dogajanje, ki ga 
nakazujejo pusCice ali drugi simboli ; 
ugotoviti vrsto karte (npr. opisna; te
matska: politicna, gospodarska, kultur
na, druzbena .. . ) in ugotoviti oblikovane 
odnose na karti rned podrocji (npr. 
trgovina, osvajanja, zveze ipd.).18 

Na zgomji zemljevid se lahko posta
vijo naslednja splosna vprasanja: 
Kaksen je naslov?; Kateri geografski 
prostor je prikazan?; Kaj prikazuje le
genda?; Kaksna je vrsta zemljevida? itd. 

SkJep 

Glavni narnen uporabe slikovnega 
grad iva je motivirati ucence, konkre
tizirati ucno snov, povecati koliCino in 
kvaliteto znanja, poglobiti in nazorno 
predstaviti ucno snov, zagotoviti dolgo
trajnejse znanje ter spodbuditi siste
maticno opazovanje in analiziranje sli
kovnega grad iva. 

Poleg tega pa metoda dela s slikov
nim gradivom ucence navaja na pravo 
delo zgodovinarjev, razvija kriticno 
misljenje in tudi povecuje zanimanje za 
predmet zgodovina. 

14 Ve¢ 0 lej melodic Tr~ud. C. 1998 Composil'on, etude e1 commentaore de documents. HistolJe el gOOgraphie Baccalaureat l·ES·S. Paris Vauibert, str 60 
15 Vet 0 lei metodi; Histoire Termioale. 1998. CoIloctlOO J. MarseIlle Nathan, s\r 206 

Ker se ucenci pri pouku zgodovine 
pogosto srecujejo s slikovnimi gra
divom, lahko metoda dela z raz
licnim slikovnim gradivom (npr. foto
grafijami, umetniskimi slikami, kari
katurami, zemljevidi, skicami, sta
tisticnimi tabelami in grafi) pripo
more k njihovemu aktivnemu sode
lovanju. Metoda dela s slikovnim 
gradivom omogoca sistematicno 
opazovanje, analizo, sintezo in vred
notenje. Slikovno gradivo se lahko 
uporablja kot demonstracijsko sred
stvo, kot sredstvo novega znanja ali 
kot studijsko gradivo in tako omogo
ca, da se ucenci navajajo na kriticno 
misljenje, ter jih tudi dodatno moti
vira za ucenje zgodovine. 
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Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi 

Vilma Brodnik 

IZKUSTVENO UCENJE IN AKTIVNO 
POUCEVANJE ZSODOVINE S 
POMOCJO ISRE VLOG IN SIMULACIJE 

»Kar slisim, pozabim, kar vidim, sf 
zapomnim, kar naredim, razumem in 
znam.« 

Kitajski pregovor 

Izkustlleno ucenje 

Igro vlog uvrseamo med metode iz
kustvenega ucenja. Glavna misel me
tod izkustvenega ucenja je, da se naj
bolje nauci stvari, ki se jih samostojno 
preizkusi. Bistvo izkustvenega ueenja 
je tako aktivno poskusanje (Cencic Mi
roslava, Cencic Majda, 1992). Izkustve
no ucenje utemeljuje t. i. Kolbov sistem 
klasilikacije ucenja, ki ucenJe pojmuje 
kot ciklicni proces kombinacije kon
kretne izkusnje, razmisljujocega opa
zovanja, aktivnega eksperimentiranja 
(pri zgodovini aktivnega ucenja s po
mocjo zgodovinskih virov, besedil, sli
kovnega gradiva itd. , igre vlog in simu
lacije itd.) in abstraktne konceptua
lizacije, ucni proces pa se lahko vsakic 
zacne z drugo lazo (Marentic Pozarnik, 
1987). Izkustveno ucenje zelo lepo 
ponazori tudi kitajski pregovor, ki pravi: 
"Kar slisim, pozabim, kar vidim, si za
pomnim, kar naredim, razumem in 
znam." (povzeto po Marentic Pozarnik, 
1987). Pri izkustvenem ucenJu gre toreJ 
za integracijo zive izkusnje z abstrakt
nim razmisljanjem in posplosevanjem 
ter za integrac ijo spoznavnega s 
custvenim in socialnim podrocjem (Ma
rentic Pozarnik, 1987). Izkustveno uce
nje uposteva, da se ucencllahko nekaj 
uCijo, kadar jih to zanima. Pri tem je 
pomembno, da lahko sodelujejo tudl 
pri nacrtovanju in organizaciji pouka. 
Taksno ucenje je res celovito, saj gre 
pri njem za ustvarjanje in ne sestevanje 
izkusenj. Uposteva tudi svobodno obli
kovanje odgovorov, ki se jih ne ve v na
prej in individualne posebnosti ucenja 
posameznikov. Zelo pomembna kom
ponenta pa je tudi custvena izkusnja 
in predvsem pri tem ucenje ne temelji 
na kopicenju podatkovnega znanja in 
njegovi bolj ali manj pristni reprodukciji, 
ampak pomeni, da se ucenci z uce
njem spreminjajo, saj razvijajo tudi 

stevilne spretnosti in vesCine, tako pri
dobljeno in preoblikovano znanje pa 
vpliva tudi na razvoj celotne ucenceve 
osebnosti. 

Drugi nacin ucenja je kognitivni oz. 
konstruktivni. Pri tem ne gre Ie za ko
pieenje in sestevanje posameznih 
znanj, novih na stare , ampak je treba 
poprej ugotoviti staro znanje in ga z 
novimi dejsM pojavi, procesi povezati 
na novo oz. na novo konstruirati (Ma
rentie Pozarnik, 1987). Gre za vse bolj 
priljubljeni konstruktivisticni pristop 
razumevanja poucevanja, ucenja in 
znanja. Ucenja ne pojmuje vee kot 
preslikavanja zunanjosti in prenasanja 
na pasivne ucence, ampak kot aktiven 
proces povezovanja, organiziranja in 
interpretiranja, tudi reorganiziranja in 
reinterpretiranja (Rutar IIc, 1999). Ucen
ci se tudi v tem primeru v procesu 
ucenJa spreminjajo, ko staro znanje in 
pojmovanja povezujejo in osmisljajo z 
novimi, v nove strukture (struktura
lizem) - v novo znanje in pojmovanja. 

Tretje novejse pojmovanje ucenja pa 
je t. i. inovativno ucenje, katerega 
najpomembnejsi sestavini sta antici
pacija ali predvidevanje (namesto pa
sivnega prilagajanja obstojecemu) in 
participacija oz. aktivno sodelovanje 
posameznikov pri zastavljanju in rese
vanju vprasanj in probJemov (Marentic 
Pozarnik,1987). 

Poucevanje in ucenje s koncnim 
rezultatom v znanju, je tore) tesno po
vezan in nelocljiv proces. Ce hocemo 
doseci, da se ucenci pod vplivom 
aktivnega ucenja spreminjajo, torej ne 
kopiCijo Ie podatkovnega znanja in ga 
reproducirajo, ampak razvijajo z raz
licnimi oblikami aktivnosti tudi razlicne 
spretnosti in vescine , moramo tud i 
poucevanje zasnovati s t. i. aktivnimi 
metod ami poueevanja, kamor sodijo 
tudi simulacije in igranje. Seveda pa je 
predpogoj za spreminjanje ucencev 
pod vplivom aktivnega ucenja tudi vse 
pridobljeno podatkovno znanje. Vendar 
naj znanje ne ostane Ie na ravni pa
sivnega obvladovanja dejstev, pojavov 

in procesov in njihovega reproducira
nja, ampak naj ga vsak ucenec s 
pomocjo aktivnih nacinov poucevanja 
in ucenja po svoje preoblikuje in po no
tranji. Sele tako postane znanJe res 
ozavesceno, osmisljeno in ponotranje
no razumevanje in obvladovanje 
dogodkov, pojavov in procesov clove
ske zgodovine. 

Simulacija in igra IIlog 
Metoda igre vlog se je naJprej uve

Ijavila v dvajsetih letih 20. stoletja v 
behavioristicni in psihoanaliticni psiho
loski soli. Psihologi obeh sol so igro 
vlog zaceli uporabljati pri obravnavi 
pojma identitete. V osemdesetih letih 
20. stoletja pa so jo priceli uporabljati 
skupaJ s simulacijo tudi v vzgoji in izo
brazevanju mladine (Zidan, 1993) . 

Mejo med metodo simulacije in igra
njem vlog je tezko potegniti. Najbolj 
nazorna je opredelitev, ki nas pouci , da 
je simulacija sirsi pOJem, obsega pa 
prestavitve izsekov izkusenj oz. res
nicnosti v poenostavlJeni in umetni si
tuaciji (Marentic Pozarnik, 1987). Do
polnjeno pojmovanje pa simulacijo poj
muje v primeru, ko igralec ohrani lastno 
identiteto in odigra namisljeno situacijo 
kot bi bila resnicna (Rupnik Vec, 1998 
po Jones, 1997) . Cilje, pravila in gradi
va je treba v naprej pripraviti. Ucenci 
pa tako nek problem oz. nalogo nepo
sredno in dejavno resu jejo z nepo
sredno izkusnjo v varnem zavetju sku
pine ucencev, ne da bi 0 njej izvedeli 
posredno iz uCitelJeve razlage ali celo 
lastne resnicne izkusnje. S simulacijo 
pridobljene izkusnje je treba nato ana
lizirati, oceniti in raziskati druge mozno
sti, lahko se simulacijo tudi ponovi na 
drugacen naCin. Sestavni del simulacij 
so lahko tudi druge metode izkustve
nega ucenja kot so igre vlog, studij 
primera, opazovanJe procesa in sku
pinska interakcija (Marentic Pozarnik, 
1987). 

Pri igri vlog pa ucenci prevzamejo za
casno predpisano perspektivo oz. 
identiteto ali naCin obnasanja drugih 
Ijudi ali sebe. Z medosebno interakcijo 
prikaZejo realisticno vedenje v zamislje
ni situaciji (Marentic Pozarnik, 1987, 
Rupnik Vec, 1998). Igre so lahko bolj ali 
manj strukturirane (Rupnik Vec, 1998). 

Posamezna igra vlog oz. simulacija 
naj trajata od 10 do 15 minut. Ce za
snujemo celo ucno uro po teh dveh 
metodah, naj potem taksno ucno uro 
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sestavljajo tri do stiri simulacije oz. igre 
(lomie, 1997) . 

Obe metodi je mozno uporabiti pri 
razlicnih etapah ucnega procesa. Naj
pogosteje se uporablja za motivacijo 
oz . uvajanje v novo ucno snov, za po
navljanje in utrjevanje ter preverjanje in 
celo ocenjevanje znanja. Lahko pa se 
uporabi tudi za obravnavo novih ucnih 
vsebin ali za poglabljanje starih. 

Obe metodi se bosta ucinkovito 
obnesli v kombinaciji z drugimi meto
dami npr. z razlago, metodo del a z zgo
dovinskimi viri, besedili , slikovnim gra
divom ipd. 

Metode poucevanja, ki omogocajo 
izkustveno ucenje so: 

• osrednje (simulacije, igre vlog, 
strukturirane naloge, skupinska 
interakcija, telesno gibanje) 

• podporne (opazovanje procesa, 
cas za razmislek, uporaba avdio
vizualnih sredstev, delo z vpra
salniki, ekskurzije, terensko delo, 
metoda projektov). 

• klasicne z najdaljso tradicijo (delo s 
teksti, studij primerov, pisne naloge). 

(Marentic Pozarnik, 1987 po Walter in 
Marks, 1981) 

Uporaba obeh metod je rnogoca v 
osnovnih in srednjih solah , pri cemer 
jo ustrezno prilagajamo starosti , spo
sobnostim in zanimanju ucencev. Psi
hologija razl ikuje med igrami za otroke 
in igrami za odrasle in trdi, da je zmotno 
mnenje , da zelja po igri pri odraslem 
kaze na nezrelost in odklonjenost, pac 
pa ravno nasprotno , da kdor se ne 
zmore vee igrati , postane nevroticen , 
rigiden in nezmozen spontane inter
akcije z drugimi Ijudmi (Skalar, 1993 po 
Praper, 1992). 

Razvrstitve igre vlog 
in simulacije so: 
igrana - delno domisljijska, 
programirana - improvizirana, 
d ramska ig ra po scenariju, ki ga 
pripravi ucitelj al i ucenci , 
en akter - vee akterjev, 
akter igra sebe - akter igra nekoga 
drugega, 
ig ra sebe v znanih - igra sebe v 
neznanih okoliscinah, 
razl icna stopnja obvescenosti akterjev 
(so v napre) pripravljeni , ali jih pres ene
timo) 
s prisepetovalci - brez njih, 
akterji lahko vlogo tudi napisejo, 
ucitel j oz. vodja se lahko aktivno vkljuci 

filll l' II III, •. 1 14jl'll 8 

ali Ie opazuje (prevzame enD od vlog). 
pantomima. 
(Po Rupnik Vec, 1998; za zgodovino 
priredila avtorica clanka.) 

Katere spretnosti in vescine 
razvijamo pri ucencih 
z metodama igre vlog 
in simulacije? 

Uporaba obeh metod pri ucencih oz. 
dijakih spodbuja: 

• predstavljivost, 
• komunikacijo , 
• analiziranje dogajanja, 
• ocenjevanje dogajanja, 
• raziskovanje, 
• vzivljanje, 
• argumentiranje oz. utemeljevanje, 
• pogajalske spretnosti in 
• spretnost uporabe pridobljenega 

znanja v novih ali drugacnih oko
liscinah. 

Z obema metodama pa razvijamo 
tudi nekatere miselne navade, kot so 
npr. ustvaqalnost, domisljija, kriticnost, 
vedozeljnost , strpnost do stalisc in 
mnen) drugih itd. 

Cilji uporabe igre vlog 
in simulacije 

Cilji , ki jih lahko uresnicimo z igro vlog 
in simulacije, pa so : sprostitev pred 
poukom, med njim in po njem, z njima 
lahko nagradimo ucence oz. dijake za 
uspesno ucenje, z njima lahko pove
zemo ucne in vzgojne vsebine, proble
matizacijo pouka, preverimo sposob
nost razumevanja in spomin, izbolj
samo koncentracijo in aktivnost, zmanj
sujemo enolicnost, povecamo motiva
cijo in dosezemo custveno dozivljanje 
obravnavane snovi. Z uporabo igre 
vlog in simulacije vnasamo v pouk sve
zino, dinamiko in sodobnost , njena 
uporaba pa omogoci tudi vzpostavitev 
drugacnih odnosov med uciteljem in 
ucenci oz. dijaki. Skratka, z uporabo igre 
vlog in simulacije lahko dosezemo, da 
je nas pouk kakovostnejsi in bogatejsi. 

Uporaba igre vlog in simulacije je 
prepuscena uciteljevi spretnosti, presoji 
in ustvarjalnosti. Predpisovati obrazce 
za to, kje, kdaj in kako jo uporabljati, ni 
nas namen. Zahteva pa uporaba teh 
dveh metod od ucitel)ev natancno in 
poglobljeno strokovno in didakticno 
pripravo. 

Primeri uporabe igre vlog in 
simulacije pri pouku zgodovine 

Metodo igre vlog in simulacije je pri 
poucevanju uporabilo ze kar precej uci
teljev zgodovine (zlasti na osnovnih so
lah) in svoje izkusnje tudi objavilo v raz
licnih clankih. Zelo znana je dramska 
igra po uciteljevem scenariju, ki obrav
nava potek dunajskega kongresa v 
letih 1814-1815. Igro)e s svojimi ucenci 
pripravila Pavia Karba in 0 njej tud i na
pisala dva pispevka (Zgodovina v soli 
III., st. 3, 1994 in v svojem metodicnem 
prirocniku za ucitelje zgodovine Zgodo
vina v soli drugace, DZS 1996) . Dram
sko igro po uciteljevem scenari ju je 
uspesno uporabila pri prikazu zivljenja 
v starem Egiptu tudi Karmen Mervic 
Simonic in jo predstavila v dveh clankih 
(Zgodovina v soli, V. letnik, st. 1, 1996 
in Katarina, I. letnik st. 4, 1996). Primer 
pantomime, s katero ucenci lahko pred
stavljajo razlicne zgodovinske osebno
sti , ponazarjajo socialni polozaj raz
licnih druzbenih slojev, umetniske stva
ritve, olimpijske discipline v stari Grciji 
ipd., je predstavila Pavia Karba v ome
njenem metodicnem prirocniku za uci
telje zgodovine. 

Delno programirano igro vlog s ko
stumi in aktivno udelezbo ucitelja je v 
okviru seminarja Sveta Evrope na temo 
igre vlog v primeru pariske mirovne kon
ference pripravila tudi Danijela Trskan 
(Zgodovina v soli VI. letnik, st. 4, 1997). 

Improvizirano igro vlog na temo zase
danja drzavnega sveta Marije Terezije 
je pripravila za Dneve slovenskega izo
brazevanja leta 1998 tudi avtorica pri
cujocega clanka in primer popisala v 
posebnem clanku (Zgodovina v soli VI I. 
letnik, sl. 4.1998). 

Dramsko igro po scenarijih, ki so jih 
napisali dijaki , je uporabljala tudi avto
rica pricujocega clanka. Pripravo in 
izvedbo taksnega nacina poucevanja 
in ucenja bom v nadaljevanju pod
robneje predstavila, pa tudi tezave, na 
katere sem ob tem naletela. Prvic sem 
skusala poucevati s pomocjo te meto
de v solskem letu 1991/92. V prvem 
letniku gimnazije oddelka humani
sticne usmeritve sem pripravila drama
tizacijo na temo vsakdanjega zivljenja 
starih Grkov. Na taksen nacin pouce
vania sem dijake pripravila ze na za
cetku solskega leta, ko sem se poza
nimala, ce je kateri od dijakov vesc tudi 
gledalisca oz. pisanja scenarijev in je 
pripravljen sodelovati pri tovrstnem 
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ucenju. Za dele mi je uspelo motivirati 
dijaka Sasa Krumpaka, ki je potem res 
napisal scenarij. Poducila sem ga, naj 
dobro spremlja obravnavo starogrske 
zgodovine pri zgodovini, umetnosti in 
knjizevnosti, se sam odloci za obdobje 
starogrske zgodovine, ki ga bo najbolj 
pritegnilo in ga bo nato zajel v scena
riju, snov scenarija pa naj zasnuje 
interdisciplinarno. Ko se je odlocil za 
cas tik pred makedonsko osvojitvijo 
Aten, sem mu v branje prinesla dodat
no literaturo, ki je obravnavala pred
vsem naGin zivljenja od oblaGiI, bivalisc, 
prehrane do zabav. Tako je nastal sce
narij, ki ga navajam v celoti: 

1. dejanje 
Nastopajo: Astrea, Aja, Sokrat - proda
jalec keramike 

Astera in Aja se sprehajata po atenski 
eetrti, Kerameikosu. prideta mimo kera
miene delavnice in si ogledujeta vaze. 

Sokrat (vljudno k Astrei): Zelite gospa? 
Astrea: Rada bi kupila enD vasih vaz. 

Katero nama priporoeate? 
Sokrat: Imamo vee vrst vaz. Tale tu 

(pokaie na lepo emo vazo) je iz znane 
jonske erne gline, tale (pokaie na 
drugo vazo) je izredno lepo izdelana, 
polirana z rdeeimi obrobami in pravi 
panos nase delavnice. 

Astrea (k Aji): Aja, kaj menis, katero 
naj vzameva? 

Aja: Meni je najbolj vsee tale (pokaie 
na eudovito vazo v kotu). 

Sokrat: Vidim, da se res spoznate. 
(vzdihne). To vazo sem izdelal za svojo 
ieno, ki pa je ni nikoli prejela v dar, ker 
je prezgodaj preminila. Nisem se hotel 
lobti ad nje in je tudi nisem nameraval 
prodat; A vam jo dam. 

Astrea: In koliko hoeete imeti zanjo? 
Basta dva obolosa dovolj? 

Sokrat (energieno): Gospa, mislil 
sem, da bi to vazo res radi imeli. A za 
to ceno je ne dam. V njej je zbrana glina 
iz vseh koncev Sredozemlja. Rdeekasta 
iz lakonskih kamnolomov, erna iz Jonije 
in tole bela mi je fenieanski trgovec 
prinesel iz same Masilije ... 

Astrea (prekine prodajalca): Ze dobra, 
ie dobro. Dam vam pet obolosov in nie 
vee. 

Sokrat: Naj vam bo, a vedite, da nihee 
drug te vaze ne bi dobil za taka smesno 
nizko eeno. 

Astrea odsteje denar in se prodajaleu 
zahval; Aja mu pomaha v slovo. 

2. dejanje 
Nastopajo: Leohartes, Poliklet, govornik 
Demosten 

Stara prijatelja, Leohartes in Poliklet, 
hodita po agori. Po majhnih trgovskih 
ulieieah, mimo Kefalove oroiarne ... 

S stopnisea slisita moeni glas Demo
stena. 

Demosten (mogoeno).' Filip je prisel 
k nam, da nas okrade nase domovine, 
da nas naredi za suinje v lastni domo
vini. Prisel je, ker ve, da po Periklejevi 
smrti in bojih s Sparta to niso vee tiste 
stare Atene, da to ni vee tista duhovna 
moe, ki je vodila eelotni sredozemski 
svet. Sebe imenuje za zdruiitelja 
Helenov. A vprasam vas bratje, ali ne 
zdruiuje Grke vee kat sam a skupna 
driava, oblast ... 

Z lainimi obljubami in sprenevedanji 
je zameglil sieer razsodni pogled kralja 
tebanskega, sprl med seboj kneze 
tesalske, razdrl slogo Epireev .. 

Atenei, zavedajte se, da je sedaj ad 
vas odvisna prihodnost Aten. Ali bomo 
prisli v oblast oblastniku in tiranu Filipu, 
ki nam bo unieil nasa kulturo, nase 
znanje in vse za kar sma se dolga 
stoletja prizadevali? Ali pa ohranimo 
samostojnost in iivimo svobodnega 
eloveka vredno Zivljenje, kat so ga iiveli 
nasi slavni predniki. Atenci, prisel je cas 
odloeitve! 

3. dejanje 

Nastopajo. Astrea, Dike in Aja 

Astrea, iena Leohartesa in Dike, iena 
Polikleta se pogovarjata, medtem ko 
pripravljata mizo za veeerni simpozij. 

Astrea: Dike, hvala, ker si prisla. Sama 
bi teiko taka hitro pripravila vse 
potrebno za veeer (kratek premor, abe 
nosita jedaeo na mizo) Sieer pa danes 
sem sla na agora in tole sem prinesla 
zate (pokaie eudoviti vazo). 

Dike (preseneeena, iskreno): Kaj res? 
Zame. Hvala Astrea. (jo prime in si jo 
ogleduje~ Res je cUdovita. Kje pa si jo 
dobila? Cakaj, naj uganem ... gotovo 
si bila na Kerameikosu. 

Astrea.· Prav imas. In Aja ti jo je izbrala. 
Ona ima res dober okus. Pa saj ni 
eudno, zelo ueena pomoeniea je in 
Leohartes mi je obljubil, da jo bo do 
konea poletja napravil svobodno. 

4. dejanje 
Nekdo potrka. Aja gre odpret in vljud

no pozdravi Leohartesa in Polikleta. 
Leohartes, Poliklet in mlad godec Antej 
sedejo in se zacnejo med jedjo pogo
varjati. 

Leohartes: Fant, kako si ie rekel, da 
ti je ime? 

Mladenic: Antej sem, gospod. 
Leohartes. Dobro Antej, zaigraj kaj! 
Antej igra znano grsko melodijo in ob 

njej potihoma poje del epa a lliadi. 
Leohartes in Poliklet sprva poslusata in 
jesta, kasneje se zaeneta pogovarjati. 
Aja nasi jedi na mizo. 

Leohartes: V kaksnem razmerju bomo 
danes pili vino in vodo Poliklet? 

Poliklet· Pa daj tri petine vade in dve 
petini vina. 

Leohartes (se obrne k Polikletu): 
Poliklet, kaj si mislis a onem govorniku 
Demostenu? 

Poliklet (zamisljeno): Ves Leohartes 
mislim, da Demosten nima doeela prav. 
Atene niso vee trdna driava. Glej, vsak 
dan hodimo na Pnix in glasujemo za 
zakone ter zato dobivamo plaeilo. Tudi 
kmetje puseajo dela na polju in gredo 
raje poslusat eklezijo. Poglej Leohartes, 
hrane je vedno manj, suinjev pa kupu
jemo vse vee. In suinja je treba prehra
nit; Se ti ne zdi, da to ne pelje v zdravo 
prihodnost? 

Leohartes: A, Poliklet, tu se gre za nas 
obstoj. Makedonei bodo zrusili nase 
mesto, odpravili nasa samostojnost. 

Poliklet (vzdihne): Epir, Tesalija, Bojo
tija so ie v makedonskih rokah. Filip se 
pripravlja, da osvoji Atene. 

Leohartes: 5e dobro, da se mu je De
mosten taka odloeno posta vii po robu. 

Poliklet: Bojda je Filip zelo jezen nanj, 
ker ga v svojih govorih imenuje barbara. 

Leohartes: Trdno verjamem v Demo
stena in v nase Atene, kakrsne so bile 
za PeriklejB - v nase zlate Atene! 

Govornik: Tri meseee kasneje Filip 
osvoji Atene. Demosten je izgnan, de
mokraeija pa se ohrani. Greija je 
pripravljena, da pod vodstvom Make
doneev krene na zmagoviti pohod proti 
Perzijeem. 

Vloge po scenariju sma nato razdelili 
med dijake, ki so se pripravili, ostali 
dijaki oddelka pa so bil i udelezenei 
eklezije. Sama sem odigrala vlogo 
mentorja reziserja. Dijaki so si nato v 
Mestnem gledaliscu Ljubljanskem spo
sod iii kostume, doma spekli kruh v ob
liki pletenih vencev po starogrskih 
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receptih, sama sem prispevala kopijo 
grske keramike in grozdje ter sok 
(namesto vinal za pojedino, pri profe
sorju latinskega jezika pa smo si 
sposodili se kaseto z rekonstruirano 
starogrsko glasbo. Za govorniski oder 
demokracije in hisno opremo smo 
uporabili kar stole in klopi v ueilnici. 
Scenarista sem nagradila z odlicno 
oceno. Za sklepno uro zgodovine v 
prvem letniku smo tako odigrali prizor 
iz zivljenja starih Atencev, ki so ga dijaki 
prek lastne izkusnje dosti bolj podo
ziveli in razumeli, razvijali pa tudi 
vsezivljenjske cilje, kot so npr. sodelo
valno delo, uCinkovita komunikacija 
(pisna, ustna), kompleksno misljenje 
(npr. primerjanje, utemeljevanje, pre
iskovanje, sklepanje itd.) in posamezne 
miselne navade (npr. ustvarjalnost, 
domisljija, vedozeljnost itd.), kot tudi 
nekatere spretnosti in veseine, kot so 
npr. vzivljanje, uporaba znanja v novih 
oz. drugacnih okoliscinah, predstavlji
yost, analiziranje in ocenjevanje doga
janja. 

Pri pripravi in izvedbi smo z dijaki 
naleteli tudi na kar nekaj tezav. Meni in 
dijakom je priprava in izvedba te me
tode predstavljala dodatno, Ijubiteljsko 
delo, saj je zahtevala precej casa. 
Priprav se ni dalo vsebinsko in casovno 
v celoti vkljuciti v obstojeci sistem in 
naravnanost modela pouka zgodovine 
v prvem letniku gimnazije. Scenarist je 
svoje delo opravil v prostem casu, pa 
tudi vadili smo po pouku. Orugo tezavo 
pa so predstavljali kostumi, sa) nam ni 
uspelo dobiti izvirnih oblaeil, pac pa 
kostume iz obdobja renesanse. V po
znejsih letih, ko sposoja kostumov v 
gledaliseih tudi ni bila vee mogoca, pa 
smo izvirne kostume sesili kar sami . 
Kljub temu se je uporaba te metode 
obrestovala v veejem zanimanju dija
kov za predmet, na zanimiv in prijeten 
naein pa smo uspeli slediti tudi zapi
sanim ciljem. 

Aktivne metode poucevanja in uee
nja zahtevajo za pripravo in izvedbo 
vee casa, vsekakor so ueinkovite in bi 
morale postati nadgradnja tradicio
nalnih, zato bi kazalo resno razmisliti 0 

postopnem uvajanju dejanske vecje 
izbirnosti vsebin po predpisanih uenih 
nacrtih. 

•• • ••••••••• 
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Clanek je nastal na temelju avtorieinega predavanja na seminarju z naslovom 
Aktivno poucevanje in ueenje zgodovine dne 14. 2. 2000 Predstavljena so 
teoreticna izhodisea metod igre vlog in simulacije, ki se je zacela uveljavljati v 
dvajsetih letih 20. stoletja, najprej v ZOA, seasoma pa tudi drugod po svetu, 
pri nas pa zlasti od osemdesetih let prejsnjega stoletja naprej. V nadaljevanju 
so predstavljeni primeri uporabe metode igre vlog pri pouku zgodovine. Metodi 
sodita v sklop izkustvenega ucenja, ki ga poleg kognitivnega oz. kon
struktivnega in inovativnega uvrseamo med sodobne naeine ueenja. Izku
stveno ueenje temelji na predpostavki, da kar se samostojno preizkusi , se 
tudi bolje nauci. Za metodo simulacije je znaeilno, da ucenec ohrani lastno 
identiteto, ko odigra namisljeno situacijo, kot da bi bila resniena, pri metod 
igre vlog pa prevzame identiteto osebe, ki jo zeli odigrati. Pri poueevanju in 
ueenju zgodovine se najveekrat uporabi igrane, delno domisljijske, pro
gramirane ali improvizirane, dramske igre po scenariju ali brez, z enim ali vee 
akterji in pisne igre vlog. Zmotno je tudi preprieanje mnogih ueiteljev, da sta ti 
dYe metodi uporabni Ie za manj sposobne ueence. Ze bezen pogled na vrste 
ciljev oz. spretnosti in vescin, ki jih z uporabo teh dveh metod razvijamo, nam 
pokaZe, da z uporabo teh dveh metod zlasti tudi pri sposobnejsih ueencih 
razvijamo razliene spretnosti in veseine ter zlasti cilje, kot so ucinkovita ko
munikacija, kompleksno misljenje in stevilne miselne navade, ki jim bode prisli 
pray tudi pri ucenju drugih predmetov, pri studiju in v zivljenju sploh. Pri manj 
sposobnih oz. motiviranih ucencih pa se z uporabo teh dveh metod doseze 
zlasti veejo motivacijo in zanimanje za predmet. Seveda pa se je postopno 
treba otresti prepricanja, da je smisel poucevanja Ie prenasanje vsebinsko 
cim bolj bogate sirine znanja na ucence, ki nato to znanje eim bolj verodostojno 
reproducirajo. Ueitelj naj bi ne bil vee Ie prenasalec (transmisije) znanja, pri 
pouku pa naj bi ne prevladovale vee Ie frontalna oblika pouka z metodo razlage 
oz. posredovanja gotovih znanj (deklarativnega znanja) . Sodobni cas s 
prihajajocimi generacijami ucencev bo postopno zahteval tudi drugacno vlogo 
ucitelja. Ta bo oblikovalec ucencevih sposobnosti in spretnosti in ga bo vodil 
k samostojnemu odkrivanju znanja, s sledenjem k doseganju vsezivljenjskih 
ciljev pa dejansko tudi k spodbujanju osebnostne rasti in razvoja, pri cemer 
slednje ne bo Ie ogluljena fraza. Prvi pogoj za to pa bo seveda ustrezna kolicina 
utrjenega deklarativnega znanja. Poueevanje bo tako v vecji meri usmerjeno 
k ucenju za zivljenje, h kateremu lahko v precejsnji meri prispevata tudi metodi 
izkustvenega ueenja - igra vlog in simulacije. 
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Pavia Karba 

RAIISKOVALNO UCENJE PRI POUKU 
IGODOVINE V OSNOVNIIN SREDNJI SOLI 

»Pozdravljeni, nov cas seje zacel! 
Previdno zapuscamo zvezdnato nac in vstopamo v soncno 
jutro. Sprasujemo se: kdaj, kako, zaka} in cemu sp/oh razisko
va/no ucenje pri pouku zgodovine. « 

Uvod 

Polno in uspesno zivljenje v informativni druzbi zahteva 
od individuuma sposobnosti , spretnosti in lastnosti, ki mu 
omogoeajo simbiozo, vzajemno sodelovanje, skladnost z 
naravo, kulturno osveseenost, estetiko, etiko , celovito 
dojemanje in mrezno misljenje. Navedene znaCilnosti opre
deljujejo odprt miselni sistem' . Omenjene zahteve so med 
drugim povzraCile novo pojmovanje znanja, ueenja in od
nosa v didaktienem trikotniku (uCitelj - snov - ueenec) . 

Didaktieni koncept, ki je temeljil na zapomnjevanlu in je 
postavljal v sredisee uCitelja, se razvija v novega, ki postavlja 
v sredisee ueenja ueenca in njegovo ueno aktivnost. Po 
tem konceptu ueenec s pomoejo ueitelja nacrtuje postopek 
ueenja in uene vsebine raziskuje s pomoejo uenih virov. 
Uene vsebine miselno razclenjuje in povezuje v nove kva
litete. Koncept se postopno uveljavlja pri vseh uenih 
predmetih v soli, torej tudi pri zgodovini. Teoretieno podlago 
ima v sodobnih teorijah 0 ueenju. Teh je vee. Skupni teo
retieni pogledi so zajeti v definiciji ueenja IBE UNESCA 1993. 
Ueenje pojmuje kot »vsako spremembo v vedenju , infor
macijah, znanju , razumevanju , stal isCih , spretnostih in 
zmoznostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati rasti 

AKTIVNOSTI UCITEWA 

kreativni vidik ueenja in nove ustvarjalne zveze, ki nastajajo 
zaradi dviga elovekovih zmogljivosti'. Tako opredeljeno uee
nje je proces, v katerem ueenec miselno raziskuJe, preskusa 
in verificira 

Pridobivanje trajnega znanja iz zgodovine od ucencev 
zahteva aktivno delo. Tako pojmovano ucenje je se posebej 
izpostavljeno v sodobnih uenih nacrtih za zgodovino4. 

Kaj je raz;skovalno ucenje prj pouku zgodov;ne? 
Je metoda, po kateri se ueenec samostojno ali ob 

pomoei ueitelja zgodovino uci iz zgodovinskih virov in 
literature (stopnja samostojnosti in pomoei je odvisna 
od vee dejavnikov, izpostavila bi razvojno stopnjo ueen
cev in primernost virov in literature). Proces raziskovalne
ga ueenja za ueenca in ucitelja poteka po fazah: naertovanje 
uenega dela z raziskovanjem, zbiranje zgodovinskih viray 
in literature, delo z viri (smiselno branje viraY, razClenjevanje 
sporaeil in interpretiranje, predstavitev spoznanj, sinteza 
spoznanj in aplikacija le-teh. Raziskovalno ucenje lahko 
poteka Individualno, v dvojicah ali v skupini. Metoda nudi 
ueencem moznosti pridobivanja znanja v ueilnici , muzeju , 
arhivu, knjiznici, doma, na terenu (ueni sprehod ali ucna 
ekskurzija) .. . Ueenec samostojno raziskuje zgodovinske 
dogodke, pojave, odnose in zakonitosti v razvoju elove
ske druzbe. 

AKTIVNOSTI UCENCAIDIJAKA 

V PROCESU RAZISKOVALNEGA UCENJA 

Ucitelj in ucenec/dijak nacrtujeta potek raziskovalnega ucenja. 

• po znanih merilih izbere ali svetuje, kje ucenci iscejo 
vire in kako, vire po potrebi didakticno priredi (cilji!) 

• pripravi metodiena navodila za ucno delo ucencev z viri 
in literatura 

• ucence motivira, usmerja jih k uenim ciljem, uvaja jih v 
analiticno sinteticni pristop dela z viri 

• preveri realizacijo uenih ciljev tako, da nacrtuje uporabo 
pridobljenega znanja v novih uenih situacijah 

organizma ali razvoju dedno zasnovanih vedenjskih vzorcev«'. 
Ce so starejse teorije razlagale ueenje kot skladiseenje 

dodajanje novega znanja k staremu, novejse poudarjajo 

1 Trsten,ak, Antoo: Psiholog lja uSlVarlalnosli, Siovenska mallea Ljubl,ana 1981. str 26--34 In 265-279 

• sodeluje pri iskanju in izbiri viraY in literature 
• samostojno po metodienih navodilih iz viray pridobiva 

novo znanje, utrjuje slara in dela sinleze 
• pridobljeno znanje in vire predstavi sosolcem, pod 

vodstvom ucilelja znanje slrne v sintezo 
• razumevanje preveri tako, da pridobljena spoznanja 

uporabi v novih ucnih situacijah, na primer: narise ilustra
cijo, napise zgodbo, narise miselni vzorec ... 

Ucitelj in ucenec/dijak postajata razmisljujoea ustvarjalca 
ali soustvarjalca pouka zgodovine, seveda vsak na svojem 
nivoju'. 

2 Marentl6 Potarnlk , Barica. Kako pomembna so lJOimovanla manja, utenja In ~anja ld uspeh ku rikulame prenove, Sodobna pedagogika, 199B ~t. 3, str. 253 
3 T0rru6, Am: Presogan,c didak!l6nega tradicionalizmav teori; in ~aksl, Jubilep1 i zbo<nik stoletnica rojstva Gustava $ iliha, ~ka lakulteta Maribo< t993, str 258. 
4 utni nocrti;:a pcMJk zgodovine v 06novni in sredn~ ~oIi, Ljl.lbljana ZRS$ 1998 
5 Kramar. Martin Didaklitni vidiki utiteljevega vphva rla kval i1eto izobra.:!evalno·""9OIneg<1 procesa, Pedagoska obzorja, No~ meSIO 1999, §I 3-4, SIr 125-127 



Sodobna didaklika pouka zgodovine V leoriji in praksi 

Pri raziskovalnem ucenju zgodovine mora ucitelj ucenca 
uvajati v kriticnost do virov in v iskanje objektivne resnice 0 

zgodovinskem dogajanju. 
Ucenca/dijaka je treba postopno uvajati v to najbolj za

htevno metodo ucenja zgodovine . Ucenec/dijak se z delom 
po tej metodi priblizuje zahtevam znanstvenega razisko
vanja. Poudariti zelim, da je potrebno razlikovati meto
doloilke zahtevnosti znanstvenega raziskovanja od razisko
valnega ucenja pri pouku. Zgodovinar raziskovalec odkriva 
druzbeno preteklost preko lastnega odkrivanja novih virov, 
vire interpretira s strokovnimi merili in postopki raziskovanja. 
Ucenec/dijak v veCini primerov pri pouku dobi vire, ki 
didakticno ustrezajo ucnim ciljem in razvojni stopnji. Uce
nec/dijak samostojno odkriva dogodke, pojave, odnose 
zakonitosti, ki so v zgodovini pretezno ze raziskani, a ucen
cu/dijaku so v vecini nepoznani. Zato vire pri pouku poj
mujemo in razumemo drugace kot zgodovinar raziskovalec. 
UCitelja pri izbiri in pripravi virov za pouk zgodovine zanima 
predvsem, katero didakticno vrednost bo z dolocenim vi rom 
izpostavil, konkretiziral in nadgradil.6 1z teh razlik se je pojavila 
di lema v pojmovanju vira in zgodovinskega raziskovanja pri 
pouku zgodovine. Dilema obstaja med strokovnjaki zgodo
vinarji in med pedagog i. Prvi zagovarjajo Ie uporabo avten
ticnih virov, drugi cutimo potrebo po didakticni priredbi vira. 

Didakticni pogoji za prakticno uresnicevanje 
Navedla bom nekatere pogoje, ki se nanasajo na razisko

valno ucenje pri pouku zgodovine: 
• Objektlvnost vira. 
• Ucnociljna naravnanost vira. 
• Ustreznost virov razvojni stopnji in individualni posebnosti 

ucencev. 
• Razpolozljivost raznovrstnih zgodovinskih virov (besedila, 

sl ikovno gradivo, karle, preglednice, grafikoni, zgodovinski 
fi lmi, videokasete , CD-romi , makete, skice oblastnih 
struktur, nacrti mest, etnografski predmeti , osebni do
kumenti prednikov, spominska obelezja, ziva pricevanja . .. ), 

• Estetska in dozivljajska vrednost vira. 

Primer didakticnega pristopa raziskovalnega 
ucenja v osnovni in srednji soli 

OSNOVNA SOLA 
DIDAKTICNI SKLOP: Zgodovinski viri (7. razred devetletne 
sole) 

ETAPNI IN DELOVNI CILJI: ucenec ob pomoci ucitelja 
raziskuje - spoznava vrste zgodovinskih virov, tehnike 
dela z viri, probleme raziskovanja, po men virov za posa
meznika in narod. 

DIDAKTICNA SREDSTVA: 
VIRI: 
Materialni, kot so: arheoloske najdbe: nakit, po soda, orodja 
in podobno. Stare igrace, posoda, pohistvo, kmecka hisa. stari 
instrumenti, medalje in ostali etnografski predmeti .. 

Pisni: listine, kronike, dnevniki , zemljevidi , skice, risbe, ro
mani , druge zgodbe, programi prireditev, programi strank, 

6 Troia', ~,te1an : Pernell In rnetC)::Mne znaa lrlOsti samostoJrlElga de~ LJ<':erICllV s p<srlim i zgodovinskirni llin, 19odovina 
v §oIi.ljubi)ana 1995J1V, ~t 4, SII. 50-51 

zapisniki sej organov oblasti, osebni dokumenti (izpisek iz 
rojstne in porocne maticne knjige) , pisma . . 

Slikovni: spominski albumi s fotografijami, razglednice, 
stenske slike, karikature . 

Zvocni in videoviri : kasete, filmi , gramofonske plosce . 

Ustni viri: pripoved babice, dedka in drugih Ijudi . 

NACRT IN POTEK DE LA: 
• Po dogovoru pri ucni un so ucenci poiskali in prinesli ve

Cino navedenih predmetov k pouku zgodovine . 
• Pri ucni uri so vire predstavili , razvrstili smo jih v sku pine , 

razlozili njihovo sporocilnost, poskusali smo dolociti stop
njo objektivnosti vira. Anal izirali smo pomen virov za posa
meznika in narod. 

• Zapisali smo vrste zgodovinskih virov v preglednico. 
• Za do mace delo so ucenci individualno raziskali in zapi

sali, ilustrirali ali izdelali plakat na temo Moja zivljenjska 
zgodba - moja zgodovina. Pri tem so uporabili vire iz svo
jega zivljenjskega okolja. 

• Pri naslednji ucni uri so zgodbe predstavili drug drugemu. 

PROSTOR RAZISKOVANJA: 
Ucilnica, dom, babicina ali dedkova hisa in obCinski urad, 
tudi arhiv ali muzej . 

POVZETEK 
Vsak ucenec je zapisal svojo zivl jenjsko zgodbo na svoj 

naCin in na svojem nivoju. Vse zgodbe so nastale na osnovi 
raziskovalnega ucenja z raznovrstnimi viri . Cil ji didakticnega 
sklopa so bili realizirani v skladu z individualnimi sposob
nostmi ucencev. Ucenci so pridobivali nova spoznanja 0 

zgodovinskih virih in razvijali spretnosti obdelave virov, 
torej ucenje zgodovine iz virov. 

SREDNJA SOLA 
DIDAKTICNA ENOTA: Siovanska citalnica v Mariboru (3. 
letnik - maturitetnl program) 

ETAPNI IN DELOVNI CIUI: dijak ob samostojnem razisko
vanju spoznava vzroke za nastanek citalnice , organiziranost 
dela v citalnici, vsebino citalniskega dela, probleme ob delu 
in pomen citalnice za Maribor in Siovence. 

DIDAKTICNA SREDSTVA: 
ARHIVSKI VIRI: ocena - pomen citalnice ob 70. obletnici 
delovanja, govor Janeza Majcigerja ob dvajsetletnici Citalni
ce 1881, Povabilo na Besedo ob 100- letnici Citalnice 1961. 
Casopisi: Siovenski narod, ill. 144, 12.12.1872, str.3 - Pre
sernova beseda v citalnici. Novice (gospodarske, obrlniske 
in narodne), list 52,27.12.1865, str. 428 - Pri zadnji volitvi 
nove9a odbora citavnicinega. 
ZVOCNI VIR: Pesem Lovra Tomana: Maribor. 
STROKOVNA LlTERATURA: Bruno Hartman: Siovanska 
Citalnica v Mariboru in njeni knjiznici , Casopis zazgodovino 
in narodopisje, Maribor 1979, ill. 1-2, str. 295- 325. 
Ivan Grobelnik: Josip Sernec Spomini (odlomek), Ucbenik 
za zgodovino 3. , Ljubljana 1994, str. 82. 
Dokumenti slovenstva, Ljubljana 1994, Cankarjeva zalozba. 
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NAGRT IN POTEK DELA: 
• Dijaki so po dogovoru samostojno obiskal i UK v Mariboru , 

poiskali in izbrali so gradivo 0 Siovanski 6italniei v Mariboru 
(vire in literatura). 

• Po skupinah so v okviru domacega dela raziska1i sporocilo 
viraY in literature tako , da so pripravili vprasanja in odgo
yore 0 ucni sekvenei . 

• Predstavil i so jih v obliki razprave pri ucni uri. 

1.Skupina je razpravljala 0 kulturnih , gospodarskih, druz
ben ih in politicnih razmerah v habsburski monarhiji (razis
kovala je po virih). 

2.Skupina je razpravljala 0 vzrakih ustanovitve Citalniee, 0 

eiljih citalniee in 0 posledieah dela citalnicarjev v odnosih 
med Siovenei in Nemei v Mariboru (raziskovala je po virih). 

3.Skupina je predstavila Kulturno-izobrazevalno delo cital
nice (raziskovala je po virih in strokovni literaturi). 

4.Skupina je predocila prastorske probleme delovanja 
citalniee (raziskovala je po strakovni literaturi). 

5.Skupina je kriticno ovrednotila porocanje takratnega 
casopisja 0 Siovanski citalniei v Mariboru (raziskovala je 
po casopisih in strakovni literaturi). 

6.Skupina je oris ala nastajanje kulturno-izobraZevelnih usta
nov v okviru citalniee v Mariboru (raziskovala je po stra
kovni literaturi). 

Med poracanjem dijaki dopolnjuJejo individualne zapiske. 
V sintezi zapiske dopolnijo z vsebino z moje grafoskopske 
predloge. 
Ucna ura je trajala 60 minut (blokura) . 

PROSTOR: uCilniea, UK Maribor, dom in uCilniea. 

POVZETEK 

Dljaki 3. letnika rnaturitetnega pragrama so se z razisko
valnim ucenjem uvajali v analiticno-sinteticno obdelavo 
studijskega grad iva, v nasem primeru zgodovinskih viray in 
strakovne literature. Razvijali so sposobnost smiselnega 
branja viraY, interpretaeijo viraY in kriticnega posplosevanja. 
Tovrstno delo pri dijakih razvija kriticnost do viraY, informaeij 
in sporoeil, kar potrebujejo za osebnostno rast. 

»Delo z vir i je zanesljiv nacin raziskovalnega ueenja. 
Spodbuja lastno samostojno delo in istocasno kaZe stopnjo 
ustvarjalnosti. U6eneu pusti , da sam najde resnieo.«7 

Evalvacija nekaterih didakticnih vrednosti 
pri pouku zgodovine V osnovni in srednji soli 

Evalvaeijo sem izvedla s pomocjo anketnega vprasalnika. 
Ucenei in dijaki so odgovorili , kaj so pridobili, razvili z ra
ziskovalnim ucenjem. Izbirali so med tremi kategorijami. 

ANKETNI VPRASALNIK 

OSNOVNA SOLA 
VPRASANJE: Kaj si pridobil, razvil z raziskovalnim ucenjem? 

a) znanje , ucne sposobnosti in spretnosti 
b) znanje v ozjem pomenu besede 
c) znanje, ucne sposobnosti , spretnosti in samozavest 

7 Filla, Kurt Geschichtmelod~ Ehlenvirt, Miinche<11973, sIr 156 
8 Fina, Kurt: Gescllichtmetod ik, Ehreml1rt. MOncheo 1973, Sir. 160 

33% 

I ' . 

.• . ' . . 

V analizi vprasalnika ugotavljam, da je 42 % pridobilo 
znanje, ucne sposobnosti in spretnosti. 25% uceneev je 
pridobilo znanje v ozjem pomenu besede in 33 % uceneev je 
pridobilo znanje in ucne spretnosti , razvilo uene sposobnosti 
in utrdilo samozavest. 

SREONJA SOLA 
VPRASANJE: Kaj si pridobil, razvil z raziskovalnim ucenjem? 

a) znanje , ucne sposobnosti in spretnosti 
b) znanje v ozjem pomenu besede 
c) znanje, ucne sposobnosti , spretnostl in samozavest 

33 % 

17 % 
33 % dijakov je pridobilo znanje, ucne sposobnosti in 

spretnosti . 17 % dijakov je pridobilo znanje v ozjem pomenu 
besede in 33 % dijakov je pridobilo znanje, si razvilo ucne 
sposobnosti in spretnosti ter utrdilo samozavest. 

Rezultati , ki Jih prikazujem z anketnim vprasalnikom, se 
nanasajo na mnoge primere in nekajletno uvajanje razisko
valnega ucenja pri pouku zgodovine v osnovni in srednji soli. 

Analiza anketnega vprasalnika potrjuje teoreticne 
predpostavke, da bi naj ucenec/dijak v procesu ucenja 
razvijal osebnost v celoti (kognitivno, konativno in psiho
motoricno podrocje). 

Nekatere dileme in odprta vprasanja 
1. UsposoblJenost in motiviranost uciteljev za tovrstno delo. 
2. Kakovost izvajanja raziskovalnega u6enja v obstojeci 

organizaciji pouka (ucna ura 45 minut). 
3. Motiviranost ucencev za raziskovalno ucenje. 
4. Koliko osnovna obstojeca didakticna sredstva spodbujajo 

raziskovalno ucenje? 
5. Raziskovalno ucenje, ucni na6rti in naCin mature iz zgo

dovine. 

Nemski didaktik Kurt Fina meni : "Za ucenca ima tudi en 
primer novega spoznanja, do katerega je prisel samostojno, 
pray taksno vrednost kot sto stvari , ki mu jih je povedal ucitelj 
in se jih je naucil z zapomnitvijo.«' 
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Raziskovalno ucenje pri pouku 
zgodovine je samostojno ucenje 
ucencev 0 zgodovinskih dogodkih, 
pojavih , 0 odnosih in zakonitostih v 
razvoju cloveske druzbe s pomocjo 
zgodovinskih virov in literature. V 
procesu raziskovalnega ucenja sta 
"ucitelj in ucenec/dijak aktivna od 
nacrtovanja do evalvacije ... 9 Uce
nec/dijak pridobiva znanje, razvija 
ucne sposobnosti in spretnosti ter 
utrjuje samozavest. Pri izbiri zgodo
vinskih virov in literature je treba 
upostevati : objektivnost virov, ucno
ciljno naravnanost virov, ustreznost 
virov razvojni stopnji in individualnim 
posebnostim, razpolozljivost razno
vrstnih virov, estetsko in dozivljajsko 
vrednost virov. Zgodovinsko znanje, 
pridobljeno z metodo raziskovalne
ga ucenja, je trajnejse, uporabnejse 
in vkljucuje kriticni in odgovorni 
delovni pristop. Vse to pa mocno pri
speva k celoviti osebni rasti mladega 
cloveka in njegovi usposobljenosti 
za zivljenje v 21 . stoletju. Zgodovina 
kot ucni predmet stem ucnim pristo
pom pridobiva na vrednosti in pred
vsem aktualnosti. Ucenci/dijaki spre
minjajo odnos do kulturne dediscine 
- zgodovinskega spomina in do usta
nov, ki ga hranijo. Db tem odkrivajo, 
da sta kakovost in kolicina pridoblje
nega znanja pogojena predvsem z 
aktinimi metodami ucenja. Razisko
valno ucenje pri pouku zgodovine 
spremljajo mnoga odprta vprasanja 
in dileme. 
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Racunaln k pr pouku zgodov ne I 
Jasna Banjac 

OBRAVNAVA REFORMACIJE S POMOCJO IGOSCENKE 
IGODOVINSKI CASOVNI TRAK 

Po predstavitvi dela v raeunalniski 
ueilnici z uporabo CD-ROM-ov pri 
pouku zgodovine 14.oktobra 1999 na 
OS Bozidarja Jakca v sodelovanju z 
ZRSS, ki sta ga za predstavitev zgo
dovinskih zgoseenk zastopala Zdenko 
Sever iz oS Hinka Smrekarja in Vilma 
Brodnik, svetovalka za zgodovino, sem 
se odloCila, da poskusim pripraviti ueno 
uro z uporabo programa Zgodovinski 
easovni trak. Ugotovila sem, da je 
uporaba tega medija pri pouku sicer 
zanimiva, ueencu nudi nove moznosti, 
kako priti do zelenih informacij in 
poveea njegovo aktivnost, po drugi 
strani je pa pred uro ali po njej ponovno 
izredno pomemben ueitelj, ob pomoCi 
katerega dobijo pridobljene informacije 
okvir, da jih ueenec lahko med seboj 
poveze in razume, ter da dobijo nov 
pomen. Torej se delo uCitelja z uporabo 
raeunalniske tehnologije nikakor ne 
zmanjsa, saj mora ueitelj predvideti, kaj 
naj ueenci iseejo (postavit i mora cil je, 
do katerih se morajo dokopati), oz. mo
ra zbrane informacije ob koncu dela 
smiselno urediti in jih med seboj pove
zati. 

Smisel zgodovinskega pouka ze 
zdavnaj ni vee zgolj nabiranje informa
cij, temvee njihovo povezovanje in upo
raba v smislu razumevanja dogodkov 
in njihovega vzroeno- posledicnega 
sosledja, ter seveda aktualizaci ja in 
vpliv na sedanje razmere. 

Za pripravo take ure potrebuje uCitelj 
kar veliko casa, pa tudi za realizacijo 
ur v razredu bi bile potrebne dodatne 
ure. 45 minut solske ure je kratek cas 
za delo v racunalnici. Za tak naCin bi 
bile dobrodosle t. i. blok ure, torej po 
dve solski uri skupaj: ena ura za delo 
in zbiranje mformacil, druga pa za 
porocanje in povzetek. 

OdloCila sem se za obravnavo teme 
o reformaciji Pred izvedbo ure v racu
nalnici bode ucenci v dveh predhodnih 
urah ze obdelali obdobje reformacije, 
verskih vojn in reformacije na Sioven
skem. lzogniti sem se namrec zelela 
temu, da bi temeljne informacije 0 tej 
novi temi srecali sele ob delu z racu
nalnlkom. 

Pregledala sem poglavje 0 reformacij i 
na CD-ROM- u Zgodovinski casovni 
trak in pripravila delovne liste z naloga
mi za dvojice ucencev, kar mi je vzelo 
precej casa. 

Delovne liste sem opremila s slikami 
in jih natisnila. Poskusala sem pred
videti, koliko casa bode ucenci porabili 
za dele z iskanjem dolocenih nosilcev 
gibanja in pojmov 0 reformacijl , protire
formaciji in reformaciji na Siovenskem. 
Naslednje vprasanje, ki se mi je posta
vilo, je bilo, kako naj ucenci svoje dele 
predstavijo , kako naj porocajo in kako 
pripraviti zakljucek. 

V racunalnici so ucenci delali v dvo
jicah, torej dva ob enem racunalniku. 
V uCllnicl je stirinajst delovnih mest, 
ucencev v tem razredu pa je dvajset. 
Tako je 10 dvojic delalo 5 razlicnih na
log (dve dvojici sta imeli enako nalogo). 

Ullod 
V uvodu sem projicirala sliko Martina 

Luthra, ob kateri so ucenci znali pove
dati , kdo je moz na sliki in predstavnik 
katerega obdobja je ter katera so se 
druga poimenovanja te dobe, torej 
protestantizem, reformacija in luteran
stvo. 

Napovedala sem ci lje te ure, v kateri 
naj bi s pomocjo racunalnika in CD
ROM-a Zgodovinski casovni trak po
iskali se nekaj dodatnih informacij in 
utrdili svoje znanje 0 tem pomembnem 
zgodovinskem obdobju. 

DeJo dllojic 
Pred zacetkom del a sem ucencem 

podala kratko napotilo za delo s CD
ROM-om in za uporabo pogovorn ih 
oken. Razdelila sem jim delovne liste z 
navodili in nalogami: 

Ucenci so se lot il i dela. Potrebno je 
bilo kar nekaj usmerjanja in pojasnje
van ja, sicer pa je dele lepo teklo. Hitro 
so ugotovili , kako je treba uporabljati 
pogovorna okna, kako iz besedila ob 
sliki najti odgovor a zastavljeno vpra
sanje oz. kako resiti nalogo. Odgovore 
in resitve so zapisovali na ucne liste. 

Porocanje 
Dvojice so svoje delo predstavile 

tako , da sem prazen (neresen) delovni 
list vsake skupine projicirala, dvojice 
(vedno dva para, ker sta imeli dve dvo
jici enako nalogo) , pa sosvoje izsledke 
predstavile in se dopolnjevale. Tako je 
morebitne nerodnosti ene dvojice lahko 
popravila druga dvojica. 

Po koncanih predstavitvah so ucenci 
ob pripravljenem miselnem vzorcu 
snov se enkrat utrdili. 

SkJep 
Vesela sem novih moznosti , ki jih 

nudijo nova tehnologija in ucna sred
stva - programska oprema za taksno 
delo. CD-ROM Zgodovinski casovni 
trak je samo eden izmed mnogih. 

Za pripravo ucnih listov sem porabila 
precej casa, ker sem morala predvideti, 
kaj bode ucenci znali poiskati, in da 
tudi tisti z manj znan ja in izkusenj z 
racunalnikom ne bi ostali .. nemocni«. 

Ucenci so se dela lotili z veliko vne
mo. Na zacetku so veliko sprasevali , 
nato pa so se osredotocili na probleme 
in vecjih tezav ni bilo. Vzpodbuditi jih 
je bilo treba, ce so prehitro rekli, da 
dolocenega gesla nr in da odgovora ne 
morejo najti. Res pa je, da so bili raz
licno hitri in so bil i zato tudi odgovori 
vsebinsko razlicno bogati. Tukaj se je 
pokazala pravilnost odloCitve 0 tem, da 
sta imeli dve dvojici enake naloge. 

15 dfl'I'liil·riliAj,.11 
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Cilj in namen ure je bil vsekakor dosezen. Ueenci so prisli 
do rezultatov ob uporabi eleklronske tehnologije, nauCili so 
se uporabl jati informaci je s CO-ROM-a in pogovorna okna. 
Prav vsi so bili pri delu aktivni, eesar veasih ob skupinskem 
delu ali fronlalni obliki dela ne dosezemo. Ob miselnem 
vzorcu , ki naj bi sluzil ponovitvi in povzetku dela ter zapisu , 
se je pokazalo , da so ueenci ueno snov usvojili vsaj enako 
dobro kot pri utecenih oblikah in metodah poucevanja. 
Siabost take ure pa je, da ueitelj ob sedanjem obsegu uene 
snovi in obstojecem fondu ur nima easa, da bi ueence 
veekrat pripeljal v raeunalnlco in deja organiziral na podoben 
nacin. 

Zal bo trajalo se nekaj easa, da bodo zgodovinske ucilnice 
opremljene z raeunalniki in LCO-projektorjem, ki bi omogoCiI 
mnogo vee pestrosti pri pouku zgodovine. Oanasnji cas 
zahteva vee gibanja, vee akcije in veejo aktivnost ucencev. 

lUMmi 
Racunalnik uporabljam pri svojem delu ze nekaj casa 

- za pripravo uenih listov, prosojnic, miselnih vzorcev, 
slikovnega gradiva .. 

Seminar 0 predstavitvi dela v raeunalniski ueilnici pn 
pouku zgodovine pa me je vzpodbud il k pripravi ure z 
uporabo CO-ROM-a Zgodovinski easovni trak na primeru 
reformacije. Tema 0 reformaciji in protireformaciji je za 
ueence ena izmed tezjih tem, vendar za poznejse zivljenje 
in razvoj dogodkov, tudi na Siovenskem, izrednega pomena. 

Nastala je pricujoca naloga. Nalvee easa sem porabila 
za pripravo uenih listov in iskanje resi tev pri opredelitvi 
nalog. 

Ueenci so bili akt ivni, veseli so bili spremembe in po 
zacetnih manjsih tezavah je deja lepo steklo. Iskali so 
gesla, nekaj jih je bilo ponujenih, drugo je bi lo odvisno 
od njihovega raeunalniskega znanja in spretnosti uporabe 
informacij pri iskanju odgovorov na zastavljena vprasanja. 
Oelo so ueenci koncali v 45 minutah, drug a ura je b ila na
menjena poroeanju in skupnemu zakljueku ob miselnem 
vzorcu. Oelo ocenjujem kot uspesno. 

••••••••• 
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1. Reformacija 

- Ugorollitfl, Qj}r pomenil aTlIl nfonnKq., 
po Ilale/8ffl H imenuje {jbiJnje' 

-s pomotp {JeW 'rarorm.r:ii- ~ ugoto.;te, me611a/emr; 
dttrt~ $Ioj $t'}r gibMlje IIit10 u ..... o,Ob/ 

• Poi!6tf/ podobo mob n. $~/Ij In T11p<!iIe, 
z,k.j)fpOm,m!)en' 

2. Zace!niki gibanja 

Prj d«u si pomagejte I ~. -llllhef'" 
'K_Wl' 
'Mus' 
'Refoon.q." 
'HugenotsJqJ WJine' 

Poi! til. podobe mot fl. ~Id In U(1IJ/ovill. /(do $0 bill! 

K. pomeni;o po;m: 
• ~onc/I • 
• t:IOgmatjlcJJ • 
. /it!.HW.-
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3. Protireformacija 

Pn nslogl uporab/ gas/e_ ' Pro/irefrmnacija" 
' /gnadj Loyola" 
"Nastop jez:ui/ov' 
'PapeUvo v 16.stoietju" 
"Tridentinski kanor 
lar 

Rello!ita pojem proliraformacija! 

Kd8/ 56 j8 ~8{)elo giblwje prot! raformacrji? 

PoiUite podobo mws ne zgomji sliki in ga imenujle! Kdo je bi/? 

Keldnaje bile vloga jezl.litov? 

k 

Tom<tlHREN 

KekSno nalogo je dobilal<omisija, IIi jo ja uslenovil pape! Pave/III.? 

Poi!Cite spodnjo slilio! K8j Orik.8lUJ6? 

KaUna ja bile njegova vsebina? 

5. Pos/edice protestantizma 

Pri ns/ogl uporablte CD-ROM AUIIs sveta 
CD-ROM Zgodovinski Casom; ltak 

Uporabite gesla: -Henri/\ VIII.' 
"E;lizabela I. ' 
'Sedam nizoremskih plOvirl(;" 
'Vestfal$ki mir" 
Idr 

S pomoCjo progr.!ma Alias svers poiUlte drtllve. 
ki so danes kaloli!ke oz . protestantskel 

Xilj lahko sklepale II lega? 

- Kaj oznaroje pojem "anglikanska cerl<av"? 

- Pol$~te podobl s sJil< in napi~ile i<.do sla! 

- Kak~na je bila vIoga Henrika VIII. in EH!abere I 
piI uVI!Iljavijanju .rtflltt$ke ce~' 

Clr/avo ozemlje Ie bill Nilozems/l,? 

Kajje bil IIlfQk splo$rtega upra rt/J M'zollJmskemJ 

So u provmce razhkovale glede M vefQ? Kako? 

v kaHrto silo se je f8zvila Nizozemsk/J? 

"""""" "1>/"" "T~,*I>II'.oJn.'_prod"",,," Spopodln •• _""' ... vo/ll< __ e.n>1>*. 
"' __ ,* I.g_~_~""." 

Kako se je la vOlrta kontal.? 

Kak$en prizorjIJ n, slikiJ 

p r p 0 u k u z god 0 v n e 

4. Reformacija na Siovenskem 

S polTlOtjo rulimlh gesel: "Proteslan/i2em" 
"R/Jformadja" 
"Trubar" 
"Datrlalin" 
'FerdiNnd" ", 

poi§6te lutr T1lJjIIeI! podatkQv '" odgollOtite "" spodn}a VPf8$BniB! 

" Kdo;e!lm noV! nau/( na S/Qvensliem? 

" Ka/($n/J Ie bila v/oga Prfrrioh Trvbarja? 

Kdoje mot nil sJiki in vlttmje njegov pomen? 

.~ 
• ~ 
'" ;S 
S • ~ 
~ ... 

Prabelffe be.sedi/o ob sJiki /It povejti!. n. k.ktM rtKin 
jIJ ferdinilnd zatrl rafotmi!cij$J<O (jbanje! 
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I Zgodov na n matura 

Ervin Do/enc 

ITALIJANSKI FASIZEM, SLOVENel, SLOVENSKI FASIZEM 
Evropske razmere ob pojavu 
fasizma 

Najpomembnejsi spremembi , ki ju je 
prineslo 19. stoletje v evropske eko
nomske razmere, sta nedvomno razvoj 
kapitalizma, torej koncentracija velike
ga kapitala v rokah pescice Ijudi , ter 
hitra industrializacija, ki sta jo omogo
cila kapital in druga industrijska revolu
cija, razvoj tehnologije. To je privedlo 
vedno vec Ijudi s kmeckega podezelja 
v industrijska sredisca, v mesta. Kjer 
ni bilo industrije, so se Ijudje izseljevali. 
Vel ik in hiter dotok novega prebivalstva 
v mesta je naglo poslabsal bivanjske 
razmere. VecJe stevilo novih delavcev 
kot pa delovnih mest je delodajalcem 
omogocalo, da so delavce placevali 
zelo slabo. Ti so bili prislijeni delati in 
ziveti v zelo slabih razmerah. Da bi od 
delodajalcev laze zahtevali bol jse po
goje, so se scasoma organizirali v 
sindikate. Prevladujoca miselnost dru
ge polovice 19. stoletja, liberalizem, 
Je zagovarjala svoboden trg kapitala in 
delovne sile, ki naj bi sam najbolj ucin
kovito urejal njuna razmerja. V ta raz
merja naj bi se driava cim manj vtikala. 
Zato so se delavci in izobrazenci, ki so 
vedno vecja nasprotja tedanje druzbe 
obcutili tudi kot svoj problem, zaceli 
politicno organizirati v socialno-demo
kratske stranke. Te so zahtevale soci
alno zakonodajo: zakone, ki bi omeje
vali pravice delodajalcev (naJvec 8 ur de
la dnevno, prepoved otroskega dela ... ) 
in omogocali delavcem veeJo varnost 
(bolnisko in pokojninsko zavarovanje, 
dopust ... ). Na ideJe in politiko social no
demokratskih strank je konec prejsnje
ga stoletja najbolj vplival Karl Marx, ki 
je zagovarjal nasilni prevzem oblasti 
delavstva - proletarsko revolucijo. 

Demokracija v Marxovem casu (umrl 
je 1883) namrec se ni bila tako razvita, 
da bi omogocala enakopravno sodelo
vanje pri politiki tudi revnejsim slojem 
prebivalstva. Nova politicna elita se je 
v primerjavi s staro, plemisko, takrat 
oblikovala iz bogatega mescanstva, 
burzoazije, torej lastnikov kapitala, de
lodajalcev. Ti pa so zagovarjali stalisce, 
da mora drzavljan imeti toliko vpliva na 
drzavno upravo, kolikor placa drzavi 
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davkov. Volilna pravica je bila v vecini 
evropskih drzav ornejena z visinG pla
can ega davka ali s stopnjo izobrazbe. 
Odlocanje 0 driavnih zadevah naj bi bl-
10 prezahtevna stvar za neuko Ijudstvo. 
Splosno volilno pravico so npr. v habs
burski monarhiji, torej v nasih krajih, 
dobili sele leta 1907, v sosednji Italiji 
pa po prvi svetovni vojnlleta 1918. Zen
ske so volilno pravico dobile vetinoma 
sele po drugi svetovni vojni. S sirjenjem 
volilne pravice se je razsiril tudi vpliv 
vseh slojev drzavljanov na politiko in 
politicne stranke so morale svoje pro
grame prilagajati zahtevam tim vee 
Ijudi . V nasprotJu s starimi elitisticnimi 
liberalci so se nove pOliticne sku pine, 
kot so bil i npr. ob prelomu stoletja 
socialni demokrati ali krscanski social
ci, obracale na mnozice in jih skusale 
pritegniti tudi z nepoliticnimi organi
zacijami: s kulturnimi drustvi, gospo
darskimi zadrugami, z mnozicnimi sho
di ipd. 

Na razvoj demokracije je vplivala tudi 
siritev izobrazbe. Delo v industrij i je 
zahtevalo vecJo zmoznost priucevanJa 
delavcev na zahtevnejse delovne 
operacije. Za to je bilo zelo dobrodoslo 
vsaj znanje branja in pisanja. S siritvijo 
proizvodnje je narascala pot reba po 
administrativnih delavcih - usluzben
cih, ki so morali obvladati elemente 
racunovodstva, minimalno pravno in 
ekonomsko znanje itd. Tudi upravljanje 
drzave je postajalo vedno zahtevnejse, 
drzava je potrebovala vedno vec spo
sobnih uradnikov. Zato so drzave ved
no bolj skrbele za obvezno solanje mla
dine, odpirale so nove strokovne, 
srednje in visoke sole. V 19. stoletju je 
bilo spet ustanovljenih veliko novih 
univerz po vsej Evropi. S pismenostjo 
in demokratizacijo so se sirili casopisi 
in splosna razgledanost ter obvesce
nost Ijudi. Med delodajalci in delavci 
je zacel nastaJati nov sloj prebivalstva: 
drzavni in privatni uradniki, razni manjsi 
upravniki, tehniki, poslovodje so obliko
vali tako imenovan srednji razred, na 
katerega se je pozneje naslonil fasizem. 

Italija 
ItaliJa je imela se to posebnost, da je 

blla sele v letih 1859-1870 zdruzena v 

enotno kraljevino in je do svetovne voj
ne ostala gospodarsko in kulturno se 
zelo raznolika. Zdruzevanje Jtalije je 
vodila drzavica Piemont (prestolnica 
Torino) na severozahodu polotoka, zato 
so novo kraljevino pod zezlom pie
montske kraljevske dinastije z liberalno 
parlamentarno, vendar zelo centra
lizirano drzavno ureditvijo drugi del i 
drzave najpreJ dojemali kot vsiljevanje 
neke tuje oblasti , kot "piemontizacijo«. 
Italijanska nacionalna zavest je bila po 
razlicnih pokrajinah razlicna in razmero
ma nizka. Za milijone italijanskih kme
tOY so bile ozke lokalne razmere edina 
resnicnost, ki so jo poznali . Neki pie
montski drzavnik je tedaj izjavil: "Ustva
ri li smo Italijo - zdaj moramo ustvariti 
ItaliJane.« Dejansko je Italijo vse do prve 
svetovne vojne vodil zelo ozek krog 
Ijudi, ki je sodeloval tudi pri nJenem 
zdruzevanju. Z razlicnimi volilnimi re
formami je imela Italija s 35 milijon i pre
bivalcev do leta 1912 se vedno Ie pri
bl izno 3 mili jone volivcev. Za volitve je 
bilo znacilno podkupovanje, ponare
janje volilnih rezultatov in odkrito na
silje, ki so ga nad volivci izvajale lokalne 
oblastniske zdruzbe. Zato je parlament 
predstavljal samo ta ozki "politicni raz
red« in njegove ozje druzinske, lokalne, 
poslovne in prijateljske kroge . Tak tip 
liberalne politike je bil v pogojih pre
tezno kmecke druzbe z visoko nepisme
nostjo in nizko politicno zavestjo se 
razmeroma uspesen. Krhati pa se je 
zacel v zadnj ih letih pred svetovno 
vojno, ko so na plan stopile nove 
pOliticne sile in mnozicna politika. 

Leta 1892 je bila ustanovljena Italijan
ska socialisticna stranka (PSI), ki je v 
zacetku 20. stoletja bila ze pomembna 
politicna sila. Nekaj let pred vojno je v 
PSI prevladala revolucionarna levica. 
Na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 
1913 je stranka se obcutno napre
dovala in Italijo so pretresale vel ike de
lavske stavke. Revolucionarna dejav
nost socialistov in se radikalnejsega 
gibanja revolucionarnih sindikalistov, ki 
so se ze v prvem desetletju stoletJa od
cepili od PSI, se je zdela ze zelo nevar
na obstojecemu sistemu vladanja. 

Vkljucitev ozemlja papeske drzave v 
nastajajoce italijansko kraljestvo v letih 
1860-61 in koncna zasedba Rima leta 



1870 je izzvala papeze, da so bili do 
nove drzave sovrazni; vecina vemih 
katolicanov zato do konca stoletja ni 
sodelovala v politiki. Pray zaradl vse 
bolj uveljavljajocega se materiali
sticnega in brezboznega socializma pa 
so ob prelomu stoletja opustili svojo 
izolacijo in zaceli vse bolj sodelovati v 
politiki ter pri ustanavljanju lastnih 
sindikatov. 

Vedno vecje kritike liberalne politike 
so prihajale tudi iz oblikujocega se 
sredn jega razreda, mladih izobra
zencev, tudi umetnikov, kot so bili pe
snik Gabriele O'Annunzio in italijanski 
futuristi, ki so povzdigovali novo tehno
logijo, moc in vojno. Najbolj politicno 
obliko je nezadovoljstvo iz teh vrst 
dobilo v nacionalizmu. italijanska na
cionalisticna zveza, ustanovljena 1910, 
je zaostalost in slab mednarodni ugled 
Italije pripisovala napakam liberalizma 
in razdiralni dejavnosti socializma. Za
govarjala je avtoritamo oblast (dikta
turo) , neomejen kapitalisticni razvoj in 
imperialisticno zunanjo politiko. Po letu 
1914 so se nacionalistom v skupnem 
boju proti liberalizmu in socializmu 
pridruzili se revolucionarni sindikati, ki 
so menili, da revolucija v Italiji ni mozna, 
da vzrok italijanskih bolezni ni kapita
lizem, ternvec da je treba liberalno ob
last strmoglaviti z revolucijo vseh "pro
duktivnih sil«, vkljucno z delavci in pod
jetniskim srednjim razredom . Zveza 
med nacionalisti in socialisticnimi od
padniki, revolucionarnimi sindikalisti , 
je pomagala ustvariti fasizem. 

Konkretno politicno obliko je ta zveza 
dobila v casu jayne razprave 0 pred
nostih vojaske intervenciJe na strani 
antante ali nevtralnosti v prvi svetovni 
vojni. Ko je Italija 26. aprila 1915 
vendarle podpisala londonski spora
zum z antanto, je se yes mesec pote
kala razprava 0 njegovi potrditvi v 
parlamentu. V tem casu so po vecjih 
italijanskih mestih za potrditev spora
zuma javno dernonstrirale Revolucio
narne akcijske skupine (Fasci di Azione 
Rivoluzionaria), na katere se je tudi z 
imenom pozneje naslonil Mussolini. 

VeGina italijanskih vojakov, ki se je 
razmeroma neuspesno in z velikimi iz
gubami borila na soski fronti, vojne ni 
cutila za svojo. Tudi rast industrije, ki je 
bila povezana z vojno: jeklarske, 
stroJne industriJe, ladjedelnistva in avto
mobilske industrije, je vecala razlike 
med tistimi , ki so na racun vojne boga
teli, in vecino ostalega prebivalstva. 

Zgodov na n matura 

Povecal se Je zlasti vpliv tistega dela 
socialistov, ki je ostal nasprotnik vojne. 
Vse to je polozaj liberalne vlade zelo 
slabsalo. Do resne krize je prislo konec 
oktobra 1917, po katastrofalnem pora
zu v bitki pri Kobaridu. Italijanska vojska 
je imela skoraj 700.000 izgub (mrtvih, 
ranjenih in zajetih), Avstrijci in Nemci 
pa so se ustavili sele 100 km globoko 
v Padski nizini, pri reki Piavi. Politicno 
smer resevanja krize je istoeasno na
kazala se boljsevisticna revolucija v 
Rusiji. Poraz je sprozil velika protivojna 
zborovanja, na katerih so revolucio
namo razpolozeni socialisti samo se 
pridobivali vedno vecji vpliv. Vlada je 
sele po kobariskem porazu zaeela ob
Ijubljati , da bo demokratizirala politicni 
sistem, da bo razdelila zemljo kmeckim 
vojakom in izboljsala splosne razmere 
po vojni. Vendar so jo dogodki spet 
postavili na laz. Italijo je takoj po vojni 
zajelo vee gospodarskih kriz: najprej 
pomanjkanje hrane in surovin do leta 
1919, potem velika inflacija do 1921 in 
se hitro narascanje stevila brezposelnih 
ob demobilizaciji v letu 1920. Res pa 
so volili parlament leta 1919 ze vsi 
polnoletni moski, kar je bilo v korist 
modernim mnozicnim strankam in ne 
tradicionalni pokroviteljski politiki libe
ralcev Takrat sta dobili vodstvo dYe ve
liki stranki, socialisticna (PSI) in nova 
katoliska Italijanska Ijudska stranka, 
ustanovljena sele leta 1919 z odobritvi
jo papeza. Zaradi nasprotujoclh si ideo
logij se obe veliki stranki nista mogli 
sporazumeti za sodelovanje in vlado so 
obdrzali neucinkoviti in neugledni libe
ralci. 

Pot do oblasti 
Za noben zgodovinski pojav ne 

moremo trditi, da je bil zgodovinska 
nujnost. V razl icnih obdobjih sicer 
vcasih pride do podobnih procesov, 
nekateri dogodki spominjajo na pre
tekle dogodke, vendar je vsak dogodek 
zase, ce ga pogledarno od blizu, ce 
analiziramo njegove vzroke , zgodo
vinska posebnost. V razlicnih casih in 
krajih nikoli ne pride do take podobno
sti dogaJanja, da bi lahko rekli, da se 
zgodovina ponavlja. Tudi pojav fasizma 
je splet mnogih okolisein in Ijudi. Musso
lini je bil za pojav fasizma, preprosto 
receno, pravi clovek v pravem casu in 
na pravem rnestu. Kot tak ima za obliko
vanje fasizma kot celote in za njegove 
posledice v sledecem zgodovinskem 
razvoju nedvomno odloeilno vlogo. 

I 
Benito Mussolini se je rodil podezel

skemu kovacu v severnoitalijanski po
krajini Romagna leta 1883. Poleg teles
ne podobe je od oceta podedoval tudi 
socialisticno pOliticno usmeritev. Pri 
devetnajstih letih je postal ueitelj, ven
dar v tem poklicu ni vzdrzal. Za nekaj 
let je sel v SVico, kjer se je prezivljal 
kot obcasni fizicni delavec, nato se je 
vrnil in lojalno odsluzil vojaski rok. Po 
tem bumem in nestalnem zivljenjskem 
obdobju je spet nekaj cas a pouceval, 
po letu 1908 pa je nasel svoj pravi 
poklic kot socialisticni novinar. Kmalu 
je postal urednik krajevnega social i
sticnega casopisa in sekretar mestne 
socialisticne organizacije v romanj
skem mestu ForlL Po vsej Italiji je postal 
znan kot vodilni glasnik radikalnega 
krila socialisticne stranke. Leta 1912 je 
postal urednik glavnega italijanskega 
socialisticnega dnevnikaAvanti (Naprej). 
Se ob zacetku 1 . svetovne vojne je za
govarjal uradno strankino stalisce 0 

nevtralnosti v vojni; jeseni leta 1914 je 
najprej spremenil stalisce v nevtralnost 
na strani antante, konec leta pa je ze za
govarjal aktivni vstop Italije v vojno. Zato 
je moral odstopiti kot urednik Avantija in 
je bil izklJucen iz socialisticne stranke. 

Oomaci in tuji dogodki v zadnjih letih 
pred vojno so ga prepncali, podobno 
kot revolucionarne sindikaliste, ki so se 
od PSI locili ze prej, da marksisticni 
nauk in program delavske revolucije 
nista primerna za Italijo. Tudi obnasanje 
drugih socialnodemokratskih oziroma 
socialisticnih strank po Evropi v zacet
ku vojne, ko so v nasprotju s svojo 
predvojno politiko vecinoma podprle 
vojskovanje svojih drzav, ga je razoca
ralo in mu porusilo nekdanjo vero v 
mednarodno solidarnost delavskega 
razreda. Na drugi strani pa ga je prese
netila moc nacionalizma kot mnozicne 
sile, ki so ga v zacetku vojne posebej 
podpihovale drzave udelezenke, da bi 
motivirale svoje drzavljane. Mussoli
nijeva vizija se Je skrcila na stalisce, da 
bo italijansko sodelovanje v vojni spro
zilo revolucijo nemarksisticne vrste, ki 
bo kljub temu strmoglavila liberalm 
sistem in na oblast prinesla nov razred. 
Kmalu je zacel izdajati nov casopis II 
Po polo d'italia (Italijansko Ijudstvo), a 
ni uspel. Po dveh letih sluzbovanja v 
vojski, v zaledju, so ga odpustili zaradi 
invalidnosti in se sredi vOJne je spet 
prevzel urednistvo II Popolo d'italia. 
Prek casopisa je dYe leti postopno 
razvijal in siril novo idejo 0 nacionalni 



I 
revoluciji. Postopoma je opuscal 
socializem, razglasil se je za glas "pro
izvajalcev in vojakov«, proti zajedalskim 
liberalcem in proti nedomoljubnim so
cialistom. 

23. marca 1919 je Mussolini v Milanu, 
industri jskem in financnem srediscu 
severne Italije, ustanovil majhno in 
sprva neopazno politicno gibanje Fas
cio di Combattimento (Bojna skupina). 
Gibanje je skusalo obnoviti zvezo, ki 
so jo leta 1915 predstavljale Revolucio
narne akcijske sku pine, ki so zahtevale 
vkljucitev Italije v vojno. Gibanje je bilo 
po svojem socialnem in politicnem pro
gramu se zelo delavsko, predstavljalo 
naj bi drugacno moznost socializma, 
v nasprotju z marksisticnim. Vendar so 
na volitvah novembra 1919 v Milanu 
dobili zelo malo glasov (manj kot 2 %), 
tako da se je gibanje znaslo pred 
propadom. Mussolinija pa so vendarle 
podprli nekateri milanski industrialci, ki 
so zacutili fasisticno moznost pri rusen
ju socialisticne nevarnosti. To jim je 
prislo zelo pray poleti 1920, ko so 
socialisticni in katoliski sindikati s 
stavkami ze mocno ogrozali pro
izvodnjo v tovarnah in na velikih kme
tijskih posestvih severne in srednje 
Italije. Dveletno obdobje velikega ne
zadovoljstva in revolucionarnega vrenja 
je doseglo vrhunec avgusta 1920, ko 
so delavci zasedli tovarne in ladje
delnice v severni Italij i. Ko je zasedba 
propadla, so zaceli delavski nemiri po
casi usihati. 

Fasisti so zaceli ustanavljati oddelke 
(squadre), ki so na svojih pohodih 
nasilno unicevali socialisticne sind i
kate in politicne organizacije. Unicevali 
so prostore njihovih organizacij, caso
pisov, pretepali elane, razbijali zboro
vanja in stavke. Skvadrizem so policisti 
pogosto skrivaj podpirali oziroma do
puscali fasisticno nasilje. To je bila 
skrivnost uspeha. V naslednjih dveh le
tih so postale fasisticne kazenske od
prave vsakdanjost. V prvlh mesecih leta 
1921, pred parlamentarnimi volitvami, 
je bilo v nemirih in spopadih med fasisti 
in socialisti ubitih vee kot 200 Ijudi, med 
mrtvimi je bila vecina socialistov. Do 
leta 1922 so unicili organizacijsko 
strukturo socialisticnih in katoliskih 
kmetijskih sindikatov v vecjem delu 
severne in srednje Italije. 5tevilo stavk 
in sindikalnega clanstva je zelo upadlo, 
Cianstvo v fasijih pa je narascalo. 

Novi fasisti so prihajali predvsem iz 
srednjega sloja italijanske druzbe: 

Zgodov na n malura 

odsluzeni vojaski castniki, izobrazena 
mladina, uradniki, na kmeckem pode
zelju pa sinovi premoznejsih kmetov in 
upravnikov posestev. Pod pore indu
strijskih delavcev in revnih kmetov, ki 
jih je sku sal fasizem najprej pridobiti, 
je bilo malo. Toda ko so socialisticne 
organizacije zacele propadati, so se bili 
tudi ti prisiljeni pridruziti novoustanovlje
nim fasisticnim sindikatom, ce so hoteli 
preziveti. Ker so fasisti us pes no razbi
jali socialisticno delavsko gibanje in 
stavke njihovih sindikatov, so dobivali 
vse vecjo denarno podporo od vele
posestnikov in industrialcev. 

Na volitvah maja 1921 so fasisti prisli 
v parlament. 5e vedno skromnih 38 
poslancev (7 %) je zasedlo skrajno 
des no stran parlamentarnih klopi. Sam 
Mussolini v tem casu se ni bil pripravljen 
povsem pretrgati vezi s svojlm levi
carskim izvorom, poskusal je vzpo
staviti dialog in mogoce doseCi kom
promis s socialisti, vendar so ga ustavili 
lastni privrzenci. Novembra 1921 je 
Mussolim koncno ustanovil Narodno 
fasisticno stranko (Part ito Nazionale 
Fascista - PNF) z odkrito desnicarskim 
programom, ki je zagovarjal monarhijo, 
svobodno trgovino in protisocializem. 
Ker Je bila veCina socialistov vClanjena 
samo v sindikate, ne pa v stranko, je v 
letu 1922 fasisticna stranka po clan
stvu postala ena najbolj mnozicnih 
politicnih organizacij v Italiji. Vladajoci 
liberalci so hoteli fasiste vkljuciti v 
vlado, vendar je Mussolini zavracal 
vsakrsno vlado, v kateri ne bi bil on 
predsednik. Grozil je z mnozicnim po
hodom fasistov iz vse Italije na Rim. 
Kralj ni dal soglasja, da bi policija in 
vojska ta pohod prepreCili, zato je 
liberalni predsednik vlade odstopil. Vla
do so 29. oktobra 1922 koncno ponu
dili Mussolimju in sele po tem je prislo 
do pohoda na Rim. 

Oiidatura 
Mussolini je dYe leti vodil koalicijsko 

vlado, v kateri je bila vrsta manjsih 
strank, od vecjih pa so samo prvo leto 
sodelovali popolari (Ijudska - katoliska 
stranka), medtem ko so bili socialistl 
yes cas v opozicljl. Tudi sami fasisti so 
bili negotovi. Med njimi je bilo vee 
razlicnih skupin, vsaka s svojo vizijo 
politicnega razvoja. Ni jim bilo 5e jasno, 
ali je fasizem nekaj zacasnega ali je to 
trajnejse politicno gibanje, se bo 
gibanje pocasi 'normaliziralo' ali gre za 
pravo revoluciJo. Mussolini je deloval 

predvsem tako, da bi obdrzal oblast. 
Radikalnejse lokalne voditelje, podivja
ne skvadriste, ki so zahtevali nadalje
vanje revoluci je, je skusal spraviti pod 
nadzor, zavedal pa se je , da pray oni 
predstavljajo glavno udarno silo in moe 
fasizma. Najprej je spremenil volilni 
zakon, ki je najmocnejsi strankl ali 
koaliciji podeljeval dYe tretjini poslan
skih sedezev. Volitve aprila 1924 je 
spremljalo veliko fasisticno nasilje. 
Fasisti so dobili dvotretjinsko veCino v 
parlamentu. Opozicija je ostro prote
stirala. Eden najbolj odkritih je bil zmer
ni socialist Giacomo Matteotti, zato ga 
je tolpa fasistov ujela in zabodla. Ko je 
postalo jasno, da so za nlegovo smrt 
odgovorni fasisti, je veCina opozicije iz 
protesta zapustila parlament. Kralj tudi 
v tem kriticnem trenutku od Mussolinija 
ni zahteval, da odstopi. Konservativci 
so se se vedno bali socialistov, hkrati 
pa so mislili, da bode zaradi Musso
linijeve trenutne sibkosti lahko povecali 
vpliv nanj. Radikalnemu krilu fasistov 
pa se kriza ni zdela primerna za popus
canje opoziciji, temvec za obracun z 
njo. Decembra 1924 so z groznjo, da 
lahko Mussolinija odstaviJo z mesta 
voditelja fasizma, odlocno zahtevali, 
naj zavlada z diktaturo. Januarja 1925 
je Mussolini preostanku parlamenta 
Jasno povedal, da ima take namene. 

Parlament, ki je bil povsem v rokah 
fasistov, je v naslednjih nekaj letih spre
jel zakonodajo, ki je Mussoliniju omo
gocila skoraj popolno oblast. Politicna 
opozicija in svobodni sindikati so po
stali prepovedani. Tisk so deloma pre
vzeli fasisti, ostanek so nadzirali z 
drzavno cenzuro. Krajevnih uradnikov 
niso vec volili , temvec so bili imenovani 
od drzave. Policija je dobila velika po
oblastila za zapiranje. Smrtno kazen so 
raz5irili na celo vrsto novih kaznivih 
dejanj. Uvedli so posebno sodisce za 
politicne 'prestopke' in ustanovili tajno 
politicno policijo OVRA, ki je lovila 
protifasiste. 

Ti ukrepi niso toliko poveeali moci 
fasisticne stranke, kot drzave in Musso
linija, ki so ga zaceli tudi uradno imeno
vati duce - voditelj (izgovori duce). Naj
radikalnejsi del fasistov, skvadristi, ki so 
nenehno organizirali shode, kazenske 
pohode proti politicnim nasprotnikom 
ipd. , so si prizadevali za vecji vpliv v 
oblastni strukturi, zlasti za vplivv policiji. 
To pa je motilo druge, bolj umirjene in 
konstruktivno usmerjene fasiste. Nema
ra je bilo v stranki ze najvec takih, ki so 
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se fasizmu pridruzili po letu 1920 iz 
oportunisticnih razlogov in jim je stran
ka pomenila sredstvo za lastni napre
dek. Mussolini je najglasnejsega pred
stavnika skvadristov Roberta Farina
ccija zvito imenoval na polozaj sekre
tarja stranke . Ta je sicer se naprej 
zahteval fasistieni prevzem oblasti, 
vendar je stranko hkrati centraliziral. To 
je unicevalo moe in neodvisnost po
krajinskih sefov, kakrsen je bil prej sam, 
in slabilo skvadrizem, ki ga je sam za
govarjal. Ko je opravil delo in je bila 
stranka ze dodobra obrzdana, so ga 
aprila 1926 prisilili k odstopu. Novo 
organiziranost fasisticne stranke so raz
glasili jeseni istega leta. Ouce Musso
lini je postal tudi uradni voditelj stranke, 
vse funkci je v njej pa je odtlej imeno
valo vodstvo in niso bili vee voljeni od 
spodaj. Konec dvajsetih in v zaeetku 
tridesetih let je stranka postala povsem 
podrejena drZavi , kar je zahteval Musso
lini. Zato pa je bilo treba izvesti vee 
cistk, zlasti med bojevitezi 'stare 
garde '. Do leta 1931 so tako iz stranke 
izkljue;li okrog 170.000 'nezadovoljne
zev', pretezno starih skvadristov iz prvih 
let gibanja. Podobno dogajanje, ko 
revo-Iucija zre lastne otroke, poznamo 
v tridesetih letih tudi v Sovjetski zvezi , 
kjer se je soborcev iz prvih let znebil 
Stalin, in v Nemeiji , kjer je Hitler v »noe; 
dolgih nozev« obglavil svoje »jurisne 
odrede«. 

Korporativna driavna ureditev 
Nekaj novega so italijanski fasisti 

skusali ustvariti s korporativno urejeno 
drzavo. Idejo korporativizma je sicer 
iznasla katoliska cerkev konec 19. sto
letja, da bi odpravila naraseajoee 
druzbene napetosti. Oelodajalci in de
lavci naj bi se na vseh gospodarskih 
podrocjih povezali v enotne me sane 
sindikate oziroma korporacije. Tako bi 
bili npr vsi kmetovalci , od najvecjega 
veleposestnika do navadnega dninarja 
ciani ene korporacije, lastniki tovarn , 
tovarniski upravniki, uradniki in delavci 
ciani druge itd. Korporacije naj ne bi 
samo nadomestile razrednih spopadov 
s sodelovanjem med nasprotujocimi si 
druzbenimi razredi , temvee bi lahko 
premostile celo nasprotja med razlieni
mi pokrajinami in ideoloske razlike, ki 
predstavljajo temelj parlamentarnega 
zastopanja. Poleg katoliskega razume
vanja aktualne socialne problematike 
so se na korporativizem v letih pred 
prvo vojno nasion iii tudi zagovorniki 

Zgodov na n matura 

politicno neodvisnega sindikalizma, ko 
so opustili marksisticno teorijo razred
nega boja. Z razrednim sodelovanjem 
naj bi povecali industrijsko proizvodnjo 
in tako resili glavne socialne probleme. 
To teorijo so imenovali produktivizem. 
Italijanski fasisticni nacionalisti so si v 
prizadevanjih za poveeanje kapitali
sticnega bogastva in aV10ritete Italije iz
posojali ideje od katoliskega in od 
sindikallsticnega korporativizma. Vendar 
je bil drzavni interes na strani deloda
jalcev in zato v skodo delavcev. Po letu 
1925, ko so postali drugi svobodni 
sindikati prepovedani in je Fasisticna 
konfederacija dela (sindikalna zveza) 
postala mocna druzbena sila, je fa
sisticna drzava z zakoni spravila sind i
kat pod cvrst drzavni nadzor in uvedla 
sistem delovnih razmerij, ki je bil odkrito 
naklonjen delodajalcem. Leta 1928 so 
Fasisticno konfederacijo dela razbili na 
sest delov in ji tako vzeli pravo moe. 
Kljub temu so leta 1930 koneno usta
novili Nacionalni svet korporacij, ki se 
je pocasi razvil v korporativno nado
mestilo za parlament. Leta 1934 so na
stale dolgo obljubljane mesane korpo
racije delodajalcev in delavcev. 22 
korporacij (npr. za tekstilno industrijo, 
za proizvodnjo zita, za trgovsko morna
rico itd.), naj bi vsaka zase doloeala 
visino plac in druge pogoje poslovanja 
ter delovnih razmeri j v svoji panogi. 
Sele leta 1939 so koncno odpravili 
ostanke prejsnjega parlamenta in uvedli 
popolno Zbornico fasijev in korporacij . 
Oejansko korporacije niso enakovredno 
zastopale interesov delodajalcev in de
lavcev. Prvi so bili v veliki prednosti, saj 
so kljub postopnemu oblikovanju skup
nih korporativnih teles obdrzali tudi 
nekatera svoja kapitalistiena zdruzenja 
in so se prek teh za dolocene pogoje 
poslovanja pogajali neposredno z vla
do. Oelavci pa so v korporacijah izgubili 
svoje prave predstavnike, saj so jih 
praviloma zastopali navadni fasisticni 
uradniki , ki so najveckrat zastopali 
interes drzave. V praksi je italijanski 
korporativizem pomenil sredstvo za 
discipliniranje delavstva v interesu 
delodajalcev in drzave. Posebej se je 
to pokazalo v casu velike gospodarske 
krize v prvi polovici tridesetih let. 

Gospodarska politika fas istov pa je 
imela pred drzavami klasienega libera
lizma, kjer naj bi se drzava sploh ne 
vmesavala v gospodarska gibanja, 
vendarle to prednost, da je zacela ze 
konec dvajsetih let dejavno usmerjati 

italijansko gospodarstvo. V casu krize 
so ustanovili Insti tut za industrijsko 
rekonstrukcijo, ki je od zasebnih bank 
vse bolj prevzemal nalogo investiranja 
v industrijski razvoj . Od leta 1935, ko 
je Italija napadla Etiopijo in naj bi kot 
vojskujoca se drzava po Mussoliniju 
postal a gospodarsko samozadostna, 
je drzava se povecala svojo vlogo pri 
financiranju industrije, dodeljevanju 
surovin, nadomescanju uvozenih iz
delkov z domacimi in pri neposrednem 
nadzoru nad pomembnejsimi gospo
darskimi panogami. Leta 1939 je driava 
npr. neposredno nadzirala vee kot 80 % 
ladjarstva in ladjedelnistva, 75 % zele
zarstva, vecji del jeklarske industrije itd. 
Tako so tudi revnejsi sloji prebivalstva 
manj obcutili svetovno gospodarsko 
krizo. Kljub temu da je tudi Italija imela 
v teh letih veliko nezaposlenih in da so 
bile place obcutno nizje kot v dvajsetih 
letih, so vendarle padle tudi cene in 
stevilo brezposelnih bi bilo dosti vecje, 
ce drzava ne bi usmerjeno investirala 
v prednostne gospodarske panoge in 
organizirala velikih javnih del. Tudi 
fasisticni sindikati so svojim clanom 
priskrbeli nekaj zascite in koristi , drzava 
pa je povecala sredstva za social no za
varovanje delavcev (v primeru brez
poselnosti, poskodbe ... ). 

Totalitarizem 
Pojem 0 italijanski totalitarni politicni 

volji je prvic uporabil sam Mussolini na 
kongresu fasisticne stranke leta 1925, 
potem ko je v zacetku istega leta zacel 
uveljavljati odkrito osebno diktaturo. 
Latinska beseda totus pomeni cel, ves. 
Tu Ima pomen, da gibanje zajame vsa
kogar in vse v prizadevanju za 
prenovo in blagor italijanske drzave; 
da je vse podrejeno graditvi nove 
drzave, ne glede na zrlve in tudi more
bitne posamezne krivice . Uspesno 
izvajanje fasisticne politiene volje se ni 
prevec oziralo niti na veljavno zakono
dajo. Oriava ne obstaja zato, da sciti 
in omogoca uveljavljanje volje svojih 
drzavljanov, ampak obratno: drzavljani 
morajo biti povsem podrejeni (abstrakt
nim) interesom drzave. Po prepricanju 
Mussolinijevih najblizjih svetovalcev in 
fasisticnih ideologov za korenito nacio
nalno prenovo ni bila dovolj samo na
vadna diktatura, ki sta jo omogocila ze 
prepoved opozicijskih politicnih strank 
in oster nadzor tajne policije nad poli
ticnimi nasprotniki. Italijani bi se taki 



diktaturi samo pasivno prilagodili in 
skusali zasebno ziveti naprej po sta
rem. Fasisticna revolucija, kot so jO 
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pa je bil pri tem od komunizma v Sovjet
ski zvezi. 

imenovali, je zahtevala iskreno privrze- Napadalnost 
nost in aktivno sodelovanje vseh Itall- Politicna propaganda ali kar mit 0 
janov v nacionalni pre~ovi . V tridesetih »okrnjeni zmagi«, s katerim si je fasizem 
letih so se italijanskl drzavljanl dejansko pomagal ze pred prihodom na oblast, 
na vsakem koraku srecevali s to drzav- je ostal temelj ita lijanske zunanje 
no propagando, drugacna stalisca pa politike tudi potem. Italija naj bl bl~apo 
so bila prepovedana oziroma onemo- prvi svetovni vojni kot ena od ~tlnh 
gocena. Po zidovih so Ijudi povsod glavnih zmagovalk premalo poplac~na 
opozarjala na veliko izpisana gesla: za svoje zrtve. Zato se je yes cas 
»Mussolini ima vedno prav!« all Neqe- zavzemala za spremembo _ revlzljo 
mi, ubogaj , bori se!« Zelo razvita fasi- mednarodne ureditve, kot jo je zacrtala 
sticna propaganda, s katero je bllo mirovna konferenca v Parizu leta 1919. 
prepojeno vse javno, in.kolikor je bHo V dvajsetih letih sta bili glavni zmago
mogoce tudi zasebno zlvljenje Itallja- valki Francija in Velika Britanija se 
nov, mogoce ni naredila toliko vnetlh premocni , da bi bilo mogoce kaj spre
fasistov, kot so hoteli. Verjetno tUdl meniti . Mussolini je v tem casu odknto 
fasisticna stranka, kl je upraviceno ve- zaniceval francosko in britansko demo
Ijala za skorumpirano, pri Ijudeh ni bila kracijo. V sporu z najvecjo balkansko 
tako priljubljena, kot je to prikazovala sosedo Kraljevino SHS mu je leta 1924 
drzavna propaganda. Vendar so Sl uspelo prikljuciti vmesno drzavico 
fasisti s propagando in zastrasev~njem Reko, neuspeh pa je dozivel z zasedbo 
zagotovili veliko stopnjo poslusnostl grskega otoka Krfa , od koder se je 
drzavljanov in kult osebnosti je Musso- morala italijanska vojska septembra 
linija naredil za junaka .. Fasizem Ie v 1923 na britanski pritisk hitro umaknltl. 
italijansko vsakdanje zlvljenje uvedel To je Mussolinija naucilo, da se ne ~ore 
vec reda, kot so ga poznali prej. V ostri.h kljubovati velesilam, zato je zacel z 
socialnih nasprotij in bojev vajeni Ital.ljl Britanci gojiti dobre odnose, Franco~ 
je zavladal socialni mir. V mednarodnlh zom pa je se naprej nasprotoval , zlastl 
odnosih povsem neugledna Italljanska na Balkanu. Naklonjenost britanskega 
politika pa je v tujini dosegla doloceno konservativnega zunanjega ministra 
spostovanje. . Chamberlaina mu je prinesla britansko 

Vendar je bil italijanski fasizem precej privolitev za uvedbo italijanskega pro
manj totalitaren in »fasisticen«, kot Je tektorata (varstva) nad Albanijo leta 
to poudarjala uradna prop.aganda. Ze 1926. Za uveljavljanje svojih interesov 
v dvajsetih letih, ko se je sele utrjeval na vzhodni strani Jadranskega morja 
na oblasti je moral Mussolln! sklepatl pa je zacel uporabljati bolj prikrite me
velike ko~promise s starimi vplivnimi tode. Podpiral je separatisticne skuplne 
skupinami. Ziasti gospodarsko politiko v Jugoslaviji , kot so bili hrvaski ustasi 
so po letu 1925 v veliki meri podred.11I in makedonska VMRO. S pray tako 
interesom industrialcev in zemljlsklh nezadovoljno Madzarsko je Italija leta 
posestnikov. Leta 1929 pa se je Mus~o- 1927 podpisala sporazum 0 izrinjanju 
liniju po 60 letih sporov koncno posrecllo francoskega vpliva na Balkanu. 
skleniti sporazum s papezem. Z late- Razmerje moci v Evropi se je spre
ransko pogodbo so ustanovili papesko menilo, ko je januarja 1933 postal 
drzavico Vatikan in uredili odnose med nemski kancler Adolf Hitler, ki je Nem
Cerkvijo in driavo Italijo. To je Musso- bjo vrnil iz osame porazenke na pri
liniju zagotovilo mnozicno po.dporo zorisce kot pomembno evropsko silo. 
italijanskih katolicanov, ki v »faslstlcnl Mussoliniju je sicer ustrezala sorodnost 
revolucij i« drugace ne bi sodelovall. nemskega nacizma na oblasti , vendar 
Interese starih sil: kralja, kapitalistov, se je bal zahtev po popravljanju I.~all
vojske in katoliske cerkve je moral fa- janske meje v Alpah , do cesar bl pnslo, 
sizem vkljuciti v svojo »revolucljo« In Jim ko bi Hitlerju uspela nacrtovana pndru
yes cas priznavati tudi doloceno veljavo zitev Avstrije. Zato je podpiral avstrijske 
ter avtonomijo. Tako volja, ki naj bi fasiste in katolisko diktaturo kanclerja 
brezobzirno povelicevala drzavo, ni bila Dollfussa leta 1934. Ko so avstrijski na
povsem totalna ali totalitarna. Italijanski cisti Dollfussa julija 1934 ubili, drzavni 
fasizem je svojo totalitarnost slabse udar pa jim ni uspel, je Mussolini na 
uveljavil kot nemski nacizem, se dlje 
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avstrijsko mejo poslal vojsko , ki naj bi 
preprecila morebitni Hitlerjev poseg v 
Avstriji. 

Po Hitlerjevem prihodu na oblast so 
bili Francozi in Britanci pripravljeni 
Mussoliniju mnogo bolj popuscati kot 
prej. Koncno si je lahko privoscil osva~ 
jalno vojno. Od jeseni 1935 do po~ladl 
1936 je italijanska vojska z vecjlml 
tezavami kotje bilo pricakovatl, prema
gala etiopskO in uresnicila sanje 0 itali
janskem afriskem impenju .• Poletl 1936 
se je zacela spanska drzavljanska 
vojna Mussolini je pricakoval novo hltro 
zmago in razsiritev italijanskega vpllva 
v zahodnem Sredozemlju, zato se je 
pridruzil Hitlerju z izdatno vojasko po
mocjo spanskim fasisticnim upornlkom 
proti demokraticno izvoljenl levlcarskl 
vladi. Toda vojna se je vlekla skoraj tn 
leta in Italija je pomagala generalu 
Francu z veliko vojaki in orozja , kar Sl 
je kornaj Jahko privoSCila. Zmaga 
fasizma v Spaniji marca 1939 je samo 
se potrdila Mussolinijevo prepricanje, 
da je treba propadajoce demokraclje 
nauciti , da je to stoletje fasizma. 
Sodelovanje v spanski drzavljanski 
vojni pomeni dokoncno novo ideolosko 
in osvajalno smer Mussollnljeve zuna
nje politike. . . •. 

V tem casu se je Mussollnl odlocll 
tesneje navezati na ideolosko zelo so
rodno nacisticno Nemcijo, ki je pod 
Hitlerjem dozivljala hiter preporod. Je
seni 1936 je sam predlagal ohlapno 
zvezo, znano kot Os Rim-Berlin. Ob 
prikljucitvi Avstrije k NemCiji marca 
1938 je zato Italija ostala nevtralna, v 
nasprotju z dogodki leta 1934, ko je 
grozila, da bo branilaneodvisnost 
Avstrije. Vendar je Itallja v tej zve::;1 
sprico vse vecje nemske vojaske moci 
postajala vedno bolj podrejena partne
rica. Ko sta Francija in Velika Bntanlja 
jeseni 1938 v Munchnu privoli~i v pri
kljucitev nemskih pokrajln Ceskoslo
vaske, je Hitler zmagal tudl v dlplo
maciji. Tudi ob dokoncnem unicenju ~e~ 
skoslovaske spomladi 1939 nemOCn! 
zmagovalki iz prve svetovne vojne nista 
reagirali. Mussolini je skusal Hltieqa 
posnemati , zato si je Italija. apnla 1939 
uradno prikljucila Albanojo, kl je blla 
do takrat samo njen protektorat . Maja 
1939 pa je Italija z Nemcijo sklenila 
»jekleni pakt«, vojasko zvezo, ki je po 
nemskih zeljah drzavi zavezovala k 
medsebojni pomoci v primeru vsake 
vojne, tudi napadalne. Mussolini je 
pred sklenitvijo jeklenega pakta dolgo 
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okleval, saj Italija ni bila pripravljena za 
veeje vojaske spopade. Zato je ob iz
bruhu druge svetovne vojne septembra 
1939, ko je Nemeija zaeela zmagovalni 
pohod po Evropi, Italija os tala nev
tralna. Mussolini se je odloeil za sode
lovanje v vojni sele junija 1940, ko je 
Nemeija ze napadala Franeijo, ko je ka
zalo, da bo vojna kratka in uspesna, in 
ko je bilo za Italijo se mogoee kaj pri 
dobiti. Vendar je Italijanom uspel Ie 
kratek prodor na franeosko ozemlje. 
Oktobra 1940 pa se jim je napad na 
Grcijo iz Albanije povsem ponesreeil 
in na pomoe so morali priti Nemei z na
pad om na Jugoslavijo in naprej na 
Greijo aprila 1941 . Italijani so uspesno 
sodelovali pri skupnem napadu in raz
kosanju Jugoslavije (z Nemei, Madzari 
in Boigari) . Italija naj bi prevzela glav
nino vojskovanja v severni Afriki , ven
dar so po napredovanju Britaneev tudi 
to fronto leta 1941 morali prevzeti Nem
ci, italijansko Etiopijo, Eritrejo in Soma
lijo pa so prevzeli Britanei. Toda umik 
kljub neuspehom ni bil vee mogoe. Ita
lijanska vojska je sodelovala tudi pri 
napadu na Sovjetsko zvezo junija 
1941 , konee tega leta pa je Mussolini 
zaletavo napovedal se vojno ZOA. Od 
takrat je slo samo se navzdol. Pozimi 
1942/43 so bile porazene nemske in 
italijanske enote v severni Afriki , poleti 
1943 se je anglo-ameriska vojska iz
kreala na Sieiliji, kjer se je naslonila na 
mafijo, ki je bila pod fasizmom zatirana. 

Priljubljenost Mussolinija med Italijani 
nasploh in med njegovimi fasistienimi 
sodelavci je zaeela plahneti ze v casu 
prevelikih in jalovih italijanskih zrtev v 
spanski drzavljanski vojni (1936-1939). 
Zelo nepriljubljena je bi la eedalje veeja 
podrejenost Nemcem . Italijanski kralj 
tegazaveznistva ni odobraval, posebno 
se potem, ko je duee leta 1940 samo
voljno prevzel poveljstvo nad vojsko. V 
Italiji sta vladala velik strah in odpor do 
zapletanja v velike vojaske spopade, 
ker drzava vojasko in gospodarsko se 
ni b ila pripravljena nanje. Zaporedni 
vojaski porazi od vkljueitve v vojno leta 
1940 so preprosto razgalili prazno 
Mussolinijevo besedieenje 0 velikih 
zmagah in obnovi starega rimskega 
imperija . Zapravljena ozemlja, hude 
izgube itali janske vojske v Rusiji in Afriki 
ter pomanjkanje in nezadovoljstvo v 
sami Italiji so spodbudili nekatere zmer
nejse fasistiene sodelavee v iskanju 
poti iz te krize. Tudi Mussolini je zaradi 
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porazov dozivljal osebno krizo. Iz
gubljal je stik s starimi sodelavci ; spo
mladi 1943 jih je nekaj odstavil. Izkrca
nje ameriske in britanske vojske na 
Sieiliji je krizo pripeljalo do vrhunea. Vse 
sirsemu krogu Mussolinijevih nasprot
nikov med samimi fasisti in njihovimi 
konservativnimi zavezniki okrog kralja, 
v vojski in polieiji je uspelo izsiliti sklie 
Fasistienega velikega sveta. Na se
stanku v noei od 24. na 25. julij 1943 
se je Mussolini znasel v navzkriznem 
ognju med zmernimi fasisti, ki so zahte
vali konee sodelovanja z Nemei v vojni , 
in radikalei, ki so hoteli se bolj utrditi 
zvezo z NemCijo in po naeistienem vzo
ru izpeljati fasistieno revolueijo do kon
ea. Zmerni so imeli veeino in Musso
liniju so izglasovali nezaupnieo, kar je 
zahtevalo kraljev prevzem poveljstva 
nad vojsko. Mussolini je s sestanka 
kratkomalo odsel, ker ni verjel , da mu 
ta posvetovalni organ lahko kaj skodi. 
Toda kralj je izkoristil priloznost in 
Mussolinija naslednji dan seznanil z 
razresitvijo s funkeije predsednika vla
de. Ko je Mussolini odhajal od kralja, 
so ga prijeli in zaprli. 

Republika Salli 
Vlado je prevzel kralju zvesti general 

Badoglio. 8 . septembra 1943 se je Ita
lija vdala zaveznikom, naslednji mesee 
je napovedala vojno svoji prejsnji za
vezniei Nemeiji in dobila status pri
druzene elaniee protifasistiene koa
lieije. Polozaje italijanske vojske so ob 
vdaji zasedli Nemei. Poleg vojskovanja 
med Nemei in proti severu prodirajo
eimi Britanei in Amerieani se je na 
severu Italije zaeela drzavljanska vojna 
med fasisti in privrzenei nove italijanske 
vlade generala Badoglia. Nemei so 
namree Mussolinija resili iz ujetnistva 
in na severu Italije dovolili , da so fasisti , 
kjer so zdaj prevladali radikalei, ustano
viii Italijansko social no republiko . 
Imenovali so jo tudi Republika Sa16, po 
mesteeu ob Gardskem jezeru , kjer je 
bil njen propagandni stab. Ob prodoru 
zahodnih zaveznikov proti severu 
konee aprila 1945 je sku sal Mussolini 
pod nemsko zaseito zbezati prek Alp , 
vendar so ga italijanske odporniske 
enote ujele, ubile in na nekem trgu v 
Milanu sramotno obesile truplo za 
noge, da so se Ijudje lahko znesli nad 
njim. 

Odnos do Siollencell in Nfllatoll 
II Julijski kfajini 

Siovenei imamo neposredne in vee
plastne izkusnje s fasizmom, tako v 
njegovi izvirni italijanski obliki kot z 
raznimi fasizmu podobnimi politienimi 
Qibanji, ki so zrasla na domaeih tleh . 
Se pred fasizmom pa so Siovenei na 
zahodnem delu svojega etnienega 
ozemlja izkusili italijanski naeionalizem, 
tisti element takratne druzbe, ki je 
fasizmu dal najtrdnejsi temelj in polet. 

Vse bolj napadalni italijanski naeio
nalizem v Trstu , na Goriskem in v Istri 
je nemskim avstrijskim oblastem pred 
prvo svetovno vojno predstavljal proti
utez za Avstrijo bclj nevarnemu sloven
skemu oziroma jugoslovanskemu naeio
nalizmu, ki je zahteval podobno poli
ticno avtonomijo, kot so jo leta 1867 
dosegli Madzari. Italijanska manjsina 
v avstrijskem Primorju je bila zato de
lezna veejih kulturnih ugodnosti kot tam 
ziveci Siovenei in Hrvati . Posebno pa 
se je italijanski naeionalizem v odnosu 
do Siovanov razplamtel potem, ko je 
Italija po zmagi v prvi svetovni vojni za 
plaCilo dobila ozemlje , ki je segalo 
globoko v povsem slovenske kraje. 
Nova meja je bila doloeena s pogodbo 
med Italijo in Kraljevino SHS v Rapallu 
dye leti po vojni, novembra 1920. 
Potekala je v glavnem po razvodju med 
Crnim in Jadranskim morjem. Poleg 
Goriske, Trsta in Istre je Italija dobila 
tudi del Notranjske; skupaj z Beneskimi 
Siovenei , ki so bili v italijanskem 
kraljestvu ze od leta 1866, je takrat v 
Italiji zazivelo okrog 340 000 Sioveneev 
ali 30 % vsega naroda. Najprej vojaska 
in potem eivilna italijanska uprava je z 
ostrimi ukrepi zatirala izrazanje sloven
stva. Razpustila je slovenske narodne 
svete in po obeinah imenovala kraljeve 
komisarje. Prepreeevaia je obnovo 
slovenskih politicnih gibanj, kulturne in 
politiene prireditve, izobesanje sloven
skih zastav, stike s Siovenei v jugoslo
van ski drzavi. Zapirali so bivse avstro
ogrske vojake, izobrazenee, izganjali 
Ijudi eez mejo, jih obsojali pred vojaski
mi sodisei zaradi "slovanskih eustev«. 
Italijanska polieija je dopuseala in 
izrabljala nasilje fasistienih skvadristov, 
ki so razbijali slovenske organizaeije, 
pretepali nj ihove clane in pozigali 
sedeze slovenskih organizaeij, zaeensi 
s pozigom slovenskega Narodnega 
doma v srediseu Trsta 13. julija 1920. 
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Fasizem v novoprikljueeni Julijski 
krajini je imel v primerjavi z ostalo Italijo 
posebej pomembno in specifieno vlo
go. POdruznica fasistienega gibanja v 
Trstu je bila ustanovljena samo enajst 
dni za prvo v Milanu, ze aprila 1919. 
Konec leta 1920 so v Trstu zaceli tiskati 
drugi fasistieni dnevnik v Italiji in pol leta 
kasneje je bila trzaska enota fasisticne 
stranke s 15000 ciani najvecja v drzavi. 
Glavnim fasisticnim propagandnim 
pojmom (protiliberalizem, protisociali
zem, italijanski nacionalizem, mocna 
drzava, imperializem - osvajanje Sre
dozemlja) so se tu pridruzili se pokra
jinski , prilagojeni posebnim razmeram 
v Julijski krajini. Ustvarjali so vtis 0 veliki 
vlogi , ki naj bi jo imelo za prikljucitev 
teh krajev k Italiji iredentisticno gibanje 
v bivsi Avstro-Ogrski (Italia irredenta = 

Neodresena Italija). Fasisticna propa
ganda je nenehno poudarjala pomen 
velike zmagovite vojne, italijansko ju
nastvo in zrtve na soski fronti. Naslanjali 
so se na trad icijo iz casa Rimskega 
imperija, ko so bili ti kraji del maticne 
Italije in ne kake province. Za odnos 
do narodnih manjsin (slovenske in 
hrvaske) so pray v Trstu iznasli pojem 
obmejni fasizem. Ta je vkljuceval rasi
zem do slovanskega prebivalstva, ki 
naj bi bilo manj razvito in nesposobno, 
dva tisoc let stara itali janska kultura pa 
naj bi ga postopoma razsvetlila in kulti
virala. Glavna sredstva za »presaditev» 
italijanske kulture na slovenske »div
jake» so bila: prepoved vseh slovenskih 
organizacij - politienih , kulturnih in go
spodarskih; prepoved uporabe sloven
seine v javnosti; popolna italijanizacija 
solstva in poitalijaneenje krajevnih ter 
osebnih imen in priimkov. Tako naj bi 
na hitro izbrisali vse sledi slovenske 
kulture v teh krajih. Primorski Siovenci 
so imeli v primerjavi s prebivalci drugih 
delov Siovenije do prve svetovne vojne 
dobro razvito politieno, kulturno in go
spodarsko zivljenje, pray tako pa so se 
zlahka kosali s sosednjimi italijanskimi 
pokrajinami, medtem ko je bila juzna 
Italija dalee slabse razvita. 5e veej i 
absurd je bil , da so svojo »kulturo» 
uveljavljali na tako grob, nasi len in 
nekulturen naein. Obrnejni fasizem je 
v svoji propagandi nenehno opozarjal 
tudi na moznost napada jugoslovan
ske vojske , kar je bil, resnici na Ijubo, 
povsem iz trte izvit argument, vendar 
je predvsem na stevilno priseljeno 
italijansko prebivalstvo deloval vzpod
bud no pri pod pori fasistienemu rezimu 
in zatiranju slovenstva. 
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Italijanska drzava je nacrtno spodko
pavala slovensko gospodarstvo v 
Julijski krajini. S posarneznimi zakon
skimi ukrepi so otezili delovanje slo
venskih gospodarskih druzb ob meji. 
5tevilna slovenska podjetja so pro
padla ze v dvajsetih letih, v tridesetih 
pa je bi lo prodanih na drazbi veliko 
slovenskih kmetij. Tako je bilo sloven
sko podezelje v Julijski krajini izpostav
Ijeno veliki revsCini in izseljevanju. 
Najprej so se vecinoma v Jugoslavijo 
izselili slovenski izobrazenci in drzavni 
uradniki, potem premoznejsi sloji , zlasti 
mali podjetniki in obrtniki, konec dvaj
setih let so bili prisiljeni zapuscati do
move ze industrijski delavci in potem 
se mali kmetje. Revnejsi sloji prebi
valstva so poleg Jugoslavije v veejern 
stevilu odhajali tudi v Argentino in 
druge ameriske drZave. Iz Primorske 
se je v 25 letih italijanske oblasti izselilo 
okrog 20 % slovenskega prebivalstva 
(50 000-60 000 Ijudi) , v najveeji meri 
aktivno prebivalstvo, ostajali pa so 
starejsi Ijudje. Italija je podpirala izselje
vanje Siovencev in na drugi strani pri
seljevanje Italijanov, da bi tako eim prej 
spremenila etnieno sestavo prebivalstva 
teh krajev Siovence so nasilno vkljueevali 
v italijanske drzavne organizacije, po
sebej se v Narodno fasistieno stranko, 
da bi jih tako laze in prej asimilirali. 
Kdorkoli je hotel dobiti kakrsnokoli 
drzavno ali od drzave nadzorovano 
sluzbo se je rnoral velaniti v stranko in 
pri tem prevzeti tudi doloeene dolznosti 
v propagandnem delu . Oa bi lazje 
dobili drzavno koncesijo za svojo obrt 
so morali v fasistieno stranko tudi razni 
obrtniki. Tako je bilo v fasistieni stranki 
sredi tridesetih let priblizno 10% prebi
valstva Julijske krajine in med njimi 
rnnogo Siovencev. 

Liberalna in katoliska slovenska poli
tiena stranka na Prirnorskem sta se v 
obrambi narodnih pravic najprej zdruzili 
v enoten tabor, vendar sta se ze po 
nekaj letih spet razsli. Kljub temu sta 
na parlamentarnih volitvah leta 1921 in 
1924 nastopili skupaj. Siovenski marksi
sti so po locitvi na socialiste in komu
niste januarja 1921 delovali veeinoma 
v okviru Komunistiene partije Italije. 
Politiene stranke, z izjemo fas istiene se
veda, so bile prepovedane novembra 
1926, zaradi zunanjepoliticnih razlogov 
pa sta bili obe slovenski stranki for
mal no razpuseeni sele dYe leti kasneje. 
Po prepovedi zadnjih slovenskih orga
nizacij leta 1928 so se Siovenci zaceli 
organizirati skrivaj, podtalno. 

Katolisko usmerjeni narodni organi
zatorji so ilegal no oblikovali tajno 
organizacijo, ki je prek odsekov za po
liticno, dijasko, duhovnisko organi
zacijo, za tisk, glasbo in petje, za Ijud
ske knjiznice, strokovne teeaje in 
social no delo skrbela za vzgojo in 
ohranjanje slovenske narodne zavesti. 
Pri tem delu so se moe no naslonili na 
zadnje slovenske izobrazence, ki so 
ostali tam, na slovenske duhovnike, ki 
so bili povezani v Zboru svecenikov sv. 
Pavia. Oelo, ki ga je skrivoma denarno 
podpirala Jugoslavija, je vodil Vrhovni 
svet krseanskih organizacij, sestavljen 
iz okrog 50 najpomembnejsih organi
zatorjev te nevarne dejavnosti, vanj pa 
je bila vklucena velika vecina sloven
skih duhovnikov na Primorskem. Fasisti 
so upravieeno videli v duhovnikih za
dnjo oviro za nemoteno asimilacijo slo
venskega prebivalstva v italijanstvo, za
to so bili ti podvrZeni strogemu nadzoru, 
preganjanjem, mucnim preiskavarn in 
zaporom. Njihov polozaj je se otezil 
sporazum papeza z Mussolinijem leta 
1929, ko je zaeela katoliska cerkev 
lojalno sedelovati z italijansko drzavo. 
Novi katoliski skofje v Julijski kraj ini so 
zaceli podpirati italijanizacijo verskega 
zivljenja; tako so se slovenski duhovniki 
upirali tudi svojim cerkvenim predstoj
nikom. 

Liberalni voditelji so se, tudi zaradi 
vecjega fasisticnega pritiska, do konca 
dvajsetih let vecinoma izselili ali pa so 
bili zaprti. V zaeetku tridesetih let se je 
oblikovala nova generacija voditeljev v 
Trstu, ki je skrbela za skrivno izdajanje 
slovenskega propagandnega tiska, za 
kulturno dejavnost in vzgojo mladine. 
Katoliska in liberalna organizacija sta 
v pomembnejsih narodnih akcijah so
delovali. Ob sporazurnu zunanjih mini
strov Italije in Jugoslavije (Ciano-Sto
jadinovic) leta 1937 sta sestavili skupno 
delegacijo, ki je odsla z minimalnimi 
zahtevami slovenske manjsine v Italiji 
(jezik, drustva) k Mussoliniju v Rim, 
vendar je ta ni hotel sprejeti , ker bi s 
tem priznal obstoj manjsine, ki ga je 
fasisticna politika zanikala. V zaeetku 
druge svetovne vojne sta ustanovili 
skupno predstavnistvo Narodni svet 
Siovencev in Hrvatov v Julijski krajini. 

Mladina pa je bila v obrambi sloven
ske narodnosti bolj radikalna. Po fasi
sticnem razpustu zadnjih slovenskih 
organizacij leta 1928 je ustanovila svojo 
skrivno organizacijo TIGR (Trst, Istra, 
Gorica, Reka). Mladina je na fasisticno 
nasilje odgovarjala z nasiljem. Borili so 



se proti sodelovanju Siovencev s fa
sisti, proti asimilaciji ter s svojimi akci
jami opozarjali domace prebivalstvo in 
svetovno javnost na brezupni polozaj 
manjsine. Izvajali so atentate, sabo
taze, pozigali italijanske sole in se tako 
pripravljali na gverilsko vojskovanje, ce 
bi Italija napadla Jugoslavijo. Jugoslo
van ski vojski so posredovali podatke 
o italijanski obmejni obrambi. Po za
cetku druge svetovne vojne, najvee leta 
1940, so tigrovci unicevali zeleznisko 
progo med Nemcijo in Italijo ter italijan
ska vojaska skladisca. Bili so povezanl 
s posebno britansko vojasko sluzbo 
SOE za sabotaZe na zasedenih ozemljih . 

Siovenski komunisti, ki so tajno delo
vali v Komunisticni partiji Italije (KPI), 
so v sodelovanju z jugoslovanskimi in 
avstrijskimi komunisti pripravljal i resitev 
slovenske manjsine v Italiji. Leta 1934 
so vse tri komunisticne partije izdale 
skupno izjavo 0 resitvi tega problema 
s pravico manjsine do samoodlocbe, 
vkljueno z odcepitvijo od italijanske 
drzave. Leto kasneje pa se je KPI 
sporazumela se z TIGR-om 0 sodelo
vanju pri protifasisticnem boju. 

Siovenci vseh politienih usmeritev so 
torej vide Ii prvo politieno nalogo in nujo 
v osvoboditvi izpod italijanske in fasi
stiene oblasti ter prikljuCitvi Primorske 
k Jugoslaviji. 

Italijanska policija je dvakrat v veejem 
obsegu razkrinkala pomembnejse so
delavce TIGR-a. Prvic so zaprli 60 nje
govih sodelavcev od jeseni 1929 do 
pomladi 1930, 27 pa jih je pravoeasno 
zbezalo v Jugoslavijo. Posebno sodisee 
za zasCito drZave jih je na prvem trZaskem 
procesu obsodilo : 4 na smrt (ustreljeni 
6. septembra 1930 na gmajni pri Bazo
vici), 28 pa na drasticne zaporne kazni, 
tudi do 30 let. Drugi so bil i oproseeni. 
Leta 1940, ko je Italija vstopila v vojno, 
je policija spet izvedla veeje akcije 
iskanja upornikov. Tokrat so aretirali 
skoraj 300 Ijudi. Vecina jih je odnesla z 
manjsimi kaznirn i (konfinacija, stalen 
policijski nadzor, opomin) , 60 pa so jih 
spet izroeili Posebnemu sodiseu za 
zaseito drzave, ki je se drugic Izjemo
ma prislo iz Rima v Trst. Na drugem 
trzaskem procesu decembra 1941, po
tem ko je italijanska vojska okupirala del 
Jugoslavije in polovila nekaj osumljen
cev se tostran meje, je bilo 9 obtozen
cev obsojenih na smrt (5 so jih takoj 
ustrelili na Opeinah, 4 so bili pomilo
seeni na dosmrtno jeeo) , 47 pa na vi so
ke zaporne kazni. 5 obsojencev je 
zarad i mueenja umrlo v zaporih. Se 
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prej, ze dober mesec po napadu Italije 
na Jugoslavijo, so se trije pripadniki 
TIGR-a spopadli z italijanskirni enotami 
pri Ribnici , kjer je eden od voditeljev 
organizacije, Danilo Zelen, umrl. Drugi 
sodelavci TIGR-a so se potem mno
zieno pridruzili slovenskim partizanom 
pod vodstvom Osvobodilne fronte. 

Italijanski napad na krivieno drzavno 
mejo, ki je bila doloeena leta 1920 v 
Rapallu, so Primorci razumeli kot de
janje, ki jim omogoca boj za novo, pra
vienejso razmejitev z Italijo. Na Primor
sko so prvi prisli komunisti , glavni orga
nizatorji Osvobodilne fronte , ki je ze ne
kaj mesecev po napadu na Jugoslavljo 
skusala organizirati oborozen boj proti 
okupatorjem. Primorci so se v ta boj 
mnozieno vkljueevali in ga siroko 
podprli , saj je predstavljal nadaljevanje 
njihovih dvajsetletnih prizadevanj za 
prikljucitev tega ozemlja k Jugoslaviji. 

Fasistoidna gibanja 
med Slovene; v Jugoslav;j; 

Pravi fasizem v taki kompleksni celoti, 
kot se je pojavil v Italiji, Nemciji in drugih 
drzavah, na Siovenskem ni prisel do 
izraza. Vendar so bile splosne razmere 
pri nas tako podobne razmeram dru
god v srednji in juzni Evropi , da so 
nakatera politiena gibanja, mogoee tu
di nezavedno , posnemala mnoge 
elernente, ki so bili znaCilni za fasistiena 
gibanja. 

Orjuna 
Eno takih gibanj, ki je imelo v zaeetku 

dvajsetih let veliko podporo tudi v Slo
venij i, se je imenovalo Orjuna (ORgan i
zacija JUgoslovanskih NAcionalistov). 
Kot ze ime pove, je bila glavna usme
ritev tega gibanja nacionalizem, in to 
ne slovenski, hrvaski ali srbski , pac pa 
tem »separatistienim« nacionalizmom 
nasproten jugoslovanski nacionalizem. 
Prizadeval si je za Cim hitrejse kulturno 
poenotenje vseh Jugoslovanov in za 
centralistieno urejeno, moeno jugoslo
vansko drzavo, ki bi bila kos sovraznim 
namenom sosednjih nacionalistov, 
zlasti italijanskih in nemskih. Orjuna se 
je borila proti tako imenovanim separa
tistom v Jugoslaviji , politienim giban
jem, ki so zagovarjala kulturno poseb
nost (narodnost) Siovencev, Hrvatov in 
Srbov (npr. Siovenska Ijudska stranka, 
Hrvaska kmeeka stranka), ter proti 
marksistienemu delavskemu gibanju, 
zlasti proti komunistom, ki so narod-

I 
nost zavracali in zagovarjali medna
rod no povezovanje delavcev. Proti 
komunizmu naj bi branili tud i komaj 
porajajoCi se kapitalizem na Sioven
skem. V oblikovanju enotnega jugoslo
vanskega naroda so iskali celo rasne 
posebnosti. Poleg nacionalizma, ca
scenja mocne drzave in protikomu
nizma jih je s fasizmom druzilo tudi zago
varjanje uporabe fizicnega nasilja za 
uresnicevanje politienih ciljev. Podobno 
kot fasistieni skvadristi v Italiji ali Hitler
jevi »jurisni odredi« (SA) so hod iii po 
ulicah oborozeni in v uniformah ter 
ustrahovali pOlitiene nasprotnike, raz
bijali njihove shode in zborovanja, se z 
njimi pretepali. Najbolj znan je spopad 
Orjune s komunisti 1. jun ija 1924 v 
Trbovljah , kjer je bilo vee udelezencev 
na obeh straneh mrtvih . Najvecja raz
lika med Orjuno in fasizmom pa je v 
odnosu do liberalizma in parlamentar
ne demokracije, ki so ju orjunasi branili, 
fasizem pa jima je globoko naspro
toval. Zato Orjune ne moremo preprosto 
enaciti s fas izmom. Govorimo lahko Ie 
o nekaj podobnosti. 

Orjuno so ustanovili jugoslovanski 
liberalni politiki iz Demokratske stranke 
leta 1921 v Dalmacij i za obrambo pred 
italijanskimi iredentisti , ki so hoteli Italiji 
prikljuei ti tudi Dalmacijo . V Sioveniji se 
je pojavi la v zacetku leta 1923. Po 
spopadu s policijo, ki uniformiranim in 
oborozenim orjunasem ob obletnici 
sprejema vidovdanske ustave 28. junija 
1926 ni dovolila razgrajati po Ijubljan
skem mestnem srediscu, je notranji 
minister Orjuno v Ijubljanski oblasti 
razpustil. Po vsej drzavi pa so njene 
oddelke razorozili. Tako je delovanje 
Orjune v Sioveniji zamrlo. 

Posebno vlogo je imela Orjuna na 
Primorskem, kjer se je prva lotila oboro
zenega boja proti italijanskim oblastem 
in torej tudi proti italijanskemu fasizmu. 
Njeni pripadniki so skrivaj prestopali 
rapalsko mejo, v Julijski krajini izvajali 
razne sabotazne in propagandne 
akcije, atentate na ovaduhe in raznaro
dovalce ter zbirali vojasko pomembne 
podatke za jugoslovansko vojsko. Ta 
veja Orjune, ki je delovala cez drzavno 
mejo, se je nekaj casa imenovala 
Orjunavit (Orjuna v Italij i) in je bila 
posebej privlaena za primorske em i
grante v jugoslovanskem delu Siove
nije. Njeno delo je po letu 1926 poeasi 
zamrlo, nekateri njeni pripadniki pa so 
se vkljuCiIi v delo TIGR-a 



lbor 
Nekoliko drugacno, vendar prilago

jeno predvsem novi evropski politicni 
situaciJi po prihodu Hitlerja na oblast v 
Nemciji , je bilo Jugoslovansko Ijudsko 
gibanje Zbor (Zadruzna Borbena Orga
nizacija Rada) , ki ga je v drugi polovici 
tridesetih let vodil Dimitrije Ljotie. Zbor 
je imel vrsto pristasev tudi v Sioveniji . 
Podobno kat Orjuna je gibanje izhajalo 
iz jugoslovanskega nacionalizma, tez
nje po Cim trdnejsi in cim mocnejsi ju
goslovanski drzavi v povezavi z drugimi 
slovanskimi drzavami. Odkrito se je 
zgledovalo pri nacizmu in v skladu s 
tem zagovarjalo stanovsko (korpora
tivno) drzavno ureditev, sluzbo drzav
nega voditelja z velikimi pooblastili 
(diktatura), rasizem, gibanje za novega 
cloveka, novo generacijo itd . Ljoticevci, 
kakor so jih po voditelju imenovali , so 
zato nasprotovali na eni strani liberalne
mu kapitalizmu in demokraciji, na drugi 
pa komunizmu. Po nemskem zgledu 
so v ozadju zla na obeh straneh videli 
Jude (ali Zide) , zato so zagovarjali 
rasisticne protisemitske zakone. 

Ljotieu je uspelo zdruziti nekaj sorod
nih politicnih skupin v Beogradu spo
mladi 1935. V Sioveniji so se njegovi 
privrzenci organizirali v zacetku na
slednjega leta. Pristase je imel med 
redkimi izobraZenci v mestnem okolju , 
med srednjesolci, zlasti v Celju, in tudi 
med studenti Ijubljanske univerze. Na 
parlamentarnih volitvah leta 1935 je v 
Sioveniji dobil okrog 2500 glasov (1,7 
%) , kar je bilo vee kot povprecje v vsej 
drzavi (0,84 %) . Na volitvah tri leta in 
pol kasneje je Ljotieeva lista v Sioveniji 
dobila sam a se okrog 1100 glasov ozi
roma pol odstotka. Po zacetku druge 
svetovne vojne se je Zbor zavzemal za 
zaveznistvo z Nemcijo in Italijo. Se pred 
okupacijo Jugoslavi je ga je vi ada pre
povedala. Po okupaciji je Dimitrije Ljotie 
v Srbiji organiziral prostovoljne vojaske 
enote, ki so sodelovale z nemskim 
okupatorjem, ciani njegovega gibanja 
v Sioveniji pa so z Nemci sodelovali v 
okviru Pokrajinske uprave za Ljubljan
sko pokrajino pod vodstvom generala 
Rupnika. 

I4,)1bJMi 
Pregledni clanek povzema zgodo

vi no nastanka prvega fasisticnega 
gibanja v Evropi , ki je dalo drugim 
tudi ime. Najprej opredeli bistvene 
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dejavnike, ki so v Evropi v 19. in v 
zaeetku 20. stoletja omogocili ugod
ne razmere za ta politicni pojav. 
Posebej uposteva specificne italijan
ske razmere in zivljenjsko pot njene
ga ustanovitelja Benita Mussolinija. 
Sledi kratek opis kljucnega obdobja 
od ustanovitve Fascio di Combatti
mento marca 1919 do povzpetja v 
vlado oktobra 1922. Obdobje, ko je 
bil v italiji fasizem na oblasti, opisu
jejo bolj tematska poglavja z naslovi : 
Diktatura, Korporativna drzavna ure
ditev, Totalitarizem in Napadalnost . 
Epilog, ki pelje stvari od padca fasi
zma do Mussolinijeve smrti pa je 
podnaslovljen kot Republika Sa16. 
Italijanskemu fasizmu je dodano po
glavje, ki opisuje glavne znacilnosti 
in razvoj fasisticnega odnosa do Slo
vencev in Hrvatov v Julijski krajini 
med obema svetovnima vojnama. 
Clanek koncuje poglavje, ki med 
obravnavami fasizma pri nas ni 
obicajno, in obravnava fasistoidne 
pojave med Siovenci v prvi jugoslo
van ski drzavi, kakor so se kazali 
predvsem v dveh takratnih organ i
zacijah, Orjuni v dvajsetih letih in 
Ljoticevem Zboru konec tridesetih. 
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Janez Marolt 

RAZVOJ 
KOLEDARJA 
Merjenje casa 

Uvod 
Merjenje casa in njegovo dolocanje 

je ena najstarejsih cloveskih vescin. 

DAN,TEDEN,MESEC,LETO 

Dan traja od soncnega vzhoda do 
soncnega zahoda. Ena lunina mena 
traja 7 dni - od tod en teden. Ze v pra
skupnosti so ugotovili, da so za zame
njavo luninih men potrebni 4 tedni oz. 
en mesec, 4 x 7 = 28. Nataneen izra
cun pa pokaze, da to ni 28 dni, temvec 
29,53 dneva. Ime mesec pove vse. Pri 
starih Grkih je zacetek meseca oz. 
pojav meseca na nebu oznanil najvisji 
duhovnik - svecenik. To obvestilo 
izhaja iz grskega glagola kaleo = 

klicem; iz te besede dobimo besedo 
KOLEDAR. 

V kontekst leta sodijo seveda tudi 
letni casi - pomlad, poletje , jesen , 
zima. Tako je clovek prisel do sklenje
nega casovnega intervala enega leta. 
Ze pred 4500 leti najdemo pri Babilon
cih soncno leta, ki ga razdelijo na 12 
mesecev po 30 dni, kar znese 360 dni. 

Taka so prisl i Babilonci do stevila 12, 
ki postane temelj njihovega racunanja. 
Saj je stevilo 12 deljivo z 1, 2, 3, 4, 6. 
Dan so razdelili na 12 ur, enako noc, in 
dobimo ciklus dan - noe = 12 + 12 = 
24 ur. 

Ko so ugotovili, da ima leto 360 dni 
in da je to sklenjen krog, so Babilonci 
vsak krog razdelili na 360 delov. Danes 
menimo, da so jemali kot enakostra
nicnega trikotnika (60") kot temeljno 
mersko enoto in jo nato razdelili na 60 
delov in danes poznamo to mersko 
enoto kot eno stopinjo. 

Glede na to, da racunanje s stevilom 
12 ni popolno, ker se stevilo 12 ne da 
deliti s 5, so pozneje v Babiloniji zaceli 
uporabljati stevilo 60, ki je deljivo z 
desetimi delitelji oz. enajstimi, ce steje
mo zraven tudi 1: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 
15, 20, 30, 60. V praksi se je taksen 
sistem odlicno obnesel in se uporablja 
tako rekoc se danes - ura je razdeljena 
na 60', 1 minuta na 60" . 



.. 

Soncna ura 

Stem, ko je clovek opazil najbolj oci
ten izraz vsakodnevnega ritma Zemlje, 
soncni vzhod in zahod, je ubral pot, ki 
je naposled pripeljala do obsedenosti 
od casa, znacilnosti sodobnega Clo
veka. Menjavanje dneva in noCi je ne
dvomno kazalo na locevanje, na spre
minjanje v negibnem krogu. 

VeCina Ijudi je vstajala s soneem, 
opravljala deja v njegovi svetlobi in ga 
odlagala ob mraku. 

Prva priprava, ki je kazala cas, je bil 
preprost gnomon, navadno navpicna 
paliea ali drog, ki je z dolzino svoje 
senee kazal, kje stoji sonee. Temu so 
sluzili tudi obeliski in piramide v Egiptu. 
V 8. stol. pr. Kr. so imeli ze natancnejse 
soncne ure, ena najstarejsih se ohra
njen ih je neka egipcanska soncna ura 
z ravnim podstavkom, na katerega je 
pravokotno postavljena paliea. Na jugu 
Egipta so take priprave se vedno v rabi. 

Okrog leta 300 pr. Kr. je babilonski 
astronom Berosus iznasel polkrozno 
soncno uro, tako imenovani hemieikel, 
tj . polkrog. Ta priprava je bila, ce naj 
verjamemo arabskemu zvezdogledu, iz 
10. stol., 1200 let pozneje se vedno pri
Ijubljena v vecini muslimanskih dezel. 
Grki, zlasti strokovnjaki za geometrijo, 
npr. Ptolomej in Apolonij iz Perge, pa 
so medtem ze izdelovali zares ume
telne soncne ure. Atenski Stolp vetrov, 
osmerokotna stavba, ki so jo postavili 
kakih sto let pI. Kr. , je imel osem ur, ki 
so gledale vsaka na svojo stran. Vse 
te priprave, tudi rimske, so merile Ie 
priblizne ure; dan je bil razdeljen na 6 
ali 12 delov, ki so spreminjali svojo 
dolzino glede na letni cas. Ko so v 14. 
stol. izumili mehanicne ure, je bilo prej 
ali slej nujno sprejeti oznacevanje z 
enako dolgimi urami. 

Ko/edar V /oku 
Rodovitnega po/meseca 

Lunarno-solarni koledar, v katerem so 
meseei lunarni, mesecevi, leta pa se 
ravnajo po soneu, so uporabljali v de
zelah Starega vzhoda, razen v Egiptu 
in GrCiji. Tovrstni koledar je nastal v 
Mezopotamiji v tretjem tisoeletju pI. Kr., 
verjetno tam, kjer se je razvila tudi 
pisava. Nastal je iz druzbenih potreb. 
T vorei prvega koledarja so bili dobri 
opazovalei narave in lunine mene so 
hit~o posta Ie temelj za merjenje casa. 

Clovek je opazoval naravne pojave 
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in jih uredil v sistemsko pregledno in 
druzbeno koristno institueijo - koledar. 

Babilonija 

V Babiloniji so soncno leto delili na 
dva dela, na poletje, ki je vkljucevalo 
zetev jecmena in pseniee v drugi polo
viei maja ali v zacetku junija, in na drugi 
del, ki po danasnjih merilih ustreza 
jeseni in zimi. V Asiriji so poznali tri letne 
case, v Anatoliji stiri, v MezopotamiJi pa 
je delitev leta na dva dela odrazala 
naravne danosti Medrecja. Upravne 
sluzbe, enako velja za tempeljsko
sveeeniske oz. verske obrede, so nujno 
potrebovale casovno dolocena obdob
ja, da so lahko naravni krog obdelova
nja zemlje - cas setve in zetve usklaje
vali z verskimi prazniki. 

Zanimivo, da se je fiskalno/davcno 
leto zacelo dva meseea po zetvi , eivilno 
leto pa tik pred zetvijo al i hkrati z njo, 
ko je kralj praznoval novo agrarno leto 
z darovi sadezev bogovom in s prosnjo 
za blagoslov v naslednjem letu. Ob teh 
priloznostih so gradili nove templje in 
svetisca. V kronologiji dogodkov vec
krat zasledimo zapise, kot npr.: To je 
bilo v letu, ko je bilo zgrajeno svetisce 
v cast bogu Ningirsuju, boginji .. 

Sumerija 

Sumerei so ze okrog leta 2400 pr. Kr. 
zelo shematieno dolocili trajanje enega 
leta: 12 x 30 = 360 dni. Ponekod v 
Mezopotamiji so leto zacenjali spo
mladi. Vedeli so, da je agrarno, soncno/ 
tropsko leto daljse od luninega in da 
ima okrog 365 dni. Ker je eiklus luni
nega leta dolg okrog 354 dni , so dod a
jali se en »mesee", ki je imel od 21. stol. 
pI. Kr. tudi svoje ime - iii diring. Tako 
so prisli do preeej natancnega izracuna 
dejanskega trajanja enega tropskega 
leta. Uvedli so namrec 19-1etni eiklus, 
ki je imel 235 meseeev, z vrinjenim 
meseeem v 3. , 6. , 8. , 11. , 14., 17. , in 
19. letu cikla. (Primerjaj Metonov eiklus 
v Greij i!) Koledar drugih Ijudstev z 
Bliznjega vzhoda manj poznamo, ven
dar so se v glavnem drzali babi
lonskega oz. mezopotamskega kole
darja, tudi Hetiti in Asirei. Tudi iranski 
zoroastrski koledar je imel12 meseeev 
s po 30 dnevi + 5 dodatnimi dnevi. Ta 
koledar je v casu sasanidske dinastije 
od okrog 226 do arabske osvojitve leta 
621 postal uradni koledar iranske drza
ve. Arabei so sieer uvedli lunin koledar, 

vendar so Iranei se naprej ohranili kot 
osnovo solarno/tropsko leto, ki je bilo 
leta 1079 z uvedbo prestopnega leta 
izenaceno z julijanskim koledarjem. 

Egipt 

Egipcanski koledar je temelj il na luni
nih menah, vendar so ga prilagajali 
sidericnemu/tropskemu letu. Uravna
vali so ga po vzhajanju zvezde Sotis 
(Sirius) , kar je zelo blizu dolzini enega 
soncnega leta, Ie da je za 12 minut kraj
se. Najvecje tezave so imeli z usklaje
vanjem luninega in soncnega leta. Za 
resitev te tezave so Egipcan i iznasli 
shemo eivilnega leta, ki je imelo 365 
dni, razdeljeno pa je bilo na tri letne 
case; vsak je imel po 4 meseee s po 
30 dnevi. Pet dni so dodali ob koneu 
leta. Tako je imelo leto 12 x 30 dni + 5 
dodatnih dni. Ta eivilni koledar je izhajal 
iz luninega koledarja in je uposteval 
obdelovalni eiklus ter reko Nil. Civilni 
koledar je sluzil dr:l:avni upravi in vladar
ju, ritem luninega koledarja pa je se na
prej uravnaval versko zivljenje in vsak
danja opravila. Razkorak med eivi lnim 
in luninim koledarjem je bil vedno vecji. 
Lunin koledar so nadzirali z vzhajanjem 
zvezde Sotis (S irius), ki je vedno 
sovpadala s casom poplav, medtem ko 
se je eivilno leto premikalo skozi letne 
case , ker je bilo za cetrtino dneva 
krajse od soncnega. Tako je bila razlika 
med soncnim in eivilnim letom na vsa
ka stiri leta en dan (prestopno leto). Po 
1460 letih bi bilo leto spet izenaceno z 
lunarno-solarnim letom. To so imeno
vali sotiski krog, po zvezdi Sotis (Sirius). 

Egipcani so za zacetek dneva steli 
soncni vzhod. Podobno kakor velja za 
vse stare eivilizaeije, so bile tudi v 
Egiptu ure neenake; dan so razdelili na 
dvanajst delov. Enako velja za nocne 
ure. Trajanje ure je bilo odvisno od 
letnega casa. Tako klepsidre (vodne 
ure) kakor pescene ure, so bile prilago
jene letnim casom. Natancno trajanje 
ene ure v danasnjem pomenu v Egiptu 
ni bilo nikoli v rabi . 

Najstarejsi egiptovski koledar je bil 
lunin koledar. Dvanajst meseeev po 30 
dni je dalo 360 dni , pet dni so dodali 
na koneu leta. Meseee so razporedili v 
tri letne case, ki zvesto odral'ajo naravni 
obdelovalni ciklus v Egiptu: cas poplav, 
setve in zetve. Ta koledar se je glede 
na soncni koledar vsaka stiri leta razli
koval za en dan in scasoma se sploh 
ni vee ujemal z letnimi casi. 



Z dolgostoletnim opazovanjem so 
Egipcani ugotovili, da se zvezda Sirius 
(SOTIS) pojavi vsako leto okrog 19. 
julija. Duhovscina je opazila tudi to , da 
se prihod zvezde Sirius vsaka stiri leta 
pomakne za en dan po koledarju. Tako 
so Egipcani prvi ugotovili, da ima 
soncno leto 365 dni in 6 ur. Vendar so 
se naprej ohranili svoje leto - s 365 
dnevi. Precej stoletij je preteklo, dokler 
ni duhovscina v Egiptu 7. marca leta 
238 pro Kr. uvedla v svoj koledar na 
vsaka stiri leta prestopno leto s 366 
dnevi. Ta egiptovski koledar je bil tristo 
let pozneje v Rimu reformiran . Astro
nom SOSIGEN iz Aleksandrije je napra
vii nov izracun in ta koledar se danes 
imenujemo julijanski koledar, po Juliju 
Cezarju, pobudniku te reforme. 

Kitajska 
Po mnenju Tung Co - pina je dinastija 

Sang uporabljala koledar Su - fen . To 
je kombinacija lunarnega in soncnega 
koledarja. Dan se je zacel s soncnim 
vzhodom in je imel 12 ur, ura je imela 
120 »evropskih« minut. Meseci so bili 
lunarni in se niso zacenjali po zacetku 
mlaja, kakor v Mezopotamiji, ampak po 
predhodni noci , ko sploh ni lune, oz. je 
se ni . Znanstvena definicija koledarja 
odraza skrbno opazovanje nebesnih 
pojavov. Kitajci so izracunali natancno 
dolzino lunarnega meseca - 29,53051 06 
dneva. To pa je pribl izna stevilka, kot 
jo danes navajajo sodobni izracuni: 
29,530585. Leto je imelo 365 dni . 
Izracunali so , da je njegova dolzina 
365,25 dneva in se stem izredno pri
blizali resnici oz. dejanskemu stanju. 
V enem letu je bilo dvanajst mesecev. 
Potrebno stevilo dni pa so dopolnili z 
vrinjenimi meseci. Leto se je zacelo 
spomladi, vendar pa ta prvi mesec ni 
bil vedno isti v vseh koledarjih. 

Kot povedo kosti s prerokbami , so 
prestopni mesec v zgodnjih casih 
postavljali na konec leta kot trinajsto 
luno. To je npr. omenjeno na napisu, ki 
omenja lunin mrk v devetindvajsetem 
letu vladanja Vu - tinga, 23. novembra 
1311 pr Kr. 

Kmalu nato so z reformami, ki jih je 
uvedel vladar Cu - cia (1273-1241 pro 
Kr.) iz dinastije SANG, zaceli dodajati 
prestopni mesec, takoj za vsako luno, 
za katero so uvideli, da je razlika med 
soncnim in luninim letom dosegla 
znatno stevilo dni. Tako so npr. : v 
desetem letu vladanja Ti - hsina (1165 
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pro Kr.) vkljucili prestopni mesec z 29 
dnevi na koncu devetega meseca in 
ga poimenovali "devetk 

Namen tega »kvartalnega koledarja« 
je bil uskladiti soncno leto, ki je imelo 
365 in cetrtino dneva, z »navadnim« 
letom, ki je imelo 365 dni. Problem so 
resili tako , da so v vsako razdobje 
devetnajstih let vkljucili po sedem 
prestopnih mesecev. Kitajski koledar je 
torej poznal casovne enote , daljse kot 
eno leto, namrec »cang« ali poglavje, 
ki je trajalo 19 let ali 235 lun, fu ali 
"cikel«, dolg 76 let ali 940 lun ali 27.759 
dni. V.poznejsem casu so vpeljali daljsi 
enoti ci in juan, vendar sta bili ti enoti 
predvsem teoreticni, izumljeni zato, da 
so koledar prilagodili seksagezimal
nemu sistemu. 

Koledar Su - fen , katerega osnovna 
poteza je enota cang, ki zajema/ob
sega 19 let ali 235 lun (228 luninih me
secev po 29-30 dni z dodatkom sed
mih prestopnih mesecev) , anticipiraza 
vec kot tisoc let znameniti ciklus grske
ga koledarnika/racunarja casa Metona 
oz. Metonov ciklus, kar pomeni resitev 
istega problema z uskladitvijo luninih 
in soncnih let, ki se je razsiril po 
Mezopotamiji v helenisticnem obdobju . 
Daljsa enota cang, ki obsega 76 let (4 
cangi) , je ocitno nastala zato, ker je bilo 
to razdobje dovolj dolgo, da je dopu
scalo natancno opazovanje ucinka, ki 
ga je imelo vstavljanje prestopnih me
secev na vsakih 19 let. Medtem ko 
grskim in babilonskim astronomom ne 
smemo povsem spodbijati zasluge, da 
so neodvisno izumili Metonov ciklus, 
pa je treba kljub vsemu priznati, da je 
bil ze v drugem tisocletju pr. Kr. kitajski 
koledar izoblikovan s taksno znanstve
no natancnostjo, da se nista mogla 
meriti z njim niti babilonski niti egiptov
ski koledar. 

Morda je cud no, da so Kitajci pot em, 
ko so dosegli toliksno natancnost s 
sistemom Su - fen , kakor to trdi Tung, 
pozneje vztrajali pri koledarski reformi . 
Nekatera izmed teh prizadevanj so bila 
Ie teoreticne narave, toda posledica je 
bila, da so v svoji zgodovini vecinoma 
priznavali dva popolnoma loeena uradna 
koledarja: kmetov koledar , ki se je 
ravnal po letnih casih, in pisarjev kole
dar, ki je bille stevilcni sistem. Ta dvoj
nost je izvirala ocitno iz politicnih ali 
druzbenih razlogov. V poznejsih casih 
je vzpon nove dinastije red no prinesel 
s seboj tudi preureditev koledarja. 

Sigeki Kaizuka meni , tako kot veCina 
drugih raziskovalcev kitajskega kole
darja, da je bilo treba, kadar je dobila 
mandat neba nova dinastija in zavla
dala v cesarstvu, z necim jasno poka
zati, da se je zacela nova vladavina, 
neodvisna od prejsnje. Eden takih 
ukrepov je bila reforma koledarja. To je 
bil ocitno vzrok, zakaj so dinastije, ki 
so si v zgodnejsih casih sledile, menja
vale mesec, s katerim se je zacenjalo 
leto, to je - "prvi mesec«. Prav zato je 
bila reforma koledarja za novo dinastijo 
nekaj nujnega. 

Indija 
V indijskem koledarju je bilo leto luni

solarno. Deli li so ga na 360 dni z dva
najst meseci, vsak mesec je imel 30 
dni. Leto so sprva del iii na tri letne case, 
pozneje na sest. Razliko med koledar
skim in astronomskim letom - ker so 
se opirali na sonce in luno hkrati - so 
izracunali in strnil i v dodatni, trinajsti 
mesec. Smrt Bude in smrt Jine pome
nita zacetek nove dobe (6. stol. pro Kr.). 
Indijski koledar je bil narejen v Saka 
dobi. Trinajsti mesec so zaceli pozneje 
vstavljati vsakih pet let. Iz obdobja ved 
v Indiji vemo za ugotovitev indijskih 
astronomov, da se zemlja vrti okrog 
svoje osi in da dobiva luna svojo svetlo
bo od sonca. 

Maji 
Maji so tesno povezovali vero in 

koledar. Predpostavljamo, da so Maji 
naredili soncni koledar leta 580 pro Kr. 
To je bil hkrati tudi prvi koledar v 
Ameriki. Njihov koledar je bil v nekaterih 
osnovnih potezah podoben egipcans
kemu. 

Njihov koledarski krog je nastal s 
kombiniranjem soncnega (365 dni), ter 
versko-obrednega leta (260 dni). Son
cno leto je bilo razdeljeno na 18 mese
cev. Vsak mesec je bil dolg 20 dni , 
skupaj torej 360 dni. Temu so dodali 
se dodatni mesec, ki so mu rekli Uayeb 
in je imel samo pet dni. Teh pet dni je 
bilo nesrecnih. V tem casu niso smeli 
opravljati nobenih opravil, ne potovati. 
Organizacija zivljenja je bila v teh dneh 
prepuscena svecenikom. 

Azteki 
Azteki so podobno kot Maji tesno 

povezovali vero in koledar Svoj koledar 
so razvili iz koledarja Majev, tako da je 
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leto imelo 360 dni in je bilo razdeljeno 
na 18 meseeev z 20 dnevi. Pozneje 
(okrog 1300) so prisli do spoznanja, da 
ima soncno leto 365 dni in se okrog 
cetrtino dneva. Preostanek cetrtine 
dneva so belezili sveceniki in vsake 
toliko casa letu dod ali potrebno stevilo 
dni ter tako leto izenacili s soncnim 
letom. 

Grski ko/edar 
Grski koledar je bil lunarno-solaren. 

Zacetek leta je bil vezan na solsticij ali 
ekvinokeij, vsak mesee se je zacel z 
mlajem. Ker se pa soncno leto ne uje
ma z luninimi meseei, so bili potrebni 
neprestani popravki. Pomembno refor
mo koledarja s preeej natancnim izra
cunom trajanja enega leta na daljsi rok 
je v Grciji opravil atenski astronom Me
ton. Po njegovem izracunu so leto 432 
pro Kr. zacenjali konec junija, razvrsceni 
pa so bili v eikluse po 19 let z dodanimi 
sedmimi »mesec;'" S to reformo so 
razhajanje zmanjsali na manj kakor dYe 
minuti v enem letu. 

Stara Grcija je bila do dosezkov 
Starega vzhoda zelo odprta. Zapisi pri 
Homerju in Heziodu pricajo, da so bili 
v veljavi lunini meseei. Pri Heziodu naj
demo tudi zapise natancnega opazo
vanja zvezd. Cas zetve je vedno sovpa
dal s pOJavom sku pine zvezd z imenom 
gostosevei (Plejade), preden so zasle 
za obzorjem. Za racunanje casa tako 
pri Egipcanih kakor tudi pri Grkih je bila 
znacilna hkratna uporaba eivilnega in 
naravnega koledarja. Tudi Grki so luni
nemu letu z 12 meseci, ki je stelo okrog 
354 dni, dodali vsako drugo leto se en 
»mesee". V stari Grciji, npr. v Atenah , 
so leto zacenjali sredi poletja, ko je novi 
arhont nastopil sluzbo. Takole so ozna
cevali: ,>Ko je bil arhont Kalimed ... ", tj . 
360-359 pro Kr. Podobno kakor Babi
lonei so tudi Grki delili dan na stiri 
dnevne in stiri nocne ure, kar pomeni 
glede na letni cas 12 neenakih delov 
dneva in 12 neenakih ur noci. Dan je 
imel ze v Babiloniji 24 ur, enako v Grciji 
in pozneje tudi v Rimu. 

Metonov ciklus, zlato stevilo 
Kakor stevilna stara Ijudstva so tudi 

Grki svoj koledar sestavili po Luninih 
menah, podobno kot Judje, muslimani 
in mnoga druga Ijudstva Star ega vzho
da. Grki so iz potrebe in zelje po natan
cnosti lunarni koledar hoteli uskladiti s 
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tropskim soncnim letom, kar pa seveda 
ni bilo lahko. En sinodski mesee traja 
od mene do enake mene 29 dni, 12 ur, 
44 minut in 3 sekunde. Potrebno je bilo 
najti usklajeno vsoto sinodskih mese
cev, ki bi ustrezala eelemu stevilu dni 
in eelemu stevilu tropskih let. To vpra
sanje je resi l Atenee Meton, verjetno 
na temelju kaldejsk ih izkusenj oz. 
izkusenj iz Mezopotamije. Ugotovil je, 
da je 235 sinodskih meseeev Ie za 2 
uri, 5 minut, 43 sekund daljse od 19 
tropskih let, zaradi cesar se po 19 letih 
lunine mene znova ujamejo s potjo 
Sonea. V ta interval, imenovan METO
NOV CIKLUS, je bilo mozno uvrstiti 
meseee in leta in ga nato nestetokrat 
ponoviti. Ta modificiran eiklus se je 
ohranil v eerkvenem koledarju, kjer 
stevilo 19 imenujejo zlato stevilo in ga 
uporabljajo za to, da dolocijo datum 
praznika velike noci. 

Rimski ko/edar 
Rimski koledar je bil na zacetku po

do ben grskemu, pozneje pa so izvedli 
nekatere izboljsave. Tak koledar sre
camo tudi pri nekaterih primitivnih Ijud
stvih. Nekateri menijo, da so ga prinesla 
Ijudstva s severa, kjer je bilo podnebje 
ostrejse in sta bila dva zimska meseea 
dejansko mrtva. 

Rimski koledar izhaja iz 8. ali 7. stol. 
pro Kr., po izroCilu od prvega rimskega 
kralja Romula. Leto se je zacelo z me
secem mareem in je imelo 10 meseeev. 
Sest meseeev je stelo 30 dni , stirje pa 
31. Leto je torej imelo 304 dneve in se 
je koncalo deeembra, cemur je sledil 
mrtev zimski cas. Numa Pompilij (715?-
673? pr Kr), drugi rimski kralj, naj bi 
dodal meseea januar in februar. Dote
danji zimski presledek je zapolnil s 50 
dnevi, kar je v eeloti zneslo 354 dni. To 
je v grobem ustrezalo trajanju luninega 
leta. Meseeem s po 30 dnevi je odvzel 
en dan in jih dodal 50 dnevom. Teh 56 
dni je razdelil med januar in februar, 
januarju pa so nato dodali se en dan. 
Tako je nastalo koledarsko leto, ki je 
imelo 12 meseeev oz. 355 dni, z me
seci, ki niso imeli enakega stevila dni. 

Rimski republikanski koledar je uve
del Etruscan Tarkvinij Prisk (616--579 pro 
Kr). Za zacetek leta je dolocil1. januar, 
kajti Januarius je bil bog zacetka. 
Koledar v casu republike je imelle 355 
dni. Meseci marec, maj, kvintilis (julij) 
in oktober so imeli 31 dni , januar, april, 
junij, sekstilis (avgust), september, 

november in december 29 dni, mesee 
februar pa 28 dni. To je bil v bistvu lunin 
koledar, koledarsko leto pa je za 10 dni 
in cetrt dneva krajse od tropskega leta, 
ki ima 365 dni in 'I, dneva. 

Prvotni rimski koledar je bil torej lu
narni. Meseei so imeli izmenicno 30 in 
31 dni, leto pa 10 meseeev oz. 304 
dneve. Prvi mesee se je imenoval MAR
TIUS (maree), v cast bog a vojne, 
Marsa. Drugi mesee je bil APRILIUS 
(april). Etimoloska razlaga imena izhaja 
iz lat. glagola aperio 4 (aperire = 

odpreti , odpirati se) , kar v prenesenem 
smislu pomeni, da se v tem meseeu 
odpira popje in se vse bud i iz zimskega 
sna. Tretji mesee, MAlUS (maj) , je dobil 
ime po Maji, materi boga trgovine 
Hermesa, pozneje imenovanega Mer
kur. 6etrti mesee, JUNIUS Uunij), je do
bil ime po Junoni, boginji neba, mese
ea in zakona. Bila je hcerka Saturna in 
Jupitrova zena. Naslednji meseei oz. 
njihova imena pomenijo peti, sesti, 
sedmi, osmi, deveti in deseti mesee: 
QUINTILlS, SEXTILlS, SEPTEMBER, 
OCTOBER, NOVEMBER, DECEMBER. 
V 7. stol. pro Kr je Numa Pompilij izvedel 
reformo tega koledarja, tako da je do
dal se dva meseea, in sieer kot enajsti 
mesee JANUARIUS (januar), na cast 
bog a Janusa in dvanajsti mesec 
FEBRUARIUS (februar), ki je bll posve
cen bogu podzemnega sveta Februusu. 

Meseei so imeli izmenicno 31 in 29 
dni, Ie februar jih je imel 28. Po tem 
koledarju je torej leto imelo 355 dni. Ta 
koledar je bil usklajen z luninimi mena
mi, vendar netocen, saj se je skoraj za 
11 dni razlikoval od soncnega leta. Da 
bi premostili to razliko , so Rimljani vsa
ko drugo leto med 23. in 24. februarjem 
vstavili se dodaten mesec, MARCENO
NIUS (od latinskega glagola mareeo 2, 
mareere = vstaviti, vriniti). Ta mesee je 
imel izmenoma 22 oz. 23 dni. Tako so 
dobili stiriletni eiklus: 
1. leta 355 dni 
2. leto 377 dni (355 + 22) 
3. leta 355 dni 
4. leta 378 dni (355 + 23) 

Tudi ta koledar ni bil tocen, saj se na 
stiri leta od soncnega leta razl ikuje za 
en dan. Torej ga je bilo treba pogosto 
dopolnjevati. Zato je bil zadolzen ponti
fex maximus, najvisji svecenik v Rimu. 
Veckrat je prislo do zmede in tudi do 
velikih nesmislov. Tako so npr. v casu 
Cieerona praznik zetve slavili (po kole
darju) sredi zime. 
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Ju/ijanski ko/edar 

Da bi napravil konec tej zmedi, je Julij 
Cezar kot pontifex maximus leta 46 pr 
Kr pokl ical v Rim aleksandri jskega 
astronoma Sosigena, naj naredi nov, 
tocen koledar. Za osnovo je vze l 
egiptovski koledar s 365 dnevi in 6 ura
mi. Leto je razdelil na 12 mesecev, 
izmenoma s po 30 in 31 dnevi, Ie februar 
jih je imel 29. Na vsaka stiri leta mu je 
dodal en dan (prestopno leto), vrinjeni 
mesec marcenonius pa je zavrgel. 

Da bi prislo do uskladitve novega in 
starega koledarja, je imelo leto 46 pro 
Kr. 445 dni in so ga zato imenovali zme
deno leto, annus confusionis. Na pred
log Marka Antonija so leta 44 pr Kr peti 
mesec, quintilis , preimenovali v lUll US, 
julij, po Juliju Cezarju, pobudniku te ko
ledarske reforme. Leta 8 po Kr , za casa 
vladanja cesarja Avgusta, je prislo do 
majhne spremembe. S sklepom sena
ta je bilo odloceno, da se sesti mesec, 
sextil is, preimenuje v AVGUSTUS , 
avgust , in tako ovekoveCi velike zmage 
in zasluge cesarja Avgusta. Ker pa je 
imel peti mesec, ju lij, ki je bil imenovan 
v Cezarjevo cast , 31 dni , sesti mesec, 
avgust, pa Ie 30, je senat, da ne bi kdo 
mislil , da je bil Avgust manjsi ali slabsi 
vojskovodja kot Cezar, tudi sestemu 
mesecu, dodal en dan, tako da jih ima 
se danes 31. Mesecu februarju, ki je 
imel 29 dni , pa so en dan vzeli in jih 
ima se danes 28, razen ob prestopnem 
letu. 

Leto ima po julijanskem koledarju 
365 dni in 6 ur. Ker je natancna dolzina 
soncnega leta 365 dni, 5 ur, 48 minut 
in 46 sekund Ie dejanska razl ika 11 mi
nut in 14 sekund, kar pripelje v 128 1etih 
do razlike enega dneva. 

Sprejem te koledarske reforme je po
menil potrditev julijanskega koledarja, 
ki je bil nato v rabi skoraj 1600 let, vse 
do koledarske reforme papeza Gre
gorja XIII. leta 1582, ko se postopoma 
uveljavi nov, gregorijanski koledar; tega 
uporabljamo se danes. 

Gregorijanski koledar 
Leta 1200 so prvic opazili neskladje 

med julijanskim koledarjem in soncnim 
letom. Angleski naravoslovec in filozof 
Roger Bacon (1214- 1294) je papezu 
Klemenu IV prvi predlagal reformo 
julijanskega koledarja. Astronomi , ki so 
se zbrali leta 1252 na ukaz kastilskega 
kralja Alfonza X., so ugotovili , da za-
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ostaja julijanski koledar za 11 mlnut in 
nekaj sekund letno. Ta zaostanek je v 
15. stol. znasal ze 9 dn i. Ta rastoca 
razlika v zaostanku koledarja je bila 
vzrok, da sta se tudi cerkvena zbora v 
Konstanci 1415 in Baslu ukvarjala z 
reformo koledarja. Papez SIKST IV je 
poklical v Rim ucenjaka Johanna MUL
LERJA, ki naj bi pripravil koledarsko 
reformo, toda ze leta 1476 je umrl. 
Predlogi za reformo so se mnozili. S 
koledarjem se je ukvarjal tudi V late
ran ski cerkveni zbor, dokler ni Triden
tinski cerkveni zbor na svoji sej i 4. 
decembra 1563 narocil papezu med 
drugim tudi reformo koledarja. Kole
darske reforme se je lotil papez Gregor 
XIII. (Ugo Buonconpagni). 

Na zacetku nasega letostetja, oz. v 
obdobju zgodnlega krscanstva, je 
cerkev se uporabljala judovsko soboto, 
sab - t, kot dan poCitka. V 2. stol. je 
cesar Hadrijan, ki je bil proglasen za 
cesarja leta 117, po smrti cesarja Tra
jana, in bil velik nasprotnik krscanske 
religije, z zakonom prepovedal soboto 
kot dan pocitka in uvedel kot dan po
Citka nedello, dan sonca/dies sol is, 
Sontag, Sunday ... Ko je Konstantin 
Veliki, doma iz Nisa, tudi sam sprejel 
krscanstvo, je nedeljo proglasil za bozji 
dan/Gospodov dan - domenlca. To so 
sprejeli pozneje tud i drugi narodi in 
Ijudstva. Biblicna zgodba, da je Bog 
sest dni ustvarjal svet, sedmi dan pa 
pocival, je analogija stvarjenskega in 
naravnega cikla. 

Velika noc pade vedno na prvo ne
deljo po prvi pomladni polni luni. 

Stoletja so minevala in tako je ta 
razlika narasla v 16. stol. na 10 dni. Da 
bi papez Gregor XIII. olajsal racunanje 
cerkvenih praznikov, je leta 1582 izve
del koledarsko reformo. 

Osnoval je strokovno komisijo na 
Univerzi v Bologni. Komisijo je vodil 
Ignacij DANTI (1536- 1586) , ki se je 
odlocila za koledar, ki ga je predlozil 
italijanski matematik Luigi LIllO (1520-
1576). Ta koledar je odobril papez Gre
gor XIII. 24. februarja 1582, z veljavnostjo 
dne, 4. oktobra 1582 ter dobil oznako 
gregorijanski koledar ali koledar no
vega stila. 

Namen in cilj koledarske reforme pa
peza Gregorija XIII. je bil odpraviti raz
liko med dejanskim in koledarskim le
tom. Leta so izracunali tako, da se je 
samodejno iznicila razlika, tista razlika 
enega dneva na vsakih 128 let. V 400 

letih se naberejo 3 dnevi , torej v stirih 
stoletjih je potrebno crtati tr i prestopna 
leta, kar bi stari koledar vkljuceval. Da 
so iznicili 10 dni razlike do leta 1582 -
kolikor se je teh dni nabralo - ,so skle
nili, da se za cetrtkom - 4. oktobra leta 
1582 koledar nadaljuje oz. racuna kar 
petek - 15. oktobra 1582. 

Za preprecitev razhajanja med kole
darskim in med dejanskim trajanjem 
enega leta so sklenil i, da bode okrogle 
stoletnice oz. tista leta, s katerimi se 
koncujejo stoletja sele vsako cetrto 
stoletje - prestopno leto, tako npr. je 
od letnic 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 
prestopno sele vsako cetrto stoletje kot 
npr. 1600,2000,2400 ... oz. prestopno 
leto je vsako cetrto leto , razen v letih , 
ko se stoletja koncujejo tako, da prvi 
dve stevilki nista deljivi s 4 (npr. leto 
1700, 1800 1900, 2100 ... ) 

Po tem izracunu je natancna dolzina 
leta 365,2425 dneva, kar pomeni , da 
je njegova natancnost zagotovljena 
3280 let , kar z drugimi be sed ami 
pomeni, da bo koledar, ki je bil sprejet 
z gregorijansko reformo koledarja leta 
1582, sele leta 4862 »kiksal« za en dan. 

Uvajanje gregorijanskega ko/edarja 

Nase dezele Kranjska, Stajerska, 
Koroska so tvorile tedaj posebno enoto 
Notranjo Avstrijo z glavnim mestom 
Gradcem, kjer je vladal nadvojvoda 
Karel II. Habsburski. Karel II. je 25. sep
tembra 1583 pod pi sal odlok , s katerim 
je v svojih dezelah uvajal gregorijanski 
koledar z oktobrom , torej enD leto po 
papezevi bul i Inter gravissimas. Za 
tiste, ki bi tega koledarja ne sprejeli , 
doloca kazni. Za koledarsko reformo 
so se ogreli Ie katolicani, protestanti so 
ostali pri starem. Najbolj se je koledar
ska reforma poznala v poslovnem 
zivljenju, kajti 10-dnevni preskok je 
povzroCiI , da sta bili v vsakem tednu 
dve nedelji - ena po julijanskem, druga 
po gregorijanskem koledarju. Prote
stantski trgovci so praznovali eno, ka
toliski drugo. Za Kranjsko imamo zelo 
veliko podatkov 0 prehodu nil gre
gorijanski koledar Gospostvo (Skofja) 
Loka je npr preskoCilo na nov koledar 
z 22. oktobra na 1. november 1583. 
Dezelni stanovi datirajo 3. november se 
po starem, 18. november pa ze po 
novem. Zmesnjava je trajala se nekaj 
casa, dokler ni vladar sklenil , da bo 
vsak dokument, ki bo po 1. 1. 1584 
dati ran po julijanskem koledarju, nicen 
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in pravno neveljaven. 

Novi koledar so sprejele protestantske 
in kalvinske dezele v nemskem eesarstvu 
-Nizozemska, SViea ter Danska leta 
1700, leta 1752 - Anglija, Svedska leta 
1753. 

Pravoslavna eerkev je vztrajala pri 
starem julijanskem koledarju. Prva je 
od pravoslavnih drzav presla na novi 
koledar Boigarija 1917, Rusija 1918, 
Grcija 1923. Leta 1919 so uvedli 
gregorijanski koledar tudi za drzavno 
- upravno rabo v kraljevini SHS - v 
Srbiji , Makedoniji in erni gori. Srbska 
pravoslavna eerkev praznuje se danes 
13 dni pozneje eerkvene praznike. 

Letostetje 
Rimljani so steli leta od ustanovitve 

mesta Rima leta 753 pro Kr. Grki so steli 
leta po olimpijadah, z zacetkom 1. julija 
776. Bizantinsko stetje let - uporablja 
se do VII. stol., zacenja steti leta od 
stvarjenja sveta - Bog je torej po tem 
stetju let ustvaril svet 1. septembra (v 
nedeljo) leta 5508 pro Kr. Judje svoje 
letostetje imenujejo kar ADAMOVA 
ERA. Njihovo letostetje se zacne 7. 
oktobra leta 3761 pro Kr. Tega dne bi naj 
Bog ustvaril prvega cloveka - ADAMA. 

Dionizij Mali 
Ali obstaja leto nic? Ne! Danes ima 

vecina evropskih drzav Kristusovo 
rojstvo za datum casovne spremembe 
oziroma zacetek stetja let. Leta pred 
tem oznacujemo »pred Kristusom«, s 
kratieo pr. Kr., leta po tem pa »po 
Kristusu«, okrajsano po Kr., kar pa za 
razumevanje letnie po 1. stol. sploh ni 
potrebno. Tako oznacevanje je uvedel 
Dionizij Mali/Exiguus pred priblizno 
1500 leti. Pred okrog 1000 leti je bila ta 
dolocitev v Evropi splosno sprejeta in 
danes jo razumejo po vsem svetu. Ce 
npr. napisemo, da so Rusi 4. oktobra 
1957 poslali vvesolje plovilo Sputnik I; 
da je bil 20. julija 1969 American Neil 
Armstrong prvi clovek, ki je po meseeu 
naredil »majhen korak za cloveka, a 
velik skok za clovestvo«; da je 25. junija 
1991 slovenski parlament razglasil sa
mostojnost drzave Republike Siove
nije, to razumejo vsi prebivalei nasega 
planeta Zemlje . 

Vendar imamo pri stetju let pr. Kr. in 
po Kr. tezave z enim letom. Skladno s 
takrat uveljavljenim stetjem je namrec 
menih Dionizij (ok. 500-545) imenoval 
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leto Kristusovega rojstva leto 1 po Kr. 
in ne leto O. Takrat nicle se niso upo
stevali kot stevilke in je zato niso mogli 
uporabiti za oznako leta. Treba pa je 
bilo oznacevati tudi leta pred Kristu
sovim rojstvom. Ker nicla se ni bila 
stevilka, v Evropi se uveljavi sele po 
krizarskih vojnah, je torej leto pred 
letom 1 dobilo oznako 1 pro Kr. Stetje 
let je bilo torej takole: 3 pr. Kr., 2 pro Kr., 
1 pro Kr., 1 po Kr., 2 po Kr. Med 
zacetkom 2. leta pro Kr. in 2 leta po Kr. 
so torej tri leta in ne stiri . 

Nase stetje let , ki se racuna po 
Kristusovem rojstvu , je torej izracunal 
Dionizij Mali (Dionisius Exiguus), po 
rodu Skit, ucen rimski opat iz 6. stol. 
Po papezevem nalogu je leta 525 
dopolnil in razsiril velikonocne krono
loske tabliee. Na teh tablieah je uvedel 
za oznacevanje let izraz »anno ab 
inearnatione Domini« (Ieto od Gospo
dovega rojstva) , pozneje pa so oznako 
skrajsali na Anno Domini (leta Gospo
dovega). 

Na temelju izracunov astronomov 
glede luninega mrka, ki je bi112. marea 
leta 4 pr. Kr. , in 0 njem poroca tudi Jozef 
Flavij, ki omenja, da je dal kralj Herod 
usmrtiti v casu luninega mrka nekaj 
judovskih rabinov. Takoj zatem je kralj 
Herod v meseeu aprilu istega leta umrl, 
kar pomeni, da bi naj bil Kristus roJen 
priblizno 15 meseeev pred tem oz. 
okrog 5 let pred letom , kot ga je 
izracunal Dionizij Mali. 

Danes vemo, da se je zmotil za 5 let. 
Kristus se je dejansko rodil 5 let pred 
napacno izracunanim »Kristusovim roj
stvom« Dionizija Malega. Dionizijeva 
oznaka stetja let po Kristusovem rojstvu 
je nato presla v javne listine. V Italiji v 
6. stol.; k njeni razsiritvi je veliko pripo
mogel ucen angleski redovnik Beda 
Venerabilis, zlasti v Angliji (775) , nato 
so oznako prevzeli tudi kronisti in zgo
dovinarji. K njeni razsiritvi in utrditvi v 
Evropi pa je najvec pripomogla karo
linska kraljeva pi sarna. 

Muslimani stejejo svoja leta od bega 
Mohameda iz Meke v MEDINO, in sieer 
od 16. julija (petek) leta 622. Zacetek 
svojega letostetja imenujejo hedzra oz. 
hidzra. Muslimani imajo kot dan poCitka 
petek, Judje soboto, kristjani nedeljo. 
V Indiji so v rabi razlicna letostetja. Ja
ponei stejejo oz. so steli leta od ustoli
cenja oz. kronanja svojega eesarja. 

Franeoska revolueija je uvedla svoj 
koledar. Koledar franeoske revolueije 
so sprejeli s sklepom KONVENTA 5. 
oktobra 1793, ukinil pa ga je Napoleon 
2. septembra 1805. Temelji l je na son
cnem, solarnem letu - 12 meseeev po 
30 dni. Mesee je imel3 dekade - teden 
je imel 10 dni. Meseee so razdelili na 
jesenske, zimske, pomladne, poletne. 
To leto je bilo potrebno uskladiti, saj je 
12 x 30 = Ie 360 dni. Da bi uskladili to 
leto z astronomskim letom, so dodali 
ob koneu leta se 5 dopolnilnih praznicnih 
dni - dan kreposti oz. vrlin, dan genijev 
(obozevanje razuma) , dan dela, dan 
odlocitve in nagradni dan. Vsako cetrto 
leto je dobilo se po en dan (prestopno 
leto kot dan Revolueije). 

Obdobje stirih let so imenovali froni
jada; kot zacetek koledarja oz. racuna
nja so vzeli jesenski ekvinokcij 22. 09. 
1792. 

Poskusi reformiranja ko/edarja 
V 20. sto/etju 

Med obema vojnama je bilo sprozeno 
v DRUSTVU NARODOV (predhodnik 
danasnje OZN - Organizaeije zdruzenih 
narodov (UN - United Nations)) vprasa
nje reforme koledarja. Ob stevilnih 
predlogih se je izoblikovala koncna re
dakeija enega predloga. Bistvo je sle
dece: leto naj bo razdeljeno na 4 enake 
kvartale po 3 meseee - torej 12 mese
eev. V vsakem kvartalu bi imel prvi me
sec, torej I. , lV. , VII. in X. mesee po 31 
dni, ostala dva meseea v kvartalu , torej 
II. in III. ; V. in VI. ; VIII. in IX .; XI. in XII. , 
pa 30 dni. Na iste datume vsakega po
sameznega kvartala bi prisli v tedenski 
razvrstitvi vsako leto isti dnevi v tednu. 

Mimo predlozenih 4 kvartalov po 3 
meseee in tedenske razvrstitve dni bi 
ob navadnem letu uvrstili se en dan po 
zadnjem cetrtem kvartalu torej po 30. 
deeembru se en dan kot svetovni 
praznik clovestva oz. Drustva narodov 
(DN). Na prestopno leto pa bi uvrstili 
se en dan - kot splosni praznik vseh 
drzav sveta, ne Ie clanie DN. Vsak prvi 
dan prvega meseea v kvartalu bi bila 
nedelja, v drugem meseeu istega kvar
tala bi bil zacetek meseea na sredo, v 
tretjem meseeu istega kvartala pa bi 
padel zacetek meseea na petek, to se 
pravi 1 . maree bi padel vedno na petek. 

Taksen koledar - oz. sistem koledarja 
bi bil pravzaprav vecni koledar. Ce 
enkrat veste, na kateri dan, v katerem 
koli kvartalu , padejo dnevi tedna, veste 
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za vedno in tako bi vedeli za vedno, na 
kateri dan v tednu bo padel ta in ta 
datum tega in tega leta. 

Po drugi svetovni vojni se je vprasa
nje reforme koledarja ponovno pojavilo 
na dnevnem redu OZN. ie omenjeni 
predlog reforme koledarja je prisel kot 
predlog za SVETOVNI oz. VECNI 
KOLEDAR v okviru ekonomsko-social
neg a programa gospodarsko-socialne 
komisije OZN. Zahtevali so stalisca 
drlav clanic OZN. Vel ika vecina clanic 
je ta predlog podprla, vendar je bilo po 
II. svetovni vojni toliko politicnih pro
blemov, da taksni prakticni predlogi 
sploh niso prisli na dnevni red ali pa 
zanje preprosto ni bilo casa. Predlog se 
ni bil sprejet. 

Tretje tisocletje oz. 21 . stoletje se 
je zacelo sele 01. 01 . leta 2001 . 

'R,Ji4J&1 
Merjenje casa in njegovo dolocanje 

je ena najstarejsih cloveskih vescin . 
Prva priprava, ki je kazala cas, je bil 
pre prost gnomon - navpicna paliea 
ali drog, ki je z dollino svoje senee 
kazal , kje je sonee. Dan, teden, me
sec, leto so temeljne casovne mer
ske enote, h katerim so dodali kas
neje podrobnejso delitev dneva -
uro, minuto, sekundo. Dan je trajal 
od soncnega vzhoda do soncnega 
zahoda, dejanski eiklus enega dne
va pa traja od soncnega vzhoda do 
soncnega vzhoda. Ena lunina mena 
traja 7 dni , od tod en teden. ie v 
praskupnosti so ugotovili , da so za 
zamenjavo luninih men potrebni 4 
tedni oziroma en mesee. Natancen 
izracun pa je pokazal, da to ni 28 
dni , temvec 29,53 dneva. Ime me
sec pove vse . Pri starih Grkih je po
jay meseca na nebu oznanil najvisji 
svecenik. Ime izhaja iz grskega gla
gola kaleo = klicem. Iz te besede je 
nastalo ime koledar. 

Letni casi - pomlad, poletje, jesen, 
zima so privedli do sklenjene\la 
casovnega intervala enega leta. Ze 
pred 4500 leti najdemo pri Babi
loneih soncno leto, ki so ga razdelili 
na 12 meseeev po 30 dni, kar znese 
360 dni. Babilonei so tako pri!;li do 
stevila 12, ki je postalo temelj njiho
vega racunanja (ducat). Dan so raz
delili na 12 ur, pray tako noc in tako 
dobimo eiklus 12 + 12 = 24 ur, kar 
je se danes v rabi. Tvorei prvega 

Zgodov na n matura 

koledarja so bili dobri opazovalei na
rave in lunine mene so hitro postale 
osnova za merjenje casa, tako v 
Babiloniji, Sumeriji in Egiptu. 

Grski koledar je billunarno - sola
ren . Zacetek leta je bil vezan na 
solstieij ali ekvinokeij; vsak mesee 
se je zacel z mlajern. Pomembno re
forma koledarja s preeej natancnim 
izracunom trajanja enega leta je v 
Grciji opravil atenski astronom Meton. 

Rimski koledar je bil na zacetku 
podoben grskemu. Izhaja iz 8. ali 7. 
stol. pr. Kr. , katerega zacetnik je bil 
prvi rimski kralj Romul. Leto se je za
celo z meseeem mareem in je imelo 
10 meseeev. 

Drugi rimski kralj Numa Pompilij 
naj bi dodal dva meseea januar in 
februar. Ta koledar je bil usklajen z 
luninimi menami , vendar netocen. 
Da bi napravil konee tej zmedi, je 
Julij Cezar kot pontifex maximus leta 
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46 pr. Kr. poklieal v Rim aleksandrij
skega astronoma Sosigena, naj 
naredi nov - tocen koledar. Za 
osnovo je vzel egiptovski koledar s 
365 dnevi in 6 urami. 

Leta 1200 so prvic opazili neskladje 
med julijanskim koledarjem in son
cnim letom. Stoletja so minevala in 
tako je casovna razlika v 16. stol. 
narasla na 10 dni. Da bi papel 
Gregor XIII. olajsal racunanje eerkve
nih praznikov, je leta 1582 izvedel kole
darsko reformo. Osnoval je strokovno 
komisijo na Univer.zi v Bologni. Komi
sija se je odlocila za koledar, katere
ga je predlolil italijanski matematik 
Luigi LIllO. Ta koledar je odobril 
papel GREGOR XIII. 24 februarja 
1582, z veljavnostjo dne, 04. oktobra 
1582 ter dobil oznako gregorijanski 
koledar ali koledar novega stila. Ta 
koledar uporabljamo se danes. 
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Slane Granda 

NIKOLI VEe NE so, 
KOT JE SILO 
Uvod 

Leta 1848 je vecina Evrope, izjeme 
so predvsem Anglija, Rusija in TurCija, 
eksplodirala v revolucijo, ki so jo mnogi 
napovedovali in zeljno pricakovali, pa 
jih je kljub temu njen neposreden izbruh 
presenetil. Desetletja po drugi svetovni 
vojni je velik del zgodovinarjev poudarjal 
predvsem njene gospodarske vzroke , 
ad krize v kmetijstvu, ki jo je povzrocila 
bolezen krompirja, .. kruha ubogih«, do 
ene izmed ciklienih gospodarskih kriz 
v nekmetijstvu. Ceprav teh vzrokov ne 
gre podcenjevati, pa je velika bolj treba 
upoStevati krizo tedanjih zastarelih 
rezimov, ki se niso mogli vec prilagajati 
sodobnim izzivom in potrebam. Mes
eanstvo je zahtevalo soudelezbo pri 
oblasti v skladu s svojo gospodarsko 
moejo in prispevkom drzavi v obliki 
razlienih davkov. Njegova zelo pogosta 
zahteva je bila tudi preglednost in 
odgovornost pri trosenju drzavnega 
denarja. Strah pred francosko revolucijo 
in napoleonskimi vojnami je tonil v po
zabo in Ijudem so v zavest vse bolj 
prihajale njihove svetle strani. Poleg 
gospodarskih in politicnih vzrokov je 
treba povsem enakovredno upostevati 
tudi kulturne, ki so se izraiali v zahtevah 
po nastanku nacionalnih drzav ali vsaj 
nacionalnih en at znotraj ene drzave. V 
tem so videli najboljse zag at avila za 
uspesen in mednarodno primerljiv 
kulturni razvoj. Ce v revoluciji 1789 
nacionalnost se ni mogla priti do 
polnega izraza in je Napoleon zlahka 
spremenil Francijo iz izvoznice revo
lucije v trgovko z narodi , je bila 1848. 
leta nacionalnost enakovredna politiki. 
5e vee! Znotraj njenega pojmovanja je 
prislo do nepomirljivega konflikta med 
zgodovinskim in naravnopravnim pri
stopom. Slednji tedaj se ni zmagal, je 
pa v naslednjih letih pocasi in vztrajno 
pridobival na pomenu. Zmago, ceprav 
se ne dokoncno, je dozivel ob koncu 
prve svetovne vojne, ko je bila raz
glasena pravica narodov do samood
loebe. V tem naravnopravnem kon
ceptu je treba razumeti tudi nastanek 
samostojne slovenske drzave 1991. 
leta. Ta ni nastala zaradi nasih zgodo-
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vinskih pravie, ampak zaradi tega, ker 
sma Siovenei narod z lastno identiteto 
in imamo enake praviee kat vsi drugi 
narodi . Siovenska identiteta se torej ne 
izraza predvsem z zgodovino, ampak 
s kulturo, katere temelj je slovenski jezik. 

Ker so bile gospodarske, politiene in 
kulturne razlike med drzavami in tudi 
znotraj njih zelo razlicne, je revolueije 
1848/49 silno tezko postaviti na skupni 
imenovalee. Revolueija je rnescansko 
dernokratiena, soeialna in naelonalna. 
To prihaja se posebno do izraza pri 
oeenjevanju njenih programov in rezul
tatov. Kar je za ene moralno, je do dru
gih neposteno, kar je za ene praviea, 
je za druge kriviea. Vsak narod jo oee
njuje predvsem iz svojega zornega 
kota. Zakaj naj bi bili Siovenei drugacni? 

Revolueija 1848/49 in Siovenei 
Taka kat drugod po Evropi so tudi v 

Sioveniji prieakovali druzbene in poli
tiene spremembe. Kmetje so si zeleli 
predvsem odprave fevdalizma, .. stare 
butare«, kat so ga mnogi imenovali. 
Videli so, da je njegov obstoj v velikem 
nasprotju s sodobnimi razmerarni . 
Poudariti pa je treba, da je bil ne Ie med 
dezelami , ampak tudi znotraj posa
meznih dezel fevdalizem zelo razlicen . 
Marsikje so ze taka rekoc vse fevdalne 
obveznosti prevedli v denar, ponekod 
pa je bilo treba hoditi se na tlako in da
jati desetino in razliene dajatve. Mes
eanstvo je imelo drugaene vzroke . 
Dogajanje v Evropi jim ni bilo neznano. 
Mnogi so prebirali ne Ie domac kranjske 
easopise, temvee tudi graske, Gratzer 
Zeitung je bil velika liberalnejsi kat nje
gOY Ijubljanski soimenjak ali Bleiweisove 
Novice, in zlasti dunajske. Med najbolj 
radikalnimi tujimi pa je moral biti Aug
sburger Zei tung. Polieija je njegove 
bralee vneto iskala. Tudi nase mescan
stvo, zlasti njegov gospodarsko aktivnejsi 
del, si je zelelo politicnih sprememb, 
ki bi tudi njihova drzavo modernizirale. 
Med prvimi, ki so navduseno pozdravili 
revolueijo v Ljubljani , je bil pray nas 
.. prvi veleindustrijalee« Fidelis Trpine. 
Predvsem so si zeleli vecjega vpliva na 
razmere v drzavi , kjer je bilo plemstvo 
se vedno v vseh pogledih privilegirano. 
V manjsih mestih je bilo takih Ijudi manj, 
saj so se mnogi bali politicnih spre
memb, ker bi te prinesle odpravo ee
hoy, ki so jih sci tili pred tujo konkuren
co. V veejih mestih pa so bila politicna 
prieakovanja bistveno veeja in radikal-

nejsa. Prieakovali so odpravo absolu
tizma in uvedbo parlamentarne demo
kraeije, ki bo prinesla svoboda govora 
in zdruzevanja. Nezadovoljstvo s poli
tienimi razmerami je naslo velika opore 
tudi med mnogimi drzavnimi usluzben
ei, zlasti nizjimi, ki so jih motile na eni 
strani predpraviee plemstva, tega med 
uradniki ni manjkalo, na drugi pa na
sprotje med fevdalno naravo drzave in 
njeno ze bolj ali manj meseansko vse
bino. 

Soeialnim in politienim problemom 
so se vse bolj pridruzevali tudi naeio
nalni. Cilj narodnih gibanj so postajale 
naeionalne drzave. Zal so bili mnogi 
med pristasi zagledani v njihov srednje
veski obseg (Nemei, Madzari) ali eelo 
antiko (Italijani) . Takih Ijudi je bilo v nasih 
krajih kar nekaj, med njimi tudi Siovenei 
po rojstvu . 

Izbruh revolueije na Dunaju je avstrij
ske drzavljane kljub njenemu pricako
vanju presenetil. Dunajski demonstranti 
so dosegli, da je vladar dovolil svoboda 
govora, tiska in zdruzevanja. Dosegli 
so pravieo ustanavljanja naeionalnih 
gard ali narodnih straz. Ustreznejsi 
sloven ski prevod bi bil drzavljanska 
garda ali miliea. Obljubljeni so bili 
ustava, sklie parlamenta in oblikovanje 
njemu odgovorne vlade. 

Siovenci so taka kat drugi evropski 
in avstrijski narodi politiene spremembe 
navduseno pozdravili. Taka kat drugod 
so tudi ani imeli tezave z dojemanjern 
bistva sprememb. Med kmeti je bila 
revolueija razumljena kat takojsnja ali 
skorajsnja odprava fevdalizma. Zelo jih 
je mueilo vprasanje, kako bo to izve
dena: brezplaeno ali s plaeilom. Skoraj 
nic manjsi problem niso bile sluznosti 
ali servituti. Kmetje so imeli pravieo do 
lesa, nastila in gozdnih sadezev v 
.. grascinskih« gozdovih ter kosnje in 
pase na »graseinskih« travnikih. Dejan
sko lastnistvo nad servitutnimi gozdovi 
in pasniki zemljiskoknjizno sieer ni bilo 
sporno, posest pa, ker so bile kmecke 
sluznosti pravno urejene. 5tevilni , ne 
samo kmetje, ampak tudi nekateri urad
niki, so pravieo do koriseenja lesa, nasti
la, gozdnih sadezev in pase na sluz
nostni zemlji razumeli, kat da so ani 
skupinski lastniki, zemljiski gospodje 
pa zgolj upravitelji. Mnogi podlozniki so 
hoteli imeti tudi pravieo do lava in 
ribolova, ki sta bila pridrzana zemljiskim 
gospodom ali pa razlienim zakupnikom. 

Vsebina revolueije med Siovenei ni 
drugaena kat pri drugih evropskih in 



I 
avstrijskih narodih. Prilagodili pa so jo 
svojim soeialnim in naeionalnim po
trebam. Ce so bile te v nasprotju z 
interesi vladajocih in gosposkih naro
dov, kot so bili Nemei, Madzari in 
Italijani, so bili tega krivi predvsem ti, 
ki so bili zagledani v svojo zgodovino. 
Ker so bili Siovenei vecinsko kmetje, je 
v revolueiji glede mnozicnosti prevla
doval njen agrarni, to je antifevdalni 
znacaj. Velicina takratnih slovenskih 
politicnih voditeljev je bila uspesna v 
prizadevanjih, da jim je razmeroma 
dobro uspelo dopovedati kmetom. "Mi 
smo z vami enakih misli, zavedati pa 
se morate, da niste Ie kmetje, ampak 
tudi Siovenei.« Antifevdalna prizadevanja 
nasih kmetov so podobna onim v 
Spodnji Avstriji, na Moravskem, Ceskem 
in drugod, podobna so si tudi mes
canska gibanja, dokaj speeificno pa je 
narodno gibanje. Ker je to za nadaljnji 
kulturni in politicni razvoj Sioveneev 
temeljnega pomena, mora biti delezno 
toliko vecje nase pozornosti. 

Problem nastanka ideje 
Idruiene Siovenije 

Siovenei so po izgubi svoje samo
stojnosti ob izteku zgodnjega srednje
ga veka ziveli razdeljeni med tri drzave: 
Nemsko eesarstvo, Benesko republiko 
in Ogrsko. Po padeu Ogrske pod Habs
burzane so tudi Siovenei onstran Mure 
(Prekmurer) imeli z vecino rojakov iste
ga vladalja, vendar so bili kulturni stiki 
sibki. Reformaeijaje sieer prinesla do
loceno zblizanje, vendar je zmaga 
protireformaeije v vecini dezel s sloven
skim prebivalstvom razlike znova po
globila. Kulturn i razvoj je sel v Prek
murju zelo samosvojo pot in je peljal, 
zlasti pri protestantih, k nastanku last
neg a prekmurskega slovenskega knjiz
neg a jezika. Konee prve svetovne vojne 
je ta razvoj prekinil in prekmurske 
Siovenee dokoncno jezikovno zlil z 
veCinskim narodom. Siovenei pod Be
nesko republiko v Istri so bili izpo
stavljeni romanizaeiji, na podrocju se
verozahodno od Goriee (Beneski Slo
venei) pa so bili stoletja brez trdnejsih 
kulturnih povezav z vecino rojakov. K 
temu je nemalo prispevala tudi ukinitev 
oglejskega patriarhata 1751 . leta, ki jih 
je prikljucila k videmski (Udine) nad
skofiji. Ker so imeli zaradi obmejne lege 
znotraj Beneske republike svojevrstno 
av1onomijo, se je njihov jezik ohranil. 
Je dokaj staroziten in je ohranil mnoge 
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posebnosti. Te se kazejo tako v starih 
rokopisnih ostalinah kot v danasnjem 
narecju. 

Siovenee v okviru Nemskega eesar
stva oziroma pod Habsburzani je zgo
dovinski razvoj razdelil med dezele: 
Kranjsko, Stajersko, Korosko, Gorisko, 
Istro in mesto Trs!. Ime za skupno ozem
Ije, ki so ga naseljevali, je, ce je ob
stajalo, utonilo v pozabo, ohranile so 
se oznake za skupni jezik (slovenski, 
vendski, vindis, kranjski), tudi za Sioven
ee so nekateri se vedeli. Namesto enot
ne narodne zavesti Ie postajala vse 
izrazitejsa dezelna zavest, se zlasti ker 
je bila ta temelj teritorialno-politicne 
ureditve. Po njej bi moral biti blizji ko
roskemu ali stajerskemu Sioveneu nem
ski sodezelan kot pa slovenski brat s 
Kranjske ali Goriske. Ker so bile dezele 
znotraj v gospodarskem in upravnem 
ter kulturnem pogledu povezane, je bila 
dezelna zavest tudi pri mnogih Sioven
eih pred vseslovensko. Mnogi sloven
ski Stajerei so na primer iskreno cutili 
Gradee kot svoje mesto, kler imajo 
enake praviee kot stajerski Nemei. 

Razen Kranjske in Goriske, ki sta bili 
skoraj povsem slovenski, niso v nobeni 
izmed teh enot Siovenei predstavljali 
vecinskega dela prebivalstva. Ookler je 
bila pisna in visja kultura pretezno 
latinska, ta razdrobljenost Sioveneem 
ni skodovala bolj kot drugim evropskim 
narodom, ki so ziveli v podobnih okoli
sCinah. Razvoj dezelne zavesti, kr sta 
jo pospesevala plemstvo, iz nje je iz
hajala njegova relativna politicna moe, 
in pozneje brrokraeija, ko je bila se zgolj 
posrednik med vladarjem in dezelo, 
njihovemu jeziku ni vedno skodoval. 
Stanovi Kranjske, Stajerske in Koroske 
so se zavedali, da so Siovenei v nji
hovih dezelah en narod, in placali natis 
Oalmatinovega slovenskega prevoda 
Biblije (1584). Valvasor se je kot 
Kranjee zavedal, da mora kot tak znati 
tudi slovensko, ker je to jezik njegove 
domovine. Plemstvo je v veliki veCini 
znalo jezik svojih podloznikov (Ziga 
Herberstein), nekateri oblastni ukazi in 
obvestila so bila tudi prevedena v 
slovenski jezik, v eeloti pa je sel razvoj 
v negativno smer S prevlado nem
skega in italijanskega jezika v visjih 
slojih druzbe, zlasti pa z razmahom 
srednjega in visjega solstva ter razvo
jem drzavne birokratske uprave v 18. 
stoletju, ki je stremela k poenotenju 
jezika v drzavi, pa je zacel sloven ski 
jezik zgubljati svojo druzbeno vlogo. 

Zacel je postajati drugorazreden, name
njen predvsem domaci in eerkveni rabi, 
ne pa javnemu zivljenju. 

Tudi eerkvene razmere niso bile Slo
veneem naklonjene. Ze v zacetku 9. sto
letja so bili po reki Oravi razdeljeni med 
oglejski patriarhat in salzbursko sko
fijo. Vse do nastanka Ijubljanske skofi
je 1461. leta so bili sedezi skofij, ki so 
imele na skrbi tudi slovenske vernike, 
zunaj ozemlja, kjer so kot prebivalei 
prevladovali Siovenei. Tako se je eer
kvena skrb za katehezo slovenskih 
vernikov prvenstveno prenasala na 
samostane in zupnrje. Polozaj sloven
skega jezika v katoliski eerkvi je, kljub 
latinskemu obredniku, dolgorocno vodil 
v preseganje njegove druzbene drugo
razrednosti. Ne samo da ga je morala 
zaradi verskih potreb ohranjati, ampak 
ge je, zlasti z uveljavljanjem tiska, enotila 
in dvigovala na zahtevnejsi nivo. Tiska
nje knjig v lokalnih narecjih je bilo 
neraeronalno, hkrati pa je zahteval javni 
verski poduk standardizaeijo sloven
skega govornega jezika. K temu so na 
svoj nacin prispevali tudi premescanje 
duhovnikov, ki mnogokrat niso znali 
lokalnih narecij, kot tudi dokaj stevilni 
odhodi (exkardinaeija), na primer kranj
skih duhovnikov, v sosednje dezele 
(Istro, Korosko), kjer je domacih prirnanj
kovalo. Nenazadnje je ravno razlika 
rned polozajem slovenskega jezika v 
eerkvi in v javnosti sprozala pri stevilnih 
mlajsih duhovnikih vprasanje, kaj je 
narobe z njihovo materinscino, ki ne 
sme imeti takega druzbenega polozaja 
kot rtalijanski jezik v italijanskih in 
nemski v nemskih dezelah. Pri mnogih 
to ni bilo samo jezikovno-kulturno, am
pak tudi versko vprasanje, saj je slo
venski jezik ravno toliko od Boga kot 
katerikoli od uveljavljenih. Tudi zato je 
toliko narodnih prebuditeljev izslo iz 
duhovniskih vrs!. 

Tudi med posvetnimi intelektualei, ki 
jih je bilo neprimerno manj, so se ne
kateri zavedali, da je njihov materni 
jezik slovenski, toda njihovo vsako
dnevno delo je zahtevalo uporabo 
nemskega in italijanskega. Bili so dvo
in veclezicni. Z zanimanjem in nakupi 
so podpirali Sioveneem naklonjene in 
slovenske tiske. Zbirali so Ijudsko blago 
in zapisovali narodne obicaje; v kul
turne prireditve, zlasti gledaliske, so 
vpletali slovenske pesmi. S sirjenjem 
drzavne birokraeije, ki je po uradnih 
zahtevah, zlasti na nalnizji stopnji, morala 
znati tudi jezik prebivalstva, so se tudi 
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med njo zaceli pojavljati narodno pre
budni delavei. Znanje slovenskega 
jezika so hoteli uveljaviti kot prednost 
za zaposlitev v domacih kraj ih. Pri tem 
jih je marsikdaj, vsaj formal no, pod
pirala tudi drzavna uprava. Tako je mo
ral v slovenskih dezelah eelo okrozni 
glavar, na primer mariborski, predloziti 
potrdilo 0 znanju slovenscine. 

Temeljno vprasanje, ki se je zasta
vljalo ozavescenim pripadn ikom slo
venskega naroda, je bi lo spNa zgolj 
kulturno: .. Ali imajo Siovenei moznost 
kulturnega razvoja v obstojeCih upravno
politicnih razmerah?« Odgovor jim je bil 
jasen. Siovenei so biti v obstojecih raz
merah prevec razdrobljeni , da bi lahko 
oblikovali vse nivoje in zvrsti lastne 
kulture. Nobenega organa ni bilo, ki bi 
jih kot narod povezoval. Vse je slonelo 
na posameznikih in njihovih osebnih 
povezavah. V iskanju resitev iz na videz 
neobetavnih, ce ze ne brezupnih razmer 
so se nekateri zaceli oprijemati ilirizma, 
drugi pa so verJeli v svoj narod in prak
ticno delovali s pisanjem slovarjev, 
slovnie, izdajanjem knjig in eelo caso
pisa. Eni, kot Siomsek, so imeli v rnislih 
predvsem najsirse Ijudske mnoziee, 
drugi , kot predvsem Preseren, tudi sol 
naroda: inteligeneo. 

Oblikovanje slovenskega 
narodnega programa 

Zavest 0 jezikovni skupnosti in skup
nem imenu Siovenei je obstajala ze od 
konea srednjega veka. To je jasno raz
vidno ze pri Trubarju in pri mnogih kas
nejsih kulturnih delaveih. Ce je bila 
skupna jezikovna in narodna zavest 
bolj ali manj nesporna in so jo prizna
vale tako oblasti kot ugotavljali tuji 
popotniki, pa Je zaenkrat se nemogoce 
zanesljivo odgovoriti na vprasanje , ko
liko je dejansko staro ime Siovenija kot 
oznaka vsega ali vsaj vecine ozemlja, 
ki ga naseljujejo Siovenei. Vabljiva, zla
sti pa logicna je misel , da so Ijudje, ki 
so se imenovali Siovenee in ki so svoj 
jezik poimenovali slovenski in mu stem 
dolocevali tudi ozemlje , le-tega poi me
novali slovenskega, Siovenijo. Zal je 
zgolj logika za zgodovino premalo. 
Temeljni problem je namrec v tem, da 
Siovenija pred letom 1848 ni obstajala 
ne v geografiji, ne zgodovini, ne v uprav
ni razdelitvi, ne kot politicni eilj. Kot si 
je na eni strani tezko zamisljati, da 
oznake za slovensko samopoimeno
vanje ozemlja, ki ga naseljujejo Sioven-
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ei , ne bi nihce zabelezil , pa 
je na drugi strani tudi res, 
da so ze z oznakama Siove
nee, slovensko imeli mnogi 
tezave,sajsojutezkoloce
vali od Slovan, slovansko. 
Pri stevilnih avtorjih, tako 
domacih kot tujih, je treba 
njihova besedita natancno 
brati, da vidimo, kaj oz. ko
ga imajo dejansko v mislih. 
To je se posebno pomem
bno, ko je pisanje 0 Sioven
eih namenjeno tujeem in 
zlasti neslovenskim sose
dom, ki za nas narod niso 
potrebovali konkretnejsega 
poimenovanja, saj jih je od 
njih locevalo ze dejstvo, da 
so Siovani. Italijani so de
jansko sele s slovensko 
osamosvojitvijo sprejeli iz
raz .. Sloveni«. Pray zato je 
bilo za nekatere veliko bolj 
mamljivo poimenovan je s 
izpeljankami iz Karantanija 
in pozneje zlasti Ilir i ja . 
Slednja je stevilnim izobra-

Podpisi dunajske peticije jz okrajne gosposke Blagovica prj 
Rifniku 

zeneem prinasala tisto, kar so pri Slo
vencih najboljpogresali: staro in slavno 
zgodovino. Se danes je oboje za 
mnoge pripadnike njihovega naroda 
tezava, ki stalno poraja avtohtonske 
teorije. Vse se zaenkrat zaustavlja pri 
vprasanju , ali si je slovenski pesnik in 
prerod itel j Valentin Vodnik (1758-
1819), urednik prvega slovenskega 
casopisa Lublanske Novize (1797), 
oznako .. Slovenja«, to je njena doslej 
najstarejsa, prva omemba, v svoji 
pesmi Ilirija zvelicana (1816) izmislil al i 
jo je vzel iz zivega jezika. Avtor se 
nagiba k tezi , da je Siovenija ali verjetno 
bolj tocno Siovenja starejse Ijudsko 
poimenovan je, ki pa ga do lgo niso 
zabelezili, ker ga ni bilo mogoce vklju
Citi v noben znan geografski, zgo
dovinski in upravni okvir. Domnevam, 
da je Valentin Vodnik, veliki slavitelj Na
poleona in njegovih lI irskih provine 
(180951813) po restavraei ji avstrijske 
oblasti v spoznanju, da se je s slavlje
njem Napoleonove politicne tvorbe 
zaletel, potegnil na dan starejse teri
torialno poimenovanje. Ne glede na 
stevilne sibkosti gornje teze pa sem 
preprican, da so jim ravno tisti izobra
zenei , ki so Sioveneem vsiljevali lIire, 
Ilirske province in pozneje ilirizem, de
lali stem medvedjo uslugo in so, zaradi 
poudarjanja povezav s HNati , pri tistih , 

ki so to odklanjali, posredno verjetno 
krepili dezelno zaves!. Besedo lIir so 
mnogi razumeli kot HNat. Ker medso
sedski odnosi niso nikoli idealni, so 
mnogi raje bili Stajerci ali Kranjei kot 
pa .. HoNati«, se zlasti , ker je bila ta 
beseda tudi sinonim za dokaj osovra
zene granicarje. To vel ja tudi za ilirizem 
kot skupno kulturno gibanje juznih Slo
vanov. Pripravljenost na podrejanje 
neslovenski vecini, se zlasti, ce nanjo 
gledajo navzdol, v imenu lepse in 
slavnejse prihodnosti , pa naj gre za 
jezik, kulturo v sirsem smislu besede 
ali gospodarstvo, ni bilo pri Sioveneih, 
kl jub skoraj prirojenem obcutku majh
nosti, sibkosti in ogrozenosti, zal tudi 
manjvrednosti , nikoli pozitivno sprejeto. 
To je dokazalo tudi leto 1848. 

Siovenski politicni program leta 1848 
izhaja iz slovenskega kullurnega gi
banja, ki se je posebno okrepilo od 
konea 18. stoletja naprej. Njegovi no
silei so biti sprva predvsem posa
mezniki, ki sta jih privlacila slovenski 
jezik, Ijudska duhovna in materialna 
kultu ra. Raziskovanje zgodovine tega 
prebivalstva, ki se imenuje Siovenee in 
svoj jezik oznacuje za slovenski, jim je 
zacelo postavljati stevilna vprasanja, ki 
so vodita ob primerjavi z njihovim kon
kretnim polozajem, zlasti s polozajem 
slovenskega jezika, moznostmi lastnega 
kulturnega razvoja in upravno razeeplje-
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nostjo, k pOlitienemu razmisljanju. Koli
ko so na tak potek vplivale pOlitiene raz
mere in dogodki v p reteklosti, je 
vprasanje zase. Povezovanje notranje
avstrijskih dezel ob organiziranju obram
be pred Turki , kljub vabljivosti teze, ver
jetno ni koristi lo razmahu skupne slo
venske zavesti, saj je bilo to predvsem 
zadeva plemstva. Bolj so na dvig na
rodne zavesti vplivale upravne in po
liticne ter zlast i solske reforme Marije 
Terezije in Jozefa II., ki so na eni strani 
zahtevale komunikacijo drzave s pod
lozniki v njihovem jeziku, na drugi pa z 
uvedbo nemscine kot uradnega drzav
neg a jezika vzpodbudile pri drugih 
upraviceno prizadetost. Vojne s Fran
cozi so vkljueile tudi preprosto prebi
valstvo, na katerega se je drzava obra
eala v njihovem jeziku. 5e veel V Ijud
skem jeziku, tudi slovenskem, so avstrij
ske oblasti zaeele vzpodbujati avstrij
sko domoljubje. Konec Beneske repu
blike 1797. leta in nova teritorialna 
ureditev Evrope po koncu napole
onskih vojn sta, za vee kot pol stoletja, 
prvic kot narod, ki se zaveda svojega 
imena in jezika, zdruzila vse Siovence 
pod enim vladarjem. Tudi pomena Ilir
skih provinc, zunaj katerih je ostalo 
razmeroma veliko Siovencev tako na 
vzhodu kot zahodu, ne gre podcenje
vati. Podobno bi lahko rekli tudi za po
znejse Ilirsko kraljestvo, eeprav je 

obstajalo predvsem na papirju in ni 
vkljucevalo Stajerske. Moznosti za 
drugaeno teritorialno ureditev, pred
vsem pa dokaz, da dotedanje meje 
niso vecne, da so spremenljive, so s 
tem Ie bile dane. Razvoj solstva, raz
mah tiska, rast narodne zavesti po vsej 
Evropi, gibanja za zdruzitev Italije, 
Nemcije ... , vse to je vplivalo tudi na 
slovenske razmere. Na obrobjih slo
venskega etnienega ozemlja so se ne
kateri ze sreeevali s potujcevanjem 
svojih rojakov (Urban Jarnik, Andeutun
gen Ober Kiirntens Germanisierung. Ca
rinthia, 1826) . Od prvotnih posamezni
kov in krozkov okoli vidnih osebnosti , 
ki jih je najprej pritegnila jezikovna in 
kulturna problematika, je prehajalo te
zisee narodnoprebudnega delovanja 
na skupine, ki so se oblikovale po se
rneniseih (Ljubljana, Gorica, Celovec, 
Gradec) ter na graski in dunajski uni
verzi, kot kolektivne naroenike posa
meznih easopisov in knjig. Tudi literarne 
druzbe, eitalnice so narnenjale prven
stveno skrb jeziku, vendar ze v bistveno 
sirsem kontekstu. Zelo pozorno so 
spremljali njegov polozaj v javnosti. Ce 
nic drugega, so zaceli na pisma pisati 
slovenska irnena krajev (Mursec-Vraz). 
Siovenski jezik jim je pomenil hrbtenico 
in temelj za samostojni slovenski kul
turni razvoj. Pray razpecevanje sloven
skih knjig v prvih desetletjih 19. stoletja 

je postala pornembna or
ganizacijska podlaga slo

•••••••• 
venske politicne dejavnosti 
na Stajerskem 1848. leta. K 
temu je treba dodati se 
zeljo slovenskih semen i
scnikov, da se ne pripravijo 
Ie za pastoral no dejavnost 
v maternem jeziku, ampak 
da prispevajo po svojih 
moceh v skladu z naceli 
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Prva tis kana omemba Siovenije v pesmi Jovana Vesela 
Koseskega, 1844 

razsvetljenstva in fiziokra
tizma k splosnemu gospo
darskemu in kulturnemu 
napredku svojih rojakov, ki 
jih je oblast prevec zane
marjala. Vedeli so, da bode 
zastavljene cilje lahko do
segli Ie v slovenskern je
ziku. Kjer se je na to nave
zala se prebujena narodna, 
ne Ie jezikovna zavest, smo 
dobili mlade duhovnike, ka-
terih nove mase so bile s slo
venskimi recitacijami, na
govori , pesmimi ter zunanjo 
dekoracijo v obliki napisov 

in zastav ze prave nacionalne mani
festacije, ki jih kot takih ni spregledala 
niti oblast. Mnogi so pozneje osebno 
veliko pomagali pri razvoju nlzjega 
solstva in kot duhovniki vstopali v kme
tijske druzbe, pisali 0 kmetijstvu. Ni na
kljucje, da sta dva pomembna duhov
nika, kmetijska strokovnjaka in vse
splosna pospesevalca slovenske kul
ture Janez Zalokar (1792-1872) in Ma
tija Vrtovec (1784-1851) bila aktlvna tudi 
1848. leta. Razpravljanje 0 polozaju 
slovenskega jezika v takratni druzbi je 
pripeljalo do zahtev po njegovi uvelja
vitvi v solah in drugih oblikah javnega 
zivljenja kot prvi tocki nacionalnega 
programa. Ce k temu dodamo se ne
katere svetne izobrazence v javnih 
sluzbah, predvsem pa slovenske stu
dente v Gradcu in na Dunaju, ki so z 
branjem literature in casopisov, zlasti 
pa druzenjem z drugimi studenti, spo
znavali sirse evropske razmere in jih 
primerjali z domacimi, spoznamo ne Ie 
nosilce pOliticnega gibanja 1848. leta, 
ampak lahko predvidimo ze tudi njego
vo energijo. 

Ce smo do zacetka 19. stoletja v za
dregi z navajanjem poimenovanja pro
stora, ki so ga naseljevali Siovenci, pa 
je v prvi polovici 19. stoletja povsem 
drugace. Po Valentinu Vodniku se taki 
primeri kar vrstijo. Poznejsi lavantinski 
skof Anton Martin Siomsek (1800-1862) 
je v svojem znamenitem nagovoru ob 
zacetku tecaja slovenskega jezika v 
celovskem bogoslovju 1821. leta govo
ril 0 eni hisi , enem rodu , enem Sioven
stvu in enem govoru, kar je brez pretira
ne fantazije, ze mogoce razumeti kot 
zahtevo po preseganju dotedanje raz
bi tosti med dezele in po poenotenem 
jeziku na skupnem ozemlju . Njegov go
vor je bilo svojevrstno javno priznanje 
cloveku, ki je dosledno rabil izraz slo
venski in ga je uporabljal tudi v nem
skem pisanju namesto dotedaj bolj 
uporabljanih windisch ali krainerisch. 
Oblast je namree do 1848 navadno 
izdajala uradna obvestila in sOlske 
knjige v dezelnih narecjih in stem se 
povecevala slovensko razbitost. 

Izreden pomen za izrazanje sloven
skih pot reb in pricakovanj ima tudi 
zacetek izhajanja slovenskega tednika 
Kmetijske in rokodelske novice 1843. 
leta, formal no glasila Kranjske kmetij
ske druzbe, ki jim je dajal glavni ton 
zdravnik in veterinar dr. Janez Bleiweis 
(1808-1881). Ceprav naj bi pospe
sevale predvsem gospodarski razvoj, 
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so s svojo razsirjenostjo po vseh deze
lah s slovenskim prebivalstvom zaeele 
svoj pomen ze v zaeetku izhajanja pre
segati. Siovenskim izobrazencem se je 
tako ponudila moznost, da so zaceli 
razpravljati tudi 0 narodnih vprasanjih 
V slovenskem jeziku. Izmed elankov je 
treba posebno opozoriti na tiste, ki jih 
je pisal celovski kaplan Matija Majar -
Ziljski (1809-1892). V njih je predvsem 
postavljal zahteve po ustreznem polo
zaju slovenskega jezika v soli, uradih 
in javnem zivljenju. Tudi v zasebnih ko
respondencah jezikoslovcev in literatov 
se nacionalnemu vprasanju niso izogi
bali. Pojem Siovenlja se je zacel uve
Ijavljati, se vee, dobivati je zaeel neki 
slavnostni prizvok. Ko je cesar Ferdinand 
sept em bra 1844. leta obiskal Ljubljano, 
so Kmetijske in rokodelske novice ob
javile na prvi strani pesem Jovana Ve
sela Koseskega (1798- 1884), drzav
neg a finanenega uradnika v Trstu, Slo
venija presvitlemu gospodu in cesarju 
Ferdinandu Pervimu ob veselim doho
du njih velicanstva v Ljubljano. Pesem 
nima pomembnejse literarne vrednosti , 
ampak politieno. Ne samo da je ome
njena Siovenlja, ampak so z navaja
njem gora, ki obkrozajo slovensko 
ozemlje, v grobem oertane slovenske 
meje. Ljubljana je predstavljena kot 
slovensko sredisee. Pesem Koseskega 
nam dokazuje, da je bil slovenski 
narodni program ze v veliki meri izobli
kovan tako v jezikovnem kot ozemelj
skem pomenu, da je eakalle priloznost, 
da se pojavi kot politicni. To do marene 
revolucije 1848. leta ni bilo mogoee, saj 
je avstrijska oblast narodna gibanja, 
tudi slovensko, dopuscala Ie kot kul
turna. 

Glasilo Kranjske krnetijske druzbe 
Kmetijske in rokodelske novice je po
membno tudi zato, ker je zavrnilo ili
rizem, pri cerner je uzivalo tudi popolno 
podporo najveejega slovenskega pe
snika Franceta Preserna, slavista Frana 
Miklosiea (1813-1891), lavantinskega 
skofa Antona Martina Siomska, ki je bil 
pomemben izdajatelj slovenskih knjig 
za Ijudstvo, in nekaterih drugih. Z uved
bo gajice kot enotne slovenske pisave 
je tudi preseglo dotedanje prepire gle
de najprimernejse pisave za slovenski 
jezik, ki so bili mocan generator jezikov
nega partikularizma. 

K jezikovnemu poenotenju slovenske
ga ozemlja so prispevale tudi slovenske 
solske knjige, ki so bile izdane v Trstu. 
Vlogo takratnega trzaskega skofa Ma
tevza Ravnikarja (1776-1845) in njego-
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vega slovenskega kroga (Simon Rud
mas l) bo treba v tem pogledu ponovno 
raziskati in ovrednotiti. 

Siovenski narodni prograrn je bil pred 
letom 1848 ze povsem izoblikovan v 
jezikovnih zahtevah. V grobih potezah 
so bile znane ze tudi rneje ozemlja, na 
katerem bi ga bilo treba uveljaviti, v 
podrobnostih pa naj bi jih doloCiI ze
mljevid , ki ga je zaeel s pornocjo sode
lavcev po slovenskih dezelah pnpra
vljati pravnik Peter Kozler (1824-1879), 
student dunajske univerze in aktivni 
elan tamkajsnjega slovenskega kroga. 
Siovenska prihodnost je bila zacrtana 
v mejah Avstrilskega cesarstva. lIirizem, 
kulturno gibanje, ki je stremelo za 
ilirskim jezikom kot skupnim juznoslo
vanskim jezikom, predvsem za potrebe 
visje kulture, je imel pristase v tistih ob
robnih predelih slovenskega ozemlja, 
kjer je bil obeutek slovenske majhnosti 
in sibkih perspektiv bolj izrazit. Oprije
mali so se ga, zlasti v mlajsih letih , ne
kateri intelektualci. Na Kranjskem , kot 
najbolj slovenski dezeli je bil brez mozno
sti. Panslavistienih nazorov v smislu 
povelieevanja vloge Rusije tako rekoc 
ni zaznatl. 

o narodni zavesti Ijudskih mas v pred
mareni dobi nimamo mnogo podatkov. 
Na podlagi posameznih vesti je bila 
najveeja v Siovenskih goricah, kjer je 
bilo bistveno vee pismenega prebival
stva kot drugod. Tudi na obrobju Trsta 
so nekateri ze kriticno gledali na 
italijansko poudarjanje vecvrednosti . 
Ljudsko solstvo je bilo na slovenskem 
ozemlju zelo slabo in neenakomerno 
razvito, veliko je bilo odvisno od lokal
nih razmer, zlasti krajevne duhovseine. 
Poglavitni problem, ki je tiaCiI prebival
stvo, je bil fevdalizem, ki je bil zlasti na 
Kranjskem, toeneje na Dolenjskem, 
najbolj trd. Kmete je v kriznih letih se 
dodatno prizadela obdaveitev na pod
lagi stabilnega katastra, vpeljana 1844. 
leta, ki je ponekod davcno breme celo 
podvoji la. Razburjenje je bilo silovito in 
ponekod je Ie navzocnost vojske zago
tavljala mir. 

Kot poglavitno pomanjkljivost sloven
skega narodnega programa pred letom 
1848 moramo omeniti dejstvo, da ga, 
tako kot oblasti, niti avstrijski Siovani na
taneneje niso poznali, kaj sele narod
na gibanja Ital ijanov in Nemcev Pov
sem neznan pa ni bil, saj so nekaj 0 

njem vedeli celo v nemskem Badnu. 
To je ustvarilo 1848. leta nemalo nespo
razumov in konfliktov. 

Nastanek peticije za Idruieno 
Siovenijo 

Revolucijo 1848 je slovensko prebi
valstvo pozdravilo enako navduseno 
kot drugi sodrtavljani v vsem cesarstvu. 
VeCina kmetov 10 je razumela kot zlom 
fevdalizma in v veliki meri prenehala 
opravljati fevdalne obveznosti. V prepri
canju, da stare oblasti ni vee, je marSI
kje prislo tudi do lokalnih obraeunov z 
zemljiskimi gospostvi ali so jim z njimi 
vsaj grozili. V sibkosti oblasti so vide Ii 
tudi priloznost za nasilno poravnavo 
starih sporov glede izpolnjevanja fev
dalnih obveznosti ali pa izkoriseanja 
sluznostnih pravic, predvsem v gozdo
vih. Najhuje je bllo na Igu pri Ljubljani 
(grad Sonneg), kjer so unicili grajsko 
opremo in zazgali arhiv (zemljiske knji
gel . Nacionalnih nasprotij (znotraj slo
venskega etnicnega ozemlja so bili 
po leg nekaterih nemsko cutecih mes
eanov tudi nemski lezikovni otoki, med 
katerimi je bil najvecj i kocevski) ves eas 
revolucije ni mogoee ugotoviti. 

V preprieanju, da je starega fevdalne
ga red a in njegovih oblik, med katere 
sodijo tudi dezele, konec, da bo nova, 
preurejena, parlamentarna Avstrija slo
nela na novi teritorialni ureditvi, izhaja
joe iz svobode govora in zdruzevanja 
ter zagotovljene pravici avstrijskih 
narodov do neoviranega razvoja v last
nem jeziku, so tudi Siovenci pohiteli z 
javno predstavitvijo svojih zahtev. V 
zaeetku so bili najbolj dejavni okoli ze 
omenjenega koroskega duhovnika 
Matije Majarja - Ziljskega ter dunajski 
in graski Siovenci . Prieakovali so, da se 
bo na celo narodnega gibanja postavila 
Kranjska s svojimi stanovi vred. Tako 
kot so svoje zahteve v prestolnici pred
stavili Madzari, Cehi, Poljaki In Hrvati, 
naj bi tudi iz Ljubljane prisla reprezen
tan en a delegacija, ki bi govorila v ime
nu vseh Siovencev. Kljub veckratnim 
javnim pozivom Siovencev na Dunaju, 
pridruzili so se jim tudi ciani nekaterih 
tamkajsnjih slovanskih deputacij, je v 
prestolnico prisla Ie delegacija raz
sifjenih kranjskih stanov, kl je zastopala 
Ie dezelo Kranjsko, ni pa se bila pripra
vljena razglasiti za predstavnika vseh 
Siovencev. Mnogi so bili namree prepri
cani, da bi to lahko in morala storiti , ker 
je bila Kranjska skoraj povsem sloven
ska, v Ljubljani pa so ze mnogi videli 
tudi glavno mesto Siovencev V delega
ciji je bil tudi urednik Kmetijskih in roko
delskih novic de. Janez Bleiweis. Njega 
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so dunajski Siovenci na celu z de. Fra
nom Miklosicem in pravnikoma de. 
Matijem Dolencem in Petrom Kozler
jem prepricali, da je v avdienci pri nad
vojvodi Janezu sprozil tudi vprasanje 
zdruzitve Siovencev v eno dezelo. Ta 
ga je posredno zavrnil z vprasanjem , 
ali lahko dokaze, da vsi Siovenci pod
pirajo to zahtevo. Nadvojvoda, ki je v 
mnogih pol iticnih zadevah nadome
seal bolehnega in razmeram nedora
slega cesarja Ferdinanda, je namrec 
vedel, da bi to pomenilo razdruzitev 
dotedanjih dezel, med njimi tudi "nje
gove« Stajerske, cemur se bodo mno
gi, ne Ie Neslovenci, uprl i. Bleiweis je 
po povratku z Dunaja zapisal , da mo
rajo Siovenci skupno voljo do zdruzitve 
v enD dezelo dokazati z izjavljanjem po 
obCinah. 

Ker so vidnejs i in bolj razgledani 
slovenski izobraZenci hitro spoznali, da 
na stanove Kranjske ni mogoee racu
nati, so zaeel i pripravljati vseslovensko 
peticijo. Prvi je b il zopet Matija Majar 
Ziljski ze prve dni aprila, ki pa ni pred
videl ustrezne organizacije , saj se Ie za 
zbiranje podpisov naslanjal predvsem 
na svoje dotedanje literarne sodelavce 
in somisljenike. Z lastno peticijo so se 
mu pridruzili tudi graski Siovenci , zbrani 
okoli tamkajsnjega slavista in profesorja 
verouka na realki dr. Josipa Mursca -
Zivkovega (1807- 1895). Med njegovimi 
sodelavci velja posebej omeniti poznej
sega znamenitega avstrijskega prav
nika de. Jozefa Krajnca (1821-1875) . 
Mursec se je pri svojih nacrtih lahko 
naslanjal na mrezo duhovnih sobratov 
in drugih prijateljev, s pomoejo katerih 
je dotlej po Stajerskem v prejsnjih letih 
preprodal vee tisoe izvodov slovenskih 
knjig . Hkrati s pojavljanjem raznih raz
IiCic peticij s slovenskim nacionalnim 
programom pa so v Gradcu, na Duna
ju, Ljubljani , Celovcu, pozneje tudi v 
Gorici , Trstu in drugih manjsih mestih , 
zaeela nastajati slovenska drustva. 
Ponekod so se naslonila na dotedanje 
kazine ali Citalnice. V njih so prevladovali 
izobraZenci, zlasti mlajsi, ki so bili vveliki 
veeini liberalno nastrojeni. Osrednjo 
vlogo je prevzelo dunajsko drustvo, 
imenovano tako kot grasko, Siovenija. 
Zbralo je informacije 0 dotedanjih Ma
jarjevih solisticnih poizkusih (ta je ze 
pred pismom Palackega 11 . april a 
zavrnil idejo 0 vkljueitvi slovenskih dezel 
v Zdruzeno NemCijo) in osnutku peticije 
graskih Siovencev. Sestavilo je peticilO 
v treh toekah, ki zahtevajo Zdruzeno 
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Siovenijo, uvedbo slovenskega jezika 
v sole in urade ter zavraeajo vkljucitev v 
Nemsko zvezo. Na podlagi Majarjevega 
in Murseevega oziroma graskega be
sedila so jo dokoneno oblikovali v dneh 
med ustanovnim sestankom 20. aprila 
in zaeetkom maja Dvojezieno je bi la 
natisnjena v vee tisoe izvodih. Dodali 
so ji se poseben pOjasnjevalni lepak 
Kaj bomo Siovenci Cesarja prosili, v 
katerem so obsirneje v preprostem in 
vsem razumljivem jeziku utemeljevali 
slovenske zahteve. Zaceli so priprav
Ijati vseslovensko podpisovanje. 

Nastanek slovenskih peticij oziroma 
oblikovanje enotne slovenske peticije je 
sovpadalo tudi s pripravami za vol itve 
v frankfurtski parlament. Siovenska inteli
genca sprva do njega ni imel enotnega 
stalisea. Zagovornike volitev najdemo 
tako pri Ijudeh, ki so na prvo mesto 
postavljali revolucijo , ker so v njem 
videli zagotovilo za demokratieno pre
obrazbo takratne druzbe, kot pri tistih , 
ki so podpirali stalisea dunajskega 
dvora. Razmeroma hitro je prevladalo 
stalisee, naj Siovenci ne volijo. Moti! jih 
naert , da bi bila velika zdruzena Nem
eija zvezna drzava, ne pa zveza drzav. 
V njej bi bili Siovenci skupaj s Cehi ne
znatna manjs ina, v Avstriji pa so 
Siovani veCina, kar bi bilo mogoee v 
demokratieni drzavi tudi uveljaviti. 
Zagotovilom 0 spostovanju pravic 
avstrijskih Siovanov v Zdruzeni Nemelji 
niso verjeli. Najbolj se je trudil Siovence 
preprieati grof Anton Alexander Auersperg 
(1806-1876), pesnik Anastasius Grun, 
dober poznavalec slovenskih kulturnih 
razmer. Z njim je imela dunajska Siove
nija prek easopisov in samostojnih bro
sur javno polemiko. Siovenci in drugi 
avstrijski Siovani, ki so iskreno verjeli v 
revolucijo, so videli moznosti za njeno 
socialno in nacionalno uresnieitev Ie 
znotraj dotedanjih drzavnih okvirov. Ce 
bi namrec te zlomili in bi avstrijski 
Nemci odsli v Zdruzeno NemCijo, bi 
av1rijski Siovani lahko postali plen kake 
druge velesile. Predvsem so se bali 
"slovanske Rusije«, katere si kot ene 
najbolj konzervativnih evropskih drzav 
niso prav nrc zeleli. Zato so bili oCitki, 
da so panslavisti in da hocejo pod 
rusko knuto, dejansko zelo krivicni. 

Agitacija za frankfurtske volitve in 
proti njim (dunajska Siovenija in graska 
Siovenija sta izdali proti njim vee lepa
kov) je razburila tudi sirse mnozlce. Na
sprotovanje so ustno pomagali siriti 
tudi dijaki in studenti, ki so se za veliko-

nocne praznike vrnili domov. Zajelo je 
tudi velik del podezelja. Pri tem so se 
Ciani slovenskih drustev uprli tudi na 
mlajse duhovnike, v veliki meri so bile 
uporabljene osebne zveze in poznan
stva. Siovenska stran je zlasti kmete 
svarila pred nevarnostjo povecanja 
davkov (poleg lastnega vladarja bi 
morali vzdrzevati se nemskega) in po
siljanjem mladenicev v nemsko vojsko. 
Pristase nemske zdruzitve in zago
vornike volitev v frankfurtski parlament 
je opisovala kot Ijudi , ki ne marajo 
lastne drzave in njenega dotedanjega 
vladarja . Pozivala j ih je k zvestobi 
Avstriji in njenemu cesarju , saj jih bo ta 
dokoncno resil nevzdrznega bremena 
fevdalizma. Opozarjali so jih, da bo za 
Siovence pomemben dunajski pari a
ment, ki bo odloeal 0 vseh stvareh, ki jih 
tezijo. Zaradi vojne z Italijo , ze tako 
zvisanih davcn ih bremen in pricako
vanja dokoncne odprave fevdalizma 
taksna propaganda ni bila brez uspeha. 
Temu se je pridruzilo se veliko neza
upanje v lokalne oblasti. Te so kmete 
napeljevale k volitvam, za katere so bili 
mnogi preprieani, da skrivajo kmetom 
naklonjene vladarjeve odloke. Nega
tivno je, zlasti na pravolitve, vpl ivalo tudi 
dejstvo , da so jih k nj im silili nekateri 
birokrati in graseaki , s katerimi so bil i 
kmetje zelo nezadovoljni. Veliko je bilo 
odvisno tudi od ravnanja moz, ki so 
ustvarjali lokalno javno mnenje in vplivali 
na ravnanje Ijudi. Volilni izid je bil zelo 
razlicen . V ptujskem in kranjskem vo
lilnem okraju so volitve skladno s pred
pisi zavrnili , ponekod zaradi razburjenja 
volivcev izvoljeni niso prevzeli manda
tov, v Novem mestu je volilo Ie 9 volilnih 
moz ... V Ljubljani, srediscu zelene 
Siovenije , je bil izvoljen grof Anton 
Alexander Auersperg. Bolj kot volilni izid 
je bilo za takratno slovensko politiko 
pomembno dejstvo, da ji je uspelo 
vzpostaviti stik s slovenskim pode
zeljem, ki je sicer poglavitno pozornost 
namenjalo neresenemu fevdalnemu 
vprasanju. 

Ce je dunajski slovenski krog s ste
vilnih podroeij dobival ohrabrajujoce 
vesti 0 navdusenju prebivalstva za 
Zdruzeno Siovenijo, pa jim je veliko 
skrbi povzrocala Ljubljana oziroma 
Kranjska, kjer slovenske zahteve, kljub 
pod pori mescanov Kranja in kmetov iz 
zahodne Dolenjske, niso pritegnile 
ustrezne mnozicne pozornosti. Za 
uspesno vodenje slovenskih politicnih 
prizadevanj je bil namree nujno potre-



ben osrednji naddezelni srediseni or
gan. Siovaki , katerih polozaj v okviru 
Ogrske je bil drugacen, toda izjemno 
tezak, so bili v tem pogledu uspesnejsi. 
Ljubljansko Siovensko drustvo, ustanov
Ijeno 25. aprila, ki so ga sestavljali mlajsi 
in manj vplivni Ijudje, ni zmoglo prebiti 
blokade, ki jo je okoli njega zgradila 
konzervativna Ijubljanska birokracija, ki 
so jo umerjali najvisji gubernijski urad
niki. Tudi duhovniki Ijubljanske skofije, 
ki Jih je povsem obvladoval skof Anton 
Alojzij Wolf (1782- 1859), kulturni slo
venski prebuji naklonjen, v politiki pa 
povsem zvest dvoru, zaradi njegovih 
navodil 0 nevmesavanju v politiko niso 
nudili pricakovane pomoei. Skratka, 
Ljubljana ni bila sposobna odigrati tiste 
vloge, ki jo je pri Cehih Praga ali pri 
Hrvatih Zagreb. V takih razmerah so se 
ciani dunajske Siovenije odloeili, da bo 
njihova delegacija odpotovala v Ljub
Ijano. Spotoma so se nameravali ustaviti 
tudi v Gradcu in Celju ter razdeliti za pod
pisovanje pripravljene peticijske pole. 

Delegacija dunajske Siovenije je pri
sla v Ljubljano 12. maja zgodaj zjutraj. 
Tridesetorico je vodil dr. Fran Miklosie, 
nesporna slavisticna avtoriteta. Njen 
postanek v Gradcu in Celju je bil dobro 
opa.zen. V Ljubljani , ki je po 17. marcu, 
ko je prislo do razgrajanja in izgona 
njenega zupana, poznala obnasanje 
dunajskih revolucionarjev predvsem iz 
tiska, je bil prihod poveeini dunajskih 
studentov velik sok. Zdi se, da so v njih 
videli nekaksen izvoz dunajske revolu
cije, kar je bilo delno tudi res, saj so bili 
mnogi studenti ciani akademske legije 
dunajske nacionalne garde. Za takratno 
Ljubljano so se obnasali dokaj nena
vadno, saj so ocitno iskali stike z Ijudmi 
in se zapletali z njimi v pogovore. Nase 
in na namen svojega prihoda so opo
zarjali tudi z nosenjem slovenske za
stave in bobnanjem. Vodstvo delegacije 
se je osebno predstavilo najvisjim 
dr.zavnim uradnikom, skofu in mestne
mu predstojnistvu. Na njih so naredili 
tak vtis, da sta tako dezelni guverner 
kot skof cutila dolznost, da dr. Miklosieu 
vrneta obisk v zacasnem Ijubljanskem 
bivaliscu, pred katerim je stala eastna 
stra.za Ijubljanske narodne garde. Poleg 
javnih manifestacij je Dunajska Siovenija 
skupaj z Ijubljanskim Siovenskim dru
stvom pripravila v neki dvorani tudi jav
no zborovanje, ki se ga je v opaznem 
stevilu udelezilo tudi okolisko pode
zelsko prebivalstvo. Na njem so v slo
venskem in nemskem jeziku govorniki 

Zg odov na n malura 

predstavljali slovenski narodni pro
gram. Glede na poroeila, da so navdusili 
tudi kmete, lahko domnevamo, da so 
znali vplesti poleg nacionalnega tudi 
socia Ina vprasanja. V tem nas potrjuje 
tudi dejstvo, da je oblast po nenadnem 
odhodu dr. Miklosica (zaradi bolezni) 
nadaljnja zborovanja v Ljubljani prepo
vedala, clane dunajske Siovenije, ki se 
s predsednikom niso vrnili, ampak so 
se razsli na svoje domove, pa dala 
policijsko nadzorovati. Izrabila je tudi 
strah, ki je nastal zaradi novega izbruha 
nemirov na Dunaju in cesar jevega 
bega iz prestolnice. Potovanje Dunajske 
Siovenije je kljub nepredvidenemu 
razpletu dogodkov v Ljubljani doseglo 
cilj. Po slovenskem ozemlju se je za
celo podpisovanje dunajske peticije. 

K poznavanju in sirjenju idej, ki jih je 
zagovarjala peticija za Zdruzeno Slo
venijo, so nemalo prispevali tako njej 
nasprotni kot nevtralni in seveda doma
Ci easopisi. Njihovo stevilo se je v letu 
1848 tako v slovenskem kot nemskern 
jeziku nekajkrat povecalo. 

Podpisovanje peticije 
Peticijska pola, ki je irnela na prvi 

strani slovensko-nemski iztis besedila, 
predviden prostor za vpis kraja in datu
ma ter skoraj tri in pol strani prostora 
za podpisovanje, po potrebi se je do
datne podpisovalne liste lahko vlozilo, 
je bila tiskana v vee tisoc 
izvodih. Zbiralcem podpisov 
so jo delili skupaj z lepakom 
Kaj bomo Siovenci Cesarja 
prosili. Slednje so nasli 
med dunajskimi studenti , ki 
so se vrnili domov, ter ciani 
in simpatizerji slovenskih 
drustev. Velik pomen so 
imele tudi prijateljske, po
klicne in literarnokulturne 
vezi (razsirjanje slovenskih 
in slovanskih knjig in easo
pisov). Ponekod so skrb za 
podpisovanje prevzeli sami 
kmetje. 

Kljub dobri zamisli in dej
stvu, da je bilo v dunajski 
Sioveniji kar nekaj prav
nikov in studentov prava, 
pa je organizacija imela ne
kaj organizacijskih hib. Ocit
no ni bilo jasnih navodil, 
kdo naj podpisuje. Iz ohra
njenih primerkov peticij je 
mogoce ugotoviti, naj bi 10 

bili: predstavniki obein , odlicnejsi , zlasti 
pismeni krajani, gospodarji kmelij, zato 
je podpisalo tudi nekaj zensk, pol no
letni moski , vsi moski v obcini , razen 
mladolelnih otrok. Podobno zmedo 
najdemo ludi pri teritorialnem obsegu 
podpisnikov posamezne pole: mesto, 
drustvo, sola, obcina, fara, okrajna 
gosposka, dekanija, ozja ali sirsa re
gija. Zaradi taksnih nedorecenosti je 
na eni strani nemogoce ugotoviti, 
koliko Ijudi podpisi predstavljajo, na 
drugi pa se je tudi zgodilo, da je nekaj 
(gotovo manj kot 10) podpisov dvojnih. 
Obstajale so vsaj tri metode podpiso
vanja. Za nekatere podpisne pole 
lahko sklepamo, da so bile podpisane 
na nekem srecanju Ijudi: po masi , 
dekanijski konferenci duhovnikov ali pa 
kar na zboru Ijudi zaradi peticije. Drug 
primer je, da je zbiralec podpisov hodil 
od hise do hise. Ponekod bi njihovo 
takratno pot se danes lahko ponovili. 
Tretji primer je, da je bila peticija na 
neki lokaciji (trgovina, zupnisee, zupa
nova hisa) in so podpisniki tja hodili 
podpisovat. 

Posebna pozornost je bila posveeena 
verodostojnosti podpisov. Pri "elitnih .. 
peticijah, kjer so se podpisovali Ie izo
brazenci in uglednejsi krajani, to ni bila 
tezava, prav tako pri predstavnikih ob
cine, povsem drugace pa je pri mno
zienih peticijah, kjer krizi pri imenih in 
pri imkih izdajajo nepismene. Tu se je 

Prva omemba Siovenije v Vodnikovi pesmi lIirija zvelicana, 1816 



uveljavilo vee metod. Podpisovalei ne
pismenih so se kat taki navajali in pod
pisovali, k imenom in priimkom pod
pisanih so navajali hisne stevilke, pod
pisane podpisne pole so dali potrditi 
okrajni gosposki ali zupnemu uradu. 

Ob velikem delezu nepismenih, pre
vladi neresenih soeialnih vprasanj in 
mnogokje nizki ravni narodne zavesti, 
nenazadnje tudi zato , ker slovenskega 
jezika in narodnosti ni na podezelju 
nihce ogrozal, se zastavlja vprasanje, 
zakaj so Ijudje izrazito narodnopoliticno 
peticijo mnozicno podpisovali . Odgo
vor ni preprost, saj tudi podpisniki ne 
predstavljajo neke enotne plasti takrat
neg a prebivalstva. Vsekakor preprica
nih ni bilo treba prepricevati. Glede na 
nekatere laicne podpisnike, ki so pripa
dali lokalni inteligenei ali vplivnim Iju
dem in se zelo verjetno niso steli k Slo
veneem, domnevamo, da so sloven
ske zahteve razumeli kat del revolueije, 
ki jo morajo kat taka podpreti. Nekatere 
je pritegnila tudi njena avstrijska na
ravnanost. ZnaCilni so njihovi pogojni 
pristopi , saj so k njeni tretji tocki pri
pisali , da bodo glede prihodnjih odno
sov med Avstrijo in NemCijo spostovali 
sklepe, k i jih bo spreje l avstri lSki 
parlament. Ko se je v javnosti razsirila 
trditev, da bodo poslej lahko sluzbovali 
med Siovenei Ie tisti , ki znajo sloven
sko , se je stevilo takih podpisnikov 
naglo zmanjsalo. Na izid podpisovanja, 
negativno seveda, zlasti v mestih in 
med birokraeijo je vplivala tudi zadusi
tev junijske ali binkostne vstaje v Pragi. 
Glede pojasnjevanja podpisovanja va
skega prebivalstva sma v vecji zadregi. 
Trditev, da so pac kmetje sledili du
hovseini , je nesmiselna, saj ta nanjo le
ta 1848, kat se vidi iz rezultatov volitev 
v frankfurtski in dunajski par lament ter 
dezelne zbore, ni imela vpliva. Se vee! 
Pogosto so si nasprotovali. Gotovo pa 
je, da so tisti duhovniki , ki so kmete 
dotlej podpirali v njihovih prizadevanjih 
za omilitev ali ukinitev fevdalnih bre
men, lahko racunali, da bodo njihovemu 
nagovarjanju prisluhnili. Takih Ijudskih 
duhovnikov, vecina jih je bilo otrok 
podloznikov, ni bilo malo. Nekateri , kat 
na primer kaplan v Radgoni Anton Kreft, 
so bil nesporni kmecki tribuni. 0 vplivu 
duhovscine pa ne moremo govoriti v 
primerih, kjer so podpisovanje vodili 
studenti z Dunaja ali Gradea ali eelo 
sami kmetje. Na podlagi enega izmed 
poroCiI a delovanju zbiralea podpisov, 
dunajskega studenta prava Jozefa 

Zgodoy na n matura 

Jermana iz Skoejana na Dolenjskem, 
lahko upraviceno sklepamo, da je pri 
pridobivanju Ijudi nastopal z antifevdal
nih stalisc. K takemu prepricanju nas 
vodi poroCilo kostanjeviske okrajne 
gosposke, po katerem naj bi ga imeli 
kmetje za »cesarskega komisaqa" , in 
dejstvo, da se je pri njegovih sorodnikih 
do danes ohranilo izroCilo , ne da je 
zbiral podpise za Zdruzeno Siovenijo, 
ampak odpravljal tlako. Ne smemo pa 
spregledati tudi dejstva, da je bila 
zahteva po slovenskem uradovanju 
vabljiva tudi za kmete , ki bi poslej 
upravne in sodne postopke lahko spre
mljali in razumeli , hkrati pa bi se ti po
eenili , saj jim ne bi bilo treba najemati 
prevajalcev - zakotnih pisarjev, ki so 
znali kmete tudi odirati. 

Oblast podpisovanja ni podpirala. 
Zasledovanje Clanov dunajske Siove
nije , ki je bilo ukazano v Ljubljani , ji ni 
dalo povodov za ukrepanje proti njim. 
Andrej Einspieler (1813- 1875) , eden 
izmed vodij koroskih Sioveneev, trdi , da 
jih je tamkajsnla oblast zelo grobo ovi
rala . Birokrati v Ljubljani so izdali proti 
peticiji tud i poseben lepak Krajne 
Krajneem, v katerem so sodezelane 
skusali prepricati v nepotrebnost peti
eije , opozarjali na nevarnost razdora 
med Nemei in Siovenei za Kranjsko in 
ostale dezele s slovenskim prebival
stvom in eelo namigovali, da so Kranjci 
Kranjei , ostali njihovi rojaki pa Slovene;' 

Ne gre pa spregledati dejstva, da pe
tieiji za Zdruzeno Siovenijo niso bili na
klonjeni niti vsi najvplivnejsi Siovenei. 
Za mnoge, tudi dr. Janeza Bleiweisa, 
ki se je uveljavljal kat ena osrednjih slo
venskih osebnosti , jezikovne zahteve 
niso bile sporne, teze pa so se odlocali 
glede zahtev, ki so z zdruzitvijo vseh 
Sioveneev z lastnim parlamentom pred
postavljale odpravo dotedanje raz
delitve Avstrijskega eesarstva na 
dezele ali pa nasprotovale politiki dvora 
glede prihodnjih nemsko-avstrijskih 
odnosov. Njegovim nazorom se je pri
druzil tudi del starejse In visje duhov
sCine v Ijubljanski in drugih skofijah s 
slovenskim prebivalstvom. Na Kranj
skem je podpisovanju nedvomno sko
dilo tudi razburjenje, ki je nastalo v za
cetku junija, ko je postala znana vse
bina eesarjevega patenta z dne 23. 
maja. Ta je obljubil odpravo fevdalnih 
bremen konee leta. Kmetje so namrec 
pricakovali takojsnjo in brezplacno 
odpravo fevdalnih obveznosti , ceprav, 
razen hrvaskega vzora, za to niso imel i 

temeljev. Nasprotno, patenti za pas a
mezne sosednje dezele kat tudi uradna 
vladna opozorila so jim sporoeala, da 
bo levdalizma konee z zadnjim dnem 
v letu, naCin pa bo doloeil parlament. 
Na Stajerskem se je slovenska duhov
sCina sekovske (graske) skolije, ki je 
bila takrat zaradi smrti brez skala, zelo 
angaZirala na slovenski strani . Podob
no velja tudi za lavantinsko. Njen skof 
Anton Martin Siomsek, ki je imel do 
Majarjevega naerta petieije zadrzke, 
predvsem se mu je zdelo , da so 
zahteve preuranlene, ne pa napacne, 
ilirizma in zahtev po tesnejsih odnosih 
s Hrvati seveda ni nikoli podpiral , je 
dunajsko petieijo, ki takih idej ni zago
varjala, dejansko podprl. Na Goriskem 
je peticija naletela na ugoden odmev v 
gimnaziji in semeniscu. 0 odnosu Iju
bljanskega, krskega (eelovskega) , go
riskega in trzaskega skofa do peticije 
nimamo podatkov. Dejstvo je, da skofje 
v dezelah s slovenskim prebivalstvom 
lastnih duhovnikov, ce jih ni nihce tozil 
in zahteval diseiplinsko kaznovanje, 
zaradi njihove pOliticne angaziranosti 
na slovenski strani niso preganjali. 

Ker se vse podpisane petiei je niso 
ohranile (za vee krajev vema, da so jih 
podpisovali, pa jih v arhivih nil , natane
nejsa oeena uspesnosti podpisovanla 
ni mozna. Zaradi tega, ker so pod pis
niki ponekod predstavljali vecje stevilo 
Ijudi , tudi stevila podpornikov in pod
pisnikov petieije ne moremo ugotovit i. 

Peticija je bila naslovljena na vladar
ja, zbrane in podpisane petieijske pole 
pa so ze ad sam ega zacetka namera
vali poslati parlamentu. To razlagamo 
z dejstvom, da v easu njenega nastaja
nja okviri in vsebina avstrijskega pari a
mentarizma se niso bili povsem jasni. 
Zato so jo - pravniki so v dunajski 
Sioveniji prevladovali - morali nasloviti 
na vladarja kat realen pravni naslov. 
Tudi za zakone, ki naj bi jih parlament 
sprejel , je bila predvidena eesarjeva 
sankeija: potrditev s podpisom. Nekaj 
casa so takratni sloven ski »voditelji" 
tudi mislili , da bo vladar dolocene refor
me notranje organizaeije drzave izpeljal 
pred zacetkom zasedanja parlamenta 
ali pa da bo teritorialna reorganizaeiJa 
drzave njegova prva naloga. Petieijo so 
zato nameravali izroCiti parlamentu na 
njegovem prvem zasedanju. Kat je 
znano, je bil prvi predvideni datum 26. 
junij. Kolikor bolj se je to prelagalo, bolj 
se je podpisovanje zavlacevalo. Pred 
koneem avgusta podpisane petieijske 
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pole niso bile odposlane na Dunaj. 
V dunajskem Haus-, Hof- und Staats

arhivu se je ohranilo 51 podpisanih 
petieijskih pol: 5 je koroskih - vse iz 
Roza, 11 kranjskih - vse iz vzhodne 
Dolenjske, 1 je iz Goriee, ostale so Sta
jerske. Na podlagi ohranjenih petieij in 
nekaterih, sieer skromnih podatkov je 
mogoce z gotovostjo trditi , da se je del 
podpisanih peticij zgubil, predvsem 
tiste, ki bi jih moralo poslati na Dunaj 
Ijubljansko Siovensko drustvo. Pogre
samo tudi nekaj peticij s Koroske , saj 
je tako rekoc nemogoce, da je Matija 
Majar, Andrej Einspieler, ki je po ka
zenski prestavitvi Majarja v zacetku 
maja prevezel vodenje koroskih Slo
veneev, in se nekateri drugi ne bi 
podpisali. Manjkajo podpisi trzaskih 
Sioveneev, ki so bili zelo dejavni. Ohra
njene tudi ni pod pi sane petieije dunaj
skih Sioveneev, ki so podpisovanje 
sprozili . Nemogoce je ugotoviti, ali ne
ohranjene peticijske pole sploh niso 
bile poslane na Dunaj ali pa je njihova 
usoda poslediea prakticnega prenehanja 
delovanja tamkajsnje Siovenije jeseni 
1848 in so pri nekom oblezale. 

Podpisane petieijske pole naj bi par
lamentu predal Fran Miklosic. Drzavni 
zbor je bil razpuscen, preden jih je 
obravnaval. 

Podpisovanja dunajska oblast ni 
spregledala, zlasti ne njegovega obse
gao Kot je znano, Celje po zadusitvi re
volueiJe ni dobilo nekaterih pricako-

Revolueija 1848/49 ima pri Slo
veneih v Avstrijskem eesarstvu 
skupne avstrijske znaci lnosti kot tudi 
nekatere slovenske posebnosti. 
Skupne so predvsem zahteve po 
demokraeiji in odpravi fevdalizma. V 
pricakovani odpravi fevdalizma, ki so 
si jo predstavljali popolno, to je tudi 
v odpravi srednjeveskih dezel in v 
naslonitvi na obcine kot temeljne 
enote drzave, so videli slovenski 
narodni voditelji moznost , da se 
Siovenei zdruzijo znotraj eesarstva 
v enD samoupravno enoto z lastnim 
parlamentom in slovenskim uradnim 
jezikom. Tudi zato, ker naj bi zdru
zena Nemcija slonela na nekdanjih 
dezelah ali pa bila mocno eentra
lizirana, so nasprotovali vklucitvi 
Avstrije v Nemcijo kot zvezno drzavo. 

Zgodovlna n matura 

vanih drzavnih uradov, ker je v revolu
eijskem letu pokazalo prevec »sloven
skega separatizma«. 

Zdruzena Siovenija v revolueionarnem 
letu 1848/49 ni bi la uresnicena, postal a 
pa je trajna politicna slovenska zahteva 
in je bila 1991 real izirana v omejenem, 
a tedaj edino moznem obsegu. 

Je revo/ucija uspe/a ali ne? 
Sodobniki so bili zarad i nasilne 

zadusitve revolucije in absolutizma, ki 
ji je sledil, prepricani 0 njenem po pol
nem neuspehu. Avstrija se dobrih deset 
let ni bila parlamentarna monarh ija. 
Mnogi, tudi med Siovenei, so bili zaradi 
aktivne udelezbe v revolueiji preganja
ni. Neki vipavski kmet je naredil eelo 
samomor. 

Ze sam potek revolueije je treznejsim 
jasno kazal , da je uresnicitev vseh pri
cakovanj nerealna. Drzava se terito
rialno-politicno ni spremenila: noben 
narod, tudi Nemci ne, niso uresnicili 
svojih pricakovanj. Odpravljen pa je bil 
fevdalizem, uvedena je bila enakost 
pred zakonom. Plemstvo je izgubilo 
svoje predpraviee. Teh dveh velikih 
pridobitev revolueije takrat mnogi niso 
videli. 

Tudi Siovenei nismobili neuspesni v 
revolueiji. Zdruzena Siovenija ni mogla 
bit i uresnicena, ker ni prislo do notranje
politicnih sprememb v monarhiji. Avstri
ja ima se danes dezele, ki so tvorba fev
dalne dobe. Glede te naeionalne zahte-

Siovenei v revolueiji 1848/49 niso 
oblikovali osrednjega politicnega 
organa. Glede na svoj polozaj in 
intelektualni potencial je vecino akcij 
vodilo drustvo (dunajska Siovenija) , 
ki so ga sestavljali na Dunaju ziveci 
Siovenei. Predsednik je bil znameniti 
slavist dr. Fran Miklosic. Oni so tudi 
izpeljali najvidnejso in najmnozicnej
so akeijo, to je podpisovanje petieije 
eesarju. V njej so zahtevali zdruzitev 
Sioveneev v Siovenijo, uvedbo slo
venskega jezika v sole in urade ter 
zavrnili vkljucitev Avstrije v zdruzeno 
Nemcijo. 

Poglavitni uspeh posebnih sloven
skih prizadevanj v revolueiji 1848/49 
je bilo dejstvo, da jih je poslej driava 
upostevala kot enoten narod ne gle
de na dezelne meje. 

ve so bili Siovenei torej tako uspesni 
ali neuspesni kot drugi avstrijski narodi : 
nic bolj, nic manj. Poleg splosnih prido
bitev, odprave fevdalizma in uvedbe 
enakosti pred zakonom, do katerih je 
prislo tudi po njihovem sorazmernem 
delezu, pa so posebni slovenski uspehi 
revolueije 1848/49 naslednji: 

Dunajska oblast je po koneu revolu
eije Siovenee priznavala kot enoten 
slovenski narod, kar najbolj dokazuje 
slovenska izdaja avstrijskega uradnega 
lista. Siovenski jezik je bil kot predmet 
vpeljan v gimnazije, drzava je izdajala 
slovenske solske knjige za vse Slo
venee. Ob ustanovitvi novega velikega 
mariborskega okrozja so na severu v 
veliki meri upostevali narodnostno me
jo. Podpisane petieijske pole doka
zujejo, da gibanje za Zdruzeno Siove
nijo ni bila zadeva pesciee intelektu
aleev (tako trditev je mogoce zaslediti 
tudi v najnovejsi sloven ski strokovni 
literaturi) , ampak siroko Ijudsko giba
nje. Ze cez dvajset let se je na tabor
skem gibanju postavila zahteva po njej 
ponovno in se mnozicneje. Od leta 1848 
do 1991 je bila ena trajnih zahtev vecine 
slovenskih politic nih strank oziroma po
liticnih gibanj, levih in desnih, tako do
ma, kar pomeni pri Sioveneih v Jugo
slaviji in v zamejstvu , kot pri ekonomski 
in zlasti pOliticni emigraeiji. 

Literatura 

o letu 1848/49 obstaja zelo obseina 
strokovna lileratura v tujih in slovenskem jezi
ku . Posebno velja opozorili na Eric Hobs
bawn, Obdobje revolucije, Ljubljana 1968; 
Siovenija 1848- 1998: iskanje lastne poli, 
Maribor 1998. Josip Apih , Siovenci in 1848. 
leto, Ljubljana 1888, ki je, kljub starosti , S8 
vedno lemeljna dela v slovenskem jezlku, 
ter Slane Granda, Dolenjska v revolucio
narnem letu 1848/49, Novo meslo 1995 in 
Prva odlocitev Siovencev za Siovenijo, Lju
bl jana 1999, kjer je v opombah navedena 
tudi novejsa slovenska strokovna literatura. 
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Blai Vurnik 

BOJ MED VELIKOSRBSTVOM, 
CENTRALIIMOM, AVTONOMIIMOM 
IN FEDERALIIMOM DO SPREJEMA 
VIDOVDANSKE USTAVE 
1. Jugoslovansko gibanje 
in kompromisi 1914-1918 

Z zaeetkom velike svetovne vojne se 
je tudi jugoslovansko vprasanje pre
vesilo v novo, odloeilno fazo svojega 
razvoja. Postalo je izrazito politieno, 
usmerjeno v ustanovitev drzave, ki naj 
bi zdruzila vsa ozemlja, naseljena z 
juzn imi Siovani oziroma z enim, jugo
slovanskim narodom, ki je bil rezultat 
unitaristicnega naziranja nekaterih 
tedanjih politicnih in kulturnih krogov v 
Srbiji in habsburski rnonarhiji. Vendar 
pa so bili pogledi predvsem na notranjo 
ureditev bodoce drzave, eeprav se ni 
bilo realnih pogojev za njen nastanek, 
v posarneznih delih bodoee skupne 
drzave bistveno razlicni. Spekter poli
ticnih tezenj slovenskih, srbskih in hrva
skih politikov se je razprostiral od idej 
o zdruzitvi vec drzav v federal no ureje
no drzavo do bolj ali rnanj odkritih zelja, 
da bi Kraljevina Srbija svoje meje razsi
rila na druge jugoslovanske pokrajine 
in tako ustvarila Garasaninovo vizijo 
Velike Srbije. 

Nikola Pasie, ki je sedel za krmilom 
srbske politike, si je za svoj politieni eilj 
zadal ustvaritev Velike Srbije. Ni se 
mogel vziveti v Jugoslavijo in je prak
tieno do zenevske konferenee v zaeet
ku novembra 1918 nacrtoval prikljuCi
tev dezel Avstro-Ogrske k Srbiji oziro
ma njeno razsiritev, I ceprav je kot pred
sednik srbske vlade veckrat podpisal 
dokumente, ki so razvoj dogodkov 
vodili v drugo smer. Vsekakor so bila 
taksna njegova navodila za ustanovitev 
Jugoslovanskega odbora, ki jih je 
sestavil v Nisu oktobra leta 1914. Kot 
eilj je navedel ustanovitev enotne jugo
slovanske ali srbskohrvaske drzave. 
Predvideval je eelo moznost kronanja 

s hrvasko krono in pogajanja 0 poseb
nem hrvaskem saboru. Posebne kon
eesije (ustupei)2 je predvideval tudi za 
Siovenee.' 

Tudi Krfska deklaraeija ni prinesla 
konkretnega odgovora na vprasanje 0 

notranji ureditvi drzave, saj so Pasie in 
predstavniki Jugoslovanskega odbora 
odlocitev 0 tem prepustili bodoCi kon
stituanti , ki bi ustavo sprejela s kvali
fieirano vecino. Bistvena pomanjkljivost 
tega akta je bila, da ni tocneje doloeil 
te vecine . To je bil Pasieev uspeh , 
ceprav je bil njegov zacetni predlog, 
naj bo konferenea na Krfu Ie izmenjava 
politicnih stalisc, od cesar pa je moral 
odstopiti, ker so nanj pritiskale oblasti 
antantnih sil. Stirinajsti clen Krfske de
klaraeije ie predvideval »samoupravne 
enote«. Culinovie dvomi v resnost te 
formulaeije, saj je prvi elen te deklara
eije predvideval -enotno drzavo« z 
-enotnim teritorijem in enotnim drzav
Ijanstvom« in bi te samoupravne enote 
pomenile nasprotje izraZeni enotnosti.' 
Zanimivo je tudi politicno razmisljanje 
Anteja Trumbiea 0 notranji ureditvi 
bodoce drzave, ki ga je podal v svojem 
komentarju Krfske deklaraeije oktobra 
1917. Ker obstaja samo en (jugoslo
vanski) narod, naj bo tudi bodoea drza
va samo ena in enotna. Kljub temu pa 
naj bi to ne pomenilo, da bi se vse kom
petenee skoneentrirale v en em eentru S 

Nenavadno je, da avtorji Krfske dekla
racije niso nasli zanke v doloCilu, da 
bo konstituanta sama doloeila kvali
fieirano vecino. Ce bi namrec konsti
tuanta res doloeala, kaksna naj bo ta 
vecina, bi se znasla v zacaranem krogu 
naeionalnih interesov, ki bi se koncal 
ravno s tistim, cesar so se zlasti politiki 
iz delov bivse Avstro-Ogrske monarhije 
najbolj bali, namrec preglasovanja na 

1 FerdO CuionoviC:, ~llZ\Itlak jugoslovenskog fcderalizlTI8 Zagreb 1952, Sir 61 
2 2e &arna boseda -vstllPd- We na Pa$l6eve ideie 0 ldru1evanju, ~I so bie ¢asIO nekaj dr.,geoa koI po;znetti dogovofi IKrtska in::tanevska dekJarocija) 
3 Bra~ Pelr~1o Ze6evit, Jl.lQOSlovcnski fedefalizam ideje i st~afllost tsmatslla zbirka dokumenata 1914-1943, 8009rad 1987, Sit 23 
4 F Cu~. Razy,la~, Sir ~ 
5 e, PeI,~, Zore..;t . Jugoolovenski fedl.lral'lam, str 42--43 
6 Lazar Marl<.cMt, Pred usl8\lOl\lofnu sku¢!lrfJ, NCM Z;vol , 3 knj, 192(}, str 96--101 

naeionalni podlagi. Pozneje, ko se je 
v drzavi sprozilo vprasanje ustave, je 
del politikov, ki so si prizadevali za 
sprejem eentralisticne ustave, zanikal 
pomen Krfske deklaraeije. Za njih ni 
bila Krfska deklaraeija nie drugega kot 
politieni akt, njena vsebina (ceprav se 
je pod njo podpisal predsednik srbske 
vlade) pa naj ne bi predstavljala obvez
nega ustavnega predpisa' 

Nekaj povsem novega v razvoju, ki 
je pripelial do nastanka Kraljevine SHS, 
je bila Zenevska deklaraeija; rezultat 
preeej napetih pogajanj med pred
stavniki srbske vlade, Narodnega vije
ea in Jugoslovanskega odbora, ki so 
se dogajala v Zenevi od 6. do 9. no
vembra 1918. Predvidevala je drZavno 
skupnost konfederativnega, dualisti
enega tipa do koncne odloeitve konsti
tuante. Z Zenevsko deklaraeijo so bili 
tedanji slovenski in hrvaski politiki se 
najblize federativni drzavi. Dolocala je 
tudi sestavo skupnega »ministrstva« 
(vlade), v katerem bi se posamezni 
resorji razdelili v razmerju ena proti ena: 
sest ministrov bi imenovala srbska vla
da, sest pa Narodno vijeee iz Zag reba. 
Poleg tega bi imela srbska vlada in 
Narodno vijece popolno oblast vsak na 
svojem podrocju, razen v tistih zade
vah, ki so jih dolocili za skupno, dva
najstelansko vlado'. Vendar manj kot 
mesee dni pozneje ta dogovor ni imel 
nobenega pomena vee, saj deklaraeija 
v Srbiji ni bila ratifieirana. 

Tudi regent Aleksander ni javno izra
zal svojih tezenj po eentralizirani drZavi. 
Tako je na Vosnjakovo pripombo » .. da 
ne bi bilo dobro, da bi se po »okupaeiji« 
odpravi le nase avtonomije in avto
nomne naprave ... « dejal, da »na to nih
ce ne misli«.' Zadnji protieentralistieni 
poskus Narodnega vijeea so bila po
oblastila oziroma napotki osemindvaj
setclanski delegaeiji tega organa, ki je 
27 . novembra 1918 odilia v Beograd 
izvest zdruzitev s kraljevino Srbijo. Po 
teh navodilih , naj bi koncno organi
zaeijo drzave dolocila ustavodajna 
skupscina z dvotretjinsko vecino. Ra
zen zunanjih zadev, vojske, pomorstva, 
drzavnih finane, poste in telegrafa naj 
bi vse posle vodile dezelne oziroma 
pokrajinske vlade v avtonomnem 
delokrogu po navodilih in pod nad
zorom eentralne vlade. V avtonomnih 

7 ZapoSOJk tenevske konfereoce In 2eoevska deldaroci)a V BraJi<o Petranovit.r'Mornello Z~, Jugos~")il1918119B8 (Iemetska zboo1<a doIo..rnenata). Beograd 1988, Sir 116-120 
8 SWo KfanJl1(: . SIoveocI v~, v- SpomrlskJ zbotntk SIoveni)e (Ob dva~ Kral)lMOll.lJgosla'.\,l8t ljI..tlIproa 1939. str 78 
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zadevah naj bi dezelne vlade nadzo
rovali dezelni parlamenti, poleg tega pa 
naj bi dezelne vlade iz drzavnega 
proracuna dobivale financna sredstva, 
ki bi jih dolocila centralna vlada.' Ta 
navodila so bila nekaksen kompromis 
med centralizmom in federalizmom'o, 
ki sta bila v Narodnem vijecu SHS 
skoraj enakovredno zastopana. Adresa 
Narodnega vijeca SHS, ki jo je prestolo
nasledniku Aleksandru prebral Ante 
Pavelic, je delno odstopala od navodil, 
je pa bilo v njej poudarjeno, naj osta
nejo do konstituante vsi "dosedanji 
avtonomni administrativni organi, ki 
bodo za svoje delo odgovorni avto
nomnim predstavnistvom (pari amen
tom, op. B. V,J<,. Vsekakor je bila pretira
na ocena, da je adresa »prvi ustavni 
akt nove drzave"." Regent Aleksander 
je Adreso sprejel, vendar se je pozneje 
izkazalo, da so bile besede: »V srnislu 
zelja in pogledov, ki ste mi jih izvolili 
predloziti in ki jih jaz in moja vlada po
polnoma sprejemamo .. . ," Ie prazne 
obljube12 

Prvega decem bra 1918 torej ni bilo 
nikakrsnih pravno zanesljivih zagotovil, 
da se bo avtonomija posameznih 
ozemelj, ki so se zdruzila s kraljevino 
Srbijo, resnicno spostovala. Po zdru
zitvi sta velikosrbstvo in federalizern 
postala manJ pornembna koncepta 
prihodnosti skupne drzave, saj se je od 
velikosrbstva odmaknila velika veCina 
srbskih politikov, ki so zaceli zagovarjati 
centralizem, federalizern pa se je 
vedno bolj umikal mocnejsim avtono
misticnirn zahtevam. Tako sta se drug 
proti drugemu v boju za ustavo znasla 
centralizem in avtonomizem. Se vedno 
so obstajale tudi federalisticne zahteve, 
ki pa so bile ze vnaprej obsojene na 
propad. 

2. Boj la ustavo 1919-1921 
Prvi znak, ki je ze kazal na prihajajoci 

centralisticni vihar, je biJa sestava Pro
ticeve vlade, ki je bila izrazito centra
listicna. Se bolj pa je vladni centralizem 
izrazala vladna naredba z dne 22. 
decem bra 1918, ki je na celo drzavo 
razsirila del (odredbe II. glave) srbske 
ustave iz leta 1903. Proticeva vlada je 

Iz zgodov nop s a 

ta akt predlozila Zacasnemu narod
nemu predstavnistvu, ki pa ga ni uza
konilo. Kljub temu se je to naredbo 
izvajalo, ceprav za to ni bilo nikakrsne 
ustavnopravne osnove. 13 

Ze 3. decembra je v odsotnosti Anto
na Korosca predvsern po zaslugi Sve
tozarja Pribicevica Narodno vijece od
lozilo funkcijo vrhovne oblasti drzave 
SHS naozemlju bivseAvstro-Ogrske. 14 

Socasno pa so se nadaljevali pogo
vori, predlogi in drugi nacini izrazanja 
misli in mnenj 0 tem, kaksna naj bi bila 
notraJa ureditev uprave nove driave. Ze 
novembra 1918 so v Zenevi ustanovili 
Jugoslovansko demokratsko ligo, ki so 
jo sestavljali ciani Jugoslovanskega 
odbora, predstavniki srbske opozicije 
in nekaj srbskih znanstvenikov. Njena 
naloga je biJa doseci dogovor 0 orga
niziranju bodoce zacasne uprave, po 
konstituanti pa naj bi prenehala obsta
jati. Sredi rnarca je Uga izdelala svoj 
program, ki je predvideval enotno drza
vo z enim vladarjem, enD vlado in enirn 
parlarnentorn. Drzava naj bi bila uprav
no decentralizirana po nacelu samo
uprave. Tudi v resorjih, v katerih bi bila 
izvrsna oblast delno prepuscena 
samoupravnim enotam, bi bila zakono
dajna moc v rokah centralnega parla
menta. Decentralizacija naj bi se 
izvedla tako, da bi bile najmanjse sa
moupravne enote obcine, najvecje pa 
oblasti (pokrajine). Zagotovila za driav
no enotnost bi bila naslednja: vladar 
naj bi vplival na postavljanje sefa ob
lastne uprave, vsako odlocitev ob
lastnih predstavnistev, ki bi imela za
konski znacaj, bi moral odobriti pose
ben »centralni drzavni organ", ki bi 
poleg tega skrbel se za to, da samo
upravni organi ne bi prekoracili svojih 
kompetenc.15 Ceprav lahko v tem pred
logu opazimo nekaj posebnosti, ki jih 
je pozneJe uvedla ustava, je bil to zgre
sen poskus najti srednjo pot med 
centralizmom in avtonomizmom. S 
predlogom niso bili zadovollni niti avto
nornisti v Ugi niti centralisti in Uga je 
pocasi prenehala delovati. 

Bolj demonstrativnega znacaja je bila 
Izjava slovenskih kulturnih delavcev 
februarja 1921, v kateri je bila izrazena 
zahteva, da »drzava ne absorbira 

9 Navodila Narodr\e<;la YiJOCa SHS delegacj~ , ~ i je odpotovala v Beograd. V' B Pe1raflO\liCJM ZeteviC. JLJQOskwaoski tederaiilam, s\r 67--69 
10 F CulinoviC. Rwiitak, Sir 89 

mehansko vseh individualnosti, ki so 
doslej vodile posamezne pokrajine in 
prebivalce." Siovenski kulturniki so se 
v Izjavi izrekli za »avtonomijo sloven
skega, ze itak dovolj razkosanega 
ozemlja in sicer v takem obsegu, ki ne 
bi slabil moCi drzave.,,16 Skoraj vse po
liticne skupine, pa tudi nekateri posa
mezni vidnejsi politiki so izdelali ustav
ne nacrte ali vsaj podali predloge k 
vladnenu ustavnenu nacrtu. Tudi pri teh 
vizijah prihodnje ustavne ureditve se je 
pokazala velika raznolikost interesov, ki 
so vladali v kraljevini SHS. 

SLS je v Resoluciji zbora delegatov 
spomladi leta 1920 zapisala, da je »z 
ozirorn na razlicni gospodarski razvoj 
in razlicno kulturno stanje, kakor tudi z 
ozirom na razlicne gospodarske pred
pogoje potrebno, da se pusti zemlje
pisno, kulturno in gospodarsko enot
nim pokrajinam v drzavi (med njirni 
Sioveniji kot posebni enoti Jugoslavije) 
potrebno samoupravo z lastnimi Ijud
skimi zastopi.,,17 Bolj natancno je bila 
ta zahteva opredeljena v ustavnem 
nacrtu Jugoslovanskega kluba, ki je bil 
neke vrste kompromis med decentra
lizrnom in federalizmom. Po tem nacrtu 
so bile pokrajinske vlade glede pokra
jinskih zadev odgovorne pokrajinskirn 
skupsCinam, glede drzavnih pa central
ni vladi oziroma skupsCini. Pokrajinski 
ministri bi bili za svoje delo odgovorni 
drzavnim ministrom. Pokrajine naj bi pri 
tem imele siroko avtonomijo, med 
drugim tudi zakonodajno oblast v ne
katerih zadevah na ozemlju pokrajine, 
vendar bi te zakone potrjevala central
na vlada. Tudi izvrsna oblast naj bi bila 
pridrzana pokrajinskim vladam z ne
katerimi izjemami. Predsednika pokra
Jinske vlade naj bi postavil kralj na 
predlog ministrskega sveta (vlade) iz
med treh kandidatov, ki bi jih predhod
no izvolila pokrajinska skupsCina.18 Za 
slovenske demokrate (Iiberalce) je bil 
ta nacrt »federalizem, skrit pod avtono
misticno krinko" . Nujnost centralizma 
so utemeljevali stem, da bi bila avto
nomizem ali federalizem usodna za slo
vensko kulturo in gospodarstvo. Nega
tivne rezultate, ki bi jih imela avtonomija 
v Kraljevini SHS pa so primerjali z avto
nomijo vojvodine Kranjske v habsbur
ski monarhiji. 19 

'1 Janko Brejc, Cd prevrata do ustave; v, Slovenci v desetlelju 1918--1 928. Zbomik razprav IZ kultume. gospodarske in pOImtne zgodovine, Leort<N8 drutba. LjlllJljana 1928. SIr 21 t 
12 Adresa poslanstva Narodneg8 VljeCa S~S prestolonasledfllku Aleksandru in nJegOlt odgovor V: B Pe1ranovi<'JM. ZOCeviC, JogoslcNeosl<i fede<ahzam, sIr 7;3.-76 
13 Ferda CullrlCI\I>6, Dokurnenll 0 JugoslaVlJ I, ~kolska knjlga, Zagreb 1968. Sir 193-194 
14 SporOCiIo Pfedsedstva Narodnega VlI'lCa SHS V, B. PetraooviCJM. Ze¢E!\II6; JLJgOslavlja 191811968, Sfr 139 
15 PredJog Jugoslovanske delTiOl(r1l1ske lig6 v; B PetranoviCIM Z~. Jugosiov(!nski federalizam, str. 199- 201 
18 B. Petranovi(;iM. Ze6eviC, J'-"JOs1av'i3- 1918/ 1988, SIr 178. 
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I 
Nacrtu Jugoslovanskega kluba je bil 

precej podoben nacrt Narodnega klu
ba, ki pa Ie bil bistveno zahtevnejsi in 
je vseboval nekatere lederalisticne 
komponente. Pray zato so mu centra
listi oCitali, da pokrajine, na katere bi 
se drzava delila, sploh niso pokrajine 
ampak drzaviee, eeloten nacrt pa so 
nekateri imenovali eelo »ubistvo drza
ve«, 20 

Ookaj umirjen deeentralisticen nacrt 
je bil nacrt Josipa Smodlake, ki je za
govarjal enotno in nedeljivo narodno 
driavo, sestavljeno iz 12 samoupravnih 
pokrajin, od katerih bi vsaka imela vo
Ijeno predstavnistvo z enim domom 
(pokrajinski sabor) in samoupravni 
izvrsni odbor (pokrajinska uprava). 
Predsednika pokrajinske vlade bi ime
noval sel pokrajine, tega pa kralj . 
Pokrajinski sabori bi za podrocje po
krajin izdajali akte z zakonsko mocjo." 
Kritiki tega nacrta so trdili, da gre za 
politic no delo posameznika, ne pa deja 
sku pine strokovnjakov. Smodlakin 
nacrt naj bi samo lormalno poudarjal 
enotno, »kompaktno« drzavo, v resniei 
pa naj bi Smodlaka »obilaznim putem« 
yes vpliv od drzave prenesel na pokra
line. Vso drzavno oblast naj bi organi
ziral kot »vsoto pokrajinskih interesov« 
(Smodlaka je namrec predvideval 
dvodomno eentralno skupsCino, katere 
zgornl i dom bi bil sestavljen iz pred
stavnikov pokrajinskih organizaeij in 
saborov).22 

Svoj ustavni nacrt je predstavil tudi 
eden izmed vodilnih Ijudl v Narodno
radikalni stranki Stojan Protie. Po nje
govem bi drzavo razdelili na 9 upravnih 
enot, ki bi bile dolocene po zgodo
vinskem merilu (I), imele pa bi dokaj 
siroko samoupravo. Pokrajinske skup
scine bi namrec imele zakonodajno 
oblast (zakone bi predlagali pokrajinski 
odbori), ki bi bila sicer omejena, poleg 
tega pa bi drzavna oblast nadzorovala 
pokrajine , da ne bi presegale kompe
tene , ki bi jim bile dane z ustavo. Pokra
jinski zakoni tudi ne bi mogli naspro
tovati ustavi ali kaksnim drugim drzav
nim zakonom. Zanimivo je, da je Pro
tieev nacrt predvideval institueijo pokra
jinskega namestnika, ki stoji na celu 
pokrajine , imenuje pa ga kralj na pred-

Iz zgodov nop 5 a 

log predsednika ministrskega sveta 
Pokrajinski namestnik naj bi imel pra
vieD zaustaviti vse odlocitve pokrajin
ske skupscine in odbora, ki bi naspro
tovale ustavi ali drzavnim zakonom in 
uredbam .23 Zanimivo je, da je Protie 
tako radikalno odstopil od nacel svoje 
stranke, ki je zagovarjala strogi een
tralizem. Tako radikalna kot tudi demo
kratska stranka sta ta nacrt zavrnili, pa 
tudi Protieev polozal v stranki se je 
preeej omajal. 

Vladni nacrt, ki so ga izdelali Lazar 
Markovic, Milenko Vesnie in Nikola 
Pasie je bil strogo eentralisticen. 0010-
cal je enD zakonodajno telo, eno vlado 
in enega sela drzave (kralja). Orzava 
naj bi se razdelila na 35 administra
tivno-teritorialnih enot, v katerih bi zivelo 
200 do 600 tisoc prebivaleev. Stem bi 
sieer uvedli delno deeentralizaeijo" , ki 
pa bi bila »reducirana na cisto likeijo«.25 
Za Markoviea je bilo vprasanje v tem, 
ali je mogoce pokra jinske uprave 
zamenjati z boljso, eenejso in prak
ticnejso eentralno upravo. Njegov na
men je bil »danasnjo deeentralisticno 
vendar neharmonicno, disparatno in 
kontradiktorno upravo preurediti v een
tru in v pokrajinah v primeren in urejen 
deeentralisticni sistem.«26 Z nekaterimi 
spremembami je bll ta nacrt tudi sprejet. 

Cas prve svetovne vojne in leta po 
njej do sprejema vidovdanske ustave 
so bili na pOliticnem podrocju novo
nastale drzave zelo pestri. Ena od po
membnih znaCilnosti politicnega zivlje
nja v tem casu je bilo prilagajanje na 
razlicne politicne tradicije bivsih habs
burskih dezel v kraljevini ter srbskega 
in crnogorskega politicnega zivljenja. 
Razprave 0 bodoci obliki drzavne ure
ditve so pomenile prvi razkorak v razu
mevanju politicnih in narodnih vrednot. 
Z vidovdansko ustavo so zakolicile 
stanje, v katerem so vsi v novi kraljevini 
ziveci narodi ziveli do uvedbe kraljeve 
diktature. Centralizem in unitarizem sta 
postal a prevladujoci politicni doktrini na 
drzavni ravni. Kljub temu so razprave 
o avtonomizmu ali vecji samostojnosti 
slovenskega ozemlja v okviru kraljevine 
ostale. 

20 B, Petranovi¢/M ZeCeviC, JUl}OslaVlj<l I9181 19!l8, Slr 187- 188 
21 F, ClIlinoviC, Razvitak, str, 97 ; B. !'etrar'!OVidM ZeCeviC, J ..,goskMJnsklleclcralizam, str 84- 95 
22 Lazar MarkoviC, Ustavni rl3crt 9 Smodlake 'I NOVI Zivet, 192(], KnJ. I , si r 167- 170 
23 S, PetraoovitIM ZeeeviC, ~slavenski Jedmalizam, str 98-102 
24 F, CulirJOVoC , Razvitak. str 96 

I 
Jugoslovansko vprasanje (vpra

sanje zdruzitve ozemelj, na katerih 
so ziveli Siovenei, Hrvatje in Srbi) se 
je v odlocilno taw svojega razvoja 
prevesilo v letih prve svetovne vojne. 
Razne sku pine in posamezniki so 
imeli svoje vizije notranje ureditve te 
drzave. 

Nikola Pasie, vodilni srbski politik 
prve cetrtine 20. stoletja, je nacrtoval 
prikljucitev juznoslovanskih dezel 
Avstro-Ogrske h kraljevini Srbiji, s 
bmer bi zadovoljil velikosrbske 
interese. Krfska deklaraeija je pred
videvala »samoupravne enote«, ven
dar obenem tudi »enotno drzavo« z 
»enotnim teritorijem in enotnim driav
Ijanstvom«, kar daje slutiti eentra
listicno naravo te deklaraeije. Pov
sem drugacen, kontederativni tip 
drzave je napovedovala zenevska 
deklaraeija, sprejeta 9 . novembra 
1918, ki pa ni bila ratitieirana v Srbiji. 
Zadnji protieentralisticni poskus Na
rodnega vijeca pred zdruzitvijo so bi
la pooblastila delegaeiji , ki je konee 
novembra v Beogradu s predstav
niki srbskih oblasti izvajala zdruzitev 
drzave. Po teh navodilih naj bi skup
scina novo ustavo sprejela z dvo
tretjinsko vecino, obstajali naj bi de
zelni parlamenti in dezelne vlade, kar 
pa se pozneje ni uresnicilo. 

Po 1 . deeembru 1918 se je v upra
vi zacel izvajati eentralizem, med 
drugim tudi z razsiritvijo dela srbske 
ustave iz leta 1903 na eelotno driav
no ozemlje . Izdelanih je bilo vec 
ustavnih nacrtov, ki so zahtevali 
eentralizem ali avtonomijo posame
znih delov drzave (program Jugoslo
vanske demokratske lige, nacrti Na
rod neg a kluba, Josipa Smodlake, 
Stojana Protiea in drugi), slovenski 
avtonomisti pa so izdali tudi Izjavo 
slovenskih kulturnih delaveev in Re
solucijo zbora delegatov, ki sta bili 
bolj demonstrativnega znacaja, sta 
pa jasno zahtevali upostevanje slo
venskega ozemlja kot avtonomne 
enote. 

•••••••••••••••• 

25 Etbin Krista" in Jovan £lonov;C, narodna poslarlCa in tlana ustavrtega odoom v uSlavotvomi skup§tirli, 'I: 8 PelraooviUM ZeteviC. JugoslaYija 19181 1988, si r, 184 
26 Lazar MarkoviC, Trella Ii ukin l.l1i iW refOl'm isal i pokrajioske lIprave. Nov; livo!, 192(], knj 2, str 1-{) 
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Viktorlja Centa 

MUZEJ MIKLOVA HISA RIBNICA 
Ribniski muzej se nahaja v samem centru Ribnice , v 

graJskih prostorih iz 12. stoletja. 

Korenine muzeja v Ribnici segajo v sredo petdesetih let 
20. stol. Tedaj je namree Janko Trost, eden najzasluznejsih 
moz, da Ribnica muzej sploh ima, oblikoval naert za njegovo 
osno-vanje. 

Muzej je sele leta 1990 dobil pNega strokovno usposoblje
neg a kustosa, do nedavnega pa je hranil Ie etnografsko 
grad iva. Predstavljal je lonearsko in suhorobarsko obrt, ki 
Ie razde ljena na deset panog , in sicer: obodarstvo, 
podnarstvo, posodarstvo, zliearstvo in kuhalniearstvo , roeno 
mizarstvo, strugarstvo, orodjarstvo, pletarstvo, zobotreb
earstvo in resetarstvo, ter seveda krosnjarstvo, ki zajema 
vse te panoge. 

Leta 1995 pa je delovna skupina (mag. Marjeta Mikuz, 
Taja Cepie, Dragica Trobec Zadnik in Mojca Turk) oblikovala 
naert za stalno postavitev muzejske zbirke v gradu v Ribnici , 
ki skusa predstaviti bistvene procese, ki so oblikovali zgo
dovino Ribnice , in se zaradi pomanjkanja muzejskega gra
diva ne opira na klasieen kronoloski princip predstavitve 
zbirk. Projekt je razdeljen na devet jeder: 
• PNotni prebivalci Ribniske doline 
• PNa omemba Ribnice in plemstvo 
• Vojne, lakote, erna smrt, turski vpadi 
• Ribnieani prienejo s krosnjarjenjem 
• Boj za staro pravda 
• Zadnja earovnica na grmadi 
• Ribnieani zapuseajo svojo dolino 
• Stoletje vojn in delitev 
• Ribnica kat duhovno sredisee 

Prvo izmed jeder, arheolosko zbirko najstarejse poselitve 
Ribniske doline iz pozne bronaste dobe, so prestavili oktobra 
1997, drugo jedro, a izseljevanju iz Ribniske doline, pa 
septembra 2000. Razstava nasi pomenljiv naslov "V 
Ameriko!« in prikazuje izseljevanje iz Ribniske doline do 
druge svetovne vojne. Razdeljena je na tri tematske sklope. 

Posnetek iz razstave v Ribniskem muzeju . Potovalne skrinje in kovcki na 
razstavi predstavljajo simbal mnozicnega odhajanja Ijudi v Novi svet. V 
ozadju je del izprasevalnega postopka na Ellis Islandu ob vstopu na 
ameriska tla 

PNi del predstavlja razmere revolucionarne Evrope 18. in 
19. stoletja, ki so vodile v eedalje veejo lakota in obubozanje 
Ijudskih mnozic. V tem delu se tudi seznanimo s stevilenimi 
podatki a odhajajoeih ter a Baragi, pNem slovenskem 
misijonarju na ameriskih tleh . Drugi del je namenjen poti 
slovenskega izseljenca ad domaee vasi do Ellis Islanda, 
vstopne postaje v obljubljeno dezelo Ameriko. Tretji del pa 
je posveeen usodam posameznikov iz Ribniske doline na 
ameriskih tleh . Ta del temelji na ustnih virih ter predmetih 
(fotografije, pisma, potni listi . .. ), pridobljenih s terensko 
raziskavo. 

Izseljevanje iz Starega V Novi svet 

Razmere V Evropi, ki so privedle do pojava mnoiicnega 
izseljevanja 

Cloveska vrsta se seli odkar obstaja. Tri eetrt milijona let 
se je sirila iz svoje afriske zibelke po vsem svetu. Vse 
poznejse selitve , ki so korenito spreminjale pod abo sveta, 
pa so se zgodile v velika krajsem casu , saj je odkritje 
Amerike povzroeilo selitev Evropejcev v Novi svet. 

Casopisna reklama ladijske druibe 

Staro celina so proti koncu 18. stol. stresale revoluci je. 
Velika Britanija je doma dozivljala industrijsko revolucijo, 
ameriske eezmorske kolonije so ji usle z vajeti in leta 1776 
razglasijo neodvisnost. Francoska revolucija prinese ena
kost pred zakonom. Evropski kotel iz leta 1789 je brbotal 
naprej, vrelisee je dosegel v tridesetih letih 19. stol. , eez 
rob pa je pljusknilo v pomladi narodov. Leta 1848 ni prineslo 
velika dobrega, gospodarski polozaj se je se poslabsal, 
skoraj vse predele Evrope je zacelo pestiti pomanjkanje hra
ne. Moznosti za zasluzek in prezivetje je bilo cedalje manj. 

Vsi so si zaceli iskati boljsi prostor pod soncem. Izselje
niska mrzlica 19. stoletja je v dobrih sto letih spremenila 
podobo sveta. Cedalje vee posameznikov se je stapljalo v 
tisoeglavo mnozico, ki je sledila klicu "V Amerikok 

o novi dezeli se vse do devetdesetih let 19. stoletja ni 
vedelo velika. Prve vesti a Novem svetu so stari celini 
posredovali misijonarji. Ljudje so z zanimanjem poslusali 
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zgodbe 0 Indijancih ter imeli ti dezeli za veliko neobdelano 
njivo, v kateri dolarji lezijo po tleh, peeene piske pa kar same 
letljo v usta. 

Ribniski izseljenec Stanko Miheli6 fotografiran pred amerisko zastavo, 
simbolom upanja za mnoge ilseljence 

Potovanje 
Siovo od domovine se je zaeelo na domaeem pragu, s 

potovanjem proti Ljubljani , za veeino velikemu, neznanemu 
mestu. Mnogi SO jo tja mahnili pes, nekateri z vozovi ali po 
zelezni cesti. 

Ljubljana je bila pravo krizisee povezav, saj je imela 
neposredne zveze s Zagrebom, Beogradom, Sofijo, Budim
pesto, Trstom in Ounajem, od koder se je dalo priti po vsej 
Evropi in od tam naprej v sirni svet. 

Fotografija ribniskih rudarjev pred zlatim rudnikom v Kirkland Lakeu 

Glavno sredisee dogajanja je bila naglo se razvijajoea 
Kolodvorska ulica. Na njej se je trio delavcev, krosnjarjev, 
turistov in vojakov. Izseljenci so se zbirali po agenturah, ki 
jih je bilo najvec ravno v tej ulici , in pa pri Starem Tislerju. 

Zelezniske in pomorske druzbe so z izseljenci sklenile enega 
najveejih poslov stoletja. Po vsej Evropi se je razpredla 

mreza dovoljenih in nedovoljenih posrednikov, tako tudi pri 
nas. Avstrijska vlada je dovoli la ustanavljanje izseljeniskih 
agentur sele od druge polovice 19. stol. naprej. V Ljubljani 
je leta 1914 imelo potrjeno koncesijo sedem agentur. 

Vsaka od agencij se je ponujala kot najboljsa, najcenejsa 
in najhitrejsa, med njimi je vladala vel ika konkurenca, drug 
drugemu so speljevali stranke, pogosto so se tudi medse
bojno ovajal i. 

Iz Ljubljane je izseljence pot vodila do izhodnih pristanise. 
Najvee jih je slo eez Hamburg, Bremen in Le Havre. Trst kljub 
blizini ni bil tako oblegan, saj je do prve svetovne vojne prek 
njega odslo Ie 7 odstotkov vseh izseljencev iz avstrijskih 
dezel. 

Veliki transporti na prelomu iz 19. v 20. stoletje so obsli 
mesto, zapeljal i so neposredno v zbirni center, kjer so 
izseljenci plaeali hrano in lezisee, morali so se okopati in 
razkuziti ter opraviti zdravniski pregled, saj je bil strah pred 
kuznimi boleznimi velik. Oa ne bi prislo do izgredov, so 
potujoce strogo 10Cili po spolu, druzinah, narodnosti in veri. 

Na ladjah so potniki rojevali in umirali. Vecino izseljencev 
je muCila morska bolezen. V slabih higienskih pogojih , v 
prostorih brez svezega zraka so kaj kmalu izbruhnile tudi 
druge bolezni , tako da je po ocenah na teh potovanjih oz. 
takoj po koncu njih , umrlo 10-20 odstotkov Ijudi. 

V casu pred prvo svetovno vojno so parniki zelo hitro pluli, 
tako da so izseljenci zagledali obrise ameriskih tal in simbol 
boljsega zivljenja, Kip svobode, ze v pielih desetih dneh. 

Veeino formalnosti so potniki visjih razredov opravi li ze 
na palubi, izseljenci pa so se morali najprej izkrcati na 
vstopni postaji, ki je bila med letoma 1855 in 1892 v nekdanjl 
vOjasnici, v Castle Gardenu. Cedalje veeje mnozice 
prihajajoeih so prisilile oblasti , da so zgradili nov center. 
Ellis Island je 1. 1. 1892 sprejel prve potnike in od tedaj 
dolgih 15 let, noe in dan, goltal nepregledno stevilo Ijudi. 

00 srede sedemdesetih let 19. stoletja je v Ameriko lahko 
prise I vsakdo, vendar so se zlata vrata kmalu zaeela zapirati. 
ZOA so skusale val prislekov kvalitativno in kvantitativno 
zajeziti. Zakona iz let 1882 in 1885 sta med drugim 
prepovedala vstop slaboumnim, siromansnim, bolnim , 
vsem pohabljenim, slepim, gluhim, gobavim vsaki osebi, ki 
je prestopila 60. leto, ee zanjo ni polozil njen rojak, ki je bil 
ameriski drzavljan varsCino, nadalje Ijudem, ki so bili pristasi 
mnogozenstva, noseenicam, mladoletnim otrokom do 16. 
leta, ee niso bili v spremstvu starsev, osebam, ki niso imele 
pri sebi najmanj 25 dolarjev, in delavcem, ki so prisli s 
pogodbo na dele v Amenko. Glavni filter za vstop v Ameriko 
je bil zdravniski pregled, ki je odkril oeitne hibe in znake 
tezjih bolezni, taksne osebe so morale se na specialni 
pregled. 

Kdor je sreeno zapustil Ellis Island, ga je locilo Ie se malo 
od trdnih tal dezele sanj . Z majhnim parnikom se je zapeljal 
do obale Manhattna, kjer je postal deleek nepregledne 
mnozice, v kateri so se eni znasli bolje, drugi slabse. Za 
nekaterimi se je zgubila vsaka sled , drugi so posiljali domov 
dolarje, privabili se ostale elane druzine ali prijatelje, kar 
eetrtina pa se jih je brez izpolnjenih sanj vrnila domov. 

Koliko jih je zapustilo domaci krov? 
Od leta 1790 do 1960 naj bi se v ZOA priselilo 41 milijonov 

Ijudi , od tega okrog 35 milijonov ze do prve svetovne vojne. 



.. 
M u z e i - a r h v sol e I 

Izseljevanje iz evropskih drZav v obdobju 
1820-1920 
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Selitveni val jz Avstro - Ogrske, kamor je spadalo nase ozemlje, je bil tetrli 
najmocnejsi. Iz avstrij ske po lovice je odslo najvec Poljakov, Siovakov, 
Hrvatov in Siovencev 

V tej stevilki naj bi se skrivalo kar 90 odstotkov Evropejcev. 
V Ameriko so odhajali samski fantje , zenske , druzinski 

ocetje in cele druzine. V letih 1899 do 1910 je po ocenah 

Ameri~ka statistika 1899-1910 
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o Hrwtje in Slo",nc i 

1.1 Delet Slo",ncev 

o 8te";lo tistih, ki so dejansko ostal i v ZOA 

Ameriska poracila 0 priseljevanju so stela Siovenee in Hrvate skupaj. Do 
leta 1914 S8 jih je taka prek Ellis Island a odselilo 458.580. Domneva se, 
da S8 v lej stevilki skriva tretjina Siovencev. 

Tipicna izseljeniska druzina iz 30. le\ 20. stoletja 

domovino zapustil skoraj vsak cetrti Siovenec. Najmocnejsi 
val je bil usmerjen z Dolenjske, ki je po besedah casopisov 
opustela. Vsak drugi odhajajoci Kranjec je bil doma iz 
Kocevskega, Crnomaljskega, Novomeskega ali Krskega 
okrajnega glavarstva. 

Zivljenje V Ameriki 

Izseljenci ene narodnosti so se v novi domovini drzali 
skupaj , saj je Ie redko kdo med njiml znal nekaj besed tujega 
jezika. Ustanavljali so razlicna drustva, ki so jih druzila, 
utrjevala vezi z domovino in ohranjal i materin jezik. 

Najvec izseljencev iz Ribnice se je naselilo v Clevelandu 
v drzavi Ohio ter v rudnisko bogatih mestih Minesote - Ely, 
Eveleth , Calumet, Duluth in Chisholm ; v Kanadi pa je bil za 
Ribnicane najbolj zanimiv rudnik zlata v Kirkland Lakeu. V 
Clevelandu naj bi samo ob St. Clair Streetu leta 1996 
stanovalo 1082 Siovencev, ki so v najvecji meri prisli iz 
zuzemberskega in ribniskega obmocja. Zahodni del so 
imenovali Zuzemberk, vzhodnega pa Ribnica. 

Velika vedna ribniskih , kot tudi slovenskih izseljencev, si 
je dele dobila v rudnikih, nekateri v tovarnah, zenske pa so 
jim kuhale in prale. Nekateri Ribnicani pa so se dvignili iz 
mnozice sive povprecnosti. Predstavljam samo tri izmed njih . 

Albina Krizman (roj . 1900) je bila aktivna v Siovenski 
zen ski zvezi Amerike. Ko se je zveza razsirila, je bila izvoljena 
za njeno nacionalno predsednico in tajnico. Postala je tudi 
urednica mesecne revije Zarja, ki jo je izdajala zveza. Rada 
je prihajala nazaj v domovino, veckrat je tudi pripeljala 
skupine ameriskih Siovenk. 

Ferdinand Cesarek - Ches je v ZDA napravil bogato 
vojasko kariero. Postal je najvise rangiran ameriski Siovenec, 
general s sli rimi zvezdicami. Je drugi Siovenec, ki mu je 
uspelo diplomirati na Ameriski vojaski akademiji West Point 
V drugi svetovni vojni je poveljeval v Normandiji in srednji 
Evropi, v petdesetih letih v Koreji, med kubansko krizo leta 
1961 pa ga je predsednik Kennedy zadolzil za enega izmed 
pogajalcev z Rusi. Po 321etih sluzenja ameriski vojski se je 
upokojil, ob tej priloznosti se mu je zahvalil in v imenu 
Ijudstva cestital predsednik Nixon. 

Gregor Perusek (roj. 1887) iz Jelovca nad Sodrazico, se 
je nekega lepega jutra, ko mu je bilo priblizno 17 let, usedel 
na voz in odsel v tujino. Med potjo se je nauzillepot novih 
tujih pokrajin, toda vse to je v njem udusila druga domovina 
s tezkim bojem za kruh. Prebijal se Ie z razlicniml deli, potoval 
po dezeli in slikal. Leta 1916 se je posvetil samo slikarstvu, 
cez tri leta pa je prvic razstavljal v Chlcagu. V Ameriki si je 
pndobil ugled ludi zunaj slovenskih krogov. Imeli so ga za 
enega prvih mOdernisticnih slikafJev na ameriskih tleh. 

Razstava v Ribniskem muzeju predstavlja kar nekaj usod 
posameznikov, ki so lahko odraz celotne slike izseljencev s 
slovenskega obmocja. Vabljeni k ogledu! 

Vir in liter at ura 

Marjan Drnovsek (1991) . Pot slovensk ih izseljencev na tuje , Ljub ljana. 
Arh iv Muzej Miklova hisa. 
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I Zgodov na uC teljica zivljenja? 

Tamai Kranjc 

KOLIKO CVEKOV 
PRI ZGODOVINI? 

Stranski produkt analiziranja podatkov 0 popravnih izpitih 
srednjesolcev v letu 2000 so tudi podatki 0 razmerjih pri 
posameznih predmetih. V tem zapisu bom prikazal in 
komentiral nekaj podatkov 0 celotni populaciji srednjesolcev, 
v nadaljevanju pa se bom omejil na podatke pri predmetu 
zgodovina v razlienih segmentih srednjega solstva. 

Po koncu solskega leta 1999/2000 je Zavod RS za solstvo 
zaprosi l srednje sole za podatke 0 popravnih izpitih. V zdaj 
ze tradicionalnem vprasalniku so bila vprasanja 0 stevilu 
dijakov po letnikih posameznih programov, stevilu dijakov 
z nezadostnimi ocenami ob koncu pouka, stevilu dijakov, ki 
so popravili svoje nezadostne ocene do konca solskega 
leta (vkljueno z izrednim rokom oz. pogojnim vpisom) , stevilu 
ponavljalcev in izpisan ih dijakov. Dodatno smo zbrali 
podatke 0 uspehu in neuspehu pri posameznih predmetih . 

Na vprasaln ik je odgovorilo 84 % srednjih sol in prikazalo 
podatke za 86 % slovenskih srednjesolcev in srednjesolk. 
Sklepam, da so izraeunani delezi zaradi tako velikega vzorca 
reprezentativni . Skupna slika, v kateri gledamo vse diJake 
in dijakinje, pokaze, da je bi!o ob koncu pouka uspesnih 
76,5 % srednjesolcev. To je manj kot v prejsnjih letih, ko 
smo do podatkov prisli na priblizno enako velikem vzorcu . 

Slika 1: Delei. srednjesolcev, ki so izdelali ob koncu pouka, 1995- 2000 
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Delezl uspesnih se po segmentih razliku jejo (npr. splosni 
gimnazijci 83 ,8 %, tehniski gimnazijci 65,5 %). Ob uspesnih 
dijakih so bili v oddelkih tudi nezadostni, kar 23,5 % dijakov 
imelo enega ali vee »cvekov«. Eno nezadostno je imelo 11 ,1 % 

dijakov, 5,7 % dijakov je konec pouka doeakalo z dvema 
cvekoma, 3,5 % di jakov je imelo tri negativne ocene. Brez 
moznosti popravnega izpita zaradi vee kot treh nezadostnih 
ocen Je ostalo 3,2 % srednjesolcev. Med letniki je bilo 
najhuje v prvem, nato pa je vsak nadaljnji letnik dosegel 
visji delez uspesnih. 

Neocenjenih je bilo ob koncu pouka 2,6 % srednjesolcev, 
v drugem letniku vee kot v ostalih . Najvec neocenjenih je 
bilo v nizjem poklicnem izobrazevanju (5 %) , najmanj pa v 
ekonomskih gimnazijah (1 %). 

Na popravnih izpitih smo - kot vedno - zabelezil i najvisji 
delez uspesnih v skupini z enim samim popravnim izpitom 
(90 %) , med dijaki z dvema izpitoma je uspelo 70 % dijakom, 
najnizja deleza uspesnih - 47 % - pa sta bi la v skupinah 
dijakov s tremi »popravci« in med neocenjenimi. Solsko leto 
J8 uspesno konealo 66 % dijakov, ki so bili ob koncu pouka 
nezadostni. Delez uspesnih med udelezenci popravnih 
izpitov (izplen popravnih izpitov) je 77 %. Po koncu vseh 
popravnih rokov je bilo pozitivnih 92 % dijakov v vzorcu - in 
verjamemo, da tudi v populacij i. Priblizno 8 % jih je torej 
padlo, nekateri med njimi tud i »zaradi« zgodovine. 

Zgodovina ne velja za predmet , ki bi se ga bala veeina 
dijakov. Kljub temu je bi lo v letu 2000 v vzorcu pribl izno 2,4 
% srednJesolcev brez pozitivne ocene ob koncu pouka. 
Delez neuspesnih je bil najvisji v tehniskih gimnazijah , 
nadpovpreeno visok tudi v ekonomskih gimnazijah in 
srednjem strokovnem oz . tehniskem solstvu . Primerjava z 
drugimi predmeti odkrije, da so bili ob koncu pouka pri 
predmetih kot matematika, tuji jezik i, slovenseina, 
naravoslovni in strokovni predmeti visji delezi neuspesnih 
dijakov in dijakinj . Delez neuspesnih v strokovnih gimnazijah 
mora spodbuditi razmislek 0 merilih in 0 vzrokih , zakaj jih ni 
dosegel toliko visj i odstotek d ljakov kot v splosn ih 
gimnazi jah. Resda sta cilja obeh vrst gimnazijskega 
izobrazevanja matura in univerzitetni studij, a oeitno je, da 
imamo premalo Cioveskih virov za akademske predmete -
pa se ti se ponavadi uspejo vpisati v klasiene in splosne 
gimnazije. Kaj torej s temi neakademsko motiviranimi , 
doveerajsnjimi pridnimi »tehniki,,? V zadnj l kurikularni prenovi 
ob koncu prejsnjega tisoeletja so nas ueili, da se lahko isti 
cilj doseze po raznolikih poteh , z razlienirni poudarki, z 
dijakorn prilagojenirn ternporn . Ce je pornernbno priti na 
Triglav, potern je vseeno, ali grerno z Rudnega polja ali eez 
Prag; in tudi vseeno, ali za to porabirno dve uri ali pa tri dni. 
Ne srnemo se torej bati uvesti kaksne bolj potratne metode, 
spustiti kak podatek ali dva in namesto tega preziveti kaksno 

Preglednica 1: Podatki a stevilu in delezu dijakov, ki so imeli nezadostno Deena iz zgodovine; 0 stevilu in delezu dijakov, ki so opravili popravni izpil; 
o delezu zgodovine v skupni vsoti vseh nezadoslnih acen v posameznem segmentu izobrazevanja 

Ekonomske gimnazije 2145 92 4,3 % 71 77 % 9,0 % 

Splosne in klasll:ne gimnazije 19465 285 1.5 % 170 60% 4,9 % 

SrednJ8 strokovne oz. tehniske 17164 512 3,0 % 288 56 % 3% 

Srednje poklicne '* 1990 59 3,0 % 37 63% 1 % 

2 0,3 % 50% 0,1 % 

• Vsebine ~godovIne v predmefU drufuoslovle, kjer so bile poseOOI prikazane 
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Zgodov na ueiteljica zivljenja? I 

uro v igri vlog, kot predstavitev raziskovalnega dela, kot 
nekaj, kar je dijakovo samostojno ueenje - pa eetudi na 
napakah. Zgodovina nas uei, naj se uCimo na napakah. 
(Veliko idej najdete v knjigi Meznarie et al.: Podjetno v svet 
zgodovine, ZRSS, 1998) . Strinjam pa se tudi z (men i) 
nepoznanim avtorjem, ki priporoea, naj se ueimo iz napak 
drugih, saj ne bomo nikoli ziveli dovolj dolgo, da bl jih vse 
naredili sami. 

Iz srednjih poklicnih sol so poroeali, da je priblizno 3 % 
dijakov imelo »evek« iz zgodovine. Ker vemo, da imajo na 
predmetniku integriran predmet Druzboslovje, lahko skle
pamo dvoje : 

1.da so prikazali podatek za zgodovinske vsebine, kjer se 
podajajo strnjeno in jih tako dijaki kot ueitelji zaznavajo 
kot samostojen predmet; 

2.da integraeija v tem predmetu ni zazivela, tako kot je bila 
zamisljena. 

Popravljanje nezadostne oeene iz zgodovine na poprav
nem izpitu je bilo razlieno uspesno. V povpreeju je uspelo 
58 odstotkom dijakov. Izgleda, da so boljse znanje pokazale 
dijakinje in dijaki ekonomskih gimnazij (uspelo je 77 % 
dijakom), bolje od povpreeja pa je slo tudi vajeneem in 
dijakom srednjega poklienega solstva. Dijaki tehniskih 
gimnazij pa so ob najvisjem delezu nezadostno oeenjenih 
imeli tudi najnizji delez uspesnih na popravnih izpitih. Lahko 
da gre za nesreeno kombinaeijo manj sposobnih dijakov, 
visokih standardov in strogih profesorjev; lahko pa tudi kaj 
drugega, npr. nepoznavanje speeifienih posebnosti in uenih 
stilov populaeije, ki se je vpisala v ta segment izobraZevanja, 
neskladje med prieakovanimi in dobljenimi dijaki ob vpisu , 
neskladje med prieakovanji dijakov in ueiteljev itd. 

Splosne In klaslcne glmnazlJe 

- Ob koncu 
Stevilo k' r Opravlll 

dijakov ki pou a .me I pop Izplt 
Letnik . 'I" nezadostno Delei .' Delei. 

so .me I . IZ zgo-
zgodovino oced"o .. z dovine 

zgo ovme 

1 5398 88 1,6 % 53 60 % 

2 5026 93 1,9 % 41 44 % 

3 4772 50 1,1 % 36 72% 

4 4289 54 1
1,3 % 40 74 % 

Skupaj 19465 285 1,5 % 170 60 % 

V letu 19991 1,3 % V letu 19991 68 % 

V splosnih in klasienih gimnazijah je velika vecina dijakov 
koneala pouk s pozltivno oeeno iz zgodovine. Delez ne
uspesnih je bil najvisji v drug em letniku. (;e bi bilo to edino 
merilo, bi lahko rekli, da je snov drugega letnika tezja od 
npr. snovi tretjega in eetrtega letnika, kjer je bllo statistieno 
pomembno manj evekov iz zgodovine. Ni pa statistieno 
pomembna razlika v delezu nezadostno oeenjenih dijakov 
v letosnjem in lanskem solskem letu. Uspesnost na poprav
nem izpitu iz zgodovine je bila, sodec po testu pomembno
sti, enaka kot lani, eeprav je v absolutnih stevilkah delez iz 
leta 2000 kar za 8 % nizji kot leto prej. 

Rezultat iz splosnih gimnazij lahko primerjamo tudi s 
podatki iz prejsnjih let. Trend naraseanja nezadostno 
oeenjenih dijakov ob koneu pouka se nadaljuje. Pokriva se 
z morda nekritienim poveeevanjem vpisa v gimnazijo pa 

tudi z novimi uenimi naerti in uebeniki. Zanimivo bi bilo 
vedeti, kaj je pravi vzrok. 
Slika 2: Delei. gimnazijc8v z nezadoslno Deena iz zgodovine ob koncu 
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Poldrugi odstotek dijakov dobi ob koneu pouka nezadostno 
iz zgodovine in stem moznost, da svoje (ne)znanje 
pokazejo se na popravnem izpitu. Pri tem velja oznaeiti 
zgodovino za lazji predmet, vsaj v primerjavi z matematiko, 
pri kateri okrog 9 % dijakov konea pouk z nezadostno oeeno. 
Drugi predmeti - jeziki, fizika, kemija - imajo dva- do stirikrat 
vecji delez nezadostnih kot zgodovina. 

Uspesnost na popravnih izpitih iz zgodovine v gimnazijah 
je bila (z izjemo leta 1997) bolj ali manj enaka. V letu 2000 
je izdelalo Ie 60 % od dijakov, ki so ob koneu pouka v gim
nazijah imeli nezadostno oeeno iz zgodovine. Uspesnost 
pri zgodovini je nekje v sredini gimnazijskih predmetov oz. 
vee je predmetov, ki so na popravnih izpitih bolj prepustni. 
Slika 3 kaze uspesnost na izpitih iz zgodovine v zadnjih letih. 

Slika 3: Oelet uspesno opravljenih popravnih izpitov iz zgodovine v 
gimnazijah 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10% 

0% 

= 

t 

1996 

= 
- -= - -
- -
- -
- -
- -
- -

1997 1998 

_F 
f-

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -' 

~~ 

1999 2000 

Delez predmeta v skupni vsoti vseh popravnih izpitov 
pove, kateri predmeti so na izpitih najbolj »obiskank Ze 
leta je na prvem mestu matematika, ki proizvede priblizno 
35 odstotkov vseh popravnih izpitov. Naslednja mesta s 
po okrog 10 odstotki zasedajo tuji jeziki, fizika, kemija in 
slovenSCina. Delez zgodovine je manjsi , priblizno 4 do 5 %, 
kar prikazuje slika 4: 

1 
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Slika 4: Delez zgodovine v skupni vsoti vseh popravnih izpitov v gimnazijah 
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V letu 2000 so sole poroeale 0 visjem delezu cvekov iz 
zgodovine kot prej , kar pomeni tud i, da so pri nekateri h 
drugih predmetih uspeli koncati pouk z manjsim delezem 
nezadostnih ocen , S takim delezem zgodovina zaseda me
sta na repu lestvice, Manjse deleze imajo - razumlj ivo -
predmeti z manjsim obsegom in predmeti , ki se ne poueuje
jo na vseh solah, npr nekateri tUji jeziki, izbirni predmeti itd, 
Od sorodnih predmetov imata geografila in sociologija manj
si deleza, 

Ekonomske gimnazije 

Tehniske gimnazije 

Strokovne gimnazije so odprle svoje oddelke ze v vseh 
regional nih srediseih in predstavljajo alternativo srednjemu 
strokovnemu izobrazevanju za tiste strokovno motivirane 
dijake, ki bi radi sli po akademski poti v nadaljnji studij, Pri 
tem je zgodovina spotaknila ob koncu pouka 4,6 % dijakov, 
kar je precej vee kot v splosnih gimnazijah in skoraj enako 
kot leto prej. Po zaeetnih tezavah z umerjanjem instrumentov 
se je izboljsala tud i prehodnost na popravnem izpitu, saj 
se je delez uspesnih na izpitu iz zgodovine povzpel z lanskih 
32% na 62 %, Podrobnejsi pogled v zakul isje pa odkri je, da 
so bistveno bolj prehodni popravni izpiti iz zgodovine na 
ekonomski g imnaziji , ki jih je opravilo 77 % dijakov, v 
tehniskih gimnazijah pa se ob letosnlem delezu (42 %) zdi, 
da se tehniki ne znajdejo v zgodovinski snovi in merilih , Oelez 
zgodovine v skupni vsoti nezadostnih ocen je bil vekonomskih 

gimnazijah znatno visji (9 %) od tehniskih gimnazij (6 %) , v 
obeh pa visji kot v splosnih g imnazi jah (4 %), 

Srednje tehnlsko oz. strokovno Izobrazevanje 
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Ob koncu pouka so bili pozitivni skoraj vs i d ijaki, z izjemo 
3 % dijakov, ki niso zadostil i merilom njihovih ocenjevalcev, 
Rezultat leta 2000 je za odstotek slabsi kot leto prej. Veeji 
delez nezadostno ocenjenih dijakov je b il v prvem in tret jem 
letniku, Med dijaki, ki so imeli cvek iz zgodovine, je izdelalo 
56 % »tehnikov« , kar je statistieno pomembnih 10 % manj 
kot leto prej. Oelezi uspesnih med »cvekarji« je bil najnizji v 
prvem letniku (41 %) , nato je enakomerno naraseal do 
eetrtega letnika, kjer je bi l vee kot dvakrat visji (87 %), 

Srednje poklicno izobrazevanje 

zgod. vs. 
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1990 

2090 
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59 

42 

3 ,0 % 

2.0 % 

37 62,7 % 

17 40,5 % 

V srednjem poklicnem solstvu je zgodovina integralni del 
predmeta druzboslovje, ki si ga deli z vsebinami geografije 
in drzavljanske kulture, Pri tem predmetu je bilo v letu 2000 
v nasem vzorcu priblizno 3 % dijakov brez pozit ivne ocene, 
Ker je na nekaterih solah pouk predmeta organiziran tako , 
da poslusajo dijaki v enem letn iku zgodovinske vsebine, v 
drugem pa geografske, so sole prikazale nezadostne ocene 
posebej , kot da bi slo za loeena predmeta, Tudi tako 
prikazan del podatkov ne odstopa od srednjega rezultata 
populacije, odkri je pa, na sicer manjsem vzorcu , da Ie bi l iz 
»zgodovine« statistieno enak delez nezadostn ih kot pri 
»geografiji« , da pa je uspesno opravil popravni izpit iz »zgo
dovine« visji delez dijakov in vajencev kot iz »geografije«, 
Oelezi v letu 2000 so zelo podobni tistim iz leta 1999, 

Oelez nezadostno ocenjenih (in posledienega osipa) v 
poklicnem izobrazevanju pomaga ustvarjati sliko, da 
posamezne stroke pri oblikovanju katalogov tezijo k sledenju 
naeelu sistematienosti in predmetni d iscipl inarnosti, manj 
pa naeelu eksemplarnosti in temeljn im znanjem, Kljub po
tencialnemu viru konfl iktov med socialnimi partnerji glede 
prednosti in pomanlklj ivosti siroke poklicne izobrazbe bi 
lahko v poklicnih solah tak polozaj preseg li z modu liranjem 
programov, z razvijanjem povezovanja med podjetji in solami, 



r 

-

P I V laz skovaln k 0 I a k 

z veejim integriranjem vsebin v enoten "predmet«, z 
vkljueevanjem izkusenj strokovnjakov iz tujine, kjer take 
modele poznajo, s sodelovanjem kadrovskih fakultet in z 
upostevanjem domaeega, doma preverjenega inovativnega 
in razvojnega dela. To ne pomeni kar avtomaticno spuseanje 
meril ali eelo - bognedaj - ertanje predmeta, ampak morda 
drugaeen pouk, morda drugaena merila, morda veejo 
povezavo (tudi) zgodovine s poklieem, za katerega se 
vajenee in dijak izobrazujeta. 

Sklep 
Primerjava podatkov iz analiz prejsnjih let pokaze: 

1.da je najbolj kri tieen prvi letnik s praviloma najvisjim 
delezem nezadostnih in najnizjim delezem dijakov, ki po
tem to nezadostno popravijo. Delez nezadostno oeenjenih 
v visjih letnikih upade; 

2.delez dijakov z nezadostno oeeno iz zgodovine je naj
manjsi v splosnih gimnazijah. V poklienem in strokovnem 
solstvu je visji, v strokovnih gimnazijah pa najvisji; se 
posebej bodejo v oc; podatki iz tehniskih gimnazij; 
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3.delez us pes no opravljenih popravnih izpitov iz zgodovine 
je razlieen v razlienih segmentih izobrazevanja, leta 2000 
od 42 % do 77 %; 

4. delez gimnazijeev z nezadostno oeeno iz zgodovine v 
obdobju 1996-2000 poeasi raste; 

5.delez zgodovine v skupni vsoti popravnih izpitov je v pri
merjavi z drugimi predmeti majhen, ne pa najmanjsi. 
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»STARO« SOLSKO DELO V »NOVI« SOLI? 
Menim, da bo prispevek dobrodosel opomnik marsi

kateremu mentorju mladih raziskovaleev in vsem tistim, ki 
se polprofesionalno ukvarjamo s tovrstno dejavnostjo, ter 
bo morda prvi korak in idejni spodbujevalee vsem, ki se 
lovimo v neorganiziranosti, nesistematicnosti, neurejenosti 
in konfuznosti tovrstnega delovanja na osnovnih in srednjih 
solah. 

Ze vsa leta mentorskega delovanja me osebno motijo ne
resena problematika in nekatere nedoslednosti na tovrstnem 
podroeju. Osebno sem prepriean, daje mladinsko razisko
val no delo ena izmed enkratnih, izvirnih in inovativnih de
javnosti v nasem okostenelem solskem sistemu, ki spodbija 
navedeno Mersolovo mise!. Tovrstna dejavnost je na splosno 
nepromovirana, nepopularizirana in v druzbi ter med kolegi 
neeenjena in se zdalee ne zaseda tistega, priznanja in po
lozaja, ki bi ji glede na uporabnost in pomen pripadala. 

KO NASI OTROCI KONCAJO SOLO, ZNAJO VSE. 
IN ZAL SAMO TO. 
(M. Mersol) 

Pomen mladinskega raziskovalnega dela 
Raziskovalno delo na solah predstavlja razvijanje , 

usposabljanje in prvo uveljavljanje mladih Ijudi na stro
kovnem, raziskovalnem ali inovaeijskem podroeju ustvarjal
nega delovanja. Za marsikoga je to prvi korak na poti stroke 
in znanosti. Ueenee oziroma dijak je namree v prvi vrsti 
strokovni in ne znanstveni raziskovalee. Razlika med stro
kovnim in znanstvenim delom je v stopnji posplosenosti, 
abstraktnosti, bazienosti ugotovitev itd. Praviloma je, gle
dano v eeloti, sklepanje znanstvenika induktivno, sklepanje 

stokovnjaka pa deduktivno. Trdimo lahko, da je strokovno 
raziskovalno deja za ueenea/dijaka po leg aktivnega 
usvajanja znanja tudi dodatni korak pri izgradnji celostne 
osebnosti, ki bo sledila razvoju, znala (samo)kritieno misliti 
s svojo glavo, uspela doloeiti probleme, z ustrezno tehniko 
in metodo poiskala vee poti za resevanje le-teh in ki bo dvo
mila. Dvom je namree tisti agens, ki sprozi verizno reakei jo 
alternativnega razmisljanja, opredeljevanja, resevanja pro
blemov In dodatno vzpodbuja ustvarjalnost. 

Dijaki in ueenei z raziskovalnim delom spoznajo razliene 
metode dela, pridobivajo znanje na podroejih, ki jih se 
posebej zanimajo, navajajo se na multidiseiplinarno in 
timsko delo, razvijajo sposobnosti povezovanja dobljenih 
podatkov, analizirajo povezanost vplivov stanj in pojavov, 
razvijajo razliene strategije misljenja, sistematicno na6rtujejo 
raziskovalno delo in iscejo podatke ter informaeije, spoznajo 
tehnike zapisovanja raziskovalnih rezultatov ter razvijajo 
sposobnosti komunikacije in suverene predstavitve svojega 
dela. 

Postopnost V razvoju mladih raziskovalcev 
Velik razkorak se kaze med osnovnosolskimi ueenei 

raziskovalei in srednjesolskimi diJaki raziskovalei tako na 
podroejih (pred)znanja (ki je v srednji soli obseznejse in 
kvalitativno na visjih nivojih in ki zagotavlja dijakom visjo 
stopnjo abstrakeije in posplositev) kot na spoznavnem, 
eustvenem in pSihomotoricnem podrocju. Kljub temu pa 
se vedozeljnost, zelja po odkrivanju novega, zelja po pre
poznavanju in opredeljevanju problemov, sposobnost 
samokriticnosti in organiziranja, naertovanja lastnega dela ipd. 

, 
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pokaie pri otrocih ze v predsolskem obdobju in se do konca 
osnovne sole, s pravilnimi usmeritvami in vzpodbudami , 
dograjuje in oblikuje. Mladi se namrec uCijo postopoma, 
kajti »ucenje ni zgolj proces prenosa cim vecjega stevila 
informacij ali postopkov v spomin in njihova ohranitev v spo
minu ter stem moznost kasnejse uporabe, ampak pred
vsem konstrukcija lastnega znanja. Informacije, postopki , 
spretnosti, ki se jih mora posameznik naueili , so sele 
izhodisce za to, da si izgradi lastno miselno strukturo in na 
njeni podlagi lahko interpretira dogodke in svet okoli sebe.', 
(Peklaj, 1994, str.1) 

Ueinkovito uvajanje in razvijanje mladih raziskovalcev je 
torej mozno dosegati Ie postopno in sicer s spremljanjem 
razvoja in sistematienim razvijanjem nekaterih ciljev in spo
sobnosti, kot so oblikovanje zelje po raziskovanju (v osnovni 
soli je poudarjena vloga mentorja na tem podroeju) in jasna 
zelja po usvajanju novega znanja (se zbistri sele v srednji 
soli, v osnovni pa ostaja v glavnem na nivoju »neznanka
odgovor« in je informativnega znacaja) , usvojitev osnovne 
metodologije raziskovalnega dela (postopnost od »te
hnienega sodelavca« do stratega lastnih ciljev, poti in re
zultatov lastnega dela) in sposobnost samostojnega na
ertovanja raziskave (povezana s prakso in izkusnjami ter 
stopnjo razvitosti nekaterih ciljev in sposobnosti iz PNih dveh 
alinej) . Sem sodijo se sposobnosti opredeljevanja proble
mov, definiranja in nacrtovanja obsega raziskav, sposobnost 
postavitve hipotez, izbire ustrezne metodologije dela ipd., 
sposobnost in vrsta »osebne enaebe« pri izvedbi raziskave 
(profesionalnost pri teoretskem delu, jasen namen, komuni
kativnost, iznajdljivost, sposobnost analiticnega/sinteticnega 
/analognega/inovativnega ... razmisljanja itd.), spretnost pi
sanja besedila, poznavanje oblikovanja znanstvenih in stro
kovnih poroeil ter poznavanje naeinov prezentacije rezultatov 
dela. 

Sistematika m/adinskega raziskora/nega de/a 
Mladinsko raziskovalno delo/naloge naj bode rezultat 

osebnega dela mladih. Pri tem je potrebno loeiti seminarsko 
delo/naloge (Iastni sklepi in povzetki s pomoejo literature, 
ki pa ne dajo »nekaj novega« in na zaeetni stopnji uvajanja 
mladih v raziskovalno delo predstavljajo dobrodoslo uvodno 
odskoeno desko za nadgradnjo) od raziskovalnega dela/ 
nalog. Slednje so rezultat sistematienega in metodolosko 
ustaljenega, standardiziranega dela, ki ga sestavlja vee etap: 

1. Izbira raziskovalne teme: Ko zaeno mladi raziskovalci 
razmisljati 0 raziskovalnem delu, je pomembno, da jim 
strokovno znanje z raziskovalnega podroeja ni povsem novo 
in tuje. Pomembno je, da je tema smiselna, aktualna, da ni 
presiroka in da predstavlja izziv mlademu raziskovalcu. Izbor 
teme je nenazadnje povezan tudi z dostopnostjo studijske 
literature in easom, ki ga imajo na razpolago za raziskavo. 

Raziskovalec naj si raziskovalno temo na splosno izbere 
sam, kljub temu pa so seveda potrebni mentorjevi nasveti 
in usmerjanje, predvsem v obliki pogovorov 0 problemu, ki 
zanima mladostnika: kako problem vidi , zakaj je postal nanj 
pozoren, kako ga je odkril ipd. 

2. Opredel~ev problema: Ta etapa vodi v natanenejso dolo
eitev namena raziskovalnega dela. V tej fazi mladi raziskovalci 
oblikujejo hipotezo (v druzboslovju velikokrat tudi namen nalo
gel, ki naj bo eim bolj racionalno, jasno in eksaktno opredeljena. 

mlad h zgodov narjev 

Najveeji problem na osnovnih solah je pomanjkanje 
znanja , kar otezuje celosten pregled nad obravnavano 
tematiko, logieno razporeditev snovi, raziskovalec pa se po
navadi ni sposoben med »posameznimi drevesi videti cele
ga gozda«, izgublja rdeeo nit svojega dela. Srednjesolci 
so sposobni sirse, kompleksneje razmisljati, jasneje opre
deliti probleme in izbirati temo, se vedno pa, velikokrat zaradi 
pomanjkanja izkusenj, precenijo svoje zmogljivosti in kljub 
vsemu ne znajo izbrati prave sirine raziskovalne teme ipd. 

3. Zbiranje studijskega grad iva: To je pNa naloga v pro
cesu raziskave in izdelave znanstvenih, strokovnih in drugih 
raziskovalnih nalog. Najprej mladi raziskovalci prouCijo te
meljno literaturo, s pomoejo katere se usmerijo na iskanje 
dodatnih podrobnejsih virov in informacij. Tudi v tej fazi zlasti 
osnovnosolec, nujno potrebuje mentorjevo pomoe in 
usmerjanje, ki naj bosta postopno na treh podroejih: 
• seznanjanje s strokovno literaturo, 
• navajanje na samostojno zbiranje literature in virov (danes 

se mukotrpno brskanje po kataloznih listieih v veliki meri 
lahko nadomesti z obvladovanjem sodobnih infor
macijskih tehnologij, ki pa so tudi ze na marsikateri osnovni 
soli na zavidljivi ravni) , 

• usmerjanje in navajanje na selekcijo izbranega gradiva. 

4. Studij zbranega grad iva: S pomoejo studija zbranega 
grad iva je mozno opraviti selekcijo in izloeiti nebistveno 
gradivo ter si sestaviti okvirno zasnovo naloge. Gradivo 
rnladi raziskovalci razvrstijo po zarnisljeni strukturi naloge. 
Raziskovalno temo lahko tudi omejijo, spremenijo naslov 
ali zozijo obseg naloge. V tej fazi pogostokrat mladi 
raziskovalci dozivljajo krizo, saj spoznajo vso tezavnost 
naloge in svojo (ne)sposobnost. Glavna mentorjeva opora 
se kaie v vzpodbujanju in moralni ter strokovni pomoei . 
Slednja se na osnovnosolskem nivoju odraia v konkretnem 
poznavanju snovi , podroeja, tematike ipd. , na srednje
solskem nivoju pa bolj kot usmerjevalna, koordinacijska, 
metodiena pomoe. 

5. Organizacija in razporeditev zbrane snovi in naerto
vanje raziskovanja: Koneno razporeditev snovi opravijo se
Ie na temelju zbranega in proueenega gradiva ter spoznanja 
o bistvu temeljnega problema raziskovalne naloge. Naerto
vanje raziskave pa mora obsegati objekt raziskovanja, 
metode in tehnike dela, populacijo in vzorec, organizacijo 
dela, easovne roke itd . Opazna je bistvena razlika med »no
vinci« in »starimi maeki« - mladimi raziskovalci, tako v kako
vosti kot v (ne)samostojnosti in (ne)kompetentnosti dela. 

6. Doloeitev metode raziskovalnega pristopa: Metoda 
je sistematiena pot do ci lja oziroma pristop k delu. Poznamo 
tri splosne met ode znanstveno-raziskovalnega dela (zgo
dovinska, opisna in poskusna) ter veliko specialnih metod 
(induktivna, deduktivna, statistiena, primerjalna, metoda 
analize, sinteze, abstrakcije, generalizacije, klasifikacije ipd.) 
in tehnik (Premzl , 1993). Temeljni izbor metodologije dela 
izhaja iz problema, ki ga resujemo, oziroma iz postavljene 
hipoteze oz. namena naloge. V tej fazi je v glavnem nujno 
potrebna pomoi'; mentorja tako na osnovnosolskem kot na 
srednjesolskem nivoju. Pomembno je tudi, da v timskem 
delu omogoei individualizacijo vsakega mladega raziskovalca. 

7. Izvedba raziskave: V tej etapi pridejo do izraza ustrez
nost in »dodelanost« dosedanjih etap ter nekatere oseb-
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nostne lastnosti raziskovalcev (komunikativnost, samoinicia
tivnost, iznajdljivost , fleksibilnost, vztrajnost, sistematienost 
itd.) , njihovo znanje in sposobnosti. Pomembna mentoqeva 
podpora se kaZe pri opozarjanju, nenehnem usmerjanju k 
etapnim cillem in h konenemu cilju; sproti mora odkrivati , 
preprecevati in odstranjevati osnovne napake pri resevanju 
razlienih problemov. 

8. Pisanje besedila: Pisanje primarnega dokumenta za
hteva velik intelektualni napor in mentorjeva pomoc je veli
kokrat nujna. Mlade raziskovalce je pri pisanju besedila treba 
navajati na naslednja dejstva in usmeritve, ki so jim v izrazito 
pomoe, ko jih po nekajkratnih poskusih usvojijo: 
• Cilj primarnega dokumenta je informirati zainteresiranega 

bralca 0 avtorjevern raziskovalnem delu. 
• Dokument naj ima rdeco nit l 

• Neprestano je treba videti gozd in ne gledati Ie 
posameznih dreves l 

• Besedilo pisemo brez veejih easovnih prekinitev! 
• Besede nal bode natanene, doloene in preproste. Stevilo 

kratic je treba omejiti. 
• Stavki naj bode kratki, logieni in jasn i. Vsak stavek naj 

izraza enD mise!. Izogibajmo se leporeeja. Odstavki zdru
zujejo skupino sorodnih misli. Pisemo jih z medvrstien im 
presledkom, brez zamika v desno. Vsebino odstavka naj 
napovejo v uvodnem stavku. 

• Zgradba primarnega dokumenta je standardizirana, mora 
vsebovati naslov, navedbo avtorja, izvleeek, kazalo vse
bine, uvod, teoretieni del, opis metod dela, rezultate , 
diskusijo, sklep, navedbo virov in literature oz. reference 
(Kalisnik,1994). 

9. Predstavitev raziskovalnih izsledkov: Velikokrat so 
predstavitve easovno omejene. Rezultate je treba predstaviti 
kratko, jedrnato, suvereno, strokovno, zanimivo in kompe
tentno. V predstavitev vkljueimo kompletni potek znan
stvenega ali strokovnega raziskovalnega dela. Vaja je v tej 
fazi dobrodosla tako ueencem kot dijakom. Vsekakor pa je 
dijake treba na predstavitev pripraviti bolj v smislu »taktike« 
predstavljanja, ueence mlade raziskovalce pa je treba tega 
sele (na)ueiti. Dijake odlikujejo predvsem visji nivoji znanja, 
sposobnosti in misljenja, veeja stopnja samostojnosti in 
samozavesti, bogatejse besedisee ipd. 

Svojevrstnost mentorskega deJa 
»Bistveno vlogo pri oblikovanju znanstveno pismenih 

drzavljanov, odkrivanju in uveljavljanju mladih raziskovalcev 
ter pri vzgoji bodoeih poklicnih raziskovalcev imajo uCitelji. 
Pri tem opravljajo tako informativne kot formativne naloge, 
znaCilne za vzgojno-izobrazevalni proces. To dosegajo zlasti 
z razvi janlem spoznavnih in drugih dusevnih sposobnosti 
in spretnosti ter z razvijanjem zmoznosti In lastnosti ustvar
jalnega delovanja in ravnanja ... Ta druzbeno pomembna 
vloga je zahtevna, saj so potrebni znanje, izkusnje, spo
sobnosti ter nekatere specifiene zmoznost in lastnosti.« 
(Kobal , 1993, str. 7) 

Svoje delo z mladimi naj bi mentorji usmerili v izpopolnje
vanje in razvoj znanja, spretnosti, alternativnega sintetieno
analitienega in pragmatienega razmisljanja, ustvarjalnosti 
ter z nudenjem emocionalne pod pore , motiviranjem, spod
bujanjem odgovornosti in kritienosti tudi v splosni osebno
stni razvoj mladih. 

mlad h zgodov nar ev 

En pristop k tovrstnemu mentorskemu delu je taksen naein 
poueevanja in ueenja, ki uposteva kognitivne stile, razvija 
sodelovalne in aktivne oblike Ueenja in spodbuja ustvarjalnost 
Drug pristop pa je v spremenjenem odnosu med uCiteljem 
in ueencem. Ta odnos ni vee hierarhieen , temvec temelji na 
demokratienih naeelih. Vloga uCitelja ni vee v prenosu in 
posredovanju znan ja ueencem , temvee ima ueenec 
enakopraven polozaj in je aktiven v konstrukciji lastnega 
znanja, stem pa bolj notranje motiviran in soodgovoren za 
rezultate ueenja. In znan je kitajski pregovor, ki pravi, da »je 
dober ueitelj , ki ga ueenec preseze«! 

Z uvajanjem rnladih v znanost, tehnologijo in stroko pa 
ne smemo zaeeti sele na stopnji visokega solstva, kajti Ie 
postopnost, pravoeasnost, tehniena utecenost in umska 
proznost zagotavljajo rezultate. 

Na zaeetku poti je nujno potrebno uvajanje rnladih v 
raziskovalno delo, ki obsega teoretiene in metodoloske 
napotke in postopno usvajan je znanja ter postopnost v na
vajanju na tovrstno delo in izoblikovanju zelje za raziskovalno 
delo (poprejsnje vkljueevanje v nekatere etape razisko
valnega dela, npr. kot pomoeniki mladih raziskovalcev). 
Vzporedno s prvimi sistematienimi koraki (prvi koraki so 
lahko ze v zgodnjem otrostvu , pri rednem pouku na nizji 
stopnji osnovnega solanja ipd .) mentor pripravlja podlago 
za Cim uspesnejsi pristop k mlademu raziskovalcu in plod en 
mentorski odnos. Na osnovnosolskem nivoju se mnogi od
loeajo za raziskovalno delo zaradi idealistienega predstav
Ijanja tovrstnega delovanja (npr. raziskovanje grobnic, arheo
loska odkopavanja, resevanje ugank, kemijski poskusi .. . ) ali 
simpatije do mentoqa. Postopki pri uvajanju mladih pa so v 
tej fazi v temelju enaki na osnovnosolskem in srednjesol
skem nivoju. 

V naslednj i fazi mlad raziskovalec premaga zacetno 
negotovost, pojavi se nihanje med avtonomijo in odvisnostjo 
v odnosu do mentorja. Prvotno navdusenje in poenostavlja
nje zamenja spoznanje 0 tezavnosti in kompleksnosti dela. 
Pogosta so nihanja v razpolozenju. Raziskovalcu mora men
tor na tej stopnji omogoCiti dovolj prostora, da se uCi na 
lastnih napakah, hkrati pa mu zagotavljati varnost in eustve
no oporo v njegovem dvomu. Odvisnost od mentorja se 
postopno manjsa. Odnos med mentorjem in mladim ra
ziskovalcem je vedno bolj enakopraven, kolegialen in 
prijateljski. Na tej stopnji je mladi raziskovalec ze sposoben 
razmisljati 0 sirsem raziskovalnem in druzbenem kontekstu 
svojega dela. V tej fazi je pomembna mentorjeva po moe v 
obliki njegovega mnenja, stalise in izkusenj, ki pa jih 
mlademu razlskovalcu ne sme vsiljevati. To stopnjo v celoti 
doseze redkokateri mladi raziskovalec na stopnji srednje 
sole, delno pa se pojavlja veekrat znotraj posamezn ih etap 
raziskovalnega dela. Menim, da problem ni v sposobnosti 
ali nesposobnosti dijakov, pac pa v odsotnosti razvojne, 
logiene nadgradnje osnovnosolskega znanja, spretnosti, 
tehnik in metod raziskovalnega dela in torej v pomanjkanju 
kontinuitete ter v pojmovanju mladinskega raziskovalnega 
dela na solah kot »modne muhe«. In na tej stopnji se nase 
(osnovnosolska in srednjesolska stopnja) poslanstvo konca. 
Zadnje, sklepne faze namrec mladl raziskovalci na tem 
nivoju ne zmorejo doseCi, saj predstavlja vrh razvoja mla
dega raziskovalca in je navadno dosezena sele v zrelejsem 
obdobju. V tej fazi ni vee v ospredju pridobivanje znanja in 
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spretnosti, temvec njihovo trajno poglabljanje in integriranje 
v novo kvaliteto (Taneig, 1994) . 

Posameznih faz razvoja mladih raziskovaleev ne smemo 
pojmovati togo ali kot reeept za prihodnji odnos med 
mentorjem in mladim raziskovaleem, saj je vsak odnos 
enkraten in edinstven. 

V osnovni soli je, kot ze receno, nujno potrebno postopno 
in selektivno uvajanje mladih v raziskovalno dele z vsemi 
potrebnimi atributi, kajti nobenega ne moremo preskociti in 
ne moremo jih razvijati posamezno. Prve korake v stroko In 
znanost lahko torej mladostnik naredi 1.e na osnovno
solskem nivoju in jih do zrelega obdobja dodobra izpopolni . 

Kakovost dela pa je zelo odvisna tudi od osebnosti mentorja 
in mentorja kot strokovnjaka ter od njegovih zahtev. Mentor 
je namrec lahko skoraj vsak, dobri mentorji pa so redki in so 
strokovno usposobljeni za mentorstvo (teoretieno in prak
ticno), so dobri poznavalei strokovnega podroeja, na kate
rem delujejo kot mentorji, imajo pa se nekatere sposobnosti 
in lastnosti kot npr. sposobnost iskanja vee razlicnih mo1.no
sti in hipotez za resevanje razlicnega problema, sposobnost 
toenega opazovanja in hitrega razmisljanja, sposobnost 
prilagajanja novim situaeijam, imajo neodvisno, fleksibi lno 
misljenje, so strpn i in dvomljivi ter domiselni in iznajdljivi 
hkrati. 

Poleg tega ne smemo pozabiti, da nase sole prevec 
poudarjajo konvergentno (podobno, istosmerno) misljenje, 
prilagojeno na konveneionalnost, premalo pa upostevajo 
in vzpodbujajo divergentno izvirnost. Dejstvo je, da 
ustvarjalnosti ne moremo ueiti kot ucimo npr. poljubni solski 
predmet, pac pa lahko nanjo vplivamo predvsem z osebnirn 
zgledom, ustvarjalnim ozracjern v razredu in samim nacinom 
dela. 

Resevanje »starih" problemov za »novo" solo 
V tern poglavju obravnavamo nekatere probleme, ki so 

navzoci pri mentorstvu in mladinskem raziskovalnem delu: 
1. V obdobju prenove slovenskega solskega sistema je 

skrajni cas, da v javnosti in med kolegi neeenjenemu ra
ziskovalnernu delu mladih in mentorskemu delu uciteljev 
pripisemo polo1.aj in vrednost, ki lima pripada. Tudi ob
javljanje raziskovalnih poroeil v posebnih zbornikih bi pred
stavljalo povezovanje sol s prakso in predstavljanje rezulatov 
dela. 

2. Timsko dele je prej izjema kot pravilo, zato ga moramo 
neprestano vzpodbujati. 

3. Na podrocju mentorskega delovanja manjka sistema
tieno in difereneirano izobra1.evanje in izpopolnjevanje. 
Mentorji smo namree profesionalei na pedagoskem pod
rocju; res je, da je mentorsko delo rned drugirn tudi peda
gosko delo, vendar tako speeificno, da splosna fakultetna 
izobrazba se zdalee ne zadosca. Nujno potrebujemo do
izobraz.evanje, ki naj bo sistematicno, uporabno in predvsem 
difereneirano glede na zahtevnost, strokovnost, izkusnje 
mentorjev in nivo raziskovalnega dela. 

4.lzrnenjav praktienih izkusenj skorajda ne poznamo. Tako 
na osnovnih kot srednjih solah vecina mentorskih odnosov 
traja Ie kratek eas. Predvsern osnovnosolski mladi razisko
valei odhajajo na srednje sole brez informaeije 0 dose1.enih 
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tovrstnih rezu ltatih, sposobnostih in nagnjenjih in anonirnno 
poniknejo, na drug i strani pa se posarnezniki presenetljivo 
pojavijo! Pri mentorskem delu bi tako osnovnosolski in sred
njesolski mentorji morali nujno sodelovati, si izmenjavati 
mnenja, informaeije, znanje in izkusnje, da bi delo z mladirni 
raziskovalei potekalo sistematicno in progresivno. 

5. Zavod RS za solstvo in Ministrstvo za solstvo, znanost 
in sport bi morala podpreti predloge, da se rezultati in do
se1.ki mladih raziskovaleev upostevajo pri vpisih na srednje 
in visoke sole. Pogoj za to so enotna merila ocenjevanja in 
izmerllivi podatki. Celoten sistern uvajanja Ijudi v znanost in 
tehnologijo je, skupaj z mladinskim raziskovalnim delom, 
1.e 1992. leta izdelal dr Edvard Kobal in ga uspesno upora
bljamo v Celju, Velenju idr. 

Celjski program Mladi za znanost ' sestavljajo naslednji 
podprojekti : 
• raziskovalno dele po sOlah (sofinaneiranje in izvedba 

raziskav ter sodelovanje na predstavitvi raziskovalnih 
rezultatov na osnovnosolskem in srednjesolskem nivoju), 

• koordinator mladinskega raziskovalnega dela po solah, 
• opremljanje sol z raziskovalno oprerno, 
• strokovno izpopolnjevanje in izobra1.evanje mentorjev 

mladih raziskovaleev, 
• udele1.ba uceneev na tekmovanjih iz znanja, 
• mladinski raziskovalni tabori, 
• odkrivanje mladih talentov. 

Poleg tega uporabljamo v Celju (modifieiran se uporablja 
tudi v Velenju, Mariboru, na regijskih sreeanjih Gibanja 
znanost mladini idr) tudi Kobalov tockovnik oeenjevanja 
raziskovalnih nalog in inovaeij, ki je univerzalen in izmerlj iv 
s toekami. Torej je utemeljevanje ministrstva in posameznih 
strokovnjakov, da se tovrstno delo ne da primerjati in izmeriti, 
neresnicno. 

V strokovnih in polprofesionalnih okoljih obstajajo namrec 
deljena mnenja 0 oeenjevanju rezultatov mladinskega 
raziskovalnega dela. Prva poloviea zagovarja tezo, da se 
tovrstno delo ne da kompetentno in univerzalno izmeriti za 
vsa podrocja (razlieni nivoji znanstvenega dela, inovaeije, 
pestrost strokovnih podroeij ipd) . Poleg tega naj sreeanja 
mladih raziskovaleev nimajo tekmovalnega znaeaja, pac pa 
naj bodo namenjena zgoll predstavitvi lastnega razisko
valnega dela in dru1.enju. Druga poloviea pa zagovarja 
izmerljivost tovrstnega dela in rezultatov ter enotnost »pravil 
igre« neglede na strokovna podrocja in zrelost mladih 
raziskovaleev, kar naj bi pripeljalo do boljse koordinaeije, 
lazje selekeije, bolj smotrnega vlaganja v najboljse itd. 

Na splosno je zaradi vzgojnih ucinkov (takojsnja povratna 
informaeija, znanstvena in strokovna »samozavest« in samo
stojnost, vrednost lastnega dela in samospostovanje ... ) 
pozitivno, da delo mladih raziskovaleev ocenjujemo in da 
ima znaeaj »tekmovanj« (beri - promocije). Oeenjevanje naj 
se po enotnih merilih in standardih izvaja na solskih/obcin
skih/regijskih tekmovanjih , na dr1.avnem nivoju pa bi pred
stavljali Ie najboljse naloge s prejsnjih kategoriziranih 
tekmovanj in srecanj, kar 1.e uspesno delajo v okviru gibanja 
Znanost mladini . Samo tako bo tovrstno delo lahko stopalo 
vzporedno in enakovredno s tekmovanji iz znanja. 

, Plimef CeIf3 nav3Jam ,,"ad; sell'\iln)8OO&~. SlhJ8iClto, zaradi !Nat&ellelne (na gIoba/nEIm obc!onskem mqu 1'\iIjda!jte V SIr:Nenrp) lradlCl)e tOYl'stnega ude\Stvownja" kat predslaYIja prl/Tllll' smoonosli In usprinega OO~f3 Kobalovega 
SIstema v praksi 1"1 bI ga bio \/Iedno posnema!' 
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6. Potrebno pa bi bilo tudi strokovno in metodolosko 
izpopolnjevanje clanov razlicnih komisij in ocenjevalcev, ki 
prepogostokrat: 
o nimajo ustreznega odnosa in predstave 0 dometu in 

sposobnostih mladih za raziskovalno delo, 
o premalo ugotavljajo resnicno samostojno dele mladih 

raziskovalcev in delez mentorjevega dela v raziskovalnih 
rezultatih dela in v nalogah ter 

o sami nimajo prakticnih izkusenj s podocja tovrstnega 
delovanja, kar predstavlja prakticno blokado kompe
tentnosti ocenjevanja. 

7. Prizadevati si moramo, da bo tudi mentorsko dele sploh 
priznano (ne Ie najboljsi na drzavnem nivoju srednje sole, 
temvec vsi, ki so mentorji mladim raziskovalcem), poleg tega 
pa naj bo nagrajeno (napredovanje in stimulacija, priznanja) 
sistemsko in selektivno (enkratno mentorstvo - veckratno 
uspesno mentorstvo itd.) 

Treba bi bilo zagotoviti tudi podporo univerz ter poiskati 
posameznike, ki bi bili spodbujevalci raziskovalnega dela 
na osnovnosolskem in srednjesolskem podrocju ter vez 
med osnovno in srednjo solo na eni strani ter univerzo na 
drugi . Za vzgled nam bi lahko bili posamezniki - zgodo
vinarji , ki v okviru Zveze prijateljev mladine Siovenije ze 
dobrih trideset let uspesno organizirajo in podpirajo 
mladinsko raziskovalno dele na osnovnih solah z razpisl 
posameznih tem s podrocja zgodovine, strokovna izobra
zevanja za mentorje, organizirajo ocenjevanje in predstavitve 
raziskovalnih rezultatov ter kategorizirajo in nagradijo naj
boljse mlade raziskovalce in mentorje. Te aktivnosti pred
stavljajo tudi odlicno promocijo stroke. Njihova prakticnost 
je v uporabnosti dosezenih rezultatov in ugotovitev, v nova
cenju bodoCih strokovnjakov, socasno pa so tudi vzpod
buda pri uvajanju mladih v raziskovalno delo. 

Za uspesno in enotno nastopanje, sistematicnejsi in hitrejsi 
razvoj omenjene dejavnosti ter promocijo strok pa predlagam: 

1. Na nivoju osnovnih in srednjih sol (polprofesionalni nivo) 
naj se doloCijo, sistemsko vrednotijo, koordini rajo in "ponu
dijo« od "zgoraj navzdol« globalna pravila sodelovanja, 
nagrajevanja ucencev in mentorjev, ocenjevanja in predstav
Ijanja rezultatov. Tako bi laze: 
o sistematicno spremljali mlade raziskovalce iz osnovnih 

na srednje sole in naprej (kontinuiteta) , 
o diferencirano izpopolnjevali mentorje ter 
o sistemsko enotneje , a kvalitat ivno diferencirano (!) 

nagrajevali (sole, obCinski nivo, tocke za napredovanje 
itd.) ucitelje in ucence. 

2. Na nivoju profesionalnega ali bolje utecenega (praksa, 
tradicija, izstopajoci rezultati ipd.) raziskovalnega dela pa 
je - kot nadgradnja - bolj smotrna pobuda iz baze navzgor, 
v obliki ze obstojeCih klubov mladih raziskovalcev, razisko
val nih enot, razlicnih obcinskih programov ipd. Taksen nacin 
paomogoca: 
o vecjo elasticnost in prodornost manjsih sku pin ter obvezno 

timsko delo znotraj njih, 
o lazje ustvarjanje financnega in splosnega rnaterialnega 

zaledja, 
o vecjo specializiranost za dolocena podrocja ali na drugi 

strani pripravljenost za interdisciplinarnost in 
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o vecjo konkurenco , ki bi ugodno vplivala na razvoj 
omenjene dejavnosti v slovenskem prostoru. 

3. Intenzivnejso povezavo in dejavnjese sodelovanje rnen
torjev. Mozna resitev bi bila povezovanje rnentorjev v 
"interakcijskih skupinah« oz. »mentorskih klubih«, v katerih 
bi si izmenjavali izkusnje, razvijali in preizkusali nove zamisli 
in ideje, se metodolosko strokovno dopolnjevali in izpo
polnjevali, novaCili nove entuziaste-mentorje in jim pomagali 
na zacetku poti ipd. LaZe bi promovirali nas trud ter rezultate 
dela, in bi bolj enotno ter sisternsko nastopali v razlicnih 
situacijah, v katerih se znajdemo vsi, ki se ukvarjarno z 
mentorstvorn mladim raziskovalcem; bolj enotno, usklajeno 
in sistematicno bi potekalo celotno raziskovalno delo, 
predstavljanje in ocenjevanje rezultatov, financiranje men
torskega dela, laze bi poiskali sredstva v obliki donacij in 
sponzorje, bolj enotno in usklajeno pa bi nastopali tudi proti 
necenjenosti ter prepricanju 0 neuporabnosti in nepo
membnosti nasega dela rned kolegi in v javnosti. 

4. Uskladiti in klasificirati bi bilo treba tudi seznarn 
raziskovalnih taborov ter poenotiti merila za udelezbo. 

5. Zascititi bi bilo treba inovativne ideje in predloge 
mentorjev ter rezultate dela mladih raziskovalcev in tako 
prepreciti krajo intelektualne lastnine na podrocju mentor
skega in raziskovalnega dela. 

Torej - naceli smo veliko problemov, izmenjali precej 
izkusenj, jih opredelili in izpostavili, caka pa nas se bistveno 
- od be sed k dejanjem l Vesel bi torej bil, ce se ideje in 
predlogi stem ne bi koncali, ternvec bi se mnozili in 
konkretizirali. 
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Bojan Balkovec 

Peter Rustja: Med Trstom in Dunajem, Ivan Nabergoj 
v avstrijskem driavnem zboru (1873-1897), 
Kroiek za druibena vprasanja Virgil Seek 28 
Zblrka Zgodovinskega casopisa 20, Trst 1999, 331 strani 

V skupni izdaji trzaskega Krozka za 
druzbena vprasanja Virgil Scek in Zve
ze zgodovinski drustev Siovenije je 
izsla knjiga, ki predstavlja delo en ega 
najpomembnejsih primorskih poslan
cev v Drzavnem zboru. Nabergoj je bil 
rojen leta 1835 na Proseku, kjer je se
deminsestdeset let pozneje tudi umrl. 
Formalno si je pridobil Ie osnovno
solsko izobrazbo. Vendar je veliko bral 
in se sam izobrazeval. Bil je posestnik 
na Proseku ter politicno in druzbeno 
zelo aktiven. Kot politik je bil dejaven 
na Proseku, kjer je bi l zupan , bil je 
mestn i odbornik v Trstu in drzavno
zborski poslanec na Dunaju. Delaven 
je b il tudi pri razlicnih drustvih npr 
Citalnici in gospodarskih organizacijah. 

Knjiga, ki jo predstavljam, nam opisu
je njegovo dele na Dunaju. Od 1873 
do 1897 je bil Nabergoj poslanec v 
dunajskem Drzavnem zboru . Kar stiri 
parlamentarne sklice je bil zastopnik 
slovenskih volivcev iz okolice Trsta . 

Knjiga nas popelje skozi njegovo delo
vanje v Drzavnem zboru. Pravzaprav 
gre na neki nacin za zbirko virov. V knji
gi so predstavljeni Nabergojevi govori 
na Dunaju oz. predvolilni govori v vaseh 
okoli Trsta. Veclna govorov je povzeta 
po zapisih v trzaskem casopisu Edinost 
ne g lede na to , da bi lahko govore 
povzeli po zapisnikih Drzavnega zbora. 
Tako nam avtor predstavlja dele Naber
goja skozi nacin , kakor so bili 0 njem 
obvesceni njegovi vol ivci . 

Nabergoj se je na Dunaju dotikal go
spodarskih, sOlskih in drugih vprasanj. 
Pri gospodarskih temah je velikokrat 
govoril 0 prometn ih povezavah Trsta z 
zaledjem, 0 tezavah trzaske okolice in 
vel ikokrat tud i 0 davcnih vprasanjih . 
Solsko vprasanje je bilo povezano s 
pravicami solanja v domacem, sloven
skem jeziku. Tu je Nabergoj dokazoval 
nujnost poucevanja v domacem jeziku . 
Jezikovni problem je bil tudi pogosta 
tema Nabergojevih govorov in akcij. 

Seveda je 510 za rabo slovensCine v jav
nosti, predvsem v javni upravi in sod
stvu. Zelo zanimivi so predvsem njego
vi govori, ki jih je imel pred svojimi vo
livci pred volitvami. Takrat je pojasnjeval 
svoje dotedanje delo in prihodnje naloge. 

Uporabnost pricujoce knjige pri pouku 
zgodovine je lahko veckratna. Najpre
prosteje nam lahko knjiga sluzi kot pri
mer predstavljanja zgodovinskega vira. 
Viri, ki jih najdemo v knjigi , so razlicni . 
Najpogostejsi so obicajni casopisni za
pisi dogodkov (predvolilni shod, volilni 
boD in objava govorov poslanca Naber
goja na Dunaju. 

Druga moznost uporabe knjige pa je 
uporaba dolocenega poglavja pri ob
ravnavi slovenske zgodovine 19. stole
tja. Zagotovo bomo brez tezav nasli za
nimivo casopisno porocilo ali poslan
cev govor in ga uporabili pred-vsem pri 
obravnavi gospodarskih in solskih tem. 
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Danije/a Trskan 

PROSOJNICE TUJIH ZALOiB 
UCila in ucni pripomocki so vvzgojno-izobraZevalnemu procesu zelo pomembni, saj olajsujejo, pospesujejo in izboljsujejo 

ucno delo. Namen predstavitve prosojnic tuj ih zalozb je ucitelje v osnovnih in srednjih solah seznaniti z njihovo didakticno
metodicno zasnovanostjo in prikazati moznosti njihove uporabe pri pouku zgodovine tudi v Sioveniji, saj je za uporabo in 
razumevanje teh prosojnic potrebno Ie temeljno znanje tujega jezika. 

Prosojnice francoske za/oibe 
Histoire Intercartes: trans parents, 

Centre regional de documentation peda
gogique de Nice, Belin. 

Regionalni center za pedagosko 
dokumentacijo v Nici (Centre regional 
de documentation pedagogique de 
Nice) je izdal prosojnice, ki so razde
Ijene v didakticne komplete. Vsak di
dakticni komplet vsebuje 18 barvnih 

diu'III""I".I_)I'" 56 

prosojnic, 18 crno-belih nemih prosojnic 
in metodicna navodila za vsako prosoj
nico ter blok 18 crno-belih nemih kart 
za ucence. Za stiri razrede nizje srednje 
sole v Franciji (college) oz. za slovensko 
visjo stopnjo osnovne sole so ze izdali 
didakticne komplete, ki so razdeljenl v 
4 dele: Stari vek (od zacetnih civilizacij 
do propada rimskega imperija); Od 
propada rimskega imperija do odkritij ; 
Od 17. stoletja do leta 1914 (s poudar-

kom na francoski zgodovini) ; Od leta 
1914 do leta 1995. Prosojnice vsebujejo 
zemljevide in so namenjene obravna
vanju ter aktivnemu ponavljanju nove 
ucne snovi s pomocjo nemih kart. 



--
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Primeri uporabe prosojnic 
SIRJENJE KRSCANSTVA (nema karta) 

(Hisl0ue Intorcartes 6 ..... Bloc, Cenl re ro:.glOl1al de docl.llTlelltatiOll pedagogiqoo de Nice, Belin, 1996, $1' 19.) 

UCitelj razloii ucno snov (glavna mesta, sirjenje krscanstva 
V 1. in 3. stoletju) s pomocjo neme karte. Ucenci nato vrisejo 
glavna mesta in obmocja razsiritve krscanstva v nemo karto. 

Sirjenje krscanstva 
Na koncu ucne ure ucitelj pokaze ucencem barvno 

prosojnico za sintezo in ponovitev ucne snovi. 

(H iSloire Intercartes. 6"'" transparents, Centre reg ional de documentation pedagogique de NICe, Bel in, 1996, 
prDSOjo iC<l ill 19) 

- Me~ I1ffiske<;Ja impe!lja na liltetku 4 slolelja 

_ Krttanstvo v I . stolel(lJ 

o K!!;tanstvo v 3. stolelJU 

Prosojnice nizozemske zaloibe 
Super Quintet History I.-V., Transparencies to educate, 

Hengelo, 1994, 364 prosojnic 

Prosojnice, ki jih je izdala nizozemska zalozba Transpar
encies to educate v Hengelu, vsebujejo pOliticne zemljevide, 
grafe, statisticne tabele, umetniske slike, fotografije, skice , 
miselne vzorce in tabelske slike v angleskem jeziku. 

Prosojnice so razdeljene v 5 map oz. fasciklov: Prazgo
dovina in stari vek (54 prosojnic) ; Evropa in svet od leta 500 
do leta 1850 (81 prosojnic) ; Evropa in svet od leta 1850 do 
danes (74 prosojnic); Zgodovina Afrike, Azije in Amerike 
(91 prosojnic); Ameriska zgodovina (64 prosojnic) . 

Zalozba predlaga uporabo prosojnrc pri uvodu oz. moti
vaciji ucencev, pri obravnavanju nove ucne snovi , pri po
navljanju ali preverjanju znanja ucencev. Na prosojnice lahko 

ucitelj tudi pise, to je dodaja ali popravlja s pisali , ki jih lahko 
odstrani. UCitelj naj bi ucencem postavil vprasanja kot npr.: 
kaj je glavna ideja, vsebina oz. naslov dolocene prosojnice; 
kaj pomenijo dolocene barve na prosojnici; katere podatke 
prinasa prosojnica; kateri simboli so uporabljeni; kako je 
dolocen cas ; kako je dolocen kraj itd. 

Primeri uporabe prosojnic 
Polltlc"1 zemljevld . Blzantlnsko cesarstvo pod JustlnlJanom 

(Super Quintet HIstory I.: Preh'story and Anhqulty, Transparencoes 10 educate, Hengelo, 1994,27.) 

Ucenci nastejejo glavne pokrajlne OZ. ozemlja, ki jih je 
osvojil Justinijan. 

Mesto· Konstantinopel (glavna cesta, cerkve, vodni zbiralniki, akvedukti, 
obzidje in jarki) 

1 Mile 

Constantinople 
about 550 

- M.jor'OlId 
• CtUlrctl 
• Cistern 

= Aqueduct 
- Seawall 
- Moat 

{SllJX'I Ouintet Histc.y I F'feh istc.y and Antiql.ll1y, Transparencies 10 edocate, Hengelo, 1994, 28) 

Ucenci ugotovijo, 0 cem govorijo simboli na zemljevidu (npr 
krscanstvo, politicna organizacilB., trgovina, arhitekturne zna
cilnosti itd.), ter sestavijo turisticni vodnik za to mesto leta 550. 

Didakticno-metodicne prosojnice se uporabljajo za boljso 
prostorsko in casovno predstavljivost , ucitelji pa jih lahko 
uporabljajo pri vseh etapah ucnega procesa, 5e posebej pri 
urjenju in ponavlJanlu ucne snovi ter motiviranju ucencev za 
samostojno ucno delo. Ucenci se tako naucijo uporabljati , 
analizirati in sintetizirati zemljevide, grafe, statisticne tabele, 
fotografije, umetniske slike ipd. Prosojnice ne predstavljajo 
sarno ilustrativno-demonstracijsko gradivo, ampak tudi 
zgodovinski vir proucevanja in pridobivanja nove ucne snovi. 
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Andreja Oro/jc 

FURIO DURANDO: ANTICNA GRCIJA -lARJA lAHODA 
Mladinska knjiga, 1999 

Mladinska knj iga je v lanskem letu 
zacela izdajati zbirko , ki bo , kat je videti, 
pokrila podrocje starih civilizacij. Na
menjena je sirokemu bralstvu, uporabna 
pa je tudi za ucitelje zgodovine in umet
nostne zgodovine. 

Ob hitrem listanju knjige najprej opa
zimo bogata slikovno grad iva (celo
stranske fotografi je pokrajine, detajlov 
s freskali kipov) , s slikovnim gradivom , 
shemami ali zemljevidi je opremljena 
taka rekoc vsaka stran 

Vsebina knjige Anticna Grcija - zarja 
zahoda se zacne s kronoloskim pregle
dam zgodovine ad »predzgodovine« 
prek kultur bronaste dobe, temnega 
obdobja in arhaicne dobe, klasicnega 
obdobja in helenizma. Vsako obdobje 
je predstavljeno celovito (gospodarstvo, 
tehnika, druzba) in pospremljeno s fo
tografijami dosezkov tega obdobja, 
zemljevidi ali shemami. Poglavje vse
buje tudi preglednico, ki opozarja na 
posamezno obdobje , ga casovno raz
meji, na kratko predstavi , sledijo naved
be konkretnih dogodkov z letnicami. 
Bralec taka zelo hitro pOisce konkretne 
podatke, ki ga zanimajo. V tej knj igi se 
preglednica »razstavi« in na sestih 
straneh se nam prikaze barvna rekon
strukcija svetisca v Epidavru. Lepo, 
koristno in uporabno, za solsko rabo 

oz. demonstracijo v razredu pa neprak
ticno. Pri obdobju atiska hegemonija v 
5. stoletju pro n. s. so predstavljene 
karte s potekom posameznih bitk v 
grsko-perzijskih vojnah. Zal jih je avtor 
(ali sloven ski prevajalci?) malo nerodno 
razpostavil. Karta bitke pri Termopilah 
je postavljena pred maratonsko bitko 
in brez branja spremljajocega besedila 
lahko dobis napacen vtis a vrstnem 
redu bitk oz. a poteku vojn. 

Besedilo v pregledih po obdobjih je 
pisano zelo poljudno, doloceni problemi 
so samo nakazani in zgodovinarju, uci
telju v srednji soli, vcasih kar premalo 
povedo. 

Anticna Grcija - zarja zahoda se 
nadaljuje problemsko. Predstavi nam 
grsko hiso - megaron, ad tlorisa , 
sheme, materialov, ki so jih uporabljali 
za gradnjo, nekaj paved a tudi a urba
nisticni zasnovi mesta Olint na Halki
diki. 

Ce sma grsko hiso ze prej dobro 
poznali , je, vsaj zame, velika novost 
opis grskega zlatarstva. Pravi razcvet 
te obrti se zacne po 7. stoletju pro n. s. 
pod vpl ivom orientalskih zlatarskih iz
delkov. Pri izdelavi nakita so uporabljali 
razlicne tehnike: vrezovanje , tolcenje, 
intarzije, valjanje in povezovanje z dra
gimi in poldragimi kamni. Na fotogra-

• ••••••••••••••••• ••• • 
Janez G/obocnik 

ZGODOVINA NA MATURI2001 
Sredi septembra leta 2000 je zalozba 

GYRUS iz Ljubljane izdala grad iva za 
zgodovino na maturi 2001. Namenjena 
je dijakom, ki bodo opravljali maturo v 
junijskem in septembrskem roku leta 
2001. 

Maturitetno gradivo obsega deset 
tem, ki jih je dolocila Republiska pred
metna komisija za zgodovino. Obde
lane so po casovnem zaporedju in so 
v skladu s predmetnim izpitnim kata
logom za maturo. Prav to naj bi bila 
glavna prednost tega gradiva pred ob
stojecimi oziroma veljavnimi ucnimi 

nacrti , ki se povecini razlikujejo od ma
turitetnega kataloga za zgodovino. 

V Evropi po Stradlingu obstaja pet ti 
pov strukture ucnih nacrtov: kronoloska, 
tematska, krpasta, dimenzijska in inter
disciplinarna struktura. Veljavni ucni na
crt za gimnazije po vecini elementov 
uvrscamo v kronolosko strukturo, ki ob
sega najdaljse mozno casovno obdobje, 
ad prazgodovine do sodobnosti. Glav
na pomanjkljivost tega tipa ucnega na
crta je , da zgoscenost casovnih poglavij 
onemogoca poglobljeno obravnavanje 
dolocenih casovnih obdobij . 

fijah so te zlate mojstrovine tudi pred
stavljene, taka da lahko obcudujemo 
tudi tedanje oblikovalce , ne sam a 
izdelovalce . 

Sledi poglavje a grskih verskih pred
stavah in svetiscih . Nazorno so pred
stavljeni grski arhitekturni redovi in teh
nika tedanje gradnje. 

K problemski obravnavi sodijo se 
grsko gledalisce, sport in vojskovanje 
(sheme trier in oblegovalnih naprav). 

Naslednja tema je umetnostnozgo
dovinska - najprej predstavljena s ca
sovno preglednico, potem s slikami, 
komentarji k slikam in z besedilom. 

Knjiga se konca z arheoloskim poto
vanjem po Heladi, Mali Aziji in Veliki 
GrCiji , kjer si lahko zelo hitro in kar v 
naslanjacu »ogledamo« arheoloske 
ostanke posameznih kulturnih sredisc 
nastetih obmocij. 

Ce potegnem crto in povzamem: bo
gata opremljena knj iga, uporabna za 
demonstracijo, uporabne so razlicne 
sheme in zemljevidi . Za zgodovinarja 
premalo obsirno besedilo za taka mo
nografijo, rnogoce manjkajo sherne 
politicnih reform, filozofi , pa se kaj bi se 
naslo. 

Za konec se ena, mogoce neumestna 
pripomba - sam format knjige je preve
lik in tezko je najti primerno polico zanjo. 

• • ••••••• 

Predmetni izpitni katalog za maturo 
se precej razlikuje ad ucnega nacrta 
za gimnazije . Zasnovan je drugace. 
Vecinoma sledi krpasti, Ie del no pa 
tematski strukturi ucnega nacrta. Za 
krpasto strukturo je znaCilna razdelitev 
ucnega nacrta v nekaj casovnih obdo
bij, ki so izbrana glede na zgodovinsko 
pomembnost ali ker omogocajo dobro 
uporabo zgodovinskih metod. Pomanj
kljivost tega pristopa bi bila mogoce v 
tem, da ne omogoca dijakom sezna
nitev z nacionalno ali evropsko zgodo
vinsko oziroma kulturno dedisCino v ce
loti . Tematsko strukturo kot receno, vse
buje katalog za maturo Ie delno. Neka
tere teme namesto casovnih obdobij 
problemsko osvetJjujejo pomembnejse 
zgodovinske procese v preteklosti. Ta 
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tip strukture ponuja globino namesto Tadeja Galanja 
sirine, hkrati pa prinasa tveganost, da 

bi dijaki dobili Ie razdrobljen pogled na KA vSvf'I' JE DOSE'" UCv SE'1I1K 
zgodovinobrezustreznegacasovnega ft,'1 n 'I, 
loka (rdece niti). 

Mnogi ucitelji zgodovine, ki priprav
Ijajo kandidate za maturo iz zgodovine 
so v resni dilemi. Ne vedo, ali naj v vecji 
meri upostevajo veljavni ucni nacrt ali 
predmetni izpitni katalog za zgodovino. 
K temu neprijetnemu in po svoje obre
menilnemu stanju je po vsej verjetnosti 
prispevala neobvescenost in pretiran 
tradicionalizem solskih zgodovinarjev, 
morda pa tudi ravnateljev. Resnicne 
dileme namrec ni. Maturitetni katalog 
je primaren, ucni nacrt pa mora imeti 
Ie povezovalno vlogo med predpisanimi 
maturitetnimi tememi. 

Tega dejstva so se zavedali tudi 
avtorji maturitetnega grad iva, ki je po 
svoji obliki blize ucbeniku kot prirocniku. 
Gradivo so pripravili : Adriana Segalla 
- Gimnazija Siska, Milena Globocnik 
- Gimnazija Kranj in Janez Globocnik 
- Ekonomska gimnazija Radovljica. V 
celoti so sledili maturitetnemu izpitnemu 
katalogu . Vsak je pripravil teme, ki jih 
najbolj obvlada oziroma so mu blizje. 
Pomagali so si s predpisanimi ucbeniki, 
drugimi sodobnimi ucbeniki ter z drugo 
pomembnejso literaturo po temah. 

Da bi se izognili monotonosti, so 
skusali pisati cim bol) plasticno in 
slikovito. Prav zato so gradivo obogatili 
tudi z viri , zemljevidi , shemami in sli
kami. Ni pa odvec poudariti, da so na 
podoben nacin opremljeni tudi maturi
tetni testi, zato je taksen pristop pravza
prav nujen. Avtor teh vrstic je zato pre
prican, da so dijaki ob primernem so
delovan)u z ucitelji v tem gradivu dobil i 
veliko pomoc. 

Llteratura 

Robert Stradling (1995) . The European Con
tent of the School History Curriculum, Stras
bourgh, The Council of Europe, sIr. 21 
Jelka Razpotnik (2000) . Re/erat : Zgodovina 
v gimnaziji, 30. zborovanje slovenskih zgo
dovinarjev, Regia. 

•••••••••••••• 

Zagotovo se zadnje case vsi , ki se jih 
solska sfera kakor koli dotika, intenziv
neje ukvarjajo z vlogo in polozajem 
posameznih predmetov, ki jih vsebujejo 
solski programi. Spremembe, ki smo jim 
priea v solskem sistemu, naj bi omo
gocile danasnjim in prihodnjim genera
cijam ustrezen temelj za ustvarjalno 
osebno in poklicno zivljenje v 21. sto
letju. Informacijska druzba in globaliza
cija od posameznika zahtevata, da zna 
informacije najti , jih selekcionirati, 
izbrati, analizirati in razumeti, oblikovati 
svoje mnenje ter v skladu stem nacr
tovati svoje ravnanje . Nastete vescine 
lahko v vel iki meri razvijamo pri pouku 
zgodovine, predvsem pri delu z zgodo
vinskimi viri in ob uporabi novejsih 
uenih metod. Tako zgodovina kot solski 
predmet ne pomaga Ie pri razvoju in 
ohranjanju osebne in narodne iden
titete, ne prinasa Ie pozitivnih moralnih 
vrednot in splosne izobrazbe, pac pa 
razvija tudi funkcionalno pismenost. 

Pri doseganju tako kompleksnih 
ciljev je uciteljem v veliko pomoe 
primerno gradivo in ueni kompleti -
predvsem pa ucbeniki . Toda, kaksen 
je dober ucbenik? Avtorji uenih nacrtov 
kot dober ocenjujejo uebenik, ki po
kriva vse vsebine, predvidene z ucnim 
nacrtom, in je zasnovan v skladu z 
globalnimi cilji predmeta . Ueitelji za 
presojo uporabljajo predvsem pedago
ska merila (Se ujema z mojim naCinom 
poucevanja?, Se bodo ueenci lahko 
ucili iz njega?). Ueenci uporabljajo spet 
druga merila (Je dolgoeasen?, Ali je 
razumljiv?). Starsi in ravnatelji se spra
sujejo, ali ni predrag. Opredeliti merila, 
po katerih prepoznamo dober ucbenik, 
je nekoliko »nevarno«, saj lahko prive
dejo do popolnoma mehanskega pri
stopa. Pa vendar - dober uebenik naj 
bi imel naslednje lastnosti : 

1. Mnenja in interpretacije v ucbeniku 
se morajo ujemati z dosegljivimi dokazi 
oz. zgodovinskimi viri. Pricakujemo, da 
to merilo upostevajo strokovne knjige 
- zakaj ga ne bi tudi uebeniki? 

2. Pogled na zgodovino ne sme biti 
enostranski, predvsem narodna zgo
dovina ne sme biti prikazovana zgolj 
pozitivno in nekritieno. 

3. Izbrana vsebina, besedilo in slikov
no gradivo ne smejo vzpodbujati pred
sodkov, rasizma ali stereotipov. 

4. Slikovno gradivo mora biti skrbno 
izbrano, da lahko sluzi kot izhodisce 
za razpravo, problem ski pristop k snovi 
ali kot ilustracija in dopolnilo temelj
nemu besedilu. 

5. Med temeljnim besedilom, viri in 
vprasanji ter nalogami mora biti primer
no ravnovesje. 

6. Jezik v ucbeniku mora biti prime
ren razvojni stopnji in starosti ueencev. 

7. Uebenik naj vzpodbuja pravilno ra
bo jezika in dober literarni slog. 

B. Ucbenik naj vzpodbuja, izziva in 
pomaga razvijati globlje razumevanje 
ter kritieno misljenje 0 zgodovinskih do
gajanjih in procesih pa tudi 0 zgodovini 
sami. Zgolj pokrivanje vsebin uenega 
naerta ni dovolj. 

Nova uebenika za pouk zgodovine v 
7. razredu osemletne in B. razredu 
devetletne osnovne sole Koraki v casu 
- Novi vek avtorjev dr. Janeza Cvirna, 
Elizabete Hribersek Balkovec in dr. 
Andreja Studena poskusata slediti tem 
smernicam. 

Tako avtorji kot recenzenti so veliko 
pozornosti namenili vsebinski, meto
dieno-didakticni in jezikovni ustreznosti 
uebenika, saj je ta narnenjen predvsem 
ueencem. Naloga zgodovine v soli da
nes ni vee Ie seznanjanje z zgodovin
skimi dejstvi (ki so konec koncev do
stopna tudi drugje in v drugih medijih, 
ne Ie v ucbenikih), ampak predvsem 
oblikovanje ustvarjalno-kritienega 
mis ljenja, prepoznavanje vzorcev 
zgodovinskega dogajanja in obliko
vanje lastnega mnenja 0 zgodovinskih 
dogodkih in proces ih. Zgodovina je 
eden od predmetov, ki ueencem omo
goeajo razumevanje sodobne druz
bene stvarnosti. Tem ciljem sledi meto
dieno-didakticna zasnova uebenika 
Novi vek, ki omogoCa uresnicenje splos
nih in etapnih ciljev predmeta ter spod
buja samastojno del a ueencev. 

Vsebina je razdeljena v 12 tematskih 
sklopov, ta pa v posamezna poglavja 
(54), obvladljiva v eni ueni uri. Posa
mezno poglavje ponuja od 2 do 5 novih 
"problemov«, ki so razvidni iz podna
slova. Novi izrazi so pojasnjeni sproti, 
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temeljne vsebine so tiskane ode be
Ijene (da bi ueenci lazje nasli bistveno) . 

Izbor bogatega slikovnega in druge
ga informativnega gradiva (citati, pre
glednice, zemljevidi , statistieni prikazi) 
omogoca redno delo z zgodovinskimi 
viri ter razvijan)e zgodovinskih vesein 
in funkcionalne pismenosti ucencev. 
Nobena slika, noben citat nista bila 
uvrseena v ucbenik zgolj zato, ker sta 
lepa (ceprav naj bi ucbenik vzgajal tudi 
po estetski plat i) ali zabavna, temvee 
kot pojasnito in ilustracija osnovnega 
besedila ali kot izhodisce za problem
ski pristop. Zadnje velja predvsem za 
gradivo v rubriki Razmisli . 

Avtorji so sledil i novim smernicam pri 
poucevanju zgodovine in uravnovesili 
prikaz politicne zgodovine s prikazom 
razvoja civi lizacijskih elementov, znan
stvenega in tehnicnega razvoja, spre
memb miselnosti in nacinov vsakdanje
ga zivljenja. Obravnava teh podroeij 
zgodovino pribliza ueencem in jim omo
goca vecjo empatijo. Dogajanje na 
politienem in ostalih podroejih Cioveko
vega ustvarjanja je prikazano soeasno, 
kar ucencem omogoca dojemanje zgo
d~vine kot procesa, ne pa kot krono
loske zlozenke med sabo nepovezanih 
dogodkov. 

V mnogih poglavjih sta obea in na
rodna zgodovina predstavljeni poveza
no. Stem je odpravljeno loeevanje slo
venskega nacionalnega prostora kot 
neke posebne, od Evrope loeene stvar
nosti , ki se je sicer razvijala po podob
nih vzorcih , za katere pa je moral ueitelj 
ueencem vedno dopovedovati , da se 
je obravnavana zgodovina odvijala so
cas no z evropsko in je njen del. 

V prikazih po litienega zivljenja je 
veliko strpnosti in objektivnosti, kar 
lahko prispeva k drzavljanski vzgoji, 
zlasti k spostovanju temeljnih eloveko
vih pravic , k pluralnosti in strpnemu 
odnosu do drug ace misleeih. 

Ucbenik je Ie eno od orodij, ki ueencu 
in ucitelju omogocajo kakovostno 
udelezbo v izobraZevalnem procesu. 
Spomladi leta 2001 bo uebenik dopol
nil tudi delovni zvezek avtorja Marjana 
Rodeta, pozneje pa se priroenik za 
uCitelje. Serija solskih gradiv za osnovno 
solo Izobrazevalnega zaloznistva DZS 
Koraki v casu in seveda tudi uebenik 
Novi vek podpirata prijeme, ki jih v pouk 
zgodovine uvaja kurikularna prenova . 

••• • • • • 

fljll ll ll l"II.MI4jl'" 60 

Barbara Zitnik Ternavec 

PRIMERJAVA UCBENIKA VIPON 
MESCANSTVA, zgodovina za 
8. razred devetletne osnovne sole, 
Z UCBENIKOM VIPON MESCANSTVA, 
zgodovina za 7. razred osnovne sole 
Uvod 

V devetlelni osnovni soli se pri pauku 
zgadovine ucne vsebine dosedanjega 
sedmega razreda prestavijo v osmi 
razred. Ucbenik zgadovine za 7. razred 
zalozbe Modrijan je narejen po vseh 
pravitih sodobnega ucbenika, ki ueen
cem na zanimivejsi in pestrejsi naein 
predstavi neko zgodovinsko obdobje. 
Taka tudi novi ucbenik devetletke ni 
potreboval veejih sprememb. Poglavja 
v novem uebeniku so ostala enaka kot 
v starem ucbeniku : 
• Evropa in svet na pragu novega veka 
• Stoletja vojn - za staro pravdo, vero, 

domovino 
• Barok in absolutizem 
• Konec starega reda 
• Vzpon mescanstva 
• Zmagoslavje mescanstva 

Spremembe so v podpoglavjih. Ta so 
poenostavljena in skrajsana. Vee je sl i
kovnega gradiva, eeprav so slike, ki so 
zajemale celo stran, sedaj umaknjene 
oziroma pomanlsane. Zernljevidi so 
barvno privlaenejsi in bolj nazorni. 

Dodatne zemljevide lahko ueitel) in 
ueenec poise eta v Modrijanovem Ma
lem zgodovinskem atlasu, ki s svojimi 

U(:benik za 7. razred osnovne sale 

tematskimi kartami omogoea se boljso 
prostorsko in casovno predstavo. 

~ .. ---..... --...... ..... ~*'" ... "-... --_1."'_ ..... _-, ........... _ ............... -... .. ,.-_ .... .....- .... "'-...-. _001 ___ , ...... __ 
"'-~ .. rw-.......--"">.......-"'-... "'-..... ---. .. - ... -"'_ .... - ........... --..-
~--- ... ""-..... --. ... ---... _-... __ .,..,-

ra.... .................. . .----_._----
~-I"'.. --.. ~ -"'"'--__ ... Noo __ .w_

V 
__ ... _______ 1 .. __ 

Barvno in graficno poudarjena posa
mezna imena in podatki naredijo uebe
nik bolj pregleden in nazoren. Nekatere 
vsebine , ki so bile v ucbeniku za 7. raz
red v redni snovi, so sedaj v nekoliko 
manjsem tisku , a na barvni podlagi kot 
dodalek ali popeslritev. 

Na koncu vsakega podpoglavja je 
nova rubrika .. Ali ves?" , ki ueencem, ki 
jih zgodovina zanima, 5e razsiri zgodo
vinsko znanje. Novost je tudi na koncu 
ucbenika: Kazalo osebnih imen. Z njim 
si bode ueenci lahko po mag ali pri sa
mostojnem raziskovanju zgodovinskih 
oseb in dogodkov, s katerimi so biti ti 
povezani . Kazalo , ki je bilo v starem 
ucbeniku na zadnjih straneh, sta avtor
ja prenesla na zacetek. To omogoea 
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ucencem hiter pregled najveejih zgo
dovinskih dogodkov in sprememb v 
obdobju novega veka. Omenim naj se 
zakljucna vprasanja na koncu pod
poglavij , ki so napisana enostavneje in 
ucencem omogocajo laZje preverjanje 
na novo pridobljenega znanja. Ta vpra
sanja jih usmerjajo tudi na novo ra
ziskovanje preteklosti. Prav tako je za
nimiv slovarcek, ki razlaga razl iene 
pojme. Z njim si ueenec lahko ustvari 
svojo enciklopedijo in si stem dodatno 
obogati svoje besedisee. 

Katere SO spremembe 
V posameznih poglavjih? 

Najbolj ocitne so spremembe v prvem 
poglavju , saj je precej skrceno in po
enostavljeno. V celoti je izpuseeno pod
poglavje 0 merjenju casa, kajti podvaja 
se s snovjo v 6. oziroma 7. razredu 
devetletke. Skrajsana je razlaga 0 raz
delitvi sveta. Zdruzeno je tudi poglavje 
o humanizmu in renesansi, ki je bilo v 
starem ucbeniku preobsezno in pre
zahtevno za ucence te stopnje. 

V naslednjih poglavjih vecjih spre
memb ni . Skreena in napisana v pre-

Seminarj 

prostejsem jeziku so nekatera pod po
glavja pri zgodnjem kapitalizmu, vlogi 
vladarja v posameznih evropskih 
drZavah v 16. stoletju, vlogi cerkve pred 
reformacijo in pri kmeekih uporih, zdru
zeni sta poglavji Znanost in tehnika ter 
Tudi izobraieni so verjeli v earavnice 
pod skupnim naslovom Med vera v 
razum in praznoverjem , pri baroku in pri 
poglavju Svetovni trgovci, zdruzena in 
skrajsana so podpoglavja 0 razsve
tljenstvu in razsvetljenem absolutizmu, 
zdruzeni sta podpoglavji 0 Siovencih 
ob koncu 19. in zacetku 20. stoletja, pod 
naslovom Prvi svetovni vojni naprati je 
tudi podpoglavje Nemimi Balkan. 

Predvsem pa so okrnjeni podrobni 
pregledi dogajanj po posameznih 
evropskih drzavah. V poglavju Zmago
s/avje mescanstva so nekatera pod po
glavja v drugacnem vrstnem redu , kar 
je bolje, saj se bolj povezujejo in nave
zujejo eno na drugo. Vec je tudi social
nih tem, ki ucence vedno pritegnejo; 
zelo radi namrec poslusajo 0 zivljenj
skih razmerah ter vsakdanjiku odraslih 
in svojih vrstnikov v nekem zgodovin
skem easovnem obdobju. 

Sklep 
Zgodovinski ucbenik Vzpon mescan

stva za 8. razred devetletne osnovne 
sole je predelana, skrcena in del no do
polnjena izdaja uebenika za 7. razred 
osnovne sole (zalozba Modrijan). Uebe
nik je se vedno zelo obsezen, kakor je 
obsezen tudi ucni nacrt za 8. razred 
devetletne osnovne sole. Menim, da 
bomo morali ueitelji sami narediti mi
selni preskok; prej smo vedno vse in 
samo razlagali, sedaj pa lahko izko
ristimo ideje obeh avtorjev, ki nam v 
svojih uvodnih besedah ponujata moz
nost, da si ucitelj sam naredi izbor vse
bin , katerim se bo bolj posvetil , jih 
razlozi l ter utrdil nekatera zgodovinska 
vprasanja in probleme. Ueence pa je 
treba spodbujati, da si dolocene teme 
preberejo sami. Ucbenik je namenjen 
.. mlajsim zgodovinarjem«, saj je napi
san in oblikovan tako, da je bolj privla
cen in lahko berljiv ... Smisel ucenja z 
ucbenikom ni v tem, da se ucenec 
nauci vse, kar v njem pise, ampak da 
zna iz prebranega izlociti bistveno,« 
pravita avtorja. 
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Bojan Balkovec 

KAJ UCIMO 0 BIVSI SKUPNI DRiA VI? 
Mednarodna skupnost je ob vojnah 

na Balkanu in zaradi njih ustanovila vee 
mednarodnih organizacij. Med njimi je 
tudi Center za demokracijo in pomiritev 
(Center for Democracy and Reconcilia
tion) s sedezem v Solunu. Center vodi 
razlicne akcije in projekte. Eden od pro
jektov med projekti, povezanimi z zgo
dovino, je tudi komisija za uebenike. 
Ta se je sestala ze petkrat. Med 2. in 4. 
novembrom 2000 je bil v Ljubljani sesti 
sestanek komiteja . Poleg solunskega 
centra je bil soorganizator sreeanja Od
delek za zgodovino Filozofske fakultete 
v Ljubljani. 

Tema Ijubljanskega sreeanja je bila 
primerjava ucbenikov v drzavah na
slednicah SFRJ. Predmet primerjave so 
bili ucbeniki za zgodovino v osnovnih 
in srednjih solah, ki so bili napisani v 
devetdesetih letih. Sama primerjava pa 
je bila narejena s pomocjo odgovorov 
na vprasalnik. Poglejmo si , katera vpra-

sanja so bila v vprasalniku . Prvo vpra
sanje je bilo 0 stevilu uenih enot, ki so 
posvecene zgodovini ostalih jugoslo
vanskih narodov. Sledili sta vprasanji 
o zemljevidih in sl ikah 0 zgodovini Ju
goslavije ter herojih in antiherojih. S 
srednjevesko zgodovino sta bili pove
zani se dve vprasanji . Prvo je povpra
sevalo 0 omembah ozemelj in nji
hovem povezovanju z etnienim prosto
rom ali z drzavo. Posebej se je tu izpo
stavilo omenjanje Bosne. Zadnje vpra
sanje iz srednjeveske zgodovine je bilo 
povezano s selitvami Srbov proti za
hodu na Hrvasko in z odnosi med Srbi 
in Hrvati na teh ozemljih. Naslednja tri 
vprasanja so bila povezana z nastan
kom jugoslovanske ideje in nastankom 
prve jugoslovanske drzave. To so bila 
vprasanja 0 nacinu opisovanja nastan
ka jugoslovanske ideje in njenem 
vrednotenju , opisu nastanka Kraljevine 
SHS in njenem vrednotenje ter vpra-

sanje 0 polozaju naroda v Kraljevini 
SHS (misljen je narod avtorjev odgo
vorov). Tr i vprasanja so se dotikala 
druge svetovne vojne. Prvo je povpra
sevalo 0 opisu razpada Jugoslavije 
1941 in 0 njeni obnovitvi I. 1945 (po
zitivna ali negativna ocena obnovitve). 
Zanimivo je bilo deseto vprasanje, ki 
je zahtevalo opis predstavljanja in 
ocene kolaboracije v casu druge sve
tovne vojne. Poudarek je bil na oznaki 
NOH, Nediceve Srbije, cetnikov in dru
gih sodelavcev okupatorja. Zadnje 
vprasanje iz sklopa druga svetovna voj
na je vprasevalo po mednacionalnih 
spopadih med drugo svetovno vojno 
in kako so ti opisani. Zadnji dve vpra
sanji sta bili namenjeni casu po drugi 
svetovni vojni. Prvo med njima je vpra
sevalo po vlogi naroda v SFRJ (misljen 
je narod vprasanih). Zadnje vprasanje 
pa se je dotikalo razpada Jugoslavije 
in vojn, ki so bile stem povezane. Ugo
tavljalo se je predstavljanje vojn na 
jugoslovanskih ozemljih, vzrokih za raz
pad Jugoslavije in obseg, ki je v ucbe
nikih namenjen tem temam. 



Dejstvo je, da se je v vseh bivsih 
jugoslovanskih republikah delez tem, 
povezanih z zgodovino ostalih bivsih 
jugoslovanskih narodov, zmanjsal. Na 
racun te zgodovine je pridobila nacio
nalna zgodovina. Tezko je na tem 
mestu predstaviti vse znacilnosti v 
posameznih ucbenikih, zato bom ome
nil Ie nekatere najzanimivejse odgo
vore, ki so jih predstavili udelezenci iz 
Srbije, Crne gore, katerih ucbeniki so 
izstopali po svojem izkljucevalnem in 
omalovazujocem odnosu do ostalih 
bivsih narodov Jugoslavije, in Hrvaske. 

V srbskih ucbenikih pri srednjeveski 
zgodovini nobena oseba ni oznacena 
kot negativee ali antiheroj. V dvajsetem 
stoletju najdemo med pozitivno ovredno
tenimi vojskovodje Stepo Stepanovica, 
Radomirja Putnika, Zivojina Misica in 
majorja Dragutina Gavrilovica (branilee 
Beograda I. 1915) . Iz blizjih obdobij so 
pozitivne osebe Nikola Pasic, KPJ, Tito, 
Aleksandar Rankovic, Siobodan Milo
sevic in JLA V skupini negativno ozna
cevanih pa so se ustasem, Anteju 
Pavelicu, Dimitriju Ljoticu in Kosti Pe
caneu pridruzili, Evropska unija, Vati
kan, Nemcija, albanski separatisti, 
Hrvati, katoliki in NATO. Srednjeveske 
drZave in pokrajine (Travunija, Paganija, 
Zahumlje) so bile srbske pokrajine in 
srbske drZave. Po pisanju srbskih ucbe
nikov so se Srbi zaceli naseljevati na 
Hrvasko (Slavonija, Dalmacija, Lika) ze 
v 15. stoletju. Hrvati so si jih ves cas 
zeleli podrediti in jih s pomocjo katoliske 
eerkve spreobrniti v rimokatolicane , 
vendar so se Srbi ohranili s pomocjo 
srbske pravoslavne eerkve. Srbski 
ucbeniki oznacujejo ilirsko gibanje kot 
hrvasko gibanje, ki so ga Siovenei in 
Srbi zavrnili. Omenja se krepitev 
jugoslovanske ideje konee 19. stol. in 
v zacetku 20. stol. Krfska deklaraeija 
omenja zdruzitev Kral jevine Srbije in 
"nasih dezel« pod oblastjo Avstro
Ogrske, vendar ni navedeno, katere so 
te "nase dezele«. Kot ena izmed naj
vecjih tezav kraljeve in tudi Titove Jugo
slavije se omenja versko vprasanje. 
Aprilska VOjna I. 1941 je bila popolna 
izdaja se posebej na Hrvaskem. Iz 
casa druge svetovne vojne naJ omenim 
se trditve, da so bili Srbi in Crnogorei 
najstevilcnejsi del partizanskih enol. 
Ucbenik za osmi razred srbskih osnov
nih sol govori 0 dveh osvobodilnih gi
banjih. Eno so bili partizani, drugo pa 
cetniki. Pojasnjene so razlike med nji
mi, nikjer pa ni nobenih datumov, ki bi 
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pokazali , kdo je prvi zacel z odporom, 
partizani ail cetniki. Pojasnjene so 
pozitivne in negativne plati obeh gibanj. 
Pri opisovanju hrvaskih zloCinov v 
taboriscih je opis zlocinov zelo natan
cen poln podrobnosti 0 grozovitih po
stopkih mucenja in ubijanja. Seveda so 
zanimiva tudi poglavja iz povojne zgo
dovine. Srbski osmosolei izvedo, da se 
je zacel proees razpadanja SFRJ ze 
sredi sestdesetih let po 8. kongresu 
ZKJ in odstavitvi Rankovica. Odstavitev 
Rankovica in posledicne spremembe 
v sluzbah notranjega ministrstva so 
opisane kot unicevanje mocne zvezne 
ustanove, ki jo ima vsaka eivilizirana 
druzba. Naslednje faze rusenja so bila 
gibanja konee sestdesetih let in visek 
z ustavo I. 1974. Vojnam v bivsih jugo
slovanskih republikah sta v ucbeniku 
za osmi razred namenjeni dve strani. 
Pravzaprav je to del poglavja z naslo
vom "Ustanovitev srbske drzave«, ki je 
del sirsega sklopa z naslovom "Samo
upravljanje v Jugoslavij i«, ki pokriva cas 
od 1950 do 1995. Kot krivei za vojne 
so oznacene seeesionisticne republi 
ke, EU, Nemcija In Vatikan. Vloga 
Siobodana Milosevica v novejsi srbski 
politiki se ne omenja. Crnogorski ucbe
niki so v veCini primerov podobni , ce 
ne kar enaki srbskim. 

V hrvaskih ucbenikih lahko najdemo 
od zelo ostrih velikohrvaskih mnenj in 
vsebine do tistih raeionalnih in strpnih. 
V hrvaskih ucbenikih, ki so bili zajeti v 
analizo, govorijo 0 priseljevanju Vlahov 
na zahod in ne 0 naseljevanju Srbov. 
o Srbih se govori sele po koneu 17. 
stoletja. Vendar pa je v hrvaskih ucbe
nikih ne glede na enak nacin obdelane 
teme opaziti manjsa odstopanja pri 
pojasnjevanju nekaterih pojavov. Ven
dar gre Ie za poudarjanje razlicnih ele
mentov, ki jih navajajo vsi avtorji. Podpis 
pristopa k Trojnemu paktu, drzavni udar, 
demonstraeije in napad na Jugoslavijo 
I. 1941 so opisani zelo na kratko in brez 
vrednotenja dogodkov v smislu poziti
vno ali negativno. Nastanek NDH opi
sujejo kot politicno operaeijo, s katero 
sta Hitler in Mussolini izrabila hrvaske 
zelje po samostojni naeionalni drzavi. 
Obnovitev Jugoslavije I. 1945 je opisa
na kot zgodovinska nujnost, vendar pa 
je Titova Jugoslavija predstavljena kot 
nedemokraticna in z elementi total ita
rizma. Obnova Jugoslavije I. 1945 je 
opisana kot pozitivno dejanje, vendar 
brez custvenih opisov. Opisani so go
spodarska diskriminaeija razvitejsih 

republik (Slovenija in Hrvaska) in ovira
nje hrvaske kulture, predvsem po hrvaski 
pomladi. Zanimiva so poglavja, name
njena razpadu Jugoslavije, nastanku 
samostojne Hrvaske, vojni na Hrvaskem 
in hrvaskim akcijam za osvoboditev 
zasedenih ozemelj. Avtorji so tem te
mam namenili zelo razlicen prostor. Do
godki I. 1990 in 1991 so opisani v raz
ponu od 24 pa kar do 98 vrstic. Razpon 
je seveda zelo velik. Podobno je tudi z 
opisovanjem hrvaskega osvobajanja 
zasedenih ozemelj I. 1995. V nekaterih 
ucbenikih zasledimo strankarsko pro
pagando HDZ. 

Zanimiv je polozaj v BiH. Tam upo
rabljajo tri vrste ucbenikov. V Republiki 
srpski uporabljajo ucbenike iz Srbije. 
Najvecji del ucbenikov v hrvaskem delu 
je iz Hrvaske. V muslimanskem delu pa 
uporabljajo svoje ucbenike. Poseben 
problem predstavljajo vsebine, povezane 
z vojno v BiH. Vsaka skupnost jo raz
laga po svoje. Ucenci, ki naj bi pri po
uku zgodovine izvedeli kaj 0 vojni, pa 
so bili njene price in tezko sprejmejo 
razlago brez osebne prizadetosti ali 
osebnega pogleda na dogodke. Mor
da bodo spremembo prinesli nastaja
joci novi ucbeniki , ki nastajajo s po
mocjo mednarodne skupnosti in naj bi 
bili veljavni in v uporabi v vsej BiH. 

Udelezenci konference so poleg plenar
nega dela obiskali zalozbi DZS in Mo
drijan, ki izdajata ucbenike za zgodo
vino. Tam so jim predstavili naCin nastan
ka ucbenikov in njihovo deja z avtorji 
ucbenikov. Zadnji dan je bil po koncu 
dela organiziran izlet na Gorenjsko. 

•••••••••••••••• 
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Vojko Kunaver 

MEDNARODNA KONFERENCA PAKTA STABILNOSTI 
VJUGOVIHODNIEVROPIVBLAGOEVGRADU 
(BOLGARIJA) 15. IN 16. DECEMBRA 2000 

Na povabilo 8veta Evrope in Oddelka 
za balkanske studije univerze v Gradcu 
sem se kot predstavnik Republike 810-
venije s strani Ministrstva za solstvo, 
znanost in sport in Zavoda R8 za sol
stvo udelezil mednarodne konference 
pakta stabilnosti drzav JV Evrope z de
lovnim naslovom "Odnosi med spo
loma na Balkanu«. Na konferenci je bilo 
zbranih priblizno 30 predstavnikov drl:av 
omenjene regije, tu pa so bili tudi pred
stavniki 8veta Evrope in nekaterih dru
gih institucij , ki se ukvarjajo s proble
matiko poucevanja zgodovine (Georg 
Eckart Institut iz Nemeije) . 

Na pot smo se udelezenci konference 
podali ze v cetrtek, 14. 12. 2000, z ve
cino udelezencev konference pa sem 
se seznanil ze prvi vecer v hotelu Alen 
Mak v Blagoevgradu. Mesto samo ima 
priblizno 80.000 prebivalcev in lezi ka
kih sto kilometrov jugozahodno od 80-
fije. Z letalisca so nas prepeljali kar s 
taksiji. 

Z delom smo zaeeli naslednje jutro 
na Univerzi v Blagoevgradu. Pozdravila 
nas je predstavnica (prorektorica) uni
verze, potem pa smo poslusali preda
vanje 0 odnosih med spoloma na Bal
kanu , ki gaje namesto odsotnega prof. 
Mitterauerja prebral Karl Kaser (vodja 
projekta z graske univerze). V tem 
referatu je bila prikazana razlicna vloga 
moskih in zensk v zgodovini (balkan
skih drzav od Bizanca naprej) , ki se je 
problematike dotikala tako s cerkvene
ga kot tudi pravnega vidika. Tanja Ko
ceva (Boigarija) je spregovorila 0 od
nosih med spoloma kot 0 socioloski 
kategoriji in se dotaknila problema 
nasilja nad zenskami. Mihaela Gainusa 
(Romunija) se je v svojem referatu 0 
polozaju zensk v drugi polovici 20. stol. 
v Romuniji osredotoeila na tezak polo
zaj zensk v Romuniji v dobi vladavine 
Nikolaja Ceauseska in njegove zene 
Elene. 8voje misli je strnila v stavku, 
da je slo za posilstvo drzave in partije 
nad zensko (prepoved kontracepcije , 
brutalno spodbujanje rojslev, davek na 
samsko zivljenje ... ) . Kalarina Kolozova 

iz Makedonije se je v svojem referalu 
sprasevala, ali je z melodami , kakrsne 
uporabljamo pri preueevanju odnosov 
med spoloma in zgodovine Balkana, 
sploh mogoce razjasnili siluacijo v JV 
Evropi . Nekaj vee 0 polozaju zensk v 
sodobni Tureiji smo izvedeli iz referatov, 
ki sla ju pripravili Umul Azak in Basak 
Tug. Bislveno prelomnico v polozaju 
sodobne Turcije pomenijo reforme 
Kemala pase (AlatOrk) , simbol moder
ne Turcije poslane delovna zenska, 
simbol tradicionalne Turcije pa zenska 
mati. Prelomno lelo za lurske zenske 
je bilo 1928, dve leli pred lem pa je 
Turcija odpravila poligamijo. 

8 tem referatom smo sklenili dopol
danski del. 81edil je popoldanski del. 

Tudi Andreja Pelo iz Madzarske se 
je v svojem referatu dotaknila zenske 
problematike. Vecino zgodovinskih 
knjig so namrec napisal moski , ki so 
se problema zensk dotikali bolj obrob
no. Avtorica referata nam je predstavila 
tudi svoje pravkar izdano deja z na
slovom " Znamenite zenske na Ma
dzarskem v 20. stoletju«. 

V nadaljevanju je Peter Vodenijarev 
(Boigarija) govoril 0 problematiki od
nosov med spoloma v casu komuni
sticne vladavine v Boigariji. Rdeca nit 
tega referata je bila zivljenjska zgodba 
enega od lokalnih moz, ki mu sistem 
neprestano nasprotuje pri uresni
cevanju njegovih profesionalnih zelja in 
ambicij . Po mnenju avtorja je komuni
sticni sistem tudi do skrajnosti zaostril 
problem medgeneracijskih odnosov 
(vrednote!). Dasa Duhacek (filozofska 
fakulteta v Beogradu) iz Jugoslavije se 
je dotaknila problematike zensk v zad
njih desetih letih, ki so sprva odkrito 
podpirale (nacionalisticne) interese 
srbske oblasti , a so se jim na koncu 
postavile po robu. Tako so ze od zaeet
ka vojne na Hrvaskem "Zenske v cr
nem" vsak teden v Beogradu mimo 
protestirale proti vojni . Kasimira Daska
lova (Univerza v Sofiji, Boigarija) je v 
svojem referatu obravnavala polozaj 
zensk v Boigariji od zacetka 19. stol. 

pa vse do druge svetovne vojne. Te
meljna misel je bila, da se je pred drugo 
svetovno vojno razsirila misel 0 zen ski 
kot 0 nosilki razvoja , treba je podpirati 
njihovo znanje, se vedno pa je kot ideal 
za zensko veljala "mati herojev" . 

S temi referati in z diskusijo na to 
temo smo koncali prvi dan medna
rodne konference 0 odnosih med spo
loma na Balkanu. 

80botni, drugi del konference smo 
zaceli s predstavitvi jo podprojekta 
"Otrostvo na Balkanu", ki sta ga v 
imenu projektne skupine predstavila 
predstavnika oddelka za zgodovino 
beograjske filozofske fakultete Milan 
Ristovic in Dubravka Stojanovic. Gre za 
dodatne vsebine , ki bi se lahko po
ucevale v okviru pouka zgodovine v 
srednjih solah. Gradivo bo zbrano v 
obliki knjige, pri cemer bo ta vsebovala 
pet poglavij po deset strani (od tega tri 
strani navodil in sed em strani virov) . 
Velik poudarek pri obravnavanju teh 
dodatnih vsebin bo na obravnavi virov 
in slikovnega gradiva. Predlagatelji so 
nam predstavili tudi enD od poglavij z 
naslovom "Otroci - heroji« in primer 
partizanskega junaka Boska Buhe. V 
zvezi stem konkretnim primerom sem 
podal stalisce, da se mi z vidika stroke 
in danasnjega casa primer ne zdi 
dober. Menim namrec, da konkretni 
primer Boska Buhe za nase srednje
solce po vsej verjetnosti ne bo prevec 
zanimiv, gre pa tudi za enostransko 
prikazovanje herojstva, ki je tako ali pa 
drugace povezano z nasiljem druge 
svetovne vojne. Tudi nekateri drugi 
udelezenci so menili, da je omenjeni 
primer prevec srbsko specificen , da bi 
ga ponudili v gradivu, ki je namenjeno 
dijakom od Madzarske pa do Turcije. 
Enako bi lahko rekli tudi za primer stripa 
"Nikoli suznji« 0 partizanskih pionirjih 
Mirku in 8lavku, ki je bil silno popularen 
v Jugoslaviji v sestdesetih in sed em
desetih letih. Vsebinsko bode morali 
avtorji zadevo se zelo dobro pretresti , 
eeprav je ideja 0 dodatnem didaktic
nem gradivu dobra. Sem pa v tej zvezi 



opozoril tudi na dejstvo, da irnajo uei
telji in dijaki v Sioveniji zaradi razme
rorna obsezne snOVI, kl se obravnava 
veetrtem letniku, malo easa za dodat
ne vsebine, ki bi jih obravnavali pri red
nem pouku. In koneno je tu tudi matura, 
ki zmanjsuje manevrski prostor uCitelja 
zgodovine v srednji soli, da bi namenil 
vee easa dodatnirn vsebinam, ki jih ni 
niti v ucnem naertu niti v rnaturitetnern 
katalogu. 

V popoldanskem delu zadnjega dne 
smo pripravili se nekal pogledov na 
projekt v naslednjem letu in pripravili 
izhodisea za vsebinsko zasnovo pod
projektov Tako smo med drugim skle
nili, da bi namesto naslova .. Otrostvo 
na Balkanu« raje uporabi li naslov 
.. Otrostvo v preteklosti«, ker Madzarska 
in Siovenija Ie nista tipieno balkanski 
drzavi. Prav tako smo sklenili, da bi vsa 
gradivo pred konenim izidom pregle
dala se skupina strokovnjakov s fakultet 
po posameznih drzavah. Iz Siovenije 
sem za to predlagal de Boza Repeta. 
V naslednjem obdobju naj bi v okviru 
projekta .. Odnosi med spoloma na Bal-

Sem "alj 

kanu« sodelovali tudi Siovenci, in sicer 
v kombinaciji enkrat s Tureijo (7) in 
enkrat z Albanijo (!). Preueevali naj bi 
polozaj zensk, in sicer sem se odloCiI 
da bi preueevali dve temi: Delo in Prosti 
cas . Zelja organizatorjev je bila, da bi 
se studije lotil i tako, da bi med seboj 
primerjali dve bolj oddaljeni drzavi. 
Zaradi tega smo vkljueeni v relativno 
nenavadni kombinaciji z Albanijo in s 
TurCijo. Gradivo bi bilo treba pripraviti 
do junija leta 2001. 

Glede udelezencev konference lahko 
reeem, da sem bil prijetno preseneeen 
tako nad strokovnim nivojem izvajalcev 
kot tudi nad njihovim znanjem angle
skega jezika. V primerjavi s situacijo 
pred nekaj leti so vse tranzicijske 
drzave naredile obeuten korak naprej. 
To se vidi tudi po tem, da so udelezenci 
nastopali zelo samozavestno in suvere
no. Videti je, da v vseh tranzicijskih 
drzavah zelo veliko vlagajo v znanje, 
pri tem pa je pomoe iz Zahoda vee kot 
ocitna . Nasproti hotela se je bohotila 
velika in modern a stavba, v kateri je bil 
se pred desetimi Ie\! sedez komunistiene 

partije za celo Zahodno Boigarijo. Da
nes na njenem proeelju z velikimi po
zlaeenimi erkami zasledimo napis "Ame
rican University in Bulgaria«. 

Sklenil bi lahko z besedami, da sem 
se iz Boigarije vrnil zadovoljen in poln 
prijetnih vtisov nad strokovnostjo in tudi 
nad pripravljenostjo za sodelovanje 
med udelezenci , predstavniki drzav 
elanic pakta stabilnosti JV Evrope. Prvie 
po desetih letih sem se sreeal tudi s 
predstavniki Jugoslavije in s predstav
nico Crne gore. Da odnosi v zvezni 
republiki Jugoslaviji niso ravno idealni, 
smo vsi zelo hitro opazili. Predstavnica 
Crne gore je namree s svojimi beograj
skimi kolegi komunicirala v precej ostrih 
tonih , in to samo v angleskem jeziku ce-
10 takrat, ko je bil uradni del konference 
ze mim~. 

Vseeno pa so predstavniki Jugosla
vile pokazali veliko zanirnanja za nas 
solski sistem in kurikularno prenovo, 
tako da si ob nadaljevanju demokra
tienega procesa v teh (dveh) drzavah 
lahko obetamo se obilo sodelovanja. 

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Irena Rahotina 

ODMEV NA xxx. IBOROVANJE 
SLOVENSKIH IGODOVINARJEV 
NA ROSLI 
Velika je i e dasei enega, pa vendar ... 

Naslov elanka naj ne bi zvenel v tipicni 
slovenski maniri , da je treba predvsem 
iskati napake in kritizirati slabosti , prej 
nasprotno. 

Zborovanje je bilo v duhu prelomnih 
dogodkov in nedvomno je veliko pozi
tivnih prelomnih dogodkov v zadnjem 
desetletju dozivela tudi .. nasa zgodo
vina«, 

OsredotoCila bi se predvsem na pozi
tivne premike na srednjesolskem pod
roeju iz preprostega razloga, ker mi je 
kot srednjesolskemu uCitelju najbolj 
poznano. 

Vzemimo za zaeetek UCNI NACRT: 

Nedvomno pomeni velik korak na
prej, saj dovoljuje ueitelju veliko avto-

nomije, se vee, prieakuje, da bo ueitelj 
sam dovolj suveren, v izbiri in pod a
janju uenih vsebin. 

Res pa je, da imajo tudi ucni naerti 
svoje pomanjkljivosti. 

Izpostavila bi predvsem ucni naert za 
strokovne gimnazije. Dosedanja prak
sa kaze, da se precej dijakov teh gim
nazij odloca za zgodovino kot izbirni 
maturitetni predmet Zahtevani fond ur 
za izvedbo mature pri predmetu zgo
dovina je 280 ur. Po ucnem nacrtu za 
strokovne gimnazije pa je predvidenih 
samo 210 ur, dodatnih 35 ur se predvi
deva za t i. gospodarsko zgodovino. 
V vsakem pnmeru fond ur ni zadosten. 
Ravno tako nastane neusklajenost s 
predpisanimi uebeniki in zahtevanimi 
operativnimi cilji v maturitetnem kata-

logu. Sporn a je tudi zahteva po dose
ganju istega standarda znanja, ob manj
sem fondu ur kot pri splosnih gimna
zljah. 

MATURITETNI KATALOG 

Zdi se mi dovolj obsezen, pregleden 
in sistematicen. UCitelju dopusea dovolj 
avtonomiJe pri podajanju snovi. Opo
zarja Ie , katere vsebine mora dijak nuj
no poznati . 

Gotovo je tudi mozna dodatna dode
lava kataloga, vendar je dosedanji za 
izhodisee zelo dober. 

UCBENIKI 

Ce smo desetletja imeli problem za
radi premajhne ponudbe ucnih pripo
moekov, uebenikov, uCiI .. . , je sedaj sli
ka z vsakim letom drugaena. Prisli smo 
v obdobje, ko Je ueitelj v dilemi , kateri 
uebenik, ueni pripomoeek izbrati. Tako 
je ponovno na preizkusu uCiteljeva su
verenost In prav je tako. · 

Glede obsega vsebin: informacij je v 
njih veliko, ogromno. Zato jih razumem 
kot neke vrste obsezne informatorje, iz 
katerih po lastni presoji jemljem tisto 



---

D 

koliCino informacij, ki se mi pac zdi za 
tekoeo ueno uro primerna. 

Ali so vsi uebeniki dobri , zan imivi , 
uporabni? Dajati etiketo dober - slab 
se mi ne zdi posteno, saj vemo, da 
»imajo vsake oei svojega malarja«, in 
kar je ustreza meni glede na moj naein 
dela, je za nekoga drugega neupo
rabno. Zato je pray, da imamo na raz
polago vee moznosti , med katerimi lah
ko vsak ueitelj izbira sam. 

MATURA 

Zdi se mi velik korak naprej . In sicer 
v taki obliki, kot je sedaj, se pravi eks
terni. Zakaj? Zato ker sem preprieana, 
da se je pray zaradi take obi ike kako
Yost dela ueiteljev moeno dvignila. Ne 
trdim, da se je prej delalo slabo, vem 
da je vecina ueiteljev delala zelo dobro 
in sreno, vendar pa je marsikdo v tem 
poklicu videl tudi moznost za »vedre
nje«in stem metal slabo lue na celotno 
dejavnost. Eksterna matura je gotovo 
pognala v aktivnost taka ueitelje kat 
vodstva sol, saj se vsak euti odgovor
nega. Preprieana sem, da bo zato vsaj 
delno prispevala tudi k dvigu izgublje
nega ugleda ueiteljev v javnosti. 

Glede sprememb bi se mi zdelo smi
selno vpeljati moznost izbire med dve
ma obveznima predmetoma, poleg 
slovenskega jezika s knj izevnostjo bi 
moral po mojem mnenju dijak imeti 
pravico do izbire med tujim jezikom in 
matematiko. 

Kar se tiee mature iz zgodovine. Od 
samega zaeetka spremljam razvoj tega 
podroeja in mirne vesti lahko trdim, da 
so dosedanji ciani republiske pred
metne komisije za zgodovino naredili 
pravo pionirsko delo. Kakovost pol se 
z vsakim letom izboljsuje, tematski 
pristop pa se je izkazal za taka uCinko
vitega , da ga sprejemajo tudi druge 
predmetne sku pine. 

Ne trdim, da ni napak, se vedno se 
pojavljajo vprasanja, ki so nejasna, za
vajajoea, premalo ali prevec zahtevna 
ipd., vendar je to davek vsakega za
eetka. Ko bo fond ustreznih uprasanj 
dovolj velik, tudi slabe volje ueiteljev ne 
bo vee. 

Osebno podpiram tisti koncept pri 
izdelavi maturitetnih pol , ki ima za 
glavno vodilo narediti dijaku prijazno 
polo. 

Odpirata se tudi vprasanjl glede vpe
Ijave ustnega dela in vpeljave visjega 
nivoja mature pri zgodovini. 

Sem narj 

Dela in »borbe« je torej se dovolj , po
membno pa se mi zdi , da so temelji , 
na katerih se bo gradilo naprej, dobri. 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZASOLSTVO 

Vsee mi je, da se je ta institucija pri
blizala potrebam nas praktikov. Njena 
vloga ni vee primarno nadzorna, ampak 
svetovalna. Tak pristop pa vzbuja pri 
ueiteljih potrebno zaupanje. 

Pohvalila bi zlasti vpeljavo seminar
jev v obliki ekskurzij , kar se mi zdi za
detek verno. 

S predstavljanjem aktivnih metod po
ueevanja v sklopu studijskih skupin in 
semlnarjev pa se je zaeela pri veCini 
uCiteljev polniti vrzel v zanju iz meto
dologije, ki nam je je fakulteta dala pre
malo. 

Tudi spremenjen koncept revije »Zgo
dovina v soli« , je s svojimi uporabnimi 
in zanimivimi clanki postal a pri marsi
kateremu ueitelju pomemben »ucni 
pripomocek« . 

Marsikdo se najbrz sprasuje, kaksno 
zvezko ima do sedaj zapisano z 
zborovanjem zgodovinarjev na Rogl i. 
Ima. Govorilo se je 0 prelomnicah in s 
elankom sem zelela poudariti, da je 
nasa »solska zgodov ina« dosegla 
veliko pozitivnih prelomnic na vseh 
nivojih. Na napake ne pozabljam niti 
jih ne zanikam, vendar se mi zdi pray, 
da zacnemo vsi skupaj iskati v nas 
samih , na delovnem mestu in nasem 
okolju predvsem pozitivne spremembe. 

I 
In Rogla? 
Strokovni del zborovanja je bil po 

mojem mnenju preobsezen, referati so 
se vrstili kot po tekoeem traku , kar ni 
imelo zelenega ueinka. Prevelika kon
centracija podatkov utruja, kar se je 
pokazalo pri diskusijah, ki jih tako rekoe 
ni bilo. 

Prijetna novost se mi je zdela vpe
Ijava solske sekcije. Zal ni dala tistih 
rezultatov, kot smo jih vsi prieakovali. 
Zatajila je diskusija. Zakaj? Ker je pre
prosto ni bilo . Zakaj ne? Mislim, da je 
veCina slusateljev bila ze ad dopol
danskega, strokovnega dela preutru
jena in nerazpolozena za aktivno di
skusijo, kar pa se zdalee ne pomeni , 
da ta ne bi bila potrebna. Nasprotno, 
odprtih vprasanj, ki muCijo ueitelje 
praktike , je velika , zato je vpeljava 
solske sekcije vee kat smiselna in po
trebna. 

Najbrz bo treba razmisliti a drugae
nem naeinu dela. Poleg manjsega 
stevila referatov pri strokovnem delu bi 
bila smiselna tudi delitev na manjse 
sku pine pri izvajanju solske sekcije. 
Taka oblika dela bi veliko prej spod
budila posameznika, da bi se vkljueil v 
debato in izrazil svoje pomisleke, po
glede, vprasanja. 

Zavedam se, da ni organizacijsko 
preporsto najti ustrezen prostor za taka 
obliko dela, vendar pa bi po mojem sa
mo taksna oblika dala zelene rezultate. 

Sklenila bi z naslednjo mislijo: Ne
dvomno je bilo velika narejenega, go
tovo je dela se velika , vendar si zaslu
zijo vsi dosedanji aktivni ustvarjalci v 
prelomnem desetletju »nase zgodovi
ne« iskreno pohvalo . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nives Santin Regvat 

INTERDISCIPLINARNI POGLED NA KRAS 
Bllateralni seminar, Seiana, 13.-17. 11. 2000 

Sreeanje slovenskih in avstrijskih pro
fesorJev zgodovine na bilateralnih se
minarjih je letos potekalo ze desetie. 
Sprva je seminar potekal v Avstriji , po
zneje deloma v Avstriji deloma v Slo
veniji, zadnja leta pa Ie v Sioveniji . 

Novembra 2000 sma se zbrali na pet
dnevnem semlnarju v Sezani, ki sta 
organizirala Pedagoski institut iz Ce-

lovca (mag. Gutownig) in Zavod RS za 
solstvo iz Ljubljane (prof. Furst). Tema 
seminarja je bila Kras v zgodovinskem, 
geografskem, geoloskem, literarnem 
pogledu - torej interdisciplinarni pristop 
k obravnavani temi . 

Predavanja so potekala v Postojni na 
Institutu za krasoslovje. Institut ni Ie 
center krasoslovja, ki sodeluje s po-



dobnimi centr i od Italije do Japonske, 
temvec je tudi nase studijsko sredisce 
podiplomskega studija krasoslovja. Pre
davatelja (dr Siabe, mag. Kogovsek) 
sta predstavila etimologijo imena kras 
(indoevropska beseda kara) , kraske 
pojave, sledilne tehnike ... Navzoce je 
se posebej zanimalo dvoje: ravnovesje 
med ekologijo in obcutljivim kraskim 
svetom (problem reke Reke, razne de
ponije) in posledice gradnje avtoceste 
za kraske jame. Med gradnjo avtoceste 
so namrec odkrili nove jame, ki so se
daj »skrite» za obcestnimi zidovi (hori
zontalne jame) ali pod betonskimi po
krovi (vertikalne jame). Zelo zanimivo je 
bilo predavanje dr Kranjca, v katerem 
je prikazal pojavljanje Krasa v zgodo
vinskih virih oziroma znanstveno zani
manje za omenjeno temo. Osrednje 
mesto seveda pripada Janezu Vajkardu 
Valvasorju. 

Kraske pojave smo naslednje dneve 
spoznavali na terenu (mag. Miklawc) . Po 
ogledu Cerkniskega polja (presihajoce 
jezero, ponori), Rakovega Skocjana (na
ravni most) in podzemnih lepotic Po
stojnske in Skocjanskih jam smo sku
sali vtise nadgraditi z delom v delav
nicah. Zal nam je dezevno vreme pre
precilo spoznavanje botanike in geo
logije Krasa. Pri delu v delavnicah sta 
se nam pridruzila kolega iz trzaskega 
Znanstvenega liceja Franceta Preserna. 

Udelezenci seminarja smo s seboj 
prinesli literaturo 0 Krasu. Najvec gra
diva je bilo z geografskega oziroma 
speleoloskega podrocja. Vprasali smo 
se, koliko je Kras prisoten v ucnih na
Crtih oziroma pri katerih predmetih ucen
ci v Sioveniji, Avstriji in Italiji slisijo 0 

Krasu? V glavnem se s kraskim svetom 

Sem nalj 

srecajo pri geografiji . Pri pouku zgodo
vine je Kras povezan s prvo svetovno 
vOjno. 

Za avstrijske kolege pa je bilo pravo 
odkritje poezija Srecka Kosovela. Kar 
nekaj kolegov poucuje zgodovino in 
nemsCino. Pri prebiranju nemske litera
ture 0 Krasu so se srecali s Kosovelo
vimi pesmimi, ki ocitno niso vkljucene 
v poucevanje knjizevnosti 20. stoletja 
v avstrijskih gimnazijah. Nad njegovimi 
pesmimi , se posebej ekspresionistic
nimi , so bili ocarani. Obisk Kosovelove 
rojstne hise in prijazna kustusova pred
stavitev njegovega zivljenja in dela sta 
zaokrozila temeljno informacijo in vzbu
dila zeljo po nadaljnjem spoznavanju 
njegovih pesmi. 

Predavanje dr. Oarovca z naslovom 
Prerez zgodovine slovenske Istre s po
udarkom na medsebojnem odnosu 
Siovencev, Hrvatov in Italijanov je zajelo 
zgodovino tega prostora od prve pisne 
omembe Siovanov v pismih papeza 
Gregorja I. (6. stol.) pa do osimskih 
sporazumov 1975 oziroma do pro
blemov juzne meje s Hrvasko. V razpra
vi so se pojavila predvsem vprasanja 
o istrskih toponimih, 0 odnosih med Ju
goslavijo in Italijo po drugi svetovni 
vojni (izseljevanje) in seveda 0 aktu
alnih odprtih vprasanjih med Siovenijo 
in Hrvasko. 

Srecanje s krasko arhitekturo (Stan
jel), lipicanci in kulinariko je zaokrozilo 
petdnevno spoznavanje Krasa. 

Posebno dozivetje je bil literarni ve
eer, ko je Lojze Wisser v slovensCini in 
nemscini prebiral odlomke tistih avtor
jev, ki so se v svojih delih dotaknili Kra
sa (Kosovel, Voranc idr). 

Zanimanje med avstrijskimi kolegi za 
seminar (15 udelezencev) je bilo zelo 
veliko, saj se ga vsi zalnteresirani niso 
mogli udeleziti. Zato je bilo toliko vecje 
razocaranje , ko so videli, da sva s slo
venske strani Ie dva udelezenca. Zakaj 
je med avstrijskimi kolegi toliksno zani
manje? Razlogi so razlicni. V Avstrij i ima 
uCitelj na voljo vsaj dva tedna (Iahko 
tudi tri) za seminarje, ki jih izbira po last
ni presoji. Srecanje z zgodovino in kul
turo sosednjega naroda je zagotovo 
pozitivna izkusnja. Nekateri kolegi so 
se ze veckrat udelezili tovrstnih semi
narjev in tako so spoznali ze velik del 
nase dezele. Tud i svojim ucencem po
sredujejo pozitivne izkusnje, saj mars i
kdo organizira solske ekskurzije v Slo
venijo. Med udelezenci je zagotovo re
korder kolega iz Vorarlberga, ki se je 
udelezil vseh desetih seminarjev in je 
od organizatorjev v spomin dobil knijgo 
Gradnikovih pesmi. Navzlic obdobju 
informatike je vzpostavljanje osebnih 
stikov zelo pomembno. Zato je bilo ra
zocaranje avstrijskih in italijanskih kole
gOY ob tako skromni slovenski udelezbi 
ocitno. 

Kaj pa mi pridobimo z udelezbo na 
bilateralnem seminarju na domaCih 
tleh? Vzpostavljanje osebnih stikov, pri
merjava ucnih nacrtov, delovnih pogo
jev, moznost izpopolnjevanja, izme
njava strokovne literature so nepre
cenljivi. Oelo v delavnicah - organ i
zacija in izvedba (potekalo je tudi s 
pomocjo intervjuvanja domacinov) je 
bila prijetna osvezitev in popestritev. 

Nasvidenje jeseni v Prekmurju. 
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Evropa in slovenske deiele v obdobju 1815-1848 
Avtor 80lidar Mrevlje s pritujoclm del om nadaljuje serijo pnrocnikov za 

ucitelje zgodovlne v osnovnt soh. Struktura in vsebinska zasnova je enaka 
kot pri obeh, kl sta ze Iz~la (Rojslvo moderne Evrope in Evropa in svet ad 
16. do 18. sloletja); vsako poglavj@ je sestavljeno iz ucno-cilJne strukture, 

motlvaciJskega pnstopa In strokovno-teoreti~nlh osnov. 
V knJI91 so obdelanl tnJP vsebms. skiopi tovropa 10 slovenske dezele v 
obdobJu 1815-1848 Slovene od 1815-1848, ~evoluciJa v habsburskl 

ml na hili," na 51 .venskem 
Delo so strokovno pregledall I" ocenll!" dr Stefa!'" Trojar, Cavia Karba, 

VII· d Brod .... 'k ,n vOJko Kunaver. 
~ 
o 
0... 
([) 

po 'e ",ksu n. naslov ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOLSlVO, PoIJ.nsk. 28, 1000 
t KS () 05 199. e-po~: MajaHribar@zrss.s! 
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I Navod la avtorjem n avtor cam 

Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov 
V zelji, da bi dosegli enotno obliko elankov in prispevkov ter poenostavili redakcjski postopek, avtorje in avtorice elankov 

in prispevkov prosimo, da v Cim vee)i meri upostevajo naslednja navodila za pisan)e: 

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.: 

Literatu ra: 

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 knjige 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 prislo vee 
obvestil, ki govorijo 0 rnoznem velikem turskern vpadu, razdeljenern v vee krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in Stajersko. 
(Simoniti, str. 119). Na koncu elanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu. 

ali pod erto: 

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 humanizrnu in renesansi, Ljubljana 1993. 

vir: 
Zapisnik revizijske komisije , pisan 9. oktobra 1904. BMM, Arhiv obrtnikov 1904. 

5. danke in prispevke lahko oprernite tudi s shemarni , zemljevidi , barvnimi in erno-belimi fotografijami , diapozitivi ipd. , 
slikovno gradivo ustrezno ostevileite, rned besedilom prispevka pa ustrezno oznaeite, 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 ornembi ustrezno pojasnite, lahko v oklepaju poleg kratice ali pa v ustrezni 

opombi; 
8. pri poroCilih in ocenah razlicne literature in didakticnih gradiv s podrocja solstva v naslovu navedite ime in priimek avtorja 

obravnavane publikacije oz. didaktienega grad iva, toeen naslov publikacije oz. didakticega grad iva, zalozbo, 
kral in leto izdaje, stevilo vseh strani obravnavane publikacije, stevilo slik (barvnih in crno-belih), shem, zemljevidov ipd ., 
pri didakticnih gradivih pa glavne znacilnosti, npr. pri CD-ROM-ih stevilo gesel , avtorja, zaloznika in kraj ter leto izdaje; 

9. vse prispele danke recenzirajo ciani uredniskega odbora, odgovorni urednik pa je zadolzen, da avtorje obvesti , ali so 
prispevki ustrezni za objavo ali zavrnjeni; 

10. elankov, prispevkov in nenaroeenega gradiva ne vraeamo; 
11 . prispevke posljite na disketi z oznacenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu; 
12. besedilo na disketi in izpisu na zaeetku opremite z vasim imenom in priirnkom, akadernskirn oz. strokovnim nazivom, 

imenorn in naslovom ustanove, kjer ste zaposleni, z vasim domaCim naslovom, posto s post no stevilko, EMSO-m, 
stevilko ziro/tekoeega racuna, tocnim naslovom banke, kjer imate odprt ziro/tekoei raeun , daveno stevilko in stevilko 
telefona, na kateri ste dosegljivi; 

13. dodatno gradivo in diskete prilozite v posebno kuverto; 
14. za pravilnost navedb v prispevkih odgovoraja)o avtorji sami. 



Danijela Trskan, magistra, profesorica zgodovine in fran- : Jasna Banjac, profesorica zgodovine in sociologije, uti- : Stane Granda, doktor, docent, Oddelek za zgodovino , 
coskegajezika, Gimnazija Bezigrad, Periceva 4, Ljubljana 0 teljica svetovalka, Osnovna sola Franceta Bevka, Ulica 0 Filozofska fakulteta, Askerceva 2, 1000 Ljubljana 

METODA DELA S SLlKOVNIM GRADIVOM 
Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljubljana 

NIKOLI VEC NE BO, KOT JE BllO 
OBRAVNAVA REFORMACIJE 

. . . . . . S POMOCJO ZGOSCENKE ZGODOVINSKI Siovenci so v revoluciji 1848/49 poleg splosnlh avstrijskih 
Avtonca predstavlja metodo dela s sllkovnlm gradlvom, kl o. 0 zasledovall tudl svoje posebne Interese. TI so bill predvsem 

PRI POUKU ZGODOVINE 

je razdeljena v posamezne metode, npr. s fotografijami , : CASOVNI TRAK : Zdruzena Siovenija, uvedba slovenskegajezika v sole in urade 
umetnlskim slikami , karikaturami, Sl~tistlcnimi tabela~i , grafi, : Opisana izvedba ure na temo reformacije z uporabo CO- : in zavracanje vkljucitve Avstrije v Zdruzeno Nemcijo. Zato so 
plakatl , sklcaml In zemljevldL Vprasanja, kl se nanasajo na 0 ROM-a Zgodovinski casovni trak je samo ena izmed mnogih 0 sestavlh posebno petlcljo In jO. skupaj s podpisl p~s l ah v 
shkovno gradlvo, spodbujajo ucence k slstematlcnemu opa- : moznosti . Omogoca uporabo nove tehnologije , kombinirano : dunajskl parlament. Po revolucljl je dunajska.vlada upostevala 
zovanju , anallzlln vrednotenju shkovnega gradlva. 0 z aktivnim delom ucencev, ki ob slikovnem gradivu, geslih , 0 Siovence kot enoten narod ne glede na dezelne meje. 

o porocanju, svoje znanje poglobijo in utrdijo. 0 

: BlazVurnik, profesor zgodovine in sociologije, kustos, 
Vilma Brodnik, profesorica zgodovine in diplomirana 0 0 Mestni muzej Ljubljana, Gosposkaulica 15,1000 Ljubljana 

etnolog.inja, ~amostojna s~eto~alka, Zavod Republike : Ervin Dolenc, doktor, visji znanstveni sodelavec, Institut : BOJ MED VELlKOSRBSTVOM 
Siovemje za solstvo, OE Ljubljana, Parmova 33, 1000 • za novejso zgodovino Kongresni trg 1 1000 Ljubljana 0 , 

Ljubljana 0' . ' 0 CENTRAlIZMOM, AVTONOMIZMOM 
ITAllJANSKI FASIZEM, SlOVENCI, IN FEDERAllZMOM DO SPREJEMA 

IZKUSTVENO UCENJE IN AKTIVNO 
POUCEVANJE ZGODOVINE S POMOCJO 

IGRE VlOG IN SIMULACIJE 

SlOVENSK FASIZEM VIDOVDANSKE USTAVE 

Avtorica v clanku, ki je nastal na temelju njenega predavanja 0 

na seminarju Aktivno poucevanje in ucenje zgodovine, pred- : 
stavlja teoreticna izhodisca izkustvenega ucenja prek metod 0 

igre vlog in simulacije. V nadaljevanju predstavi primere upo- : 
rabe metode igre vlog pri pouku zgodovine. 

Clanek kratko povzema bistvene znacilnosti italijanskega : Prispevek obravnava razlicne programe in nacrte v zvezi z 
fasizma od pogojev, ki so ga omogoCiIi , do njegovega do- : notranjo ureditvijo Kraljevine SHS pred izglasovanjem vidov
koncnega padca ob koncu druge svetovne vojne. Posebej 0 danske ustave , ki so razlicno predvidevali resitev jugo
obravnava fasizem v njegovem odnosu do slovenske in hrva- : slovanskega vprasanja; od velikosrbske resitve jugoslo
ske manjsine v Julijski krajini , ter odgovor manjsine na fasi- 0 vanskega vprasanja prek centralizma do avtonomizma in fe
sticni pritisk. Odmeve in zgledovanja pri fasizmu pa najde tu- : derativnih idej 
di pri Siovencih v prvi jugoslovanski drzavL 

Pavia Karba, magistra, profesorica zgodovine in geo- 0 Janez Marolt, doktor, docent, Oddelek za zgodovino, Filo- 0 

grafije, uCiteljica svetnica, Osnovna sola Ivana Cankarja, : zofska fakulteta, ASkerceva 2, 1000 Ljubljana 0 

Cankarjeva 5, 2000 Maribor 
RAZVOJ KOlEDARJA 

RAZISKOVAlNO UCENJE PRI POUKU 0 

ZGODOVINE V OSNOVNI IN SREDNJI SOLI 0 • V preglednem clanku avtor sledi nastajanju koledarja v : 
o visoklh kulturah Mezopotamije, Egipta, Kitajske in Latinske 0 

Avtorica v clanku predstavlja teoreticno-prakticne vidike : Amerike. Grcija oblikuje ime koledarja in Metonov ciklus. : 
raziskovalnega ucenja pri pouku zgodovine 0 osnovni in sred- 0 Reformo koledaqa je na osnovi koledarja Nume Pompilija v • 
nji soiL : Rimu izpeljal Julij Cezar in se zato imenuje po njem julijanski : 

• koledar. Ker izracun trajanja enega leta ni bil tocen , je papel' 0 

: Gregor XIII. izvedel reformo koledarja leta 1582, ki je po njem • 
o dobil ime - gregorijanski koledar in ga uporabljamo se danes. 0 

\ 
~Vr 

~~ 
~ 

\1' 

1 



~- - - :r -..----------

£ - /\ \. ~ 

BZS • IZOBRAZEV~U(jO ZALOZ~ISTVO 
~. ~-- - "- .. 

PREDSTAVLJA XBIRKO 

I
Y 

za zgodovino v osemletni in devetletni osnovni soli 

Star; in srednji vek - ucbenik, 
Obiiiimo stari in srednji vek - delovni zvezek 

Ucni kompleti: 

Novi vek - ucben;k, 
Novi vek - delavn; zvezek 

• omogoi'ajo uresnii'evanje splosnih in del nih ciljev predmeta, 
• spodbujajo samostojno dele ui'encev, 
• razvijajo sposobnost zgodovinskega misljenja in prepoznavanja vzorcev 

zgodovinskega dogajanja, 
• razvijajo funkcionalno pismenost ui'encev, 
• omogocajo redno dele z zgodovinskimi viri in razvoj zgodovinskih vescin, 
• bogato slikovno in drugo informativno gradivo spodbuja razvoj predstav 

o zivljenju v preteklosti in vzivljanje v takratne razmere, 
• jezik in zahtevnost besedila sta prilagojena starostni stopnji ucencev. 

Ucne komplete za posamezne razrede dopolnjuje 
se Zgodovinski atlas za osnovno solo . 

Informacije: 
DZS, d. d., Izobrazevalno zaloznistvo 
Mestni trg 26 
1538 Ljubljana 
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