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DRlA VNO - NACIONALNO 
Temeljna naloga sole je nedvomno ueenje za kakovostno 

znanje, vsaj v osnovni in srednji pa je skoraj enakovredna 
temu tudi vzgoja. Dosedanje drzavne tvorbe, v katere smo 
bili vkljueeni Siovenci, so vzgoji namenjale veliko pozor
nosl. Ta ni bila nevtralna, ampak v skladu z vrednostnimi 
kriteriji vsakokratne druzbe. To je pogosto vodilo v konflikt 
tako z druzinsko, kot pri Siovencih se posebno z nacionalno 
vzgojo, saj so bile sole pomemben element potujeevanja. 

Nekdanja vzgoja je bila se pod posebno skrbjo drzave. 
Posebno skrb so namenjali zlasti humanistienim in druzbo
slovnim predmetom, pa tudi prirodoslovje in fizika nista 
bili povsem nevtralni. Ideoloskost vzgoje se je zaeela prav
zaprav ze z izbiro ueiteljskega kadra. Samo se policija, ze 
vojska ne vee, je bila delezna take pozornosti. Tam so pre
verjali ideoloskost prednikov in celo otroske de)avnosti. 
Spomnimo se samo nekdanjih »ideoloskih« plenumov in 
stevilnih drugih akcij za pravilno »orientacijo« solskega 
osebja in solskih programov. Seveda pa so poleg 
»pravilno« naravnanih ueiteljev vedno obstajali , zal v 
manjsini, tudi taki, ki jim nihee nikjer in nikoli ni mogel 
nieesar oeitati . 

Z nastankom demokratiene in samostojne Siovenije je 
ideoloski pritisk nanjo popustil, zato pa ni boj za oblast 
nad solo nie manj brezkompromisen. Ze nekaj let oPalam, 
da maturanti gimnazij in drugih srednjih sol malo ali nieesar 
ne vedo 0 nekaterih tragienih dogodkih polpretekle dobe, 
na pnmer 0 povojnih pobojih . Tega niso krivi toliko uebenlki 
kot ueitelji, ki pravzaprav ne vedo, kako bi se problema 
lotili in ga zato pustijo ob strani . Vrednostne ocene tega 
zalostnega poglavja slovenske zgodovine prepuseam 
morali ueiteljev, vsaj elovesko tragedijo, humanistieno 
dimenzi)o tega dogajanja, pa bi dijakinje in dijaki Ie morali 
poznati. Sledn)i primer izpostavljam, ker je ta zrtev »neideo
loskosti sole«. Tako kot je treba opozoriti na tragienost vseh 
oblik ideoloske in flzlene kolaboracije, je treba opozoriti 
tudi na zavrzenost bratomorne vojne in izvensodnih (tudi 
sodni ne zasluzijo boljse ocene) pobojev. 

Siovenska sola je v svojih prizadevanjih za neideoloskost 
brez kompasa. To se najbolj kaze v pomanjkljivi drZavljanski 
vzgoji , za katero pravzaprav ni jasno, kaj naj bi bila. Prejsnja 
je vzgajala ideoloske patriote, sedanja nikakrsnih, kar je 
se slabse. To naj bl, po mojih vesteh, v zadnjem casu odknli 
celo v slovenski vojski Stevilni vojaki so brez narodne In 
drZavljanske zavesti , patriotlzma, ki je v odloeilnih trenutkih 
obieajno pomembnejsi od najmoderne)sega orozja . Brez 
tega ne gre niti v profesionalni vojski. Primeri iz sporta (ko
sarkasi - nogometasi) so tudi dokaj zgovorni. 

Vprasanje domovinske vzgoje je strokovno in na nek 
naein tudi politic no. Izhajati mora iz opredelitve temeljnih 
vrednot eloveka in drZavljana v Sioveniji , 0 eemer popolne
ga soglasja verjetno nikoli ne boo Predvsem pa ne more 
biti do men a neke stroke, ampak zdrav kompromis . Pod
pisani je prepriean, da morajo temeljne sestavine doloeiti 
ueitelji slovenskega jezika in literature, zgodovine in 
pravniki, filozofi ter sociologi . Ziasti raven splosne pravne 
izobrazbe je pri slovenskih drzavljanih na zaskrbljujoee 

1 Tino Htlbar, Nova, osamosVOJeM vol,a Siovencev SIovencI ln drfava SAZU, ljubijana, 1995, 
sir 285-286 

kolumna 

INl", 
nizkem nivoju in je bistveno veeji problem kO\~n~ 
nepismenost«, 0 kateri je zadnje case tEO' Slisati.. N~e~ 
sknvnost nI, .d~ vrsta slovenskih dr Vmi~ir<s 
slovensko vkl)ucevan)e v Evropsko zv 0 i Lge~ 
!izlran)a te organizacije, ampak zara obupa nacf- pr~ 
poeasno preobrazbo Siovenije v pravno ~-"o. Preg&~i 
so, da bo nase vkl)ueevan)e v Evropo vzposr~ mini
mum vladavine prava. 

Temeljita obravnava domovinske vzgoje zahteva poglo
bljen studij in strpno diskusijo. Tega se bo treba v pri
hodnosti vsekakor lotiti. Pred tem pa je treba ugotoviti, ali 
obstaja zato vsaj temeljna pripravljenost solskih oblasti. 
Dokler ugotavljamo, da v drzavi nimamo razeiseenih 
temeljnih po)mov, je vse skupaj vprasl)lvo. Navedimo samo 
naslednje primere. V novi slovenski drzavi tudi urad no se 
kar naprej ostajajo »republiskl« organ I. Siovenska drzava 
za njih se ne obstaja, se vedno zivljo v jugoslovanski 
federaciji . Tisti , ki smo desetletja ziveli v nekdanji federaciji , 
zagotovo imamo pravico motiti se v vsakdanjem govor
jenju. Ko pa to dejstvo dokazujejo uradni nazivi in stam
piljke teh organov, pa pomot ni vee, ampak je najman) 
neodpustljiva malomarnost ter popolna neodgovornost, 
ee ze ne kaj drugega. Da zadeve niso nedolzne so 
pokazale zahteve po ustreznem spostovanlu drzav~ ob 
koncu solskega leta. Stevilni ueitelji in ravnatelji so se uprli 
petju himne, razobesanju zastave, torej spostovanju 
drzave. Drzava ni last in posest vodilnih POlltikov, ampak 
nasa, od nas vseh , ne glede na 10, koga volimo in kdo je 
trenutno na vladi. Ueitelji so v sluzbl drzave, ne vladnih 
garnitur. Tudi neobesanje drzavnih zastav ob drzavnih 
praznikih je dovolj zgovorno. 

Problem drzavljanske zavesti slovensklh solskih oblasti 
kaze ludi raba besede nacionalen namesto drzaven. Jezi
kovno neizobralenost kalemo, kadar nameslo slovenskih 
besed uporabljamo tUlke. Siovenseina ima glede besed 
Ijudski , naroden in drzaven nekatere specifll3nosll, kl so 
plod nase zgodovine. Siovenci smo se vee kot stoletje 
borili za nase nacionalne ali narodne, ne pa za drzavne 
pravice. Siovenci smo nacija ali narod ze vsa) od Trubarja, 
ee ze ne prej in z nastankom slovenske drzave se ni niCS 
spremenilo . Filozof prof. dr. Tine Hribar ima za nastanek 
samostojne slovenske drzave gotovo izjemne zasluge in 
njegova trditev, da smo Siovenci z nastankom lastne 
drZave postali naclja, je v zahodnoevropski rabl Ie besede 
gotovo pravilna, zal pa neustrezna za lepo slovensko 
govorjenje' Siovenska nacija ali narod so namree se 
vedno tudi porabskl , koroskl , Irzaski , gonskl, beneski 
Siovenci in Rezijani ter nekateri Izsel)enci, mkoll pa ne bodo 
Itali)ani, Madzari In drugi neslovenci, kl zivilO med nami. 
Om so lahko najodlienejsi slovenski drzavllanl , mso pa del 
slovenske nacije v slovenskem razumevanju In rabi te 
besede. Posledice takih naziranl niso nedolzne. Nek moj 
prijatelj, ki je bil donedavnega odlieen Siovenec in je 
verjetno se danes, pod vpllvom teh jezlkovnih spremeb 
pri nas ze izjavlja, de je slovensko govoreei Italijan. Kolikor 
verjamem na eni strani v dobronamernost in filozofsko 
utemeljenost predloga prof. dr. Tinela Hribarja, ki pa je 
verletno spregledal slovensko terminologijo in njeno 
zgodovinsko vsidranosl, pa ne verjamem tistim, ki nas 
neprestano zasipavajo z raznimi novimi »nacionalnimi« 
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organi . Pri njih gre za nekriticni in nedomisljen modemizem 
ali pa, kar je bolj verjetno, za nasprotovanje, sovrastvo do 
pojma drZava, ki sta nam bila vsiljena v polpretekli dobi. 
Dobesedno smesno je slisati, ko se govori 0 nacionalnem 
veterinarskem uradu, ko vsakdo ve, da je to drzavni in da 
z narodnostjo nima nobene zveze. Vrsto sodobnih sloven
skih »nacionalnih" voditeljev bo mogoce zgodovina uvrstila 
med nase ugledne drzavnike, nikoli pa med narodne 
voditelje . Db desetletnici slovenske samostojne drzave 
mnoge v Sioveniji se vedno strese, ko slisijo pojem drZava, 
drzavni , drzavljani . Zanimivo je, da pojem nacionalni 
mnoge moti, vendar ga napacno prevajajo. Tako na primer 
»narodni usklajevalec« za dusno oskrbo Siovencev po 
svetu ni narodni, ampak drzavni. Najodgovomejsi oblastni 
organi slovenske drzave bi morali se prav posebno skrb 
namenjati slovenskemu jeziku, tako pa stojijo v prvi vrsti 
njegovih popacevalcev. Ker stem spodmikajo temeljni 

Oanijela Trskan 

kamen na katerem bi morala sloneti drzavljanska vzgoja, 
njihovim namenom in prizadevanjem na tem podroeju ne 
gre ne zaupati ne verjeti . 

Siovenci smo vedno imeli tudi uCitelje, ki so mislili z lastno 
glavo in niso sodili med Cankarjeve hlapce. S svojimi priza
devanji so najprej sluzili slovenskemu narodu in se de
jansko upirali svojim oblastem. Nagovarjati k temu danes, 
ko imamo lastno drzavo je sicer tragicno, vendar potrebno. 
Zato naj izstopijo iz raznih »nacionalnih kurikulamih svetov« 
in drugih neustrezno poimenovanih organov in postanejo 
ciani drzavnih posvetovalnih in drugacnih teles ter 
pripravljajo ucence na drZavne in ne na nacionalne preiz
kuse znanja. Ce ne bode ucitelji slovenski mladini priblizali 
slovenske drzave in ee ne bo imel slovenski jezik ustrez
neg a in spostljivega polozaja v slovenski druzbi in se 
posebno v soli, je bilo vse slovensko osamosvajanje brez 
pravega smisla. 

Dr. Stane Granda 

ALTERNATIVNO OCENJEVANJE PRI Z60DOVINI 
Tradicionalno ocenjevanje znanja poteka pogosto v pisni 

obliki (najveekrat se s tehniko ocenjevanja ocenjujejo pisni 
preizkusi oz. test i) ali pa v ustni obliki z ustnim preizkusom 
znanja ucencev. 

Ker pa so koneni izdelki ucencev lahko tudi drugaeni (npr. 
porocila, posterji, miselni vzorci, prosojnice, Clanki ipd.) pa 
je potrebno uporabljati drugaeno tehniko ocenjevanja. So
dobno ocenjevanje zahteva tudi vkljucevanje ucencev v oce
njevanje, zato je pomembno, kako navaditi ucence na samo
ocenjevanje in tudi na razmislek 0 lastnem ucenju. Ce je pri 
tradicionalnem ocenjevanju glavno vprasanje , kaj ueenci 
vedo, pa je pri sodobnem oz. alternativnem ocenjevanju 
glavno vprasanje, kaj ucenci lahko naredijo oz. kako lahko 
naredijo. Samoocenjevanje, refleksi ja in razlicni avtenticni 
izdelki pa so sestavni del tudi osebne mape, ki predstavlja 
dopolnilo k tradicionalnim pisnim ali ustnim preizkusom 
znanja ueencev. 

V prispevku so predstavljeni primeri altemativnega ocenJe
vanja, samoocenjevanJe in primeri alternativnega pouka pri 
zgodovini. 

Alternativno ocenjevanje 
Alternativno ocenjevanje, ki ga izvajajo ueitelji, lahko 

razdelimo v tn vrste: ocenJevanJe ucnega procesa, ocenje
vanje koncnega izdelka in ocenjevanje osebne mape. 
Usmerjeno je na opravljanje nalog pri ucencih, na njihove 
dejavnosti (pomanjkljivosti, slabosti) in na napredek 
posameznega ueenca. 

Prva vrsta altemativnega ocenjevanja je ocenjevanje 
ucnega procesa (odnosa, vedenja in nacina dela ucen
cev). Gre za spremljanje branja, pisanJa, organizacije dela 
in komunikacije (np,- sodelovanja v skupini in diskusiji). 

Spodnja preglednica prikazuje primer ocenJevanJa dela ucencev v skupini. (Social Studies: Rubrics: 14) 

Skupinsko delo [ Odlicno ~ Siabo 

Vsak clan skupine razume skupinsko nalogo. 5 4 3 2 

Vsak Clan skupine razume, kaksno je njegovo delo v skupini . 5 4 3 2 1 
Ciani so pripravljeni poslusati drug drugega. 5 4 3 2 1 
Ciani kaZejo voditeljske sposobnosti. 5 4 3 2 

Ciani spodbujajo druge, da izrazijo svoja mnenja ali prispevajo podatke. 5 4 3 2 

Ciani jasno in logicno predstavljajo svoje ideje oz. podatke. 5 4 3 2 

Vsak clan izpolni svoje obveznosti za izvedbo skupinske naloge. 5 4 3 2 

Skupina izpolni vse zahteve dolocene naloge. 5 4 3 2 

V celotl, skupina dobro sodeluje. 5 4 3 2 1 
Skupina izdela nalogo po svojih najboljsih moeeh. 5 4 3 2 1 
Dodatni komentar: Skupno stevilo tock: 
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Druga vrsta alternalivnega ocenjevanja je ocenjevanje 
koncnih izdelkov (ali nastopov) . Primeri izdelkov al i nasto
pov pri predmetu zgodovina : biografija , avdioposnetek, 
povzetek knjige, graf, racunalniski program, ustava, pogod
ba, pismo, debata, esej, druzinsko drevo, zastava, intervju, 
iznajdba, zemljevid, muzejska razstava, ustna zgodovina, 
risanje, diskusija, album, plakat, raziskovalna naloga, igra vlog, 
kip, kratka zgodba, govor, casovni trak, videoposnetek, oglas, 
reklamni oglas, spomini, letak, poroCilo , scenarij za igro itd. 

Koncne izdelke se lahko razdeli v ustne predstavitve, pisne 
aktivnosti, izdelke z uporabo sodobne racunalniske tehno
logije in vizualne predstavitve. Pisni izdelki so lahko porocila, 
casovni trak, pismo, esej, dnevnik, biografija, clanek, zgod
ba, porocilo knjige, pesem, oglas. Pri teh izdelkih se ocenju
jeta vsebinski del in tudi zunanji videz. Ustne predstavitve 
so lahko: igra vlog , diskusija, intervju, debata, govor, ustno 
poraCilo. Pri teh predstavitvah se ocenjujeta vsebinski del 
in sposobnost komuniciranja al i sporocanja . Izdelki , pri 
katerih je potrebna uporaba racunalnika, pa so: prosojnica, 
powerpoint predstavitev, videoposnetek, slusni posnetek, 
spletna stran. Pri teh izdelkih se ocenjujeta vsebinski del in 
videz. Vizualne predstavitve so lahko plakati , polit icne 
karikature, graficna predstavitev, model, razstavni pan~, 

zemljevid ipd. Pri njih izdelkih se ocenjujeta zunanji videz in 
vsebinski del. 

Pisne naloge se na klasicen naCin ocenjujejo s tehniko 
tockovanja. Po tockovalni tehniki se naloge ocenjujejo tako, 
da se vsak odgovor primerja z idealnim odgovorom in se 
glede na ustreznost oceni z dolocenim stevilom tock. Pri 
ustnem ocenjevanju pa ucitelj i sami dolocijo stevilo vprasanj 
in tudi oblikujejo rnerila za posamezne ocene. 

Pri esejskih nalogah in tudi pri alternativnih oblikah 
ocenjevanja pa ocenjujemo ali tockuJejo s tehniko klasifi
kacije. Ta tehnika zahteva, da se naloga razvrsti v enega 
izmed nivojev, ki doloca stopnjo kakovosti. Najpogosteje 
obrazce sestavljajo rubrike (ang. rubrics) oz. kategorije , ki 
vsebujejo v navpicnih vrstah opisne kriterije ocenjevanja, v 
vodoravnih vrstah pa nivoje kriterijev. Nivoji za kriterije so 
lahko opisni, z opisno oceno (npr. odlicno, zadovoljivo) ali 
stevilcni (1-5, 1- 4, 1-3) ipd. V nadaljevanju so predstavljeni 
nekateri obrazci, ki jih ucitelji lahko uporabljajo za ocenje
vanje razlicnih pisnih, vizualnih , ustnih izdelkov ucencev ali 
pa se lahko uporabljajo tudi za samoocenjevanje. Predstavljeni 
primeri spodbujajo uCitelje zgodovine, da tudi sami sestavijo 
drugacne merila za ocenjevanje razlicnih izdelkov in nalog. 

Spodnja preglednica prikazuje primer ocenjevanja plakata. (Alternative Assessment, 2001, str. 25) 
I 

Plakat i Odlicno ~ Siabo 

UCinkovitost sporocila. 5 4 3 2 
Prepricljivost jezika in gesel ali stavkov. 5 4 3 2 1 
Namenjenost specificni publiki. 5 4 3 2 1 

Urejenost. 5 4 3 2 1 

Spodnja preglednica prikazuje primer ocenjevanja ustne predstavitve. (Social Studies: Rubrics: 24) 

Ustna predstavitev I Odlicno ...........---- Siabo 

Tema predstavitve ustreza zahtevam naloge. 5 4 3 2 
Predstavitev kaze dobro raziskovanje . 5 4 3 2 1 

Predstavitev je organizirana in povezana. 5 4 3 2 1 

Ucenec je ustrezno pripravljen za predstavljanje . 5 4 3 2 1 

Predstavitev kaze razumevanje predstavljene teme. 5 4 3 2 

Ucenec ustrezno govori oz. predstavlja temo. 5 4 3 2 1 

Ucenec jasno in jedrnato predstavlja ideje brez vecje naslonitve na zapiske. 5 4 3 2 1 

Ucenec govori glasno in razlocno, da ga lahko vsi poslusalci slisijo. 5 4 3 2 1 

Ucenec gleda poslusalce. 5 4 3 2 

V celoti predstavitev kale vse ucenceve zmoznosti. 5 4 3 2 

Dodatni komentar: Skupno stevilo tock: 

Spodnja preglednica prikazuje primer ocenjevanja pisnega izdelka. (Alternative Assessment , 1997, str. 6) 

Pisni izdelek I OOLICEN 1 DOBER 1 OMEJEN I NEZAOOVOLJIV 

VSEBINA 
Uvod Teza je jasno po

stavljena, vsebina je 
pomembna, namen 
je dolocen. 

Teza je jasna, vse
buje usmeritev eseja. 

Nejasen, formalen , 
neustvarjalen. 

Uvod je nepopoln, 
neucinkovit ali ga ni. 

5 Oill'I'IIIII"I,_I*, I'I ' 

.' 
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, " ' 
Pisni izdelek ODLICEN DOBER ' OMEJEN NEZADOVOWIV 

Razvoj ideje Zanimiv, prefinjen, Jasen in temeljit. Preprost, spremenljiv Neucinkovit ali pa 
prepricljiv. v kakovosti , ne vklju- ga ni. 

cuje pomembnosti. 

Dokazi in podkrepitve Podrobni , tocni Zadovoljivi in tocni. Spremenljivi. Nejasni , nenatancni 
in prepricljivi. ali jih ni. 

Izbira besed Privlacna in mocna Primerna nalogi. Spremenljiva. Omejena, enolicna 
izbira besed. in neprimerna. 

Zakljucek Razsirja, povezuje, Pomemben Povzetek prej nave- Nedokoncan, neja-
komentira temo. in dojemljiv. denih podatkov. sen ali pa ga ni. 

ORGANIZACIJA 
Vsebinski stavki Jasno povezani Razumljivi in Vsebujejo slabse Jih ni. 

s tezo, razuml j ivi , logicni. ugotovitve teze, 
vsebujejo uCinkovite omejeni in nena-
prehode. tancni. 

Odstavki Prispevajo k ucinko- KaZejo jasen nacrt. Neucinkoviti Slucajni. 
vitemu dokazu in ali zdruzeni . 
podkrepijo vsebino. 

Prehodi UCinkoviti in razlicni. Jasni in funkcionalni. Avtomaticni. Jih ni. 

OBLIKA 
Struktura stavkov Popolna, razlicna , Popolna, pravilna. Razlicnost je prisot- Ponavljajoca , od-

zanimiva. na, nekaj napak je lomki so pogosti. 
ocitnih . 

Locila/pravopis Brez napak. Napake so, vendar Delno ovirajo ali pa Ovirajo pomen. 
ne ovirajo pomena. so nepredvidene. 

Izrazanje Razlocno, ustrezno Jasno in pristno. Avtomaticno Nejasno. 
nalogi in namenu. 

Tretja vrsta alternativnega ocenJevanja je ocenjevanje 
osebne mape, zbirke ucencevih izdelkov. Mapa izdelkov 
predstavlja za ucitelje tudi napotek za poucevanje in na
crtovanje aktivnosti. Omogoca vpogled v nastajanje izdelka, 
v proces resevanja problemov in v nacin misljenja ucencev 
(Razdevsek Pucko, 1996). Ucenci se navajajo na proces 
izbiranja, vrednotenja, na odgovornost in kriticnost, na 
samoocenjevanje in samorefleksijo. 

Pri osebni mapi ucitelj spodbuja ucence in isce znan je. 
Ucenci postanejo bolj ucinkoviti pri komunikaciji, so spo
sobni kompleks no razmisljati, postanejo aktivni in samo
stojni pri ucenju , sposobni sodelovanja s sosolci , odgovorni 
in sposobni izdelati kakovostne izdelke. (Sentocnik, 1999, 
str. 18) 

Osebne mape lahko razdelimo v stiri vrste: delovne, pri
kazovalne, procesne in arhivske (Assessment, 2001, str. 15). 
Delovna osebna mapa vsebuje ucenceve izdelke in teste 
celoletnega solskega leta. Prikazovalna osebna mapa vse
buje najboljse izdelke in teste ucencev, kjer je vkljucena tudi 
osebna refleksija ucencev in uciteljev 0 izboru teh izdelkov. 
Procesna osebna mapa vsebuje zapiske, porocila in raz
misljanja 0 delu in koncnih izdelkih. Arhivska osebna mapa 
vsebuje najboljse izdelke ucencev za vec let, ki vkljucujejo 
tudi osebno refleksijo za izbor teh izdelkov. 

Ucitelj se mora odlociti za vrsto osebne mape, za prostor 
shranjevanja osebnih map in za osebo, ki bo shranjevala 

in formalno. 

(ucitelj, ucenci, razrednik) , ter tudi predvidevati, kaj se bo 
zgodilo z mapami na koncu solskega leta. 

Pri osebni mapi iz predmeta zgodovina se lahko postavijo 
naslednji cilji: ucenje branja zgodovinskega besedila , ucenje 
pisanja razlicnih nalog, razvoj razumevanja, razvoj kriticnega 
misljenja in razvijanje sposobnosti uporabe znanja. Glavni 
namen pa je pomagati ucencem pripraviti se na zgodovin
sko raziskovanje, projekte ali izpite. V osebno mapo pri pred
metu zgodovina se lahko vlozijo procesn i izdelki (dnevniki, 
zapiski ucne snovi, osnutki, ponovitvene vaje). koncni izdelki 
(raziskovalni projekti, esejski odgovori , pesmi , nacrt i za 
ustne predstavitve , casopisne novice, porocila 0 zgodovin
skih filmih, razlicne primerjave primarnih virov, analize karika
tur, popravljeni izdelki - preizkusi znanja), bralni povzetki 
(povzetki, poroCila, ucni listi 0 branju, povzetki knjig), drugi 
izdelki (zemljevidi , grafi, fotografi je, videoposnetki, avdio
posnetki, pisma, umetniski izdelki). 

Splosna merila za ocenjevanje osebne mape se nanasajo 
na razlicnost izdelkov, organizacijo oz. urejenost, sporo
canje, dokazano razumevanje in samoocenjevanje. Spe
cificna merila za ocenjevanje pa se nanasajo na uvod v 
osebno mapo in sintezo, namen, organizacijo, stevilo 
izdelkov (z razmisljanjem in samoocenjevanjem), urejeno
stjo in odgovore sosolcem pri kolegialnem ocenjevanju. (The 
Portfolio Organizer, 2000, str. 99-101 ). 
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Tudi starsi ueencev lahko preg ledajo osebno mapo in 
poskusajo odgovoriti na naslednja vprasanja: »Kdaj ste bili 
se posebej ponosni na vasega otroka, ko ste pregledovali 
osebno mapo?; Na katerih podroejih vidite najveeji napre
dek?; Katera je najpomembnejsa sprememba, ki ste jo opa
zili pri svojem otroku to solsko leto?« (The Portfolio Organi
zer, 2000, str. 142) Na ta naCin tudi starsi spodbudno vplivajo 
na razvoj in napredek. 

Sestavni del osebne mape pa so tudi refleksija, vzajemno 
ali kolegialno ocenjevanje in samoocenjevanje, ki je tudi 
predstavljeno v nadaljevanju. 

Samoocenjevanje 
Obstajata dva izraza: samoocenjevanje in samovredno

tenje. Pri samoocenjevanju ucenci samostojno presojajo 0 

svojih dosezkih glede na kriterije, ki jih doloei ueitelj ali pa 
so ti kriteriji ze splosni oz. zunanji. Po uCiteljevih navodilih 
ueenci ocenijo svoj izdelek. Lahko pa ocenijo tudi izdelke 
drugih ucencev, v tem primeru gre za kolegialno ali vzajemno 
ocenjevanje. Pri samovrednotenju pa ucenci sami izberejo 
bistvene elemente, ki jih potem ovrednotijo ter sami naertu
jejo aktivnosti, ki naj bi bi le potrebne za izboljsanje njihovega 
rezultata. (Razdevsek Pueko, 1998, str. 5) 

Samoocenjevanje zahteva, da ueenci kri tieno razmisljajo 
o svojem delu , spoznavajo sebe in odkrivajo svoje slabosti 
in sposobnosti, znajo kriticno ovrednotiti svoje izdelke, sami 
popravljajo in izboljsujejo svoje deja in rezultate. (Sentoenik, 
2000, Razdevsek Pueko, 1998). Samoocenjevanje ueencev 
se lahko smatra kot del preverjanja (povratna informacija 
za ueitelja 0 napredku ueencev) . »Poudarek je na tem, da 
so ucenci tisti , ki vrednotijo dosezke, od njih pricakujemo 
refleksijo 0 procesu ucenja (in poucevanja) . Samoocenje
vanje in tudi samovrednotenje ucencev, ki poteka v dialogu 
z uCiteljem, temu 'odpira vrata' v ucencevo sprejemanje, 
razmisljanje in razumevanje; ucitelju omogoca spoznavanje 

ucencevih spoznavnih procesov« (Razdevsek Pucko, 1998, 
str. 5) 

Samoocenjevanje prispeva k oblikovanju ucencev v 
odgovorne osebe in jih vpeljuje v vsezivljenjsko ucenje. 
Povecuje aktivnost ucencev, spodbuja refleksijo 0 lastnem 
ueenju ter aktivno in zavestno usmerja miselne procese k 
uspehu. Namen je torej , da ueenci postanejo bolj samo
stojni , odgovorni za svoje ueenje in tudi kriticno misleci. 
Samoocenjevanje uposteva tudi individualne znacilnosti, 
interese, zelje in obcutke ueencev ter spodbuja resevanje 
razlicnih problemov. 

Samoocenjevanje ali samovrednotenje naj bi predstavljajo 
tudi motivacijo ucencev za ueenje. Vprasanje, kaj so se 
naucili, ni vee tako pomembno, ampak je bolj pomembno 
vprasanje, kako so se nauCili, kateri nacin ucenja jim bolj 
ustreza, in tudi vprasanje koristi za uspeh. Zato razmisljanje 
o lastnem delu omogoca, da ucenci spoznajo, kaj potre
bujejo, in od koga potrebujejo pomoe. Seveda pa se morajo 
nauciti tudi presojati in ocenjevati svoje delo in izdelke brez 
negativnih obeutkov 0 svojih sposobnosti ali cezmernosti. 

Refleksija pri samovrednotenju in samoocenjevanju je 
izredno pomembna, saj ueenci razmisljajo 0 svojem delu, 
kako so delali, kaj so naredili, kako so se ob tem pocutili 
(Razdevsek Pueko, 1998). Vprasanja za razmislek so pona
vadi naslednja: »Ali si zadovoljen s svojim delom in 
dosezkom?; Kaj mi ni slo najbolje?, Kje imam se tezave?; 
Kje sem se najbolj potrudil?; Kje bi bil lahko se boljSi?« 
(Razdevsek Pueko, 1998, str. 8). 

Tudi samoocenjevanje ueencev lahko razdel imo v tri vrste: 
samoocenjevanje ucnega procesa, samoocenjevanje 
koncnega izdelka oz. naloge ter samoocenjevanje osebne 
mape. 

Pri samoocenjevanju ucnega procesa (zlasti dela v sku
pini ali diskusiji) lahko ucenci uporabljajo iste obrazce oz. 
rubrike, kot jih uporabljajo ueitelji. 

Spodnja preglednica prikazuje primer samoocenjevanja dela in vedenja v skupini. (Meznaric, 1998, str. 74) 

Delo In vedenje v skupini . I Odlie:no +---------- Siabo 

LASTNOSTI 
- sem samozavesten 5 4 3 2 

- sprejemam tveganje 5 4 3 2 

- spodbujam 5 4 3 2 

- sem marljiv, delaven 5 4 3 2 1 

- sem motiviran 5 4 3 2 1 

- sem iznajdljiv 5 4 3 2 

SEM SPRETEN PRI: 
- naertovanju 5 4 3 2 

- pogajanju 5 4 3 2 

- sprejemanju odloeitev 5 4 3 2 

- prispevanju zamisli 5 4 3 2 

- resevanju problemov 5 4 3 2 

- poslusanju drugih 5 4 3 2 

- predstavljanju zamisli 5 4 3 2 
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Tudi samoocenjevanje koncnih izdelkov poteka s po
mocjo posebnih obrazcev, ki jih uporabljajo ucitelji in so ze 
predstavljeni pri alternativnem ocenjevanju konenih izdelkov. 

V obrazcih so rubrike pri nivojih lahko izpolnjene ali pa so 
prazne oz. odprte. Tako je prva vrsta izpolnjenih rubrik na
rnenjena informaciji ucencem (npr. kaj pomeni kakovostni 
izdelek) ali pa se uporablja za ucencevo samoocenjevanje. 
Druga vrsta neizpolnjenih rubrik, pa je namenjena tud i 
samoevalvaciji, saj ucenci lahko sami dolocijo nivoje, ali pa 
ucitelju, ki tudi sam izdela opise nivojev za posarnezna me
rila glede na starost ucencev. Obe vrsti rubrik lahko ucitelj 

uporablja za sprotno spremljanje ueencevega napredka (for
mal no preverjanje) ali za koncno ocenjevanje ucencevih iz
delkov. Merila pri samoocenjevanju omogoeajo, da ucenci 
spoznajo, katera podrocja lahko izboljsajo, nivoji pa prika
zujejo, koliko so ze napredovali in koliko morajo se izboljsati 
svoje delo na dolocenem podrocju. 

Pri samoocenjevanju koncnega izdelka je ravno tako po
trebno, da ucenci razmisljajo 0 pripravi na delo (samostojno 
ali skupinsko), ocenjujejo dele drugih ueencev in razmisljajo 
o svojem izdelku ter tudi sami ocenijo svoj izdelek ali nalogo. 

Spodnja preglednica prikazuje primer samoocenjevanja izdelka ali ustne predstavitve. (Assessment, 2001, 14) 
, 

Samoocenjevanje izdelka ali predstavitve : 

Zamisli si, da nekdo iz sole zel i izvedeti 0 tvojem projektu. 
Kako bi ga opisal? 

Katere faze dela si uporabljal pri delu? 

Kaksen je tvoj obeutek glede rezultata? Zakaj? 

Ali si delal z drugimi? Kako ste si razdel ili delo? 
Ali je skupina delala skupaj? 

Kaj je bila najboljsa stvar pri projektu? 

Ce bi delal projekt se enkrat, ali bi kaj spremenil in zakaj? 

Kaksen nasvet bi dal sosolcu ali drugemu ucencu, ee bi 
naertoval podoben projekt kot ti? 

Tretja vrsta samoocenjevanja je samoocenjevanje osebne 
mape. Ucenci naj bi odgovorili na vprasanja, kot so npr. 
kateri izdelek prikazuje to, kar najbolje znajo, kateri izdelek 
prikazuje najveeji napredek in kateri izdelek prikazuje raz
liene stvari, ki jih najbolj obvladajo. Osebna mapa poleg 
ucencevih izdelkov, vkljucuje tudi relfeksijo in samoocenje
vanje. 

Vprasanja, ki pomagajo ucencem pri samorefleksiji, so 
lahko: "Opisi proces nastajanja konkretnega dosezka, izdel
ka, naloge; Kje si dobil ideje, kako si pristopi l k proucevanju 
(raziskovanju, resevanju), s katerirni problerni si se srecal, 
kako si jih razresil, kaj si moral spremeniti v strategiji svojega 
pristopa?; Kako je bilo tvoje dele ocenjeno (s strani uCitelja, 
v skupini)?, Si se z oceno strinjal? Ce ne, zakaj ne?; V cern 
je tvoja zadnja naloga / .. ./ boljsa od prejsnje (ki si jo takrat 
prilozil kot najboljsi dosezek)?; Katere so dobre (mocne) 
strani tvojega dela in dosezkov? Kje imas morda se vedno 
tezave? (Razdevsek Pucko, 1996, str. 198-99, po Arter in 
Spandel, 1992, str. 236) 

Osebna mapa je sestavni del preverjanja in izboljsuje tudi 
proces ucenja in pouka, saj se z razlicnimi izdelki preverja 
tudi uena snov. Samocenjevanje je sestavni del sprotnega 
ali formativnega ocenjevanja, pri katerern lahko ucenci 
ugotavljajo svoje pomanjkljivosti, razmisljajo 0 naeinih 
izboljsanja ze v samem procesu ucenja in ne Ie na koncu 
(npr. pri sumativnem ali koncnem ocenjevanju) . Osebna 
mapa omogoca tudi diferenciacilo in individualizacijo pouka, 
saj ueencem, ki so bolj ali manj nadarjeni , omogoea, da 
razvijajo svoje talente ali sposobnosti ter tako napredujejo. 

Med solskim letorn ali pa vsaj na koncu solskega leta pa 
jo morajo osebno pregledati uCitelj in ucenec skupaj, ucenec 
in starsi skupaj ter ueitelj, starsi in ucenec skupaj. Osebna 
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mapa tako ornogoca ucencem, da pokazejo, kaj znajo, da 
nacrtujejo cilje in jih uresnieijo, izbirajo svoje izdelke, razu
rnejo lastni razvoj, razmisljajo in vrednotijo svoje delo, poka
zejo svoje delo drugim in tako razvijajo samozavest. Starsern 
omogoca, da vidijo dosezke otrok, spoznajo njihove pred
nosti in slabosti ter se veselijo uspehov skupaj z njimi. Uci
teljem pa omogoca, da spremljajo razvoj ucencev in pre
poznajo individualne posebnosti (njihove prednosti in slabo
sti), jim pornagajo in tudi ovrednotijo svoje dele za nadaljnje 
izboljsave. (Sentocnik, 1999, str. 20). 

Alternativni pouk 
Na razvoj refleksije in odgovornosti ter na motivacijo pa 

vpliva tudi vkljucevanje ucencev v ucni proces. Ucenci naj 
br imeli pri pouku moznost presojati, ali so se ucne snovi ze 
naucili, ali potrebujejo se vee ponavljalnih vaj pred preho
dorn na ucno snov in katero nalogo se morajo se nauciti re
sevati. Tako naj bi alternativni pouk omogocal tudi, da bi 
ueenci nacrtovali ucno vsebino, jo izbirali ter 0 lastnem delu 
razmisl jali. V nadaljevanju so predstavljeni trije predlogi 
vkljucevanja ucencev v izbiranje ucne vsebine pri predmetu 
zgodovina. 

Prvi primer: ucenci za doloeeno vsebino (npr. Rimska 
kultura in vsakdanje zivljenje Rimljanov) sami izberejo teme 
in ji h predstavijo ucencem. Pri tem se naucijo izbirati nal
pomembnejse in zanimive podatke za vse ucence. Izbra
na ucna vsebina, ki jo izberejo ucenci, pa je vkljucena v 
ocenjevanje. Na koncu ucenci razmisljajo 0 svoj~,Tl izboru, 
delu , sosolci pa tudi ocenijo njihove nastope. 

Navajanje ucencev na samoocenjevanje ali kolegialno 
ocenjevanje je pomembno, saj se stem ornogoca tudi, da 
ucenci ocenjujejo delo razreda in poskusajo izboljsati svoje 
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delo. Npr. anketa 295 dijakov treh razredov 1 . letnika,' ki so 
bi li v solskem letu 1999{2000 vkljuceni v zgoraj omenjeno 
delo, je glede kolegialnega oeenjevanja pokazala, da so 
tudi kriticni do sosoleev. 40 odstotkov dijakov je izjavilo, da 
so bile ustne predstavitve sosoleev zelo dobre, 57 odstotkov, 
da so bile dobre in 3 odstotki, da so bile slabe. Pri ustnih 
predstavitvah, si je 41 odstotkov dijakov veliko zapomnilo, 
54 odstotkov malo, 5 odstotkov pa si ni nicesar zapomnilo. 
Predstavitve so bile za 76% dijakov ravno pray dolge. Najbolj 
so jim bile vsec naslednje tematike: igre in zabave, vojska, 
suznji, bogovi in prehrana pri Rimljanih. 63,1 odstotkov (od 
295 dijakov) se Ie odlocilo za te predstavitve (dolge od 5 do 
10 minut). V anketnih odgovorih lahko ugotovimo, da ti 
ucenei menijo da so se dobro pripravili (58 odstotkov) , zelo 
dobro (38 odstotkov) in slabo (3 odstotkov). Za pripravo so 
porabili malo casa (78 odstotkov) , vendar pa so veliko 
pridobili in se naucili (87 odstotkov). 

Drugi primer: ucenei v skupinah izberejo naslove oz. krajse 
teme za slovensko zgodovino po letu 1945, za sosolee 
pripravijo kratke povzetke in ustno predstavijo svojo temo v 
razredu . Ker pri tem delu prevzemajo vlogo ucitelja, morajo 
dobro naMovati svoje delo. Vprasanja, na nekatera morajo 
odgovoriti , preden zacnejo z delom, so lahko naslednja: 

Dijaki so v solskem letu 1998{99 v 4. letn iku izbrali 
naslednje teme: Razvoj vesoljske tehnologije (1900-1990) , 
Zimske olimpijske igre po letu 1945, Neue Siowenisehe 
Kunst , Neuvrscenost, Razvoj smucanja na Siovenskem, 
Josip Broz - Tito, Siovenei od 1988 do 1992, Vietnamska 
vojna, Bistveni kazalei druzbenega razvoja Jugoslavije v 
zacetku 70. let .3 

Za vizualne predstavitve so prevladovale prosojniee z 
graficno predstavitvijo podatkov, klasicne prosojniee s 
kljucnimi besedami , plakati in slikovno gradivo iz knjig. 
Ucenei so napisali kratke in jasne povzetke tem, ki so jih 
ustno predstavili ter pripravili vprasanja za ponovitev. 
Vsebina, ki so jo izbrali, je bila potem tudi del ucne vsebine, 
ki je bila namenjena oeenjevanju. 

Tretji primer: ob doloceni krajsi temi , npr. Zivljenje Slo
veneev v prvem deseUetju po drugi svetovni vojni, se ucenei 
vprasajo, kaj bi radi izvedel i 0 tem obdobju. Z motivaeijsko 
tehniko 'nevihto mozganov' napisejo vprasanja, na katere 
bi radi izvedeli odgovore. Prva moznost je, da ucitelj potem 
prilagodi ucno vsebino interesom uceneev. Druga moznost 
je , da v skupinah ali v dvojieah ucenci poiscejo ustrezno 
literaturo in poskusajo odgovoriti na vprasanja . Tretja 
moznost pa je, da na ta vprasanja ucenei s pomocjo 

predznanja postavijo hipotezo oz. napisejo 

DELOVNI LIST - NACRT DELA V SKUPINF 
mozen odgovor, potem pa sami ali s po
mocjo ucitelja ugotovijo pravilne odgovore. 
Dijaki so v 4. letniku 1998{99 izbrali na
slednja vprasanja za temo Zivljenje Slo
veneev po drugi svetovni vojni : ·>Kako je 

I . NASLOVTEME: _______________ _ 

2. CLAN] SKUP]NE: 

3. Kako boste pisno oz. vizualno predstavili podatke? 

4. Kako boste ustno predstavili podatke? 

5. Navedite uporabljeno literaturo: 

6. ZA UCENCE PRlPRAVITE: 

- racunalnisko obdelavo podatkov na fonnatu A 4 

mladina prezivljala prosti cas?; Kako se je 
mladina oblaci la?; Kako in na kaksen nacin 
so se dijaki poljubljali na solah?; Kaksno 
glasbo so poslusali?; Kaksna je bila ob
vescenost 0 dogodkih in dogajanju po sve
tu? ; Kaksen je bil odnos do kajenja? 
Kaksna je bila vloga zensk v druzbi?; Kako 
je drzava spodbujala rast stevila prebival
stva?; Kaksne zdravstvene tezave so imeli 
Siovenei?; Kako so Siovenei prezivljali po
citniee?; Katere praznike so praznovali?; 
S katerimi sporti so se ukvarjali?; Kal je 
predstavljajo standard Ijudi? itd.«' 

Za vse tri omenjene primere nalog je 
treba potem tudi izdelati dolocena merila 
za oeenjevanje. Nekatera merila za oeenje
vanje pisnih izdelkov in ustnih predstavitev 
so bila ze predstavljena. Glavna merila pri 
oeenjevanju pa se nanasajo predvsem na 
izbor podatkov, razumljivost in jasnost 

- 3- 5 nalog oz. vprasanj z resitvami (dodajte stevilo moznih tock) 
pisnega sporocila, razumljivost in jasnost 
ustne predstavitve podatkov ter na razum
Ijivost vizualne predstavitve, uporabe raz
licne literature in tudi na obliko pisnega 
izdelka. Z vkljucevanjem uceneev v ucni 

1 To pomeni 32.2 % vseh dljakov v 1 letn lku na Gimnaziji Be1:igrad, Anketa ie bila izvedcna maja 
lela 2000 OJ treh razredlh 1 letn ika (1, g, 1. h, 1, j) 

2 Pmner delovnega nat::l'1a za dijake je ludi v Meznaric': . M:, Rudolf, T, Kranjc, T. 1998. POOJotnov 
svet zgodovine: pnrotnlk za ut:: llelje zgodovme v srednJlh ~olah . Zavod Rcpubl lke SlovOnile za 
§olstvo Ljubljana, Sir 44, 

3 Teme so izbrali dijaki 4 c-razreda v §olskem letu 1998/99 na Gimnaziji Be2igrad 
4 Vpra§anja SO ses!avili dijalli 4. (l-razreda v §olskem letu 1998/99 na Gimnaziii 8eiigrad 

proees in njihovim razmisljanjem pa se povecuje tudi moti
vaeija za deja pri predmetu zgodovina. Razlicno samostolno 
delo, zlasti skupinsko delo pa navaja ucence na skupno 
odgovornost in samoizobrazevanje. 
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Zakljucek 
.. S tem ko ucence in dijake nauCimo, da razmisljajo 0 

svojem razvoju in da si ozavestijo proces, skozi katerega 
so sli, jim omogoCimo, da postanejo bolj kriticni in uspesni 
ucenci, hkrati pa tudi bolj motivirani za delo, saj natancno 
vedo, proti kaksmm ciljem gredo in celo kaksne strategije 
za doseganje zastavllenih ciljev so zanje najbolj produktivne, 
kar vsekakor veliko pripomore, da dozorijo v samozavestne 
in uspesne Ijudi.« (Sentocnik, 1999, str. 19). 

Ce ucenci vedo, kaksen je namen samostojnega dela in 
tudi samoocenjevanja ter refleksije, potem je manj strahu, 
odpora in nezadovoljstva pri ucencih. Pri sportni vzgoji, 
igranju instrumentov, ucenci hitro spoznajo pomen prakti
cnega dela, medtem ko pri predmetu, kot je npr. zgodovina, 
do taksnega spoznanja pridejo zelo pocasi. Kako bi bilo, 
ce bi trener uCitelj igral kosarko, ucenci (ekipa) pa bi gledali. 
Vsi ucenci se zavedajo, da morajo igrati, da se lahko bolje 
nauCijo, in da je uCiteljeva vloga spremljanje in gledanje S 

Zato so razlicne alternativne oblike preverjanja in ocenje
vanja ter samoocenjevanje tudi primeri , kako se lahko poj
movanje ucencev hitreje spremeni. Ucenci postanejo samo
ocenjevalci in samouCitelji. Zato je potrebno vee truda vloziti 
v spreminjaje pojmovanja ucenja in odnosa do ucenja ter 
ucence pripraviti in usposobiti za samocenjevanje in samo
izobrazevanje. 

5 Alternative Assessment. 1997. Social Studies Educator's Handbook. Prentice Hall, SIr. 4 

• • • 
NOVO lA UCIrTELJE 
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ZGODOVIINIE! 
Mnoiilno imljevanje \Iovencev 
V Idruiene driave Amerike 

7.400 SIT 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOLSNO 

i4MJ& • 
Alternativno ocenjevanje in samoocenjevanje je treh 

vrst: ocenjevanje ucnega procesa, ocenjevanje 
koncnega izdelka in ocenjevanje osebne mape. Ocenju
jejo lahko ucitelji, ki jim taksno ocenjevanje pomeni 
povratno informacijo pri spremljanju napredka ucencev 
in moznost naertovanja uenih aktivnosti na eni strani, 
na drugi strani pa tudi ueenci, saj je taksno ocenjevanje 
usmerjeno predvsem v ucence in njihov proces ueenja. 

Samoocenjevanje, ki vkljueuje razmisljanje, navaja 
ueence, da prepoznajo svoje pomanjkljivosti , razmisljajo, 
kako bi izboljsali rezultate, in jih tako navaja na odgo
vornost in samoizobrazevanje . Refleksija je lahko veliko 
motivacijsko sredstvo za ueence, saj je sestavljena iz 
samorefieksije 0 tem, kar so se ueenci naucili in obcutili 
ob nalogah; iz samoocene 0 tem, kako so se uCili in kje 
so imeli tezave pri doloceni nalogi; iz samoevalvacije 
npr. celoletnega dela in iz nacrtovanja prihodnjega dela. 

Razmisljanje 0 lastnem delu in samocenjevalni obrazci 
pa so sestavni del osebne mape, kjer ucenci shranjujejo 
ponavadi najboljse izdelke. Osebna mapa je pomembna 
za ucitelje, ucence in tudi starse . Za alternativno 
ocenjevanje , to je ocenjevanje pisnih, ustnih, praktienih 
in vizualnih izdelkov ucencev, pa morajo ucenci ali ucitelji 
uporabljati rubrike oz. ocenjevati s tehniko klasifikacije, 
s katerimi lahko ucitelji spremljajo razvoj in napredek 
ucencev, ucenci pa lastno napredovanje. Ceprav so 
ucenci lahko vkljuceni tudi pri izbiranju ucne snovi oz . 
pri obravnavanju ucne snovi, pa predstavlja vkljucitev 
ucencev v ocenjevanje, njihovo zavestno usmerjanje k 
boljsemu rezultatu . 
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Sodobna didakl ik a pouka zgodovine v leoriji in praks i 

Marica Gerie 

UCENJE ZGODOVINE V USTVARJALNIH DELAVNICAH 
Uvod 

V sodobnem izobrazevanju si prizadevamo spodbujati 
celostni razvoj osebnosti. Zato je pomembno, da otroka 
ucimo vedeti, delati, ziveti in biti. Za doseganje temeljnih 
smernic izobrazevanja je treba uporabiti pestre obi ike in 
metode dela, pri katerih je otrok akter ucnega procesa in 
ne Ie pasiven sprernljevalec in opazovalec. S kolegico 
knjizniearko ze vee let izvajava dvodnevne delavnice, pri 
katerih ucenci pridobivajo in poglabljajo zgodovinsko znanje 
in v njem iscejo nove moznosti ustvarjalnega izrazanja. V 
eni takih delavnic smo se ukvarjali z osmanskimi Turki . Tema 
je dovolj siroka, da smo lahko izbirali zanimiva vsebinska 
povezovanja skozi zgodovinski eas in prostar in odstirali 
vpliv zgodovinskih dogodkov na slovensko literaturo. 

Sp/osni cilii aktivnosti V de/avnicah 
Ob pripravi aktivnosti delavnic so naju vodili naslednji cilji : 

ueence navdusiti za zgodovino in za branje literature z 
zgodovinsko tematiko, izluseiti zgodovinska dejstva iz 
literarnih del, 
spoznavati zgodovinske dogodke zunaj ucilnice, v 
muzeju, v pokrajini, kjer so se dogajali pomembni 
zgodovinski dogodki, 
iskati pozitivne in negativne posledice zgodovinskega 
dogajanja v sedanjosti, 
povezovati zgodovinsko znanje v sirsi kontekst vedenja 
o zivljenju, 
doseci custveno dozivljanje zgodovinskih dogodkov, 
sprosceno in ustvarjalno ozraeje v skupini. 

Priprava na de/avnice 
Delavnice smo izvajali v sodelovanju s pokrajinskim 

muzejem na Ptuju. Ptuj in Ptujski grad sam je zelo primeren 
ambient za poglabljanje znanja 0 osmanskih Turkih. Viteska 
dvorana s turkarijami, arozarna in nekateri drugi eksponati, 
so zanimivi viri za poglabljanje znanja na izbrano temo. 
Martin Stajner, kustos pedagog, je bili pripravljen sodelovati 
pri izvajanju aktivnosti v delavnicah. 

Delavnic so se udelezili ucenci zgodovinskega in knjizni
carskega krozka. Priprave so potekale yes september v 
vsakem krozku posebej. Nekateri ucenci so bili vkljuceni v 
oba krozka. V knjiznicarskem krozku so iskali slovenska 
literarna dela s tursko tematiko. Prebrali so knjigi Rada 
Murnika, Lepi Janicar in Josipa JurCiea, Jurij Kozlak. Vsebino 
knjig so predstavili po lastni ideji. 

Zgodovinski krozek je najprej obiskal Pokrajinski muzej 
Maribor, kjer smo si v Viteski dvorani ogledali Ireske, ki 
prikazujejo podobe bitk evropske in osmanske vojske. Videli 
in potipali smo lahko nekaj primerkov osmanskega orozja 
(sci!' celada, noz, damascanka) . Ucenci so obnovi li zgodbo 
o pogumnem krojacku, ki bi naj 1532. leta resil Maribor pred 
osmanskimi Turki. Skrivaj se je splazil iz ze obkoljenega 
mesta do Treh ribnikov in v obrambni jarek spustil vodo, kar 
je napadalcem onemogocilo, da bi zavzeli mesto. Zgodba 

opozarja na dobro utrjeno obzidje in vodni jarek, ki sta 
Maribareane obvarovala pred osmanskimi Turki . Obleganje 
mesta so opustili, ker se jim je mudilo domov, saj je bila 
jesen in so zeleli biti pred zimo doma. Zato so se zapodili 
na Dravsko in Ptujsko polje in oropali tamkajsnje vasi. V 
solski knjiznici smo zbrali zgodovinsko literaturo 0 turskih 
vpadih v Evropo in se posebej na Siovensko. S pomocjo 
razlicnih besedil so ucenci poglobili znanje, ki so ga dobili 
pri pouku zgodovine v sedmem razredu. Ueenci so si izbrali 
doloene teme in besedilo natancno preuei li ter zapisali 
miselne vzorce. Slediia je predstavitev clanom zgodovin
skega krozka. 

Pred odhodom na delavnice sta knjizniearski in zgodo
vinski krozek drug drugemu predstavila svoje novo prido
bljeno znanje. Ciani zgodovinskega krozka so ob uporabi 
miselnih vzorcev pripovedovali, razlagal i, opisovali ob 
zgodovinski karti pomembne zgodovinske dogodke iz easa 
turskih vpadov v Evropo. Predstavili so naslednje teme: 
Siritev osmanske drzave v Evropo, Osmanski drzavni sistem, 
Krvni davek, Turski vpadi na Siovensko, Osmanski Turki na 
Stajerskem, Osmanski Turki v slovenskih krajih, Utfjena 
mesta in trdnjave na Siovenskem, Mustalovo maseevanje, 
Osmanski Turki izgubijo moc. Ciani knjiznicarskega krozka 
so uprizarili kratko dramatizacijo iz Lepega Janicarja, ob 
nizu ilustracij so pripovedovali vsebino Jurija Kozjaka. 
Ueenka Jana Gamser je upesnila vsebino iz Lepega 
janicarja, jo uglasbila in nam jo zapela ob spremljavi kitare. 

Primer miselnega vzorca 
~----

september 1532 

Osman ski Turkl 
zahtevajo prost 

prehod 

meseani ne 
dovolijo 

ponton ski most 

Osmanski Turki 
preckajo Dravo 

Siovenska 
Bistrica, Ptuj, 

Celje 
Dravsko polje 

umik: 
Dunaj - M"nnr1r 

ropanje 

Ptujsko polje 

Miselni vzorec zapisali: Jana Gamser, Janja Majhenic 

11 Ilill'I'I'i,.i •. M'Ajl'" 
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Primer upesnitve vsebine iz Lepega janicarja 

LEPI JANICAR 

V Beli krajini mogocen grad sto;i, 
Katerega premozen grof Blagaj SI lasti. 
Drui:bo dela mu L;udmila zenkica 
in se A1iiana. njuna hcerkica. 

Hinavka Salda jo hoce stran poslati. 
taka Ljudmili se sladko maScevati. 
Izgube Blagaja ne more pozabiti, 

take ukale ciganom Alijano ugrabiti. 

Na - na - na~ na~ na, na - na - na . 

Njen lastnik je zda; Osman pasa, 
a gospod, ki ze pripravlja jo na roparski pohod. 

V Ljubljani kmalu izvedo. 
da Turki na Siovenskem so, 
8rt hitro se pripravijo in po rabu jim postavijo. 

Turki so odsli, Salda smrt stan, 
Alijana se poroCi in se naprej srecno zivi. 

Na - na- na - n- na - na - na- na .. 

Jana Ca.mser 

Popoldan na ptujskem gradu 
Oktobru letos smobili pripravljeni na delo V delavnicah. 

Zaceli smo jih na ptujskem gradu. Kustos pedagog, Martin 
Stajner, nas je povedel v Vitesko dvorano. Osvezil nam je 
najpomembnejsa dejstva 0 siritvi osmanske drzave. Pri
povedoval nam je 0 posledicah turskih vpadov v Evropo in 
o raparskih pohodih na Siovensko. Predstavil nam je zna
menite turkarije, ki so ponos ptujskega gradu. Razlozil nam 
je, kako se prepoznavajo zgodovinska vsebina, kulturne 
znacilnosti in umetniska vrednost slikarskih del. V muzejski 
zbirki smo si o~ledali primere turskih glasbil (boben, turska 
godba) , sliko Zige Herbersteina in prisluhnili pripovedi 0 

njegovih zaslugah v evropsko-turskih diplomatskih odnosih. 
Zelo zanimiva je bila orozarna. Ucenci so primerjali orazje 
evropske in osmanske vojske ter razmisljali 0 posledicah 
njihove uporabe. Po sestdesetminutnem vodstvu so ucenci 
preveri li svoje pridobljeno znanje z ucnim listom, ki ga je 
pripravil kustos. 

Nino S8 preizku~a v modernem sabljanju. 

flij ll ll llill? ,Wi4JI.11 12 

Po kratkem odmoru je bila na dvoriscu ptujskega gradu 
enourna demonstracija modernega sabljanja, ki SO ga 
predstavili ciani sabljaskega kluba Branik. Ucenci so zvedeli 
nekaj zanimivosti 0 mecevanju in sabljanju v zgodovini, videli 
nekaj osnovnih elementov sabljanja kot tekmovalne sportne 
discipline in sami preizkusili nekatere elemente sabljanja. 

Nekaj trenutkov smo uzivali v panoramskem razgledu z 
obzidja ptujskega gradu. 

Pred nami je lezalo Dravsko polje, v ozadju smo 
prepoznavali obrise Haloz, Donacke gore, Boca in Konjiske 
gore. Nato smo se odpravili skozi staro mestno sredisce in 
se ustavili v slascicarni , katere lastniki so Turki . 

Turski pIes v gasilskem domu 
Prenocisce smo si uredili v gasilskem domu v Puconcih. 

Tako smo prihranili denar za prenoCisce. Skuhali so nam 
tudi vecerjo. Po kratkem poCitku smobili pripravljeni za nove 
aktivnosti. Ucenci so bili zelo sprasceni , radozivi in klepetavi. 
Yes cas so spraseval i: »Kaj bomo delali zvecer? Ali bomo 
res plesali po tursko?" 

Prispela je tudi nasa uciteljica orientalskega plesa, Jasna 
Knez. Njena oprava in zvoki turske glasbe so ucence zvabili 
v gasilski dom. Na odru smo se postavili v krag in zacela se 
je nasa ura orientalskega plesa. V mehkobi ritmov smo 
kmalu ugotovili, da smo zelo okorni. Najprej smo se ucili 
hoditi. Uciteljica nam je predstavila osnovne elemente 
turskih plesov, kako gibati noge, rake, ramena , boke, trup. 
Ucili smo se elementov zenskega in moskega plesa. NauCiIi 
smo se, kako so se pozdravljale zenske in kako moski. Ob 
hitrih in temperamentnih ritmih smo se precej utrudili in 
ugotovili, da bi morali veliko vaditi , da bi izpopolnili tehniko 
gibov, ki se morajo prelivati drug v drugega. Nekatera dekle
ta so se navdusila nad orientalskimi ritmi in se odlocila, da 
bodo se naslednji dan delala v plesni delavnici. Po dveh 
urah turskih ritmov smo uzivali v razlicnih druzabnih igrah. 

Oelo pO delavnicah na ptujskem gradu 
V petek ob deveti uri srno zaceli delati v delavnicah. Za 

delo po skupinah smo predvideli tri solske ure in eno uro za 
predstavitev. Z ucenci smo se ze prejsnji vecer dogovorili 0 

razporeditvi v skupine. Pri tem smo upostevali sposobnosti 
in zelje ucencev. 

Prva in druga delavnica sta bili izvajani pod vodstvom 
uciteljice zgodovine, tretja pod vodstvom kustosov peda
gogov ptujskega muzeja, cetrto je vodi la knjiznicarka, peto 
pa sta vodili uciteljica plesa in uciteljica dramatizacije. 

V prvi in drugi delavnici so ucenci delali v dvojicah in indi
vidualno. Med ponujenimi delovnimi aktivnostmi so si izbrali 
naloge, ki so jim bile najbolj vsec. Ker sem prvi dve delavnici 
vodila sama, ju bom natancneje predstavila. 

1. OELAVNICA: Islam in obicaji 
1. delovna aktivost 
ISLAM - VERA V ENEGA BOGA - PREDANOST BOGU 

Islam stoji na petih stebrih: SAHADA, SALAT. ZAKAT. SAUM, 
HEDZ. 
Muslimani morajo upostevati vseh pet stebrov v vsakdanjem 
zivljenju. 
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Navodila za delo: 
Naslednje naloge resi s pomocjo literature: 
Solska enciklopedija, svetovna verstva, Susan Meredith, Tehniska zaloiba 
Siovenije, Ljubljana 1996, sir. 40, 41. 
Kako so liveli V prvih stoletjih islama, MK, Ljubljana 1990, str. 14. 

A) Poisci razlago pomena petih stebrov islama. 
B) Na pripravljene stebre prilepi poved i, ki oznacujejo 

posamezen steber islama. 
C) Na vsak steber prilepi ilustracije, ki oznacujejo znacilnosti 

dolocenega stebra. 
D) Iz spoznanih pojmov pripravi kratko krizanko. 

Zapisani pojmi in besedila na listicih , ki so potrebni za 
nalogo A in B: 

SAHADA, SALAT, ZAKAT, SAUM, HEDZ 

IZPOVED VERE, MOLITEV, POST, DAJANJE MILOSCINE, 
ROMANJE 

1. IZJAVLJANJE PRIPADNOSTI VERI SE PONAVLJA VSAK 

5. ROMANJE V MEKO V DVANAJSTEM MUSLIMANSKEM 
MESECU. 

NIHCE NE SME V MEKO, CE PREJ NI POSKRBEL ZA 
DRUZINO. 

KABA JE MUSLIMANSKO SVETISCE V MEKI. 

VERNIKI NOSIJO BELA OGRINJALA. 

OKROG KAABE VERNIKI NAREDIJO SED EM KROGOV 

MOSKI SI MORAJO GLAVE OBRITI 

2. delovna aktivnost 
SEST SKLOPOV ISLAMA 

Navodila za delo: 
Naslednjo nalogo resi s pomocjo literature 
Solska enciklopedija, svetovna verstva, Susan Meredith, Tehniska zalolba 
Siovenije, Ljubljana 1996, str. 40. 

A) Na vsakega izmed sestih trakov zapisi en sklop islama. 

VECER PRED SPANJEM. 3. delovna aktivost 

.. NI BOGA RAZEN ALAHA IN MOHAMED JE NJEGOV ROMANJE V MEKO 
PREROK.« Navodila za delo: 

2. ..BOG JE NAJVECJI." 

MOLILNE PREPROGE 

S pomocjo besedila Romanje v Meko (had I) iz knjige Verstva sveta 
avlorja Myrtle Langley na str. 92- 93, oblikujta dialog med leno in 
molem. Izberita si muslimanski imeni. Mol se je vrnil s potovanja v 
Meko. lena je zelo radovedna in ga sprasuje, kakjo je bilo. Mol 

VSAK PETEK POPOLDNE SE ZBEREJO VSI VERNIKI V pripoveduje 0 svojih dolivetjih v Meki. 
MOSEJI. 

MUEZIN RECITIRA VERZE IZ KORANA. 4. delovna aktivnost 
PRIMERJAVA ISLAMA S KRSCANSTVOM 

MUEZIN IZ VRHA MINARETA KLiCE K MOLlTVI PET 
KRAT NA DAN. Navodila za delo: 

Naslednje naloge resi s pomocjo literature: 
VERNIKI SE PRED MOLlTVIJO UMIJEJO IN SEZUJEJO. Myrtle Langley: Verstva sveta, Ognjisce, Koper, 1994. 

ZENSKE MORAJO BITI MED MOLlTVIJO POKRITE CEZ 
GLAVO. 

MUSLIMANI SO PRI MOLlTVI OBRNJENI PROTI MEKI. 

MED MOLlTVIJO IZVAJAJO OBREDNE GIBE: VSTA· 
JANJE, POKLEKANJE, PRIKLANJANJE. 

MOLlTVE SE IZVAJAJO V ARABSCINI. 

MUSLIMANI MOLIJO PETKRAT NA DAN: OB ZORI , PO 
POLDNEVU, SREDI POPOLDNEVA, TAKOJ PO SON· 
CNEM ZAHODU, KO SE ZNOCI. 

3. BOGATI DAJEJO MILOSCINO REVNIM. 

DAVEK JE VIR SREDSTEV ZA MEDSEBOJNO POMOC. 

4. DEVETI MESEC ISLAMSKEGA - LUNINEGA KOLE· 
DARJA JE POST. 

OPOMINJA JIH, DA SE DOBRE STVARI V ZIVLJENJU 
LAHKO UZIVAJO, VENDAR NE CEZMERNO. 

CAS ZA UCENJE KORANA. 

00 SONCNEGA VZHODA DO SONCNEGA ZAHODA 
SE ODRASLI MUSLIMANI ODPOVEDO HRANI , PIJACI 
IN SPOLNIM ODNOSOM 

POJEDINE PO SONCNEM ZAHODU. 

A) Primerjaj verovanje kristjanov in muslimanov. Izpolni 
manjkajoce vsebine v tabeli. Pomagaj si z literaturo: 
Myrtle Langley: Religija, zbirka Svet okrog nas, Pomurska 
zalozba, sir. 48, 54, 55. 

BOG 

ZIVLJENJE 
PO SMRTI 

SVETI SPISI 
USTANOVITELJ 

SVETI KRAJI 
DUHOVNIKI 

SIMBOLI 

B) V letni koledar po mesecih ustrezno razvrsti krscanske 
in islamske praznike. 
Krseanske praznike umesti na leva oc rimskih imen mesecev. 
Islamske praznike umesti desno od islamskih imen me· 
secev. 

C) Primerjaj razporeditev krscanskih in islamskih praznikov 
v letu. 
Primerjaj praznike po vsebini. 
Kateri prazniki krscanstva in islama so si podobni? 

13 ,ji ll ll ll l.II.;116'1111 



Sodobna didakllka pouka zgodovine v leoriji in praksi 

5. delovna aktivnost 
ISLAMSKI ZAKONIK - SERIAT 

Navodila za delo: 
V islamu so zmeraj veljali strogi zakoni. 

A) Na zemljevidu Verstva sveta v atlasu imenuj danasnje 
islamske drzave. Morda yes, iz katerih drzav se Ijudje 
izseljujejo zaradi strogih islamskih zakonov? 

Islamski zakoni so se oblikovali na temelju zapisov v 
Koranu in po posnemanju zivljenjskih navad preroka 
Mohameda; to so Sune. 

B) Pred seboj imas sest slikovnih delov. Na njihovi hrbtni 
strani so zapisani prekrski in kazni zanje. Ustrezno 
sestavi slike in tako bos ugotovil, kaksne kazni (odsekati 
roko, smrtna kazen, sto udarcev z bicem) so po seriat
skem - muslimanskem pravu predpisane za dolocene 
prekrske (tatvina, umor, presustvo). 
Pravilna resitev so tri pravilno sestavljene risbe. 

C) Muslimani imajo svojevrstne obicaje - adab. Posebej 
so zanimivi njihovi obicaji, ki se nanasajo na hrano in 
prehrano, obleko in oblacenJe ter vljudnost. 
Na listicih imas zapisane obicaje, ki se nanasajo na 
vljudnost, oblacenje in prehrano. Ustrezno jih razvrsti v 
tabelo. Obrni slikovne dele listlcev. Ce je tvoja razvrstitev 
v tabeli pravilna, dobis sliko, ki se navezuje na islam. 

NE JESTI MESA, 
KI MU PREJ NI BILA 
IZPUSCENA KRI. 

JESTI Z DESNO ROKO. 

POGOSTO UPORABLJATI 
ZOBOTRBEC. 

IZOGIBAJ SE SUROVEMU 
CESNU IN 
CEBULI , PREDEN 
GRES V MOSEJO. 

NE PIJ VINA 

ZENSKA NE SME 
RAZKAZOVATI GLAVE, 
ROK IN NOG. 

TURBAN ZA MOSKE. 

OBLACILA IZ SVILE 
IN BROKATA 
SO PREPOVEDANA 

PREPOVEDANO JE 
NOSITI DRAG NAKIT 

DOVOLJENA JE 
UPORABA PARFUMA 

ZAZENSKEJE 
PREPOVEDANA LASULJA 

MLAJSI POZDRAVI 
STAREJSE. 

MIMOIDOCI POZDRAVI 
SEDECEGA. 

MANJSA SKUPINA 
POZDRAVI STEVILNEJSO. 
OB KIHANJU SE RECE 
" BOG TI BODI MILOSTEN« 

ZEHANJEJE 
NEVLJUDNO, 
TREBASEGA 
JEZADRZATI 

RIGANJE GOSTA 
JEZNAK 
HVALEZNOSTI 
DO GOSTITELJA 

Vsebinsko pravilno razporejeni listiei predstavljajo tursko 
preprogo. 

6. delovna aktivnost 
SELAM - POZDRAV PO MUSLIMANSKO V BOSNI 
IN HERCEGOVINI 

Navodila za delo: 
Preberite si nacine in oblike pozdravljanja med muslimani v Bosni in 
Hercegovini. 
Izvedite nekaj razlicnih primerov pozdravljanja in jih predstavite. 
Uporabite pozdravljanje z mimiko obraza in gibi 10k, ki smo se jih naucili 
pri uri turskega plesa. 

POZORAV. 

"ES - SELAMU ' ALEJKUM!« ali " SELAMUN 'ALEJKUMI« 
pomeni: "NAJ BO MIR IN RESITEV BOZJA Z VAMII« . 

OOZORAV: 

"VE - ALEJKUMU -s SELAM!« ali "ALEJKUM -S-SELAM!« 
pomeni: "NAJ BO MIR IN RESITEV Z VAMII« 

POZORAV MED PRIJATELJI.· 

"MERHAB« Ie okrajsava iz arabscine "DZI' TE MERHABENI« 
pomeni: "PRISEL SI NA SIROKO PROSTRANSTVO!« 

POZORAV 08 RAZHAJANJU: 

"EJDOVALE« ali "DOVALE« 
pomeni "Z BOZJIM BLAGOSLOVOM I« 

OOZORAV: 
"EJSADILE« 
pomeni: "SRECNO« ali "FI EMANILLAH« 
pomeni: "v ALAHOVI ZASCITI« 

JUTRANJI POZORAV PRIJATELJEV: 

Pozdravijo se tako, da se z desno roko dotaknejo prsi, ust 
in cela, stern hocejo reCi: 

PRIJATELJ ST l' "POZDRAVLJAM TE OD SRCA, IZRECEM 
TI TO USTIMA I DAJEM TI CAST UMOM SVOJIMI« 

PRIJATELJ ST 2: "I TEBI NEKA JEI« 

PRIJATELJ ST 1: "SABAH HAJROLA« - "DOBRO III 
SRETNO TI JUTROI« 

PRIJATELJ ST 2: "ALLAH RAZOSUM« - "BOG TI DAO!« 
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OPOLDANSKI POZORAV PRIJATEUEV. 

POZORAV: 
"SELAMUN ALEJKUM" 

OOZORAV: 
"ALEJKUM SELAM" 

VECERNI POZORAV PRIJATEUEV: 

POZORAV.· 
"AKSAM HAJROLAI" - "DOBER VECER!" 

OOZORAV' 
"ALLAH RAZOSUM!" 

2. DELAVNICA: Osmanska driava skozi stoletja 

1. delovna naloga 
OSMANSKA DRZAVA SKOZI STOLET JA 

Osmanska drzava se je sirila od 14. stoletja na ozemlje 
treh kontinentov in obsegala veliko ozemlja vse do 20. 
stoletja, ko se je njeno ozemlje skrCilo na obseg sedanje 
Turcije. 

Navodila za delo: 
V nemo karlo pobarvaj ozemlja: 
a) OS MANS KEG A CESARSTVA sredi 14. stoletja, 
b) OSMANSKEGA CESARSTVA sredi 15. stoletja, 
c) OSMANSKEGA CESARSTVA sredi 16. stolelja, 
t) OSMANSKEGA CESARSTVA sredi 17. sloletja, 
d) OSMANSKEGA CESARSTVA sredi 18. sloletja, 
e) OSMANSKEGA CESARSTVA sredi 19. stolelja, 
f) TURSKA ORZAVA sredi 20. sloletja! 

Vsaki karti zapisi naslov in uredi leg en do. Za vsako stoletje 
uporabi svojo barvo! 

Pomagaj si z zgodovinskimi kartami v Atlasu evropske 
zgodovine, Siovenska knjiga, Ljubljana, 1996, str. 100,104, 
116, 124, 140, 156, 168. 

2. delovna naloga 
TABOR I NA SLOVENSKEM 

Zaradi turskih vpadov na Siovensko so marsikje zgradill 
tabore, kamor se je zateklo kmecko prebivalstvo. 

Navodila za delo: 
V nemo karto Siovenije oznati imena krajev, kjer so bili labori na 
Siovenskem, in zalepi risbe izbranih taborov! Zapisi kljutne besede, ki 
oznacujejo tabor. 

3. delovna naloga 
EVROPSKA IN OSMANSKA VOJSKA 

Navodila za delo: 
S pomotjo risb izdelaj slikovni in besedni miselni vzorec evropske in 

osmanske vojske. S pomotjo risb zapisi znatilnosti vsake vojske! (Risbe 
so iz knjige V. Simoniti, Turki so v dezeli ze, MO, Celje, 1990.) 

Pomagaj si z besedilom iz knjige Srecanje z jutrovim na 
Ptujskem gradu, Pokrajinski muzej Ptuj, Ptuj, 1992, str. 25. 

4. naloga 
POMEMBNI EVROPSKI IN OSMAN SKI VLADARJI 

Navodila za delo: 
Na tasovni Irak kronolosko in paralelno razvrsli sullane in evropske 
vladarje od 14. do konca 16. slolelja. Primerjaj jih po videzu, oblatilih, 
imenih in zivljenjski dobi. 

5. delovna naloga 
TURSKI VPADI NA STAJERSKO V 15. STOLETJU 

Navodila za delo: 
Izdelaj zemljevid lurskih vpadov na Slajersko. 

V nemo karlo Siovenije oznaci vpade osmanskih Turkov. Za 
vsako leto si izberi doloceno barvo, s katero ustrezno vrisi 
pot, kjer so bili osmanski Turki na pohodu. Pomagaj si z 
besedili iz knjige Srecanje z jutrovim na Ptujskem gradu, 
Pokrajinski muzej Pluj, Pluj, 1992, str. 23, 24, 25. Na robovih 
zemljevidov zalepi opis turskih vdorov za posamezna leta 
in jih opremi z isla barvo, kot si jo uporabil na zemljevidu. 

6. delovna naloga 
TURSKI PREGOVORI 

Navodila za delo: 
A) Zapisane imas zatelne dele lurskih pregovorov Oopolni jih po laslni 

domisljiji! Ko bos resil se nalogo B, primerjaj svoje pregovore z 
originalnimil 

CIM DEBELEJSI JE PAJCOLAN, TEM MANJ JE . 

EDINA BREZSKRBNA GLAVA JE GLAVA ... 

OB ZIMSKIH DNEVIH JE PROSTOR OB PECI KOT . 

ODDALJENI BOBNI . 

KJERJEJAHALTUREK. 

USPEH JE ODVISEN OD CLOVEKOVEGA UGLEDA . 

CE KOPLJES GROB ZA SOSEDA . 

Navodila za delo: 
B) Na listicih imas zapisane dele besedil razl icnih turskih 

pregovorov. Sestavi jih, kakor mislis, da sodijo skupaj. 
Preberi jih sosolcem in jih vprasaj za mnenje. Primerjaj 
jih z turskimi pregovori. 

CIM DEBELEJSI JE PAJCOLAN, 

TEM MANJ GA JE VREDNO ODSTRETL 

EDINA BREZSKRBNA GLAVA JE 

GLAVA PTICJEGA STRASILA. 

OB ZIMSKIH DNEVIH JE PROSTOR OB PECI 

KOT GREDICA TULiPANA. 

ODDALJENI BOBNI , 

SLADKA GLASBA. 

KJER JE JAHAL TUREK, 

TRAVA NE BO RASLA. 

USPEH JE ODVISEN OD CLOVEKOVEGA UGLEDA, 

NE OD NJEGOVE DUSE. 

CE KOPLJES GROB ZA SOSEDA, 

VZAMI MERO PO SEBL 
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PRAVILNO ZAPISANI TURSKI PREGOVORI 

CIM DEBELEJSI JE PAJCOLAN, TEM MANJ GA JE 
VREDNO ODSTRETI. 

EDINA BREZSKRBNA GLAVA JE GLAVA PTICJEGA 
STRASILA. 

OB ZIMSKIH DNEVIH JE PROSTOR OB PECI KOT 
GREDICA TULIPANA. 

ODDALJENI BOBNI, SLADKA GLASBA. 

KJER JE JAHAL TUREK, TRAVA NE BO RASLA. 

USPEH JE ODVISEN OD CLOVEKOVEGA UGLEDA, NE OD 
NJEGOVE DUSE. 

CE KOPLJES GROB ZA SOSEDA, VZAMI MERO PO SEBI. 

7. delovna naloga 
ZAPISI SVOJE IME Z ARABSKIMI CRKAMI 

Navodila za delo: 
Zapisi svoje ime zarabskimi crkami. Uporabi razpredelnico arabskih crk 
iz knjige Kako so zive li V prvih sloleljih islama, MK, Ljubljana, 1990, 
sir. 60. 

Upostevaj osnovna pravila: 
arabseina se pise od desne proti levi, 
velikih erk ne pozna, 
med seboj povezane erke tvorijo besede, 
ce so erke osamljene, se pisejo drugaee kakor takrat, 
ko so na zacetku, v sredini ali na koncu besede. 

3. OELAVNICA: Sledi osmanskih Turkov na 
ptujskem gradu 

V tej delavnici so ucenci delali pod strokovnim vodstvom 
kustosov pedagogov iz ptujskega muzeja. Najprej so se 
ob turkarijah v Viteski dvorani naueili prepoznati umetnisko 
vrednost slik, ki so tudi pomemben zgodovinski vir. Na slikah 
so opazovali tursko modo, obleke, vzorce, pokrivala. Na 
podlagi opazovanega in z lastnim pridihom kreativnosti so 
ueenci s tipicnim i turskimi vzorci pobarvali lesene modele 
- Iutke. Nataneneje so si ogledali obzidje Ptujskega gradu 
in mesto ter oceni li njegov pomen v casu turskih vpadov. 

4. OELAVNICA: Turske besede - turcizmi 
Ueenci so ves cas, ko smo spoznaval i tursko zgodovino, 

zapisovali besede, ki jih niso razumeli. Izdelali so slovar 
turskih besed - turcizmov in pripravili kviz za zakl jueno 
predstavitev. 

Primeri vprasanj za izbiro tekmovalcev - hitri prsti: 
Kdo je spahija? 
Kaj je turban? 
Kaj je kaftan? 

Primeri vprasanja za nagrado - vstopnica za kopanje v 
ptujskih toplicah : 
Kdoje imam? 
a) clovek, ki vodi obred za maso 
b) vodja roparskih pohodov 
c) sultanov namestnik 

Kdo je evnuh? 
a) znameniti diplomat 
b) cuvaj sultanovih zena 
c) sodnik 

Drugi izraz za buzdovan je: 
a) veeerna molitev 
b) zvezdni utrinek 
c) jutranja zvezda 

Kako se imenuje stolp moseje, s katerega klicejo k molitvi? 
a) Aljazev stolp 
b) mujezin 
c) razgledni stolp 
e) minaret 

Kako imenujerno taneico, s katero si rnuslimanke pokrivajo 
obraz? 
a) feredza 
b) helebarda 
c) turban 
e) divan 

5. delavnica: Oramatizacija likov iz slovenske 
literature 

Pod vodstvom uciteljice za pies in uciteljice za drama
tizacijo so ueenci pripravili prizore iz slovenske literature, ki 
predstavljajo obdobje turskih vpadov na Siovensko. Postavili 
so ogrodje dramskih likov in koreografijo za pies v haremu. 
Nastala je zasnova predstave, ki so jo v naslednjih stirinajstih 
dneh dodelali v soli. Dramatizacija je bila mozaik slik, ki so 
ponazarjale posledice turskih vpadov na Siovensko (V tur
skem haremu, Turki na pohodu, Miklova Zala v zaporu, Brod
nik, Kralj Matjaz, Turek). 

Pies deklet v saraju. Po triurnem delu v deJavnicah sma se zbrali v grajski 
oro~arni in predstavili svoje delc. Ucenci so predstavili plakate, ki so jih 
izdelali . pripravili so kviz 0 poznavanju in razumevanju lurcizmov in pies 
ter igro vlog - dramatizacijo. 

Nino je pasa, ki jase na konju, dekleta mu udarjajo ritem galopa. 
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Znacilnosli Islama, primerjava evropske in turske kulture je prikazana na 
plakatih. 

Sprascen papa/dan 

Po kosilu smo se odpeljali na Plujsko goro, kjer smo si 
ogledali ostanke obrambnega labora, spoznali zgodovino 
cerkve in si ogledali znacilnosti najlepse slovenske gotike. 
Po napornem delu smo si privosCili sprostitev v Ptujskih 
toplicah in koneali strnjeno dvodnevno deja v delavnicah. 

Sk/epna predstavitev 

Stirinajst dni v so delavnicah na Ptuju vsi ueenci, ki so bili 
vkljueeni vanje, pridno vadili prizore za dramatizacijo, ki smo 
jo zeleli prikazati uciteljem in starsem. Intenzivne vaje so 
od ucencev zahtevale veliko naporov. Sesiti so si morali tudi 
improvizirane kostume. Pri gospodinjskem pouku so spekli 
tursko pecivo. Sklepna predstavitev je bila v dvorani kultur
neg a doma v Zg. Kungoti, kjer smo postavili razstavo gradi
va, ki smo ga ustvarili v delavnicah. Prostor smo spremenili 
v kavarno. Opremili srno ga z razlienimi turskimi predmeti 
in s cvetjem, ki so ga Turki prinesli v Evropo. Obiskovalcem 
smo postregli s eajem, kayo, turskim pecivom in s sadezi, 
ki danes bogatijo Evropo tudi zaradi nekdanjih neprijaznih 
turskih vpadov. Dramske prizore so povezovala dekleta, ki 
so sprehajajoc se med obiskovalci kavarne pripovedovale 
o zgodovinskih dogodkih in 0 pozitivnih ter negativnih posle
dicah turskih vpadov v Evropo. 

Zak/jucek 

Z delavnicami smo presegli prvotno zastavljene cilje. 
Delavnice smo zelo razsirili s pestro ponudbo aktivnosti. 
Dolocene aktivnosti smo imeli pripravljene za primer, ee bi 
izpadla katera od nacrtovanih deJavnosti. Vendar smo opra
viii skoraj vse naloge. Ucenci so bili zelo motivirani za delo. 
Koreografijo za zakljueni plesni nastop so oblikovale ucenke 
same, saj doma nismo imeli vee plesne uCiteljice. Za ueence 
je bilo delo izredno intenzivno in tudi zahtevno, zato so bili 
ob koncu projekta precej utrujeni. Ueiteljice, ki smo vodile 
aktivnosti v delavnicah, smo bile zelo zadovoljne. Prepricane 
smo, da so delavnice oblika dela, ki ueencem siri znanje. 

Pridobivanje in poglabljanje znanja zunaj ueilnice je 
ponavadi navezano na ekskurzije in oglede muzejskih 
zbirk. Sodobni muzeji si prizadevajo, da otrokom cim 
bolj priblizajo zgodovinsko znanje z delavnicami. V 
muzejskih delavnicah otroci risejo, modelirajo ali kako 
drugace ustvarjajo. Zagotovo je pomembno, da tudi 
ucitelji pripravljamo delavnice na izbrane zgodovinske 
teme. Z njimi lahko laze dosegamo Interdisclplinarnost 
in diferenciacijo. Z lastno ustvarjalnostjo dozivljajo 
posledice doloeenih zgodovinskih dogodkov in 
razumejo dolocena dogajanja v sedanjosti. Z vsemi euti li 
eutijo kulturo doloeenega Ijudstva. Pomembno je, da 
otroku ponudimo pester izbor aktivnosti, s katerimi 
razvija razliene sposobnosti. Tako se lahko sam odloei, 
kaj bo izbral, kaj bo dela!. Verjetno bo sledil svojim 
sposobnostim, sicer mu moramo pomagati najti aktivno
sti, pri katerih bo uspesen. To je izredno pomembno za 
oblikovanje pozitivne samopodobe, ki vpliva na zivljenje 
posameznika. V delavnicah se otrok uei vedeti , delati, 
ziveti in biti , kar so tudi smernice evropskega izobraZe
vanja. 
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Melita Kladnik 

INTERDISCIPLINARNOST NA UeNI EKSKURZIJI ALI 
OGLED MUZEJA PREMOGOVNISTVA V VELENJU 
Kako uresniciti princip interdisciplinarnosti ucne snovi 
na predmetni stopnji osnovne sole 

V Osnovni soli Janka Glazerja v Ru
sah dajemo pose ben poudarek in po
men sodobnim pedagoskim oblikam 
ter metodam - med drugim tudi inter
disciplinarnosti pouka. Tega je nekoliko 
laZe uresnicevati na razredni stopnji kot 
na predmetni, kjer smo ujeti med raz
liene uene naerte, ki se po pravilih inter
disciplinarnosti praviloma ne pokrivajo 
(ali Ie redko). Interdisciplinarnost pa je 
prav tista, ki ucnim vsebinam vdihne 
zivljenjskost, otrokom pa ponuja siroko 
obzorje. Zgodovinarji tudi vemo, kako 
zelo je poleg tega pomembna se na
zornost pouka. In ko smo ueitelji razmi
sljali, kdaj (in kako) uresnicevati interdi
sciplinarnost na predmetni stopnji ter 
hkrati zagotoviti se nazornost, se nam 
je kot na dlani ponudila resitev, ki smo 
jo prepoznali v obliki uene ekskurzije, 
kat ere organiziramo vsako leto v prvih 
dneh oktobra. Ucence petih razredov 
navadno popeljemo na Korosko, kjer 
se najprej ustavimo v Radljah ob Dravi 
- tam si ogledamo park, Kalvarijo s kipi , 
samostan, nato gremo v Ravne na 
Koroskem, kjer si ogledamo spomin
sko sobo Leopolda Suhodoleana ter 
tamkajsnjo knjiznico. Pot nadaljujemo 
v Kotlje, kjer se sprehodimo do rojstne 
hise Lovra Kuharja - Prezihovega Vo
ranca. Za konec smo ueence ponavadi 
popeljali v Muzej premogovnistva v 
Mezici , tokrat pa smo se odloeili za 
Muzej premogovnistva v Velenju - se
veda ne zato, ker bi se nam prvi glede 
eesa zameril (menimo, da je zelo dober 
muzej) , temvee ker smo si zazeleli ne
koliko spremembe. 

Ekskurzije kot moinost za ude
janjanje interdisciplinarnosti in 
nazornosti 

Interdiscipl inarnost se nam je tukaj 
ponujala kot na dlani. Predvsem tudi 
zato, ker se nas je nekaj pred kratkim 
udelezilo imenitnega izobrazevanja 0 

metodologiji Korak za korakom oz. 
uporabi le-te na predmetni stopnji, ki 
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poteka v okviru mednarodnega progra
ma Soros. Tako smo navduseni kar hi
tro zagrabili priloznost , ki se nam je 
kazala v obliki te ekskurzije. Ueence 
smo tako kot vedno opremili z uenim 
listom, na katerem je bila opisana in 
narisana pot ekskurzije, odhod in pri
hod, posamezni postanki, cene vstopnin 
ter razna navodila. Nato smo »skupaj 
stopile« uciteljice slovenskega jezika, 
tehniene vzgoje , zemljepisa, ki poueuje 
tudi spoznavanje druzbe ter jaz, ki sem 
ueiteljica zgodovine in prav tako po
ueujem spoznavanje druzbe. Skupni 
dogovor smo lahko dosegle predvsem 
na podlagi nekaj predhodnih skupnih 
sreeanj oz. sestankov, na katerih je vsa
ka od nas izrazila svoje videnje po
membnosti posameznih elementov 
ekskurzije . Ucni list pa sva sestavili Ie 
ueiteljici spoznavanja druzbe. Ueiteljica 
slovenskega jezika je dala napotke na 
kaj naj bodo otroci pozorni pri spozna
vanju zivljenja in dela obeh pisateljev, 
da bode lahko potem to uporabili pri 
pouku slovenskega jezika. UCiteljica 
tehnicne vzgoje je ucence opozorila, 
kaj naj opazujejo (predvsem v rudniku), 
da bodo potem lahko izdelali makete, 
ueiteljica zemljepisa je izdelala ueni list, 
s pomoejo katerega je zelela doseCi 
poudarjeno opazovanje pokrajine -
glavnih kultur na polju, opuseenih na
sadov, hidroelektrarn, prometa itd. Za
stavila je tudi nekaj vprasanj, ki so se 
nanasala na preteklost - predvsem 0 

splavarstvu ter danasnjih prizadevanjih 
za obuditev le-tega v turistiene name
ne. Jaz sem na ucnem listu zastavljala 
vprasanja v zvezi s kulturno dedisCino, 
in, ker sem ekskurzijo vodila, sem pri
cakovala, da bode otroci pozorni na 
kulturne spomenike ter na to, kar bo 
povedanega 0 njihovi zgodovini. Naj
vee vprasanj pa sem namenila opazo
vanju dogajanja v rudniku. Ta vprasanja 
so se glasila: 

a) Na kratko opisi preteklost rudnika. 
b) Poskusaj se vziveti v rudarjevo 

zivljenje v rudniku. Opisi delovni dan 
rudarja. 

c) Kaj menis, eesa so se rudarji najbolj 
veselili , bali in zaradi eesa so najbolj 
trpeli? 

c) Nastej nekaj njihovih obieajev oz . 
navad. 

d) Kaj menis, zakaj je bilo njihovo delo 
tako pomembno? 

e) Ali ves , kaksno je dele rudarjev 
danes? 

I) Kaj se ti je v rudniku zdelo se 
posebno zanimivo? 

g) Bi bil/-a tudi ti rudar? Povej zakajl 
h) Kako bi lahko opisal/-a svoje ob

cutke v rudniku? 

Znanje, ki naj bi ga ueenci usvojili na 
ekskurziji , smo zelele nato v soli pove
zati in vplesti v okvir njihovega znanja 
o naravni ter kulturni dedisCini domovine. 

Na ekskurziji 
V prvih dneh oktobra smo tako s 

petosolci krenili na Korosko. Ekskurzija 
je tekla po naertu, razen tezav z vre
menom, saj je lilo kot iz skala. Krona tega 
poucnega izleta pa je bil nedvomno 
ogled Muzeja premogovnistva v Velenju. 

Leta 1957 je bil ustanovljen Muzej 
slovenskih premogovnikov, ki je skoraj 
40 let deloval pod okriljem Kulturnega 
centra Ivan Napotnik na velenjskem 
gradu. Odprt je bil8 . oktobra 1966. Ko 
so v Premogovniku Velenje konec leta 
1998 preselili pridobivanje premoga z 
obmocja Skal v nov, preloski del , so 
Muzej slovenskih premogovnikov iz 
velenjskega gradu premestili v opusce
ne podzemne prostore jarne v Skalah. 
Tako so nam v pristnem okolju Muzeja 
premogovnistva Siovenije na nepoza
ben nacin prikazali pridobivanje pre
moga nekoc in danes. 

Takoj ko so se za nami zaprla vhodna 
vrata, smo se znasli sredi lignitnega 
parka. Termoelektrarna Velenje je bila 
leta 1929, ko je bila zgrajena, najveeja 
in najpomembnejsa termoelektrarna 
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dravske banovine ... Stari jasek« - po
slopje z izvazalnim jaskom so dogradili 
leta 1889, prve tone velenjskega lignita 
pa so potegnili na dan ze maja 1887, 
ob kopanju tega 180 m globokega jas
ka. Tudi mi smo se po tem jasku z ru
darskim dvigalom spustili v skrivnostni 
podzemeljski svet lignita. Pod zemljo 
nas je pricakala imenitno napravljena 
lutka Antona ASkerca, ki se je pred sto 
letl tukaj ze prevazal v globino. Video
prikaz zgodovine nastajanja lignita ter 
rudnika se je imenitno dopolnjeval s 
poezijo, ki je prihajala od .. Askercevega 
srea··. 

Nato smo pot nadaljevali po pod
zemnem svetu muzeja med premo
garje - imenitno izdelane lutke, ki so 
nam povedale marsikaksno zgodbo
med drugim kako so velenjski rudarji 
od tedaj nakopali kar 170 milijonov ton 
premoga - nekdaj predvsem v sopar
nem in zadusljivem ozracju dvanajst 
metrov visokih odkopov. Nas vodic, ki 
nas je sprejel ze pri vhodu, kjer je 
poskrbel za varno hrambo .. prtljage« v 
omariee ter za naso opremo (rudarski 
plasc in celada), hkrati pa nam prikup
no razlozil pravila, kl se jih zaradi var
nosti moramo drzati, nas je popeljal se 
dlje v notranjost rudnika. Po dobro pre
zracenih rovih smo sli po vseh delovi
scih nekdanjega premogovnika, kjer so 
na premogarje prezale stevilne nevar
nosti zaradi zruskov debelih lignitnih 
plosc, predvsem pa zaradi zahrbtnega 
plina metana. V muzeju so se tako zelo 
potrudili za nazornost prikaza dogod
kov iz preteklosti , da so nam uprizorili 
pravo eksplozijo metana v malem - s 
tresenjem tal, pokom, dimom "', kar 
nas je kljub opozorilu pray presenetilo. 
Nato smo slisali zalostni glas signal
nega zvonea, ki je januarja in februarja 
1893 naznanjal, da je v dveh zapored
nih eksplozijah metana izgubilo zivlje
nje najprej enajst, nato pa sedemnajst 
delavcev. To in pa se mnoge druge 
zgodbe iz zivljenja rudarjev je ponazar
jalo 18 seen in 151utk rudarjev v tipicnih 
polozajih pri delu in pocitku. Vse prizore 
je ucinkovito dopolnjevala sodobna 
avdiovizualna oprema. Pred prehodom 
v modemi del muzeja smo se se okrep
cali z rudarsko malieo v jedilniei, ki je 
najgloblja v Sioveniji in najbrz tudi v 
Evropi. 

V drugem delu nas je pot vodi la skozi 
mehanizirane jamske prostore iz zad
njih nekaj desetletij razvoja velenjskega 
premogovnika. Z vpeljevanjem vec vrst 

jamskih seitnih podporij z razlicnimi 
odkopnimi stroji , ki so se zarezali v 
lignitne sloje kot v maslo, so deja tako 
posodobili , da so si v velenjskem pre
mogovniku pridobili sloves enega 
najvaznejsih in najsodobneje oprem
Ijenih premogovnikov v Evropi. Za ko
nee obiska pa smo se popeljali se s 
podzemno zeleznieo. 

Ekskurzijo smo tako uspesno kon
cali, obisk Muzeja premogovnistva Slo
venije v Velenju pa iz srea priporocam 
se mnogim mladim solarjem in njiho
vim ueiteljem. 

o vseh novih spoznanjih smo nato v 
soli govorili , jih povezali in shranili v 
glavah in sreih nasih petosolcev, morda 
za vse zivljenje. In kako smo to storil;? 
Nova spoznanja, ki so jih ucenci prido
bili na ekskurziji, smo strnili v okviru 
ucnih ur spoznavanja druzbe, sloven
skega pouka in tehnicne vzgoje. Pri 
vsaki ueni uri so ucenei zadevo pred
stavili v eeloti, vendar s poudarkom na 
elementih posameznega predmeta. 
Primer: pri uri spoznavanje druzbe smo 
se pogovorili 0 eelotni ekskurziji , po
udarili pa smo znanje v zvezi z naravno 
in kulturno dediseino. Ucenei so pred
stavili ucne liste, pri tem uporabili karlo 
Siovenije, nato pa je sledila razprava, 
ki se je najbolj razvnela ob opisovanju 
zanimivosti. 

Izdelke, ki nastanejo po nasih ekskur
zijah (plakati, makete ... ), pa vecinoma 
razstavimo v solskem I. i. »veznem« 
hodniku , ki povezuje stari in novi del 
sole ter je zato vedno zelo prometen. 

Moram pa povedati, da se vidi, da 
ucenci nekako niso navajeni izrazati 
obeutkov oz. custev v zvezi s taksnimi 
predmeti kot je spoznavanje druzbe. 
Ob tem vprasanju so namree upora
bljali zelo stereotipne odgovore kot: 
.. Bilo me je strah«, .. Bil sem zelo prese
necen« ... Pricakovala sem vee izvir
nosti, vecjo paleto obeutkov, ki jih ueen
ei nedvomno imajo, ne znajo pa jih 
temu primerno izraziti, ker to premalo
krat zahtevamo od njih oz. najveckrat 
na to pozabimo, ker se nam nekako 
ne zdi pomembno. Menim pa, da so 
pray obeutki - custva tisti element, ki 
najbolj prispeva k temu, ali si bo otrok 
kaj zapomnil ali pa ne. 

Prepricana sem, da so vtisi ueeneev 
v okviru tako zastavljene ekskurzije 
mnogo bolj kompleksni in poglobljeni 
kot pri obieajnih ekskurzijah . Njihova 

pozornost je vodena, hkrati pa jih tudi 
napeljujemo k povezovanju posameznih 
zaznav in spoznanj, kar jim daje celovi
tejso predstavo sveta. Je pa bila ta 
ekskurzija zame opozorilo, kako vse 
premalo upostevamo obeutja ucencev 
tudi pri taksnih predmetih, kot je spo
znavanje druzbe. 

Moji vtisi so pozitivni, eeprav seveda 
taksne ekskurzije zahtevajo precej vee 
dela kot obieajno, mislim pa tudi , da 
so mnogo bolj po meri sodobne, pre
novljene devetletne osnovne sole. 

Na Osnovni soli Janka Glazerja 
se trudimo ustvarjati eim kakovost
nejso solo, pri eemer menimo, da 
sta pomembni povezanost ucnih 
vsebin ter seveda nazornosl. Ugo
tovili smo, da je oboje zelo dobro 
mogoee uresnicevati na uenih eks
kurzijah - posebno se, ee so te 
kompleks no zastavljene. 

Veliko moznosti za doseganje teh 
eiljev nam je ponudil obisk Muzeja 
premogovnistva Siovenije v Velenju, 
ki je glede na nazornost pred
stavljanja zivljenja nekoe dosegel 
zares zavidljivo raven . Pn organ i
zaciji ekskurzije smo sodelovale 
uciteljiee razlienih podrocij, tako da 
so ucenei na konkretnih primerih 
zacutili povezanost uenih vsebin. To 
smo dosegle z dogovorom oz. us
klajenimi pripravami na ekskurzijo. 
Predstavitve nasih spoznanj so 
potekale pri vseh vkljueenih pred
metih, ueence pa smo pri tem pova
bile tudi k izraZanju obcutij oz. cus
tev ter dopustile, da ta element po
stane pomemben del ueno-vzgoj
neg a procesa. 

Literatura 
Ziozenka Muzeja premogovnislva Siovenije 

- Velenje. 
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Sodobna didaklika pouka zgodovine v leor i ji in praksi 

Katja Mahoreje 

DELOVNI LISTI PRI POUKU ZGODOVINE 
Rezultati ankete v cetrtem letniku gimnazije - solsko 
leto 2000/2001 

Ucitelji uporabljamo pri pouku zgodovine, kolikor nam dYe 
uri na ted en In ucni nacrt to dopuscajo, razlicne oblike in 
metode dela, ki spodbujajo ucencevo ustvarjalno, samo
stojno, raziskovalno razmisljanje. (Naj zveni se tako obrablje
no, iz lastnih izkusenj vem, da se z uporabo razlicnih metod 
in oblik dela porusi casovna usklajenost s predvidenim 
ucnim nacrtom, ki ga lahko uresnicujes Ie s prevladujoco 
obliko frontal neg a pouka. Res pa je, da se pri tehtanju obeh 
mo-znosti velikokrat odlocam za prvo.) 

V zadnjih letih imamo tudi v Sioveniji ucitelji na voljo veliko 
razlicnih, zanimivih in uporabnih ucnih pripomockov. Zanje 
so poskrbele izobrazevalne institucije in mnoge zalozbe. 

Delovni zvezek je eden najpogostejsih uCil, ki ga uCitelji 
radi uporabljamo pri svojem delu, in v naslednjem prispevku 
bom predstavila rezultate ankete, ka) 0 njem, 0 njegovi vlogi 
in uporabi menijo gimnazijski dijaki. 

Delovne liste smo zaceli redno in nacrtno uporabljati v 
prvem letniku )etosnjih maturantov. 

Ker v solskem letu 1997(98 se ni izsel Delovni zvezek 
Zgodovina 1 , sem delovne liste za interne uporabo pripravila 
sama. Podobno potem tudi za drugi, tretji in cetrti letnik. 
Dijaki so si liste skopirali in jih spiral no povezali ali vlozili v 
mape. Za omenjeno gradivo se mi zdi primernejsa uporaba 
izraza delovn i listi kot delovni zvezek. 

Pri sestavi delovnih listov sem: 
a) se navezovala na uporabljeni ucbenik (snov, razpore

ditev, naslovi), 
b) se izogibala enakim ali podobnim vprasanjem, kot so v 

ucbeniku, 
c) uporabljala razlicne tipe nalog, 
c) popestrila vaje z razlicnim slikovnim gradivom, 
d) dodala naloge, ki so zahtevale samostoj no delo , 

brskanje po dosegljivih prirocnikih, uporabo znanja 
drugih predmetov (slovenscine, geografije, umetnostne 
zgodovine). 

Delovne liste smo uporabljali na razlicne nacine. 
a) Naloge so resevali dijaki doma po obravnavani temi. 
b) Naloge so resili pred obravnavano temo (izbira primernih 

tem) in smo snov v soli skupaj predelal i in jo nadgradili. 
e) Naloge so resevali v soli kot uvod v obravnavo nove teme. 
c) Naloge so dijaki resevali individual no pri pouku in nato 

smo z obliko pogovora temo obdelali. 
Razlicne nacine sem prilagodila zahtevnosti ucnih tem in 
ucencevega poznavanja snovi. 

Delovne liste smo tudi pregledovali . 
a) Naloge smo Skupaj pregledali na zacetku ure. 
b) Naloge smo pregledali na zacetku ure tako, da sem 

dijake povprasala po morebitnih zankah, ki jih niso znali 
razvozlati . 

c) Delovne liste sem pobrala dolocenemu stevilu dijakov, 
jih pregledala in ocenila. 

c) Naloge sem vkljucila v ustno preverjanje znanja posame
znega dijaka. 

Ob koneu solskega leta sem zelela preveriti uCinkovitost 
uporabe delovnih listov in izvedeti od dijakov, kako so oeenili 
njihov koneept. Prepricana sem bila, da bo njihovo mnenje 
dovolj kriticno, verodostojno in da je oeena iz prakse tista, 
ki nekaj velja in pokaze kako naprej. Zato sem prosila dijake 
vseh petih razredov cetrtega letnika, s katerimi smo vsa stiri 
leta uporabljali delovne liste, za izpolnitev kratke ankete. 

Rezultati ankete 
Anketa je bila sestavljena iz petih vprasanj s stirimi 

moznimi odgovori. Na koneu pa so dijaki lahko napisali 5e 
svoje predloge, namige, ideje. Anketo je izpolnilo 130 
dijakov, nekateri (redki) niso odgovorili na vsa vpra5anja. 

Kako Sl spre)el/-a delovne liste? 

• pricakoval/-a sem nekaj takega 35 % 
• bil/-a sem prijetno presenecen/-a 56 % 
• bilo ml je vseeno 4 % 
• drugo 5 % 

Kaksno je tvoje mnenje 0 nalogah v delovmh listlh? 

• zdijo se mi koristna pomoc pri ucenju 91 % 
• lahko bi se ucil/-a tudi brez delovnih listov 2 % 
• delovnih listov sploh nisem pogledal/-a I 
• drugo 7% 

Kako oeenjujes obllkovanje 
In sestavo nalog v delovnlh listlh? 

• zdijo se mi dovolj jasne, zanimive 
in pestre 

• nekaterih nalog nisem razumel 
• naloge so sestavljene 

monotone in nezanimivo 
• drugo 

78% 

12 % 

( 

10% 

neobicajne, 
zanimlve, 
pestre, 
koristne 

vseh nal09 nisem 
resil, nekatere 
prevec podrobne, 
zahtevne , nekaj 
!iskarskih napak ,. 
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S tim si bll v delovnlh listlh posebno zadovoljen/-Ijna? 

• ustreza mi izbor in pestrost nalog 11 % 
• naloge usmerjajo k razmisljanju 

in povezovanju 
46% 

• z delovnimi listi mi snov postane 
blizja in razumljivejsa 

32% 

11 % • drugo 
utrjevanje precielane 
snovi, preglednost 
snovi, obnova znanja , 
motivacija za ucenje, 
resevanje krihnk, 
iskanje gesel 

Kaj te je v delovmh lishh motilo? 

• naloge so prevee eno
stavne in prelahke 

• vprasanja so podobna 
vprasanjem v uebeniku 
in zato nezanimiva 

/ 

3% 

• odgovori silijo pretezno v 
obremenitev spomina 

18 % 

79 % • drugo 
vseh odgovorov ni v utbenlku, 
premalo vprasanJ 0 doloceni temi, 
tei.ave pri iskanJu odgovorov, 
nekatere naloge so prelahke. 
dvoumna vpr8sanja, vee slikov
nega grad iva, velika dela in zbra
noSII, zahlevna vprasanla, iskanje 
odgovorov v prirOCnlklh ... ~ 

* V rubriki »drugo« je velika dijakov napisalo, da nima pnpomb in da so 
bili z delovnimi lisH zadovoljni. 

Predlogl, ideje, namigi, sporoeila dijakov. 
Izbrala sem Ie najzanimivejse, eeprav se je veeina dijakov 
potrudila in zapisala svoje mnenje. 

• Na koncu doloeenega poglavja bi bilo dobro dodati liste 
s temeljnimi in preglednimi vprasanji. 

• Vee nalog v obliki krizank, kvizov. 
• Pomembnejsi snovi naj bi bilo posveeenih vee delovnih 

listov in nalog, manj pomembni pa Ie pregledne naloge. 
• Delovni listi so bili pomemben pripomoeek pri ueenju iz 

uebenika in naloge nakazejo, kaj je pri doloeeni temi 
res pomembno. 

• Vaje so pomoe pri ueenju, hkrati pa razsirjajo znanje. 
• Delovne liste naj bi 

resevali Ie po 
obravnavani snovi. 

• Resevanje delovnih 
listov nas prisil i, da 
preberemo uebenik. 

• So velika pomoe pri 
razumevanju snovi, 
saj usmerjajo dijaka 
k bistvu stvari. 

Primer delovnega lista 
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• Vaje bi svetoval vsem, saj ee jih (samostojno) resujes, 
se ti skoraj ni treba utiti. 

• Vee nalog za razvedrilo. 
• Tak naein dela se mi zdi zelo koristen, saj pomaga tudi 

tistim, ki smo bolj leni , kar se tiee ueenja. 
• Delovni listi 0 doloeenem poglavju naj bi imeli naloge 

(vprasanja) kot »rdeeo nit« - splosni podatki za 
povezovanje celotne snovi. 

• Ce se doma malo pripravis, so ure kakovostnejse. 
• Vaje pomagajo pri ucenju in samostojnem delu. 
• Z vajami dobimo veliko informacij in si sirimo obzorje. 
• Zanimivo bi bilo, ee bi bilo v vajah vee podatkov iz 

vsakdanjega zivljenja. 
• Vee primerjalnih vprasanj med razlienimi temami in zgo

dovinskimi dogodki. 

Zakljucek 

Anketo sem uporabila za »ocenitev« delovnih listov 
internega znacaja, verjetno pa bi bili rezultati zelo podobni 
tudi za veeino veljavnih delovnih zvezkov. 

Odgovori so pokazali , da resevanje delovnih listov ni 
dijakom Ie za popestritev morebiti monotonega in nekaterim 
tudi zoprnega ueenja zgodovine, ampak je tudi nadvse 
koristno dele: z delovnimi listi so ponovili in utrdili snov, bili 
prisiljeni uporabljati uebenik in druge prirocnike, v njih so 
dobili dodatne zanimive informacije, z njihovo pomocjo so 
pred testi na hitro se enkrat preleteli snov. Torej, dovolj 
razlogov, da jih uel1elji vkljuCimo v svoje delo. 

Edino, kar je bilo nekaterim dijakom manj vsee, je bilo 
resevanje nalog pred obravnavo snovi ali uporaba delovnih 
listov pri obravnavi snovi. Oboje ima svoj razlog. 
1. Resevanje nalog doma pred obravnavo snovi pomeni 

za dijaka samostojno delo in dodatno obremenitev. 
2. Obravnava snovi z delovnimi listi omogoea drugacno, 

svobodnejso ueiteljevo razlago, a zato veejo zbranost 
dijakov pri oblikovanju lastnih zapiskov in njihovo 
ustvarjalno aktivnost. Laze je »pasivno« zapisovati 
predavano snov, ko se ueitelj strogo drzi »rdeee niti« 
doloeene teme. 

Nove oblike in metode poucevanja zgodovine poudarjajo 
in razvijajo samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost 
ucencev. Uporaba delovnih listov je lahko korak k navajanju 
ucencev na drugacen naein dela, kjer bode sami ustvarjalci, 
ueitelj bo Ie njihov usmerjevalec in spodbujevalec. 

Dijaki, ki so maturirali na novogoriski gimnazljlleta 2001 , 
so odgovarjali na anketna vprasanja 0 uporabi delovnih 
listov pri pouku zgodovine. Delovne liste, bili so 
sestavljeni za Interno uporabo In podobm delovnemu 
zvezku, smo naertno uporabljali vsa stir! leta. Veeina 
dijakov je pozitlvno ocenila delovne liste In njihovo 
uporabo pr! pouku. Menlli so, da so koristna pomoc pri 
ueenju, da jih resevanje sili v uporabo uebenika, ki ga 
sicer mnogi neradi vzamejo v roke, in da jih usmerja k 
razmisljanju in povezovanju zgodovinskih dogodkov. 
Razlog vee, da delovne zvezke uporabljamo pri pouku 
zgodovine. 

• •• 
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Viijenka Skorjanec 

NEKAJ UTRINKOV 11 DIPLOMATSKE 
IGODOVINE S SOSEDO ITALIJO 
Razl/oj italijanske dip/omatske 
tradicije 

"Diplomacija je umetnost druge 
pripraviti do tega, da kaj naredijo po 
vase.« 

Daniele Vare, italijanski diplomat' 

Za razumevanje dosezkov in metod 
itali janske diplomacije je potrebno po
iskati zgodovinske zaeetke, katerih za
konitosti so nU jne tudi za razumevanje 
sedanjosti. Viri dokazujejo, da je ze v 
3. stoletju pr Kr. postala diplomatska 
tradici ja sestavni del rimske teorije in 
prakse. Rimljani so se ze v tem easu 
spretno pogajali glede svojih meja s 
stevilnimi tujimi Ijudstvi , ki so vdirala na 
njihovo ozemlje. Ogromna rimska drza
va ni priznavala enakosti , vel ike cilje je 
dosegala izkljueno s silo. 

Odposlanci (nunciji) so odhajali v 
osvojene dezele in se vraeali s poroCili 
o razmerah v rimskih provincah. Od
poslanci tujih dezel, ki so prihajali v 
Rim, niso bi li delezni zadostne pozor
nosti, saj so morali dolgo eakati na 
sprejem, gostitelji se niso izkazali niti z 
ustrezljivostjo, zato so se potrudili eim 
prej opraviti zadano nalogo in oditi, kar 
je za Rimljane ze pomenilo eno izmed 
prednosti, ki so jo nato vseskoz i 
spretno izkoriseali. Za rimsko diploma
cljo 3. stoletja pro Kr so bili pristojni t. i. 
Fetiales, katerih glavna naloga je bila 
paziti , da se v mednarodnih odnosih 
spostujejo dobre navade, hkrati pa so 
bi li tudi depozitarji (varuhi) arhiva. 

Moze, ki so zastopali Rim, je izbiral 
senat . Najveekrat so bile to sku pine 
desetih moz, vodil pa jih je senator Vsi 
elanl so bili nedotakljivi, odtod izvira 
tudi enD najpomembnejsih pravil med
narodne diplomacije, ki pravi: "Sacra 
sunt corpora {egatorum« Telesa poslan
cev so sveta; torej nedotakljiva.' Imeli 
so privi legije, pri delu so jih varovali 
obieaji in zakoni. Vsak dan odposlan
stva je nosil zlat prstan , ki mu je zago
tavljal pravico do brezplacnega prevo-

za, hrane in prenoeisca. V njihovi pri
stojnosti je bila izroeitev vojne napove
di , sklenitev miru in podpisovanje 
sporazumov. Rimski kvestor je spreje
mal tuje odposlance, ki so prihajali v 
Rim. Nato je poroeal senatu, kaj so 
prisleki hoteli. Le-ta je nato prek kve
storja ali neposredno na seji odpo
slanstvu sporoCiI svoja stalisea in po
goje ali pa je postavil zahteve . V Rlmu 
so bila odposlanstva obeasna, naloge 
so bile vsakie posebej doloeene za 
dosego doloeenega cilja. Drzava si ni 
prizadevala za gojitev trajnejsih odno
sov, zato tudi ni bllo potrebe po vzpo
stavljanju trajn ih vezi in so prevla
dovala odposlanstva ad hoc. Rimski 
senat je neposredno upravljal zunanjo 
politiko drzave. Stevilna vprasanja , s 
katenmi se je moral zaradi svoje moei 
in velikosti drzave ukvarjati, so precej 
presegala ozke okvire Rima. 

Posledieno se Je izoblikovala dejav
nost, v kateri so se uvelJavile nekatere 
znaei lnosti, rimski senatorji so se na 
podlagi svojega znanja odloeali za 
sodelovanje v razlienih odposlanstvih 
in nato primerjali sadove, ki jih je obro
dilo njihovo politieno zavzemanje. 

Po propadu zahodnorimskega cesar
stva se je tradicija rimske diplomacije 
prenesla v Bizanc. V 12. stoletju so se 
naloge odposlancev vsebinsko razsi
rile. Odtlej niso blli vee Ie prinasalci 
sporoeil, ampak so morali ves eas tudi 
poroeati 0 razmerah v dezeli, kamor so 
bili poslani. Gre za prelomnico v zgo
dovini d iplomatske dejavnosti, saj ne
kateri dlplomacijo ods lej enaei jo z 
vohunstvom, pojavljajo se trditve, da Je 
vsak diplomat nujno tudi ogleduh.3 

Temelji mod erne diplomacije so se 
izoblikovali v easu renesanse v italijan
skih mestnih drzavicah: Beneski repu
bliki , Milanu, Toskani. Stevilni pisci imajo 
Benetke za sredisee sodobne diploma
cije , saj so nJihove metode kasneje po
stale znaCilne za diplomatske odnose 
nasploh. 

Svet "pregadov« je izbiral beneske 
diplomatske predstavnike, ob koncu 
15. stoletja pa je funkcljo imenovanja 
prevzel senat. Starostni pogoj za ime
novanje veleposlanikov je bil 38 let , 
takoj po imenovanju so odsli opravljat 
d iplomatske dolznosti. Pred odhodom 
je dobil pismo 0 imenovanju in navodila 
za opravljanje poslanstva. Sprva je bil 
imenovan za stin mesece, ob koncu 
15. stoletja pa so v Benetkah odlocili, 
da se mandat na tuj ih dvorih podaljsa 
na dve leti. Kasneje so sluzbovanje 
veleposlanikov podaljsali na tri in sca
soma na stin leta. Beneskega velepo
slanika je v diplomatsko misijo sprem
Ijalo nekaj sodelavcev, tajnik, sluga in 
kuhar Zanimivo je, da ga ni smela 
spremljati zena , saj so bil i v Benetkah 
prepricani, da bi ta lahko razkrila kak
sno skrivnost. ' 

V casu opravljanja misije so beneski 
ve leposlanik i posiljal i v domovi no 
redna porocila 0 aktualnih dogodkih, 
ki so bila strogo zaupna in so jih 
dobivali Ie ciani vlade. Po vrnitvi domov 
je veleposlanik moral v petnajstih dneh 
pripraviti nataneno pisno poroeilo za 
senat , ki je bilo javno in je veljalo celo 
za literarno delo , ki so ga nato prepi
sovali in razdeljevali po legalnih poteh . 
Gre za zacetek sodobnega zbiran ja 
podatkov v okviru diplomatske misije. 

Beneski veleposlanikl so veljali za 
redne in izredne, odvisno od pomemb
nosti drzave sprejemnice za same Be
netke. Naloge izrednih veleposlanikov 
so bile ali politicne ali priloznostne. 
Beneska diplomacija velJa za enD prvih, 
ki je za zagotovitev tajnosti pri spre
jemanju ali posiljanju sporoeil upora
bljala sifre. Benecani so vpeljali tud i 
mesto veleposlanikovega tajnika, ki je 
bil navzoc na pogovorih , po potrebi 
prevajal , skrbel za korespondenco in 
sifriral sporocila. Ponavadi so izhajali 
iz uglednih plemiskih druzin, sluzba taj
nika je odpirala moznost seznanitve z 
nekaterimi spretnostmi in vesCinami, ki 
bi jim lahko po mag ale kasneje pri 
imenovanju za veleposlanike. 

Nasprotno pa so ugled beneskih 
diplomatov kazi li tajni agenti , ki so do
segali cilje, zgledujoc se po Machia
vellijevih naukih, s podkupninami, izs i
Ijevanjem, ropi in umori. Gre za drugo 
plat moznega drzavnega delovanja zu-

1 William Ury, Od nasprotovanja do sodelovanja ~ kako preset i zavrnitev, Zbirka Manager, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1998 (dalje Ury. Od nasprotovaoja do sodelovanja), sIr. 17. 
2 Rudi Catinovic, Siovensko bivanje $veta: razvaj in praksa diplomacije, GZP Enolnas!, Ljubljana 1994 (dalje Catinovit . Razvoj in praksa diplomacije) , sIr. 39 
3 Radovan Vukadinovic, Oiplomacija - stralegija politi t nih pogajan j. Arah Consulting (Zbirka PreobrazbeJ , Ljubljana 1995 (dalje Vukadinovic, Dipiomacijaj. Sir. 19- 20. 
4 Danes nasprotno velja, da je za mo~ke za~elen zakonski stan in spremstvo soproge v diplomatski misiji, saj sieet lahko prevec pohajkujejo in v Irenutku slabosti lahko izdaJo kak§no dr:l:avno 

Skrivnost. Nasprotno pa za diplomatke to pravilo ne velja (op. avtorice, V. Skorjanec) 
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naj meja drzave; tovrstna zakulisna de
javnost ne velja Ie za Benetke. 

Sredi 15. stoletja so tudi druga se
vernoitalijanska mesta zacela imeno
vati stalne diplomatske predstavnike, 
ki so prebivali v drzavah , kjer so bili 
akreditirani z natancno doloeenimi 
dolznostmi in pravicami. Tako sta b ila 
odposlanca Firenc med drugimi tudi 
Dante Al ighieri in Niccolo Machiavelli, 
ki je v svojem delu »Discursi« poudaril , 
da diplomatu, kadar mora izbirati med 
moralnimi in nemoralnimi dejanji , ni 
potrebno dvomiti v pravilnost pocetja. 
Pred odlocitvijo si mora zastaviti Ie 
vprasanje, kaj bo ohranilo moe in svo
bodo njegove domovine. Za dosego 
tega cilja so po avtorju dovoljena vsa 
sredstva. Italijanska diplomacija tistega 
cas a pa vendarle ni delovala zunaj 
vseh moralnih okvirovS 

Kljub spletkam, podkupovanju, umo
rom in zastrupitvam taka dejanja niso 
bila splosno pravilo . Ljudi , ki so se 
ukvarjali z diplomatsko dejavnostjo, je 
bilo malo, zato se je hitro razvedelo, 
ce je kaksen mraeni naklep uspel , take
mu poslaniku je ugled padel, ponovitev 
nemoralnega dejanja je stem odpadla' 

Za mocne italijanske rodbine Gonza
ga, Sforza in Visconti so predstavljala 
pogajanja temelj delovanja, katerih cil j 
je bi l najti moznosti za oblikovanje 
zaveznistev, pri eemer je ze zaslediti 
"diplomacijo manevriranja« in menjav 
zaveznistev. Radovan Vukadinovic pravi : 

»/talijanski pos/aniki so bi/i zvesti svoji 
driavi, ime/i so obcutek za po/itiko in 
vse njene igre, niso se s/epi/i in niso 
bili sentimenta/ni. Kot je zapisa/ eden 
prvih ita/ijanskih pos/anikov Ermo/ao 
Barbaro, je bi/a njihova na/oga enaka 
na/ogi vseh drugih driavnih us/uiben
cev - de/ati tisto, kar je najbo/jse in kar 
najbo/j koristi ohranitvi in povecanju nji
have driave.«7 

Po napoleonskih vojnah se z dunaj
skim kongresom ob vzpostavitvi siste
ma ravnovesja moci zacenja vzpo
redno tudi nova doba v razvoju diplo
macije, saj je kongres kodific iral vede-

nje diplomatov. Gre za povzetek takrat
nih obicajev in vsega, kar je skozi zgo
dovino postalo sestavni del opravljanja 
diplomatskih dolznosti. 

V zedinjevalnem procesu Ital ije je 
igral kljucno vlogo grof Camillo Cavour, 
ki je s svojimi diplomatskimi spretno
stmi pregnal z italijanskega ozemlja 
Avstrijce, in dokazal stroki diplomacije, 
da je italijanska stran v pogajanjih ne
prekosljiva. 

V dvajsetem stoletju sta se ponovno 
pokazali spretnost in sposobnost itali
janskih diplomatov v njihovem vodenju 
zunanje politike in v pogajalskem pro
cesu glede meja. Ernest Petrie meni , 
da so Italijani kot mojstri diplomacije 
znali izrabiti pravi trenutek v odnosu do 
mednarodne skupnosti glede mejnega 
vprasanja po prvi svetovni vojni , po 
drugi pa so znali izkoristiti strah Zahoda 
pred komunizmom in so spet pridobili 
v pogajanjih z naso stranjo ' 

Ob razpadu drzave Jugoslavi je se je 
italijanska diplomacija sprva se zavze
mala za ohranitev celovitosti drzave, 
ker je imela z njo strateske in gospodar
ske interese. Z njenim razpadom bi na 
Balkanu nastalo nestabilno obmocje , 
ki bi lahko sprozilo krvave konflikte, 
hkrati bi se okrepila vloga Nemcije, kar 
se je potem tudi zgodilo. Pozneje je 
osamosvojitev Siovenije podprla, saj je 
ugotovila, da je na ta nadn njen prodor 
proti Vzhodu , kjer je danes nekaj novih 
majhnih drzav, lazj i. 

Ob nespornih spretnostih se italijan
ski diplomaciji pripisuje tudi manj cedne 
lastnosti kot npr. preracunlj ivost , spre
menljivost in nezanesljivost. Diplomat 
Marko Kosin meni , da zato v Zahodni 
Evropi nima prijateljev in nanjo ne racu
najo resno.' Zanimivo je , da tudi itali
janski raziskovalec Angelo Del Boco, 
avtor kronologije 0 dvolicnosti italijan
ske diplomacije, Ie-to predstavi v Iud 
neizpolnjevanja mednarodnih sklepov, 
uspesnega izogibanja material nih vidi
kov reparacij . Avtor obsoja obsoletni 
naein vodenja italijanske zunanje politi
ke od konference v Parizu do danasnjih 
dni. 10 

Tudi za sedanjost zelo zanimiv in 
uporaben opis italijanskega pristopa k 
diplomaciji predstavlja Nicolsonova 
oznaka v pogajalskem procesu. Nava
dno je italijanska metoda ta, da morajo 
z dezelo, s katero se nameravajo po
gajati , najprej povzroeiti slabe odnose 
in nato ponuditi dobre. Ko s pogajanji 
koncno zaenejo, so previdni in upora
bljajo menjalne objekte. V italijanskem 
narodu umetno obujajo obcutek neza
dovoljstva in sovrastva. Druga Ie me
toda motenja miru v dezeli , s katero se 
hocejo pogajati. In tretja je zahteva 
koncesije , ki je Italija od nasprotnika niti 
ne prieakuje niti je v resnici ne zeli imeti. 
Z odrekanjem pa hoce prisiliti partnerja 
do druge odskodnine." 

Zgodovinski pregled razvoja diplo
matske tradicije kate, da je bila italijan
ska politika vedno v znamenju gesla 
"sacro egoizmo« oz. oportunisticnega 
manevriranja v svojo korist. 

Razmerje med dip/omacijo 
in pogajanji 

»Vsaka v/ada, pray vsaka c/oveska 
korist in vese/je, pray vsaka vr/ina in 
vsaka modrost teme/ji na kompromisu 
in kupciji. Skusamo /oviti ravnoteije, 
dajemo in jemljemo; i rtvujemo neka
tere pravice, da /ahko uiivamo druge; 
rajsi sma srecni driavljani kot drobnja
karski prepir/jivci. Toda pri vseh poste
nih kupCijah mora biti kup/jeno b/ago v 
sorazmerju s p/aCi/om. Nihce noce za
barantati svoje duse. ,,12 

Diplomacija je drzavna dejavnost, ki 
je sestavni del politienega zivljenja 
vsake drzave. Brez nje ni mogoce razu
meti dinamike mednarodnih politienih 
odnosov.13 Diplomacijo lahko stejemo 
za bistveno in edino resnicno nepo
sredno metodo oz. politicno tehniko iz
vajanja zunanje politike. Med petimi bi
stvenimi funkcijami diplomacije je tudi 
»pogajanje in dogovarjanje 0 posebnih 
primerih, pogodbah in sporazumih«.14 

Definicij 0 diplomaciji in pogajanjih 
je ogromno, njuno medsebojno raz-

5 Bojan Grobov~ek , Homo Dip lomaticus Slov-enieus, Cankarjeva zalot ba, Ljubljana 2000 (dalje Grobovsek , Homo Diplomaticus Siovenicus), sir 19 Vee 0 morali v lunanji politiki danasn jogacasa 
g lel ludi Felix E, Oppenheim. Vloga morale v zunanjl politiki, Zbirka Mednarodni odnosi. FDV, Ljubljana 2000. SIr 85-98, Osnovna znanja 0 mednarodnih odnOSlh In zunanji politiki opredeljuje 
znamenita maksima, po kaleri nat bi drtavc svoje medsebo,ne odnose uravnavaie predvsem na lemelju svoJih interesov Iz tega lahko sidepamo, da bo najbolj uspe~na IIsta zunanja polltika, kl 
Il9 upo~teva morale, moraloih natel in moraloih kategoriJ. Praksa zunan,e pohl lke se je v zadoJlh deseUelJih vendarle spremeoila Je veliko bolj zapletena in niansirana od ZV1latnoslnega pnstopa. 
ki Je amalgam Machlaveltlja, Lemna ali balkanskih navad, kjer velja pravilo , da se pravi la sprejema s l igo v tepu, vsako partnefj6VO potezo dObre vol,e pa se razume ko! znak nasprolnikove 
slabosll 

6 Vukadinovic, Diplomacija, nay. d ., SIr 22 
7 Pray tam , sIr. 21 . 0 ilalijanski diploma!Ski !rad iciji glej !udi Viljenka $korjanec, Taina pogajanja 0 sporazumni dolotllvi meddrl:avne meje med Jugoslavijo in Italijo - Analiza priprav, specialis l ieno 

delo iz mednarodmh odnosov, FDV, Ljubljana 2000 (dalje Skorjanec, Tajna pogajanja) , sIr 27 
8 V inlervjuju na 1V SlovemJa v oddaji Odmevl te 1_ juni)<l 1999 Ernesl PeIne podal svoja gledanJa in oceno ilahjanske diplomacije v pi'elekiosli in ~nes 
9 Skor;anec, Tajna pogaJanja. naY d , SIr 28 
10 Vee 0 lem Soris M GOmMe, Republika IIali;a in mirovna pogodba v Parizu, v Zgodovmski easepis, 4, 52, SIr 608-612 
11 Vet 0 lem Harold Nicolson , Diplomacy, Institute lor the Study 01 Diplomacy, Georgetown Univers ity, Washrnglon 1988, SIr 68-83 
12 Hans J. Morghenthau, Polit ika med narodi: borba za mot in mir, Drt avna zalotba Siovenije. Ljubljana 1995, SIr 686. 
13 Vukadinovic, Olplomacija, nay. d , SIr 16 
14 Bruce Russett , Harvey Starr, $velovna poli llka. izbira motllOsti, FDV, Ljubljana 1996, SIr 245-246_ 
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merje prehaja od ekstremnega k zmer
nemu. Ze v casu klasiene diplomacije 
najdemo trditve , da so pogajanja naj
pomembnejsa diplomatska dejavnost, 
naloga diplomata pa naj bi bila pogajati 
se ob vsaki priloznosti 0 vsem, kar je 
mozno. V bistvu gre za proces stikov 
med drzavami, ki si prizadevajo uskla
diti nasprotujoce si interese. 15 Ce vza
memo za primer mednarodna pogaja
nja, je potrebno upostevati se medkul
turne razlike, razl ike v politienoekonom
skih in pravnih sistemih. 

Enacenje pojma diplomacije z med
narodnimi pogajanji ali z zunanjo poli
tiko , z njenimi tehnikami ali celo z med
narodnimi odnosi je neustrezno. '6 

Razlicnih detinicij je veliko, vse pa 
imajo vendarle nekaj skupnih tock: po
trebni sta najmanj dve stranki , med stran
kami ponavadi obstaja spor, stranki 
morata biti zainteresirani za pogajanja 
in nenazadnje, obe strani morata za 
resitev vsaj malo popustiti '7 

Nekaj stalnic V pogajanjih 
s sosedo Italijo 

Izkusnje v pogajanjih z italijansko 
stranjo so pokazale, da je le-ta v po
gajanjih neprekosljiva ter da je uspes
nost pogajanj z njo v veliki meri odvisna 
od upostevanja nlene diplomatske tra
dicije. 

Kot v zivljenju velja tudi v pogajanjih , 
da preti ran i dvom v pozitiven izid dusi 
iskanje izbirnih ustvarjalnih rnoznosti , 
pretirana kriticnost in vrednotenje pa 
omejujeta domisljijo . Kljub previdnosti 
je vseeno zazeleno prepustiti domisljiji 
prosto pot in sele nato vrednotiti. Ven
dar se Ie v dvajsetem stoletlU v nekaj 
primerih pokazalo, da je bil dvom v res
nost italijanskih namer vecinsko upra
vicen. 1s 

Ze z zacetkom prve svetovne vojne 
se zacenja "dvojna igra« italijanske di
plomacije." Italijanski prestop v tabor 
antantnih sil in posledieno podpisani 
tajni'" london ski pakt aprila 1915 je po-

15 VukadinQvlC, Diplomacija, nav. d., sir. 175 

trjeval stratesko prevlado Italije nad 
Jadranom, njene iredentistiene koreni
ne segajo zev leto 1877, ko je bilo usta
novljeno drustvo Italia irredenta. Urad
no tajna pogodba je bi la podpisana na 
pobudo italijanskega zunanjega mini
stra Sidneya Son nina, z njo je Italija pre
vzela "maksimalni program ireden
tizma«. 21 Pakt je uposteval poleg na
rodnostnega naeela v korist Italije tudi 
geostrateske razloge, na katere pa so 
antantne sile Ie s tezavo pristale. Bri
tanski ministrski predsednik Sir Herbert 
H. Asquith je v zvezi z britanskimi po
gledi pisal marca 1915 prijateljici Ve
netiji Stanley: 

"V/ada je razpravljala, kako najbolj 
poceni kupili lakojsnjo in lervencijo 
Italije, Ie najbolj pozresne, spolzke in 
perfidne sile. Posebno kar se lice 
dalmatinske obale, na siroko odpira 
svoja usta, mi pa ji ne smemo dovoliti, 
da bi Srbom prepreCila dostop do 
morja. Toda ne glede na 10, se nam jo 
splaca kupili: ceprav bom vedno 
mnenja, da je odigrala na mednarod
nem prizoris{;u najbolj klavrno in po
nizujoco od vseh vlog.,,22 

Francoski zgodovinar Jean-Baptiste 
Durosselle ugotavlja, da so se Italijani 
po koncu vojne sklicevali, da je bila taj
na pogodba podpisana v obdobju, ko 
so domnevali , da bosta Hrvaska in 
Crna gora ostali loceni od Srbije, zato 
je italijanska vlada po koncu vojne na 
prigovarjanje predsednika vlade Leo
luca Orlanda, zahtevala se Reko.23 Pri 
tem gre za sklicevanje na spremenjene 
okoliscine." 

Ob kapitulaciji Avstro-Ogrske je bilo 
3. novernbra 1918 v Padovi pod pisano 
premirje. Pogodba 0 premirju je vsebo
vala klavzulo 0 umiku avstro-ogrskih sil 
na demarkacijsko crto, ki se je pokriva
la z mejno erto, ki si jo je Italija zagoto
vila z londonskim paktom. Kraljevina 
Srbov, Hrvatov in Siovencev (K SHS) 
je nastala 1. decem bra 1918. Socasno 
je pomocnik seta italijanskega general
staba Pietro Badoglio pripravil podro-

ben nacrt, v katerem je predvidel takoj
snje razkosanje pravkar zdruzenih na
rodov v novi drzavi . Italijansko izhodi
see je bilo, naj se z vsemi sredstvi pod
prejo notranji nemiri in nesporazumi, 
kajti ta nov drzavno-pravni subjekt K 
SHS ovira Italijo pri uveljavitvi njenih 
ozemeljskih interesov. 

Italijansko spreminjanje in iskanje 
pravih zaveznistev je tudi pravilo njene 
zunan jepolitiene drze v dvajsetem 
stoletju. Na to kaze italijanska zahteva 
na pariski mirovni konterenci, naj se 
Wilsonova erta popravi tako, da bi osta
la proga Dunaj - Trst prek Jesenic zu
naj jugoslovanskega ozemlla. Gre za 
enD izmed ponavljajoCih se potez itali
janske zunanje politike v odnosu do 
vzhodnih sosed. 

Iz istega razloga da Jugoslavija ne 
bi nadzorovala celotne zelezniske 
mreze v zaledju Trsta, je nato Italija 
nud ila Avstriji pomoc pri koroskem 
plebiscitu. 25 

S podpisom rapalske pogodbe je 
Italija pogojevala priznanje K SHS. V 
casu dolgotrajnih in mucnih pogajanj 
je imela prednost, saj je sporna oze
mlja ze vojasko zasedla, obenem pa 
je Americanom pojasnjevala se zahte
ve po Reki, ki niso bile zajete niti v lon
donskem paktu. 

Kissinger navaja zanimivo primerjavo 
v zvezi s trancosko in belg ijsko zased
bo Porurja 1923. leta, ki je bilo zasede
no brez posvetovanja z drugimi zavez
niki. Mnogo let kasneje je po Kissin
gerjevi navedbi Lloyd George ugotovil: 
«Ce ne bi bilo Rapalla, ne bi bilo Po
rurja«. 21l Sklepamo lahko, da so se itali
janskih dlplomatskih spretnosti navzele 
tudi nekatere druge drzave. 

Ameriski predsednik Woodrow Wil
son, ki je odlocno obsojal makiaveli
sticno diplomacijo," je v svojem me
morandumu z dne 24. maja 1919 od
locno nasprotoval, da bi postala Reka 
italijanska. Drzavna delegacija se je 
istega dne demonstrativno umaknila v 
Rim, vendar se je kmalu vrnila . Gre za 

16 Prim Christophe Dupont. La Negociation conduite, theone, applications, Dallaz Paris, 1994, sir 320. Arthur Lal l, Modern international negotiation Principles and practice. Columbia University 
press, New York in london 1966, SIr 5; Bogdan KauCit. Sprelnosl pogajanja, Zalozba Modema organizaciJa, Kran) 1996, Sir 27 

17 Skorjanec, Tajna pogajan]a, nay d , sir 26 
18 Pray tam, Sir a, Ury, Od nasprolovan)8 do sodelovanja , nav d , sIr 34. 
19 Janko Jet-i. Tr~a~ko vpra~anle po drugi svelovni volni Iri fazo diplomalskega bola, CankarjeVa zalo~ba , LlublJana 1961 , sIr 23 
2Q lIalijanska slran je v pogalanjlh v 20. stoletlu vockrat iZbirala lalna pogajanja. zavedaloc se. da je pri temvprednosli (op avlOflce, V 5kofjanec) Diplomat In nobelovec za mil Henry Kissingcl. 

ki 9a poznamo po tem. da je bll mojster zasebnih dogovaqanj, hkrati pOl tudi javnega spektakla, menl. da ie mogoce doseci v ISlnlh pogajan jih veclo fleks ibilnost kat v pogajanjlh. ki so vsom 
na oteh. Zagovarja obrat k Iradicionalni diplamaciji, ki 10 zaznamulejo trda zasebna, tajna pogalanja in sporazumi, ki nai bodo javnosti ralkril l ~ele ob zakl jucku 

21 Milica Kacin Wohinz, Jo~e Plrjevec, Zgodovina Slovcnccvvltalil i 1866- 2000. Nova revija, Ljubljana 2000, Sir 2t 
22 Jo~e Pirjev9C. Siovensko-italijanski odnosi od lela 1915 do danes, v· Annales 8/96, Kopel 1996, str 9; Jo~e Plrlevee. Ilalija in Siovenei, v · MarkO Kosin, Zaeelkl slovenske d iplomacije z IlaliJo 

1991-1 996. FOV. LJubljana 2000, sIr 325 
23 Skorlanec, Tajna pogajanja. nay d . sIr 12 

24 Klavzula rebus sic srantlbus pernenl v mednaroonem pravu spremenjene okoli~ine In z npmi neveljavnosl pogodb Italijanska wan JC: stem iZralila svoJe ozemeljske tewle po tujem ozemlju. 
kar bo postala ena Ilmed nlenth vedenjsklh stalnie v dvajselem stoletlu 

25 Skorjanec. Talna pogajanja, nav d ,str 14 
26 Henry Kissinger, Dlplomaeija, Golden marketmg, Zagreb 2000, str 237 
27 VukadinoviC. Oiplomacija. nay d, SIr 33 
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znani pogajalski manever umika, ki ga 
je in bo italijanska stran tudi v prihodnje 
uspesno uporabljala. Tako je z rapalsko 
pogodbo Italija dobila celo vee sloven
skega ozemlja, kot ga je sploh zahte
vala v londonskem paktu. Italiji je po 
pogodbi pripadlo se celotno postojn
sko obmoeje." 

Vse do marca 1923 kljub podpisani 
mirovni pogodbi (ki sicer ni bila ratifici
rana v italijanskem parlamentu) ni 
umaknila svoje vojske z ozemlja K SHS. 
Z rimsko pogodbo, ki so jo poi me
novali Pogodba 0 prijateljskem in pri
srenem sodelovanju , z dne 27. janu
arja 1924 je K SHS priznala italiji ob
last nad tamponsko drzavico Reko. Na 
primeru italijanske pridobitve Reke, ki 
Je bila pod okriljem Drustva narodov, 
vidimo prednost strani , ki ozemlJe za
sede in se sele nato zaene pogajat i, 
kar je italijanska stran ob pridrzku mo
raine ocene, mojstrsko izvedla. To
vrstno pocetJe sodi tudi danes med enD 
izmed moznosti v mednarodni skupno
sti. 

Leta 1937 sta drzavi podpisali (Sto
jadinovic in Ciano) se en .,pakt prijatelj
stva«, vendar le-ta predstavlja Ie zaeas
no spremembo taktike . 

Rapalsko pogodbo je prekrsila Italija 
z napadom na Kraljevino Jugoslavijo 
april a 1941, zato bi pricakovali, da 
bode ob koncu vojne krivice porav
nane, toda zaeenjala se je (ali nadalje
vala) nova velika igra med Vzhodom in 
Zahodom. 

italijanske oblasti so zahtevale po 
padcu fasizma spostovanje rapalske 
pogodbe in mejo iz leta 1939.29 Avgu
sta 1946 je italijanski zunanji minister 
Alcide De Gasperi dal prvo pobudo za 
neposredna pogajanja med obema 
drzavama, kar pa ni zmanjsalo odlocu
joee vloge velesil. Takrat je jugoslovan
sk i pogajalec Ales Bebler izjavil : 
.. Imamo vtis, da je italijanska vlada za
ee/a pogajElnja brez vsakrsnega resnega 
namena, da bi dosegli sporazum.« 30 

V znamenju hladne vojne je Itali ja 
postajala vse vaznejs i elen v obrambi 
pred komunizmom, kar je spretno iz
rablja la z naslonitvijo na ZDA in spet 
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pridobivala prednosti. Londonski Me
morandum 0 s09laslu (MOS) iz leta 
1954 je Ital ija Ie parafirala, niti podpisala 
ga ni, nato pa je celih dvajset let 
izkoriseala to dejstvo tako, da je za
vlaeevala s sporazumno dokoncno 
ugotovitvijo dejanske meje z Jugo
slavijo ter vztrajala na staliseu, da gre 
Ie za zaeasno stanje. Pojavljale so se 
trditve, da Italija nikoli ni izgubila su
verenosti nad cono B bivsega Svobod
nega trzaskega ozemlja in zahtevala, 
da ostanejo mejne oznake kot demar
kacijska crta. 

Po drugi strani so uradni italijanski 
predstavniki zagotavljali, da italijanska 
vlada de facto priznava mejo po lon
donskem MOS, da pa je potrebno de 
iure najti drug pravni naziv. Pri tem so 
izkoriseali dejstvo nemirne trzaske ob
mejne strukture in se po potrebi skli
cevali na vpliv javnega mnenja. 

italija je na nacelo pacta sunt servan
da (pogodbe Ie treba spostovati) 
odgovarjala z naeelom rebus sic stan
tibus, pravno klavzulo , ki pomeni 
spremenjene okol iseine in z njim i 
neveljavnost pogodb. 

V preteklosti je znala izkoristit i 
trenutne okoliscine seb i v pr id s 
pravilno oceno v casu in prostoru. Zelo 
pogoste so tudi njene zahteve po 
tajnosti v pogajanjih , ki pa jih je sama 
po potrebi nato krsila, kar kaze na 
nedoslednost dogovorjenega. 31 V 
praksi se je potrdila Nicolsonova ocena 
italijanskega pristopa k pogajanjem. 
Znacilna je bila uporaba takticnega 
manevra prvotne zainteresiranosti, nato 
praznega casovnega intervala, ki mu 
je sledil umik. Vseskozi pa je bilo opaziti 
previdnost in uporabo menjalnih 
objektov. 

Ob pravilni ocen i okoliscin je po
memben tudi izbor pogajalcev. Italijan
ska stran je v praksi na primeru 
pogajanj za Osimo upostevala vedenja 
diplomatskih teoreticnih znanj." 0 tem 
kaksne vrline, naj bl posedoval med
narodni pogajalec, nam povedo stevilni 
avtorji. Francois de Callieres je v svo
jem klasicnem delu 0 pogajanjih s prin
ci nastel vse, kar je pomembno za 

opravljanje diplomatskega poslanstva. 
Njegovo dele je izslo leta 1717, vendar 
po mnenJu Vukadinovica ostaja solski 
primer, po katerem se zgledujejo avtorji 
vse do danes.33 Tako je Callieres 0 di
plomatu svojega casa zapisaJ: 

»Imeti mora um, ki opata, in inte/ektu
alno pronicljivost, da lahko prodre v 
misli drugih Ijudi. Biti mora uren, dober 
poslusalee, prijazen in prijeten, vedno 
mora najprej premisliti in sele nato spre
govoriti, pozoren mora biti do tensk, 
vendar ne sme nobeni pokloniti srca. 
Biti mora pogumen, ker zadrian in sra
mezljiv elovek ne more uspesno voditi 
zaupnih pogajanj. Biti mora umirjene 
narave, pazljivo mora poslusati celo be
daka. Proueevati mora zgodovino in po
znati ustanove ter obieaje tuje driave. «34 

Nobelovec Ivo Andric je bil tudi sam 
diplomat, 0 diplomaciji in diplomatih pa 
je menil v svoji knjigi Inamenja ob poti, 
ki je izsla leta 1983, naslednje: 

»Idi se mi, da je izgubljenih Ijudi, 
Ijudi, ki so vstopili skozi napaena vrata 
in jim zdaj nihee ne more pokazati poti 
ven, oni pa ne najdejo izhoda in se ne 
znajo vmiti, v diplomatski slutbi, in to 
velja za diplomatske sluibe vseh driav, 
vee kot v kateri koli drugi. V drugih 
strokah se tak »zablodel« elovek ne 
opazi, poje v zboru, ne pomaga, pa tudi 
ne moti, tako da njegovega glasu in 
njegovega posluha niti ni mogoee 
presoditi. V diplomatski sluibi pa 
okoliSCine veCino Ijudi prisl1ijo, da prej 
ali slej nastopijo samostojno in poka
iejo, kaksni so in kaj znajo. 

Nisem prebral veliko od vsega, kar je 
napisano 0 diplomatskem poklicu, a 
vse kar sem prebral, se mi je zdelo 
povrsno in nezadostno. Tudi sam sem 
bil v velikih skripcih, ee bi moral opre
deliti ta poklic in navesti njegove bi
stvene znaCiinosti. 0 njem bi lahko kaj 
povedal same z negativnega stalisea. 
In same na podlagi izkusenj. 

Ne sam~, da diplomaeija .. ni za vsa
kega«, mimo lahko reeemo tudi, da je 
Ijudi, ki so zares nadarjeni in poklieani 
za to delo, zelo malo. Seveda je veliko 
teie govoriti 0 tem, kaksni so ali kakSni 
bi morali biti ti Ijudje. Pa poskusimo. 

28 Glej prvi tlen rapalske pogodbe " Rapalskl ugovor, 1950, SIr 41 
29 Ana Kale _ Hafner. Same Pahor, Luci jan Volk, Siollenel in ltah)<1 pro memoria II odnoslh z zahodno 505000, Cankafjeva zalotba, Ljubljana 1995. sir 36. Memorandum Z omen]eno zahleva je 

sprejela italijanska vlada 7. dne 10 junija 1944 
30 Skorjanec , Tajnn pogajan)a, nav d, sir 16 
3 I Pray lam, sir. 29 Klasitno diplomacilo so zaznamovala predvsem laina pogalanja In lalni sporazumi Po prvi svelovm vOJnl so nekatefl krl\lki poudarlali , da celo do svetovnega spopada ne bi 

pfl~lo, t;e bi javnost poznala taine sporazume med kasnej~imi vo)nlml nasprolmkl. Znan je primer amefl~kega prcdscdnlka Wllsona. kl Je bit zagovornlk Javne dlptomaclJe kar pave njegova prva 
Izmed 14 lock NJegova nedoslednosl se)C: pokazala v tern, da Je pari~ka mlfOvna konferenca potekala za zaprtlrnl vrall, pa ludl sam S9 JC taJne Oogovarjal z nekalenml dr2avmki. zalo Je kasneJe 
dopolnil razlago stem, da pod iBvno, odprto diptornacilo, ne razume samega poteka pogajanJ, temveC sporazume, kI so plod teh pogalanj Diskreinest pli poga)anJlh JC ~e danes nUJItil 
Dlplomatl pn odprtlh pogaJanl,h niso vet; oeodvism, podvr2eni so PflllSku razmer v dr2aVlln Javnemu mnenJu. pa ludl razllcnlm gDVOficam In :!!ipekulacljam 

32 Prav tam 43 
33 VukadineViC, Dlplomaclja, nav d. , str 132 
34 Prav lam 
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To so pametni, toda preprosti Ijudje, 
Ijudje nezapletene in omejene obeu
t/jivosti in hladnega srca, toda ne brez 
srca in ne popolnoma neobcutljivi; spo
sobni so pretvarjanja, toda niso zaprti 
vase in skrivnostni, se manl podli, moeni 
so, toda ne grabi, hitri in odloeni, toda 
ne prenagljeni in zaletavi; stvami in tre
zni, toda ne pusti in dolgocasni. Vedeti 
morajo veliko, toda v tem, kar vedo, se 
ne smejo videti sledovi ucenja in 
pikolovske natanenosti, s svojim zna
njem morajo prijetno presenetiti in 
morda celo ocarati sogovomika, nikakor 
pa ga ne smejo z njim zmesti, prizadeti 
ali spraviti v zadrego. Enako je z 
njihovim pogumom; biti morajo pogum
ni, njihov pogum pa mora biti trden in 
pravi, toda kazati ga morajo samo v 
skrajnih primerih, nositi ga morajo, kot 
se nosi orozje, za katerega vsi vedo, 
da ga imate, ceprav ga ne pokazete. 
Imeti morajo domisljijo, toda biti je mora 
ravno prall, tOliko, da vidijo vsako stvar 
z vseh plati, skupaj z vsemi moznostmi 
in neposrednimi posledicami; vse kar 
je vee od tega, je zanje nevamo, za 
sluzbo, ki jo opravljajo pa skodljivo. 

Kdo bi ugotovil in naMel vse, kar mora 
odlikovati 61oveka, ki se zeli posvetiti tej 
sluibi? Biti mora vsestranski in preprost. 
Ne sme biti oseben, biti pa mora 
naravno ponosen; ne sme prezirati 
malenkosti, mora pa se znati ustaviti na 
meji drobnjakarstva in dlakocepstva; 
vedno mora biti vesten, toda brez pre
tirane goreenosti, ceniti mora trenutek 
in ga znati izkoristiti, toda hkrati mora 
znati pustiti casu cas; na razliene 
naCine in v veliki meri se mora zanimati 
za ljudi, predmete, umetnost, igre in za
bavo, toda ne sme se prepustiti strasti 
niti iskrenosti, v kateri clovek popolno
ma pozabi nase, ne sme biti pre vee 
61ovek, toda nikoli ne sme biti ne6l0vek; 
biti mora pripravljen na vse in sposoben 
za vse, toda ne sme biti brezdusen niti 
posast. To pravzaprav pomeni, da ves 
cas zivi dvojno zivljenje, na osebni, clo
veski in na sluibeni, ne6l0veski ravni, 
pri tem pa ne sme nikoli z niCimer in 
nikomur pokazati ali izdati, za katero 
raven v kakem trenutku gre ali, se bOlje, 
niti sam se ne sme popolnoma zavedati 
tega, saj je to najzanesljivejsi naCin, da 
se ne izda. 

Na kratko, to mora biti 610vek poseb
ne vrste, toda niti najmanj ne sme dajati 
takega videza, ampak mora biti vedno 
in v vsem videti navaden, povprecen 
61ovek. Imeti mora sto sposobnosti, 
toda odmerjenih natancno in na sto 
naCinov. Nasploh bi za to vrsto Ijudi 
lahko rekli, da je njihova sposobnost bolj 
v pravem in ustreznem razmerju med 
razlienimi lastnostmi kot v vrednosti vsa
ke posamezne. Priblizno tako, da je 
vsaka izmed njih povpreena, celota, ki 
jo sestavljajo, pa je nekaj posebnega 
In nad povpreenostjo. 

In se veliko je stvari, ki bi jih 610vek v 
tej sluzbi moral ali ne smel imeti I .. ./. 
Toda nekaj je gotovo: kdor mma vsaj 
ene od nastetih lastnosti, kdor vsega 
tega nima vsaj v zasnovi svojega tem
peramenta, znacaja in vzgoje in kdor 
teh lastnosti ni sposoben razviti med 
delom in jih nato praktieno uporabiti, je 
zanj bolje, da nikoli ne stopi v takSno 
sluzbo, toda prav ta sluzba ima zunanji 
blise, s katerim mami in goljuta ljudi. 
Zato je ljudi, ki so vstopili skozi napaena 
vrata in jim zdaj nihee ne more pokazati 
poti ven, sami pa ne znajo najti izhoda, 
da bi se vmili, v njej vee kot v kateri koli 
drugi sluzbi. To je velika nesreea za sluz
bo in za te Ijudi. Napako pri izbiri po
klica je treba placati v vsaki sluzbi, toda 
nikjer ni cena tako visoka in nikjer je ni 
tako tezko plaeati kot v diplomaciji. V 
drugih strokah se tak zablodel 610vek 
izgubi v mnozici in ostane neopazen, 
poje v zboru, pri tem ne pomaga, pa 
tudi ne kazi pet la, tako da njegovega 
glasu niti posluha ni mogoce presoditi. 
V diplomatski sluibi pa okolisCine 
prisilijo 61oveka, da prej ali slej nastopi 
samostojno in pokaze, kakSen je in kaj 
zna. Kdor tega izpita ne opravi, postane 
hkrati smesna in zalostna tigura v sluibi, 
za katero ni primeren, otresti pa se je 
ne more, lupina, ki se dolgo pluje naprej. 
To zastruplja iivljenje in pogublja duso 
ter ustvarja nesrecneze posebne vrste. 
Iz njih nenavadna in tudi nenavadno 
tezka stroka, ki tudi v najugodnejsih 
okolisCinah unieuje in maliCi 61oveka, 
napravi cudake, Ijudomrzneze in kandi
date za samomorilce. 

Tako je videti stvar, prikazana v ob
risih, jasno pa je, da je ta skica nekoliko 
umetna in da pravzaprav ni veliko pogo-

stih in izrazitih tipov uspesnih In neuspe
snih diplomatoll, za celo lestvico pa je 
takih med obema skrajnostma. Napol 
uspesnih, eetrtinsko uspesnih. Takih, ki 
so po prvih neuspehih zbrali dovolj mo
Ci in imeli dovolj spretnosti ali sreee, da 
niso potonili in da so nasli prostor zase. 
In narobe, takih, ki so zaceli sijajno, a 
se jim ni posreCilo, da bi se obdriali, in 
zdaj zivijo od minule slave in v senei 
kakega skromnega polozaja eakajo na 
veliko priloznost, ki nikoli ne pride. 

In vse to vrvi in se giblje v nenehni 
tekmi in gonji za uspehom in prizna
njem, v strahu pred poklicnim neuspe
hom in nesrecnim nakljuejem, ki ves 
cas od nekod prezi. Kajti v tej sluzbi, ki 
je videti unitormirana in ukroeena kot 
nobena druga, ni nieesar stalnega in 
gotovega, ampak je tako, kot bi 610vek 
hodil skozi meglo; svetioba, ki to meglo 
od easa do casa predre, pa predvsem 
zmede in slepi, namesto, da bi kazala pot 
in 610veku pomagala, da bi se znasei. «35 

V casu hladne vojne je se vedno vla
dalo Maehiavellijevo nacelo zanikanja 
moralnosti, zato se je od dobrih poga
jalcev zahtevalo poleg osebnega zna
caja, diskretnosti in uravnovesenosti 
kot nepogresljlvo lastnost se moralnost.36 

V pogajalskem procesu je potrebno 
poznati pristojnosti izbranih pogajaleev, 
kar omogoca ustrezno pooblasti lo. Ce 
ni dovolj natancnih pooblastil, pride 
pogosto do zastojev ali eelo do njihove 
prekinitve. Italijanska stran je v pripra
vah na pogajanja za Osimo v letu 1974 
s predanrm pooblastilom sku sal a siriti 
predmet pogajanj kljub jugoslovanskim 
vztrajanjem na pogajanjih Ie 0 meji in 
direktnih vprasanjih v zvezi z njo. Tako 
je npr. ital ijanski pogajalec Eugenio 
Carbone pojasnjeval jugoslovanski 
strani, da je namen tovrstnega poobla
stila doseCi Ie bolj "elasticen mandat«, 
da pa so pripravljenl v primeru jugoslo
vanskega nestrinjanja pooblastilo po
praviti. 

Jugoslovanski zunanji minister Mi
los Minic je ocenil, da je pot reb no od 
Italijanov zahtevati drugo, vsebinsko 
bolj natancno pooblastilo, saj je formu
lacija iz predlozenega pooblastila spro
zila negativno reakcijo in oeeno, da ni 
nobenega pozitivnega premika. Jugo
slovanska stran je tudi podvomila 0 res-

35 Vukadim!vic, Diplomacija, n~v, d .. sir. 133- 135" Andflceva predstavitcv odlik in slabosti uspe~nega diplomala bi ob dosledoem upo~tevaniu Ie teh v praksi diplomacije ob natanl:ni poglobi_tvi 
v .lek~t citata ob realnl preSO]1 in samokritl6nostllahko odvrnlla marsikoga ad zelle po opravljanJu dlplomatskega poklica (cp. avtoflce, V. Skorjancc) . 0 izboru pogajalcev in njlhovih laslnostlh, 
kl odhku jeJo uspe~nega pogaJalca glej ludi George R Feltham, Diplomatic handbook, Longman , London, 1992, str. 27; Robert Maddux. Successful Negotialion. Koggan Page. london 1989, 
SIr. 22; ~arga Kocmur. Konfilkliin funkClonalno razrese ... anje konfliklo ... : pogaJanJa in posredo ... anja, Anthropos . ljubljana 1992, str. 121 . 

36 CaClno ... IC, Razvo) In praksa dlpiomacl)e. na .... d., sIr. 32- 110; Grobo ... ~ek . Homo Diplomaticus S)o ... enicus. na .... d., str. 19- 20 
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nosti italijanskih namer," zahtevala cas 
za premislek, izbranemu pogajalcu Bo
risu Snuderlu pa so naroeil i, naj odlozi 
ponovno srecanje z italijanskim part
nerjem. Tako je italijanski zunanji mini
ster Aldo Moro napisal »interpretativno 
pismo«, ki naj bi predstavljalo dopolnilo 
k ze znanemu pooblastilu . Soglasal je, 
naj posebna pooblascenca nadaljujeta 
s pogajanji in natancneje dolocita ze 
dotedaj obravnavane probleme. Iz 
ministrovega pisma je razvidno , da je 
italijanska stran pripravljena na popu
scanje, saj ni vee poskusala siriti spor
ne teme niti skusala vracati pogajanj 
na zacetne pozicije." 

V pogajanjih je potrebno ujeti pravi 
trenutek, preuciti realne moznosti in 
okoliscine ter prenesti teoreticna spo
znanja v prakso. Morda je ironija zgo
d~vine, da smo se osamosvojili tud i s 
pomoejo Italije. 

Razvidno je tudi izredno dobro itali
jansko poznavanje mednarodnega 
prava, kar je prislo do izraza ze po kon
canih osimskih sporazumih, v casu sa
mostojne drzave Siovenije , na primeru 
manjsinskega vprasanja. Italijansko 
poznavanje mednarodnega prava in 
mojstrska uporaba le-tega proti napa
kam ali neprevidnosti drugih drzav, je 
tudi kasneje razvidno na primeru prve
ga zasedanja mesane slovensko-itali 
janske komisije za manjsinsko proble
matiko, kot ene izmed komisij v okviru 
t. i. pogajanj med dvema drzavama 0 

nadgraditvi in uresnicevanju osimskih 
sporazumov, ki je bilo v Rimu 19. sep
tembra 1994. 

Siovenska stran je neprevidno ime
novala v specialno misijo clana z dvoj
nim drzavljanstvom (slovenskim in itali
janskim) . Italija je s protestnimi notami 
dosegla, da je slovenska stran morala 
umakniti spornega clana delegacije.39 

Navedeni primer kaze na to, da je pre
vidnost do italijanskega partnerja upra
vicena in nujna tudi v prihodnje. 

Sklenemo lahko z mislijo, da diplo
macija, ki isee izhode iz sporov in se 
zavzema za kompromisne dogovore za 
zeleno mizo, predstavlja tisto racio
nalno stran clovestva, ki lahko pripo
more k izoblikovanju nove mednarodne 
skupnosti, katere akter bi bili mi vsi. Iz 

• 
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vsakdanjega zivljenja izhaja tudi ugo
tovitev, da sta v sporu udelezena naj
manj dva, resevati pa ga je mozno tudi 
s pobudo in realnimi predlogi enega. 
Tako vidimo, da Cioveske odlike in sla
bosti , pravila igre ali obnasanja, ki velja
jo v vsakdanjem zivljenju, veljajo tudi v 
diplomaciji in zunanji politiki. 

'hAm. 
Zgodovinski pregled razvoja itali

janske diplomatske tradicije kale , 
da je bila njena politicna drza ved
no v znamenju gesla sacro ego
izmo oz. oportunisticnega manev
riranja v svojo korist . 

Na primeru zapletov v pogajanjih 
glede nase zahodne meje v 20. 
stoletju, zacensi z londonskim pak
tom iz leta 1915, prek rapalske po
godbe, mirovne pogodbe z Italijo 
po drugi svetovni vojni, london
skega MOS iz leta 1954, nato s pri
pravami, ki so po dolgoletnih pre
sledkih in zastojih vendarle pripe
Ijale do uspesnega konca z osim
skimi sporazumi leta 1975, lahko 
ugotovimo naslednje: 

Izkusnje v pogajanjih z italijansko 
stranjo so pokazale, da je le-ta v 
pogajanjih neprekosljiva ter da je 
uspesnost pogajanj z njo v veliki 
meri odvisna od upostevanja njene 
diplomatske tradicije. 

Predsodki in stereotipi v zvezi z 
Italijo so bili z nase strani v najvecji 
meri pogojeni z negativno zgodo
vinsko izkusnjo, previdnost do so
sede je nujna in upravieena. 

Dokler Italija ni imela interesa in 
zadostne politicne volje za resitev 
odprtih vprasanj, rezultatov ni bilo 
in je spretno izkoriseala svoje tradi
cionalne diplomatske prednosti ter 
mOjstrsko uporabljala teoreticna 
spoznanja iz pogajalskega proce
sa v praksi. 
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Zvanut Maja 

PODOBE 1117. STOLETJA NA SLOVENSKEM 
V sedemnaJstem stoJetju je bila Evropa v bistvu se vedno 

Evropa regij ne glede na drzavne tvorbe, ki so v njej 
obstajale. Prastare razmejitve po geografskih znacilnostih 
so bile pomembnejse kot morebitne nove politicne meje. 
Evropejce so razvnemala verska vprasanja , jezilo pa jih je 
tudi, da je pri vladajoCih prise I v modo absolutisticni nacin 
vladanja in temu so se upirali na vso moc. Do »pomladi na
rodov« je b ilo se dalec. Zaradi tis kane besede, je celina po
stajala majhna: milijoni letakov so v sliki in besedi tekoce 
obvescali obcinstvo, kaj je novega in pomembnega. Ker so 
bili Ijudje iz najrazlicnejsih razlogov pogosto na poti in so 
se se vedno veliko selili, lahko recemo, da so bili pretok 
Ijudi , blaga, informacij in znanja v Evropi tistega casa stvar
nost, ki je niso mogli izbrisati nobeni formalno-pravni ukrepi . 

V taki Evropi so ziveli Siovenci Najsirsi politicni okvir jim 
je predstavljalo sveto rimsko cesarstvo nemske narodnosti , 
ozjega dedne dezele Habsburzanov, res doma pa so se 
pocutili na Stajerskem, Koroskem, Kranjskem, Goriskem, 
Trzaskem, pa tudi v Istri in v zaledju njenih obmorskih mest. 
Te dezele so bile med leti 1564 in 1619 zdruzene v posebno 
enoto, Notranjo Avstrijo, s srediscem v Gradcu , ki so ji 
nacelovali mlajsi sinovi iz Habsburske dinastije, nadvojvode. 

Ko je v letu 1593 Francesco Barbaro po papezevem 
naroCilu vizitiral tiste slovenske dezele, ki so spadale v 
oglejski patriarhat, je ugotovil, da sta bila veCina plemstva 
in velik del mescanstva na Goriskem, Kran js kem , 
Stajerskem in Koroskem protestantska, kmetje pa skoraj 
vsi katolicani 

Leta 1555 so katolicani in protestanti cesarstva po 
dolgotrajnih besednih vojnah in pravih vojaskih spopadih 
sklenili verski miL Doloeili so, da bo odslej yak posamezen 
vladar odlocal 0 tem, kaksne vere bode njegovi podlozniki . 
Habsburzani , ki so ostali katoliki , so imeli to pravico v svojih 
dednih dezelah. Zarad i notranjih in zunanjih politienih 
vzrokov pa so se resevanja verskega vprasanja lahko lotili 
sele ob koncu 16. stoletja. Njihove dezele naj bi v celoti 
spet postale katoliske. 

Notranjo Avstrijo je zaeel previdno rekatolizirati nadvojvo
da Karel. Delo je po letu 1595 nadaljeval njegov sin nad
vojvoda Ferdinand (kot cesar Ferdinand II. 1619- 37) . Pri 
tem je uposteval nasvete iz spomenice lavantinskega skofa 
Jurija Stobeja z dne 20. avgusta 1598, ki je priporocal , naj 
se z versko pre novo zacne takoj, na nacelih augsburskega 
verskega miru, brez nasilja in javnih razprav. Karel je najprej 
izgnal protestantske duhovnike in ueitelje. Nato je ukazal 
mescanom, naj se vrnejo v katolisko vero , ali pa prodajo 
premozenje in se izselijo. Koncno, leta 1628, je enak ukaz 
doletel tudi plemstvo. Protestantske plemiske druzine so 
se deloma izselile, deloma pa so se rekatolizirale. A njihova 
nekdanja politicna moe je bila strta. Odtlej so tudi Habs
burzani lahko vladali kot absolutisti. 

Versko prenovo so izvajali skofje in cerkveni redovi na 
podlagi odlokov tridentinskega koncila iz srede 16. stoletja. 
Jezuiti so bili odlicni pridigarji, vernike so zbirali v kongre
gacijah in bili dejavni v Ijudskih misijonih , neprecenljivo pa 

je bilo tudi njihovo deja na podrocju solstva , znanosti in 
kulture . Kapucini pa so kot pridigarji , spovedniki in spod
bujevalci Ijudskih poboznosti opravljali pastoralo pretezno 
med preprostim Ijudstvom. Scasoma so bili dosezeni cilji, 
ki sta SI jih zastavila vladar in potridentinska Cerkev, to pa 
so bili izboljsanje nravi ter utrditev in poglobitev vere. Najbolj 
uCinkovito sredstvo za dosego teh ciljev so bili pridiga in 
verski obredi, ki so delovali na cute in custva in so se verni
kom zelo priljubili 

Ljudstvo je castilo stare in nekatere nove svetnike, zlasti 
jezuitska svetega Ignacija in svetega FranCiska Ksaverija . 
Z veliko vnemo so so zaceli zatekati k Mariji Brezmadezni, 
ki jo je cesar Ferdinand III. razglasil tudi za zavetnico Avstrije. 
Zdruzevali so se v Marijine bratovscine, hodili v bliznja in 
daljna Marijina romarska sredisca, peli Marijine lavretanske 
litanije , jo cast iii s pomocjo drobnih naboznih predmetov, 
se ji zahvaljevali za po moe z votivnimi slikami in spominskimi 
stebri po mestih . 

Verska politika cesarja Ferdinanda II. in njegovo uvajanje 
absolutizma sta sprozila t. i. tridesetletno vojno, ki je 
slovenske dezele prizadela Ie posredno, v obliki velikanskih 
davkov in vzdrzevanja cesarskih cet. Vsako leto se je na 
evropska bojisca podalo tudi precej prostovoljcev: Ijudje iz 
nasih dezel so bili cenjeni kot dobri vojaki. Bojne spopade 
pa so dozivljale v easu stevilnih lokalnih (priblizno 80) in 
enega velikega (1635) kmeckega upora. Pogosti so bili 
vpadi Turkov iz trdnjave Kanize na Ogrskem, ki so jo bili 
zasedli leta 1599 in ogrskih upornikov - krucov, ki so 
predvsem plenili 

Poleg vOJne je bila naslednja huda nadloga kuga. V 17. 
stoletju, ko so razne nalezljive bolezni , ki so jim s skupnim 
imenom rekli kuga, skoraj neprestano pozira le evropsko 
prebivalstvo, so se Ijudje te nadloge lotili ze kar premisljeno 
in organizirano. V easu epidemij so organizirali karantene 
na ravni posameznih naselij, pa tudi dezel. Zdravniki so si 
prizadevali ne Ie zdraviti, ampak tudi odkriti povzrocitelje 
bolezni in razumeti njen potek. Pri nas se je prvie v vecjem 
obsegu pojavila v letih 1623-25, potem pa nas je v tem 
stoletju obiskala se nad osemdesetkrat. Pogosto so opusteli 
cele vasi in mesta, zato ji je obieajno sledila se lakota, ker 
je manjkalo delovnih rok. Najhujsa kuzna epidemija je Sred
njo Evropo prizadela v letih 1679-83. Pri nas je najbolj trpelo 
mestno prebivalstvo, 0 cemer se je ohranilo veliko 
pretresljivih pricevanj . 

Epidemije in vojaski spopadi, ki so se jim v tem stoletju 
pridruzile se stevilne slabe leline, so imele za posledico ob
dobja lakote, ki so jo obcutili kmetje in mescani , pomanj
kanje hrane pa tudi visji sloji 

Na epidemije danes spominjajo stevilna kuzna znamenja 
na krajih, kjer so zakopavali umrle, saj iz higiensko-varno
stnih razlogov niso mogli dobili mesta na obieajnih poko
paliseih . Ljudje so se v tej stiski zatekali h »kuznim patro
nom«, med katerimi je bi l najbolj v casteh sveti Rok ki so 
mu gradili cerkve in kapelice, ter posvecali oltarje. Kadar 
so menili, da so ti svetniki uslisali njihove prosnje , so se jim 
se leta zahvaljevali s procesijami . 
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Prebivalce je oblast se vedno najraje videla razdeljene v 
znacilne stanove, kmete, mescane in plemstvo. Vladar
absolutist se je vtikoval v njihovo zasebno zivljenje in je z 
odloki predpisoval stevilne stvari, med drugim tudi to, kako 
naj se pripadniki dolocenega stanu med seboj naslavljajo, 
kako drago naj bo blago za stanu primerne obleke ali koliko 
povabljenih imajo lahko na gostijah. A zivljenje je ze davno 
zacelo brisati meje med stanovi. Za podjetne posameznike 
je bila mozna vsakrsna kariera, denar je bil sveta vladar. 

Mocan pecat dobi je vtisnil cesar Leopold I., clovek ne
uglednega videza, a velicastnega nastopa, ki je vladal skoraj 
petdeset let (1658-1705). Habsburske dedne dezele so v 
tem casu zacele postajati Avstrija, politicna tvorba z lastno 
identiteto. 

Ljubil je gledalisce in velicastne slavnosti . Vsako njegovo 
dejanje in pojavljanje v javnosti je imelo videz gledaliske 
predstave, tako tudi obredi v letu 1660, ki so se mu v glavnih 
mestih dednih dezel prisli priklonit predstavniki dezelnih 
stanov, da so mu v starodavni ceremoniji obljubili zvestobo, 
on pa njim njihove dezelne svobosCine. 

Gledalisce in gledaliskost pa so Ijubili tudi njegovi podloz
niki , pa naj so bile to prave predstave pri jezuitih , igre, ki so 
jih »dajale« potujoce gledaliske skupine, poulicno gledalisce, 
sencne igre, Ijubiteljske glasbene prireditve, zabavni skeci 
v domacem okolju, pomescanjeni viteski turnirji, maskarade, 
ognjemeti, druzabne voznje z ladjami ali sanmi, uprizoritve 
kmeckih porok, slavnostni obedi, spokorne in zahvalne 
procesije, slovesne umestitve cerkvenih, svetnih in cehov
skih predstojnikov, pogrebi in javne usmrtitve. 

V mestih in trgih , kjer so bili dejavni novi in stari cerkveni 
redovi in so delovale sole in razlicni zasebni uCitelji, je nasta
jala tenka plast izobrazencev. Sestavljali so jo vedno bolje 
izobrazena duhovsCina, uradnistvo, pripadniki svobodnih 
poklicev, posamezni trgovci in lokalno plemstvo. Prav po
sebno pomembna kulturna sredisca so bila glavna mesta 
dezel , Gradec, Ljubljana, Celovec, Gorica, a tudi obmorska 
mesta. 

Ljubljana je zaradi jezuitskega kolegija (zgrajen v letih 159B-
1615, 1658 se nova gledaliska dvorana) postala mocno 
izobrazevalno sredisce, saj je v nlel zivelo povprecno po 
500 in vec dijakov letno, kar je predstavljalo skoraj desetino 
prebivalstva. Za sedemnajsto stoletje velja, da je stevilo sol 
v primerjavi s protestantsko dobo upadlo, a v resnici je poleg 
formalnih sol obstajala se vrsta zasebnih uciteljev, ki jih je 
vsakdo lahko najel. Stevilo otrok, ki so bili delezni osnov 
pouka, nikakor ni bilo zanemarljivo, kar dokazuje stalen priliv 
gojencev na jezuitske gimnazije v Gradcu, Ljubljani, Celovcu. 
Gorici , Kopru (mestna sola z jezuitskim programom), a tudi 
v Zagrebu, Varazdinu in na Reki. Pomembna ustanova je 
bila zupnijska sola v Rusah pri Mariboru, ki je imela znacaj 
gimnazije in je v letih svojega delovanja (1645-1758) izsolala 
na stotine deckov iz vseh druzbenih slojev. Kamniski zupnik 
Maksimilijan Leopold Rasp pa je leta 1699 ustanovil solo 
za potrebe preprostega prebivalstva: v njej so se decki ucili 
branja, pisanja, petja in umnega gospodarstva, posebno 
nadarjene pa je usposobila tudi za solanje pri jezuitih. 

Deklice iz visjih slojev so osnovno vzgojo in tudi pouk 
dobile doma in v prijateljskih druzinah, obiskovale pa so 
tudi mestne sole, ce so njihovi starsi presodili , da jim bo to 

koristilo. Zanje so se na splosno zdeli najprimernejsi zenski 
samostani, kjer so se naucile vedenja in veSCin, ki so jih 
potrebovale pozneje, kot matere in zene. Samostani so 
sprejemali tudi mescanska dekleta. 

Ljubljana je ze dolgo funkcioni ra la kot sredisce slovenstva 
- v terminih tistega casa, seveda -, ob koncu stoletja pa je 
dozivela se prav poseben kulturni razmah, katerega vrhunec 
predstavlja ustanovitev Akademije delavnih Ljubljancanov, 
zdruzbe ucenjakov, ki si je zadala nalogo proucevati razlicne 
pojave in podrocja clovekovega delovanja in svoje izsledke 
objavljati. 

Ta duhovno in kulturno bogata doba je pustila za sabo 
stevilne materialne preostanke, 0 katerih se ni bila recena 
zadnja beseda, nasprotno, vedno znova se vracamo k njim 
in jih na novo ocenjujemo in vrednotimo. Le postava in deja 
Janeza Vajkarda Valvasorja sta tisto, kar so njegovi rojaki 
cenili ze za njegovega zivljenja in ju cenimo in obcudujemo 
se dandanasnji. 

Ozracje tega cas a poskusa zajeti razstava v Narodnem 
muzeju Siovenije , ki nosi naslov Theatrum vitae et mortis 
humanae. Prizorisce cloveskega zivljenja in smrti, in 
podnaslov Podobe iz 17. stoletja na Siovenskem. Naslov 
parafrazira naziv znane Valvasorjeve knjizice Theatrum 
mortis humanae tripartitum, v kateri avtor prikazuje razlicne 
vrste smrti. Smrt je bila v prejsnjih caslh cloveku nekaj zelo 
bliznjega, tako rekoc del zivljenja, bila je sestavni del svetne 
(smrtna kazen) in cerkvene (vecno pogubljenje) vzgoje. Prav 
pogosto je trkala na vrata druzin: umirali so otroci in 
porod nice, staro in mlado pa zaradi epidemij nalezljivih 
bolezni. Prizorisce smrti je na razstavi prikazano pod 
naslovom, ki je citat iz ene od pridig Janeza Svetokriskega: 
Ta smrt je ena komedija, h kateri je sledni clovek prsilen 
sam priti. Osrednji eksponat v njej je rekonstruiran mrtvaski 
oder s figuro pokojnika, ki je posnet po znani sliki iz Narodne 
galerije doktor Mihael Dienstman na mrtvaskem odru. V 
posebni vitrini so raztavljeni predmeti, kakrsni prihajajo iz 
grobov, v zadnjem casu predvsem takrat, kadar obnavljajo 
tlake v cerkvah. To so silno dragocena pricevanja 0 minulih 
Ijudeh, njihovem zdravstvanem in premozenjskem stanju , 
nosi in veri. Tu sta znameniti lobanji dveh dam, ki sta bili v 
casu med obema vojnama izkopani na nekdanjem 
protestantskem pokopaliscu pri gradu Betnava pri Mariboru. 
Lobanji sta znameniti zato, ker so se na njih ohranili lasje, 
urejeni v znacilne priceske casa. 

Prizoriscu smrti razstava dodaja prizorisce zivljenja ki je 
barvito in gledalcu poskusa pricarati oblike, barve, zvoke, 
okuse in otipe casa, ki je tako intenzivno zaposloval vseh 
petero Gutov. Predmeti sami po sebi in tudi preko duhovite 
postavitve - mimogrede, oblikovanje je delo akademskega 
slikarja Borka Tepine, ki ga imam upraviceno za soavtorja 
razstave - vzpostavl jajo dialog s stevilnimi tipicnimi slikami 
na stenah: Osrednji eksponat, omizje s posodjem vseh vrst, 
jedilnim priborom, glasbili, skrinjicami in uro je potavljeno 
kot tihozitje, kakrsna so bila tako priljubljena v stanovanjih 
17. stoletja. V prostoru stojijo tri lutke, oblecene v oblacila 
treh portretirancev na stenah, dveh dam in enega gospoda. 
V prostoru je znacilno pohistvo, v enem od kotov razstavne 
dvorane pa je prikazan interier z barocnim portalom, okni in 
pohistvom , ki zeli opozoriti na nekatere tipicne dejavnosti 
prostega casa (Iov, kvartanje, kajenje, popivanje) . Tudi ta 
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soba ima naslov iz ene od pridig Janeza Svetokriskega: Ta 
svet je ena komedija. Ob tem je treba povedati, da v jeziku 
tistega cas a beseda komedij ni pomenil veseloigre, ampak 
tisto, cemur danes pravimo teater, gledaliska predstava. 

Razstavo uvaja tema, ki je bila kar najbolj znacilna za dobo 
in nosi naslov Hoja za Kristusom, po knjigi De imitatione 
Christi Tomaza Kempcana, ki je bila po vsej Evropi in tudi 
pri nas izjemno priljubljena in brana zlasti v casu od 17. do 
19. stoletja. To je bi lo obdobje katoliske verske prenove, ki 
so jo ukazali habsburski vladarji, izvajali pa skofje in cerkveni 
redovi, zlasti jezuiti in kapucini . Vanj gledalca uvede 
multivizija, ki s pripovedjo, sliko in glasbo predstavi proble
matiko, metode in cilje verske prenove. Ta cas je izoblikoval 
vernika na Siovenskem, ki je rad poslusal ognjevite pridige, 
se udelezeval procesij in romanj, castil Marijo in svetnike, 
hranil pri sebi drobne nabozne predmete, se s soverniki 
druzil v bratovscine, se za uslisane prosnje zahvaljeval z 
votivnimi podobami in spet zacel prebirati nabozne knjige 
v slovenscini, ki so se ponovno pojavile proti koncu stoletja. 
Vzgoja srca je bila v interesu tako vladarja kot cerkve. 

o vzgoj i, katere sestavni del je bila izobrazba - in ne ob
ratno, kot je danes, da je namrec izobrazba vse, vzgoja pa 
Ie njena nakljucna spremljevlka - pripoveduje naslednja raz-
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Prizorisce cloveskega 

stavna dvorana z naslovom Na novo oCisceno vzgojno ogle
dalo (slovenski prevod knjizice, ki jo je napisal kranjski sta
novski uradnik Adam Sebastian von Sietzenheimb Specu
lum generosae luventutis oder Newbeglantzter Zucht
Spiegel, 1659). Tu so predstavljene vzgojno-ucne vsebine 
za fante in dekleta in zazeleni cilji. Ogledalo je bila 
priljubljena prispodoba, saj je pomenilo hkrati ideal (to so 
bile krscansko-humanisticne vrline) in resnicno podobo 
zivljenja. 

Zadnja raztavna dvorana je simbolicno posvecena velika
nu te do be - Janezu Vajkardu Valvasorju . Ta bi si zasluzil 
posebno razstavo. Tu smo lahko Ie opozorili na njegove ta
lente in dejavnosti in na splosni evropski fenomen zbiratelj
stva, ki je kmalu preraslo v muzealstvo. Na njegovo osebnost 
opozarja poleg drugega pesCica originalnih predmetov, ki 
so se ohranili pri nas: portreta njegovih starsev, kos tapete 
iz njegove knjiznice na Bogensperku, ena knjiga in kos svi
lene cipke iz Valvasorjeve grobnice pri gradu Medija. Na 
silno spostovanje, ki ga Je ta moz uzival ze pri svojih so
dobnikih, opozarja naslov te dvorane: Visoko zlahtno rojeni 
gospud Janes Bajkort Valvasor. Tako ga je namrec nagovoril 
Jozef Zizenceli v slavi lni pesmi, ki jo je prispeval za njegovo 
Siavo vojvodine Kranjske. To je prva natisnjena posveta pe
sem v slovenskem jeziku . 

• ••••••••••• 
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Miha Kosi 

PROMET NA SLOVENSKEM V SREDNJEM VEKU 
Pozna antika in zgodnji srednji vek 

Ozemlje danasnje Siovenije je bilo vee kot pol tisocletja, 
od dobe cesarja Avgusta do konca 5. stoletja, del rimskega 
imperija Vkljuceno je bilo v province Italija (kasneje Venecija 
in Histrija), Norik, Zgornja Panonija in Dalmacija. Celotno 
ozemlje je imelo izjemen prehoden znacaj kot »vrata Italije« 
za smeri z vzhoda in jugovzhoda, iz Podonavja in Balkana 
(Azije) proti Rimu. Ze od prvega stoletja je teritorij precilo 
nekaj pomembnih drzavnih cest z izhodiscem v Akvileji, 
glavnem rimskem pristaniscu severnega Jadrana: 
• Akvileja- Emona-Celeja-Petoviona-Sirmij (ali proti 

severu v Karnunt ob Donavi); 
• Akvileja- Tergeste- Tarsatika-Senija; 
• Emona-Neviodun- Siscija-Sirmij. 

Rimska mesta so na svojih velikih mestnih ozemljih skrbela 
za vZdrzevanje cest, vendar je najmlajsi najdeni miljnik na 
Siovenskem, ki dokazuje se organizirana cestna dela, iz let 
367/375. Ob stalni groznji barbarskih Ijudstev je urbana civi
lizacija zacela propadati in se spreminjati. Prebivalstvo se 
je umikalo iz mest in nastajala so nova naselja v hribovitih, 
od glavnih cest odmaknjenih predelih (Kozjansko, Posav
sko, Polhograjsko hribovje, gorati predeli na Gorenjskem, 
Bohinj). V 3. in 4. stoletju je bil organiziran na kraskih prelazih 
proti Italiji sistem zapor, imenovan Claustra Alpium luliarum , 
ki je z obzidji, stolpi in trdnjavami zapiral vse glavne ceste 
in poti proti Italiji. Se danes nam ti objekti lepo kazejo potek 
rimskih komunikacij proti zahodu. Najznamenitejsi so gotovo 
ostanki velike utrdbe na 900 metrov visokem prelazu Hrusica 
(ad Pirum) , kjer so v letih 354, 388 in 394, v casu bojev med 
pretendenti za cesarski prestol, potekali tudi srditi spopadi. 
Po glavnih rimskih cestah so v letih 401 , 405 in 408- 409 v 
Italijo vpadli Zahodni Goti pod vodstvom Alarika, 451 - 452 
Atilovi Huni, 489 Vzhodni Goti pod Teoderikom, med veliko 
vojno 535- 553 gotske in bizantinske vojske (Narzes), 568 
Langobardi pod Alboinom ter zatem se Siovani in Avari. Pol 
stoletja vzhodnogotske oblasti v prvi polovici 6. stoletja je 
bil cas zadnjega ozivljenja romanskega nacina zivljenja in 
aktivnih povezav z Italijo. Dokoncen prelom je pomenila 
naselitev Siovanov ob koncu 6. stoletja. 

V viharni pozni antiki je rimski cestni sistem imel odlocilno 
vlogo in dejansko omogocal ter pospeseval velike selitve 
Ijudstev. Kljub prenehanju rednega cestnega vzdrzevanja 
in propadanju komunikacij je rimsko cestno omrezje ne
dvomno se stoletja ostalo v uporabi. 0 kontinuiteti uporabe 
odlicno grajenih rimskih cest v zgodnjem srednjem veku 
govorijo lega slovanskih naselij, ki marsikje lezijo ob antic nih 
cestnih smereh, toponimi , zvezani z rimskimi cestami , ter 
ugotovljeno sovpadanje srednjeveskih ali celo danasnjih 
cest z rimskimi. Vecja odstopanja od rimskih smeri za
sledimo sele v visokem srednjem veku (v 11.-13. stoletju), 
ki je ob razvoju zemljiskih gospostev z gradovi, nastajanju 
mnogih novih naselij ob agrarni kolonizaciji ter ustanavljanju 
mest in trgov prinesel mnogokje tudi novo prostorsko 
ureditev in drugacne potrebe po komunikacijah. 

Zgodnji srednji vek je glede na antiko pomenil bistveno 
drugacne druzbene, politicne in gospodarske razmere. 
Siovanska poganska In agrarna druzba na danasnjem slo
venskem ozemlju je na zahodu mejila na krscanski roman
sko-germanski svet, ki je slonel na anticnih temeljih. Kot 
izvemo iz pripovedi Pavia Diakona v njegovi Zgodovini Lan
gobardov, so bili odnosi med tema svetovoma dolgo sov
razni. Po nekdanjih rimskih cestah so Siovani in Avari vdirali 
v Furlanijo (v letih 599- 600, 603, 610, 664, 705, 720, 788) 
ter Langobardi na Kranjsko (okrog 738) , tu so potovala 
diplomatska poslanstva, v obdobjih miru pa se je gotovo 
odvijala tudi trgovina. Ob koncu 8. stoletja so velike spre
membe prinesle frankovske osvojitve langobardske Italije 
(77 4) , bizantinske Istre (788) ter senzacionalne zmage proti 
Avarom v Panonij i 791-803. Siovenski prostor je bil vkljucen 
v frankovsko drzavo, ki se je razsirila dalec na vzhod v 
Panonijo vse do Donave. Cestne povezave na tem obmocju 
so za Franke ponovno dobile vecji tranzitni pomen, po njih 
so se premikale vojske ter sirili pOliticna uprava, pokristja
njevanje in znacilnosti novega fevdalnega reda. 

Trgovina je bila po ugotovitvah zadnjih desetletij ze v mero
vinski in zlasti karolinski dobi precej bolj zivahna, kot se je 
dolgo predvidevalo. Zivo se je razvila tudi v Vzhodnih Alpah 
in Panoniji, na kar kaze znameniti raffelstettenski mitninski 
red iz let 904-906. Iz njega je razvidno, da je med vzhodnimi 
markami frankovske drzave ob Donavi (danasnja Avstrija) 
ter slovanskimi sosedi potekalo intenzivno trgovanje. Ob
stajali so ze stalni trzni kraji razlicnih ravni (ceprav se ne kot 
mescanske naselbine v pravnem smislu); regionalna trgo
vina (prehrambeni proizvodi , zivina) in trgovina na velike 
razdalje (sol, vosek , vzhodnjasko blago, suznji) ; razlicni 
transportni nacini (Iadje, vozovi , nosaci) in zelo pestra 
struktura prebivalstva, udelezenega v trgovini (podlozniki 
in poklicni trgovci; Siovani, Bavarci in Judje). Za danasnje 
slovensko ozemlje podobnih ohranjenih vesti nimamo, 
predvidevamo pa lahko, da so se trgovske povezave ze 
zgodaj razvijale na primer s sosednjimi Langobardi v Furla
niji, se zlasti po prehodu pod Franke v 9. stoletju, kot tudi z 
obalnimi mesti v Istri. 

V tem casu je v jugovzhodnem mejnem prostoru frankov
ske drzave potekala zivahna kolonizacija Panonije iz smeri 
Karantanije. Satzburska nadskofija je teta 890 z darovnico 
cesarja Arnulfa pridobila stratesko pomembno naselbino 
Ptuj s sodstvom, mitnino in mostom cez Dravo (cum bannls, 
theloneis et ponte). To sredisce poleg zelo verjetno se ohra
njenega rimskega mostu (odkrito veliko slovansko grobisce) 
je bilo nedvomno pomembna tocka povezav med Veliko
moravsko in Panonijo na eni ter Karantanijo in verjetno tudi 
Italijo na drugi strani. To so omogocale ohranjene rimske 
ceste proti vzhodu in zahodu. Po njih je potekalo komuni
ciranje moravskih ter panonskih knezov z Rimom, tu sta 
potovala sveta brata Ciril in Metod, diplomati in vojaki, cez 
nekaj desetletij pa so tu vodili vsakoletni plenilni pohodi 
Madzarov v Italijo. Omemba mitnine (trgovsko-prometne 
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pristojbine) na Ptuju dokazuje tudi promet trgovskega blaga 
in trgovanje. Kot na severu ob Donavi je morda po Dravi 
proti Ptuju ze tedaj potovala alpska kamena sol, pri eemer 
velja upostevati mozen velik interes salzburske nadskofije 
po distribueiji soli na svojem misijonskem obmoeju severno 
od Drave. Iz Panonije, kjer imamo ze iz 9. stoletja stevilne 
omembe vinogradov, so verletno v obratni smeri v notranjost 
Alp ze tedaj transport irali vin~, kot nam potrjujejo stevilni 
vi ri kasnejsih stoletij. Za ostalo obmoeje danasnje Siovenije 
lahko domnevamo, da se je oskrbovalo z morsko soljo iz 
severnega Jadrana, kar predpostavlja redne trgovske stike 
z obalnimi bizantinskimi oziroma italskimi mesti. Med bla
gom, ki so ga predniki Sioveneev lahko nudili krseanskemu 
Zahodu, lahko izpostavimo zlasti vosek (nujna in obsezna 
potrosnja v liturgiji) in med, saj je bilo eebelarstvo prastara 
in razvita slovanska veseina, ter koze, krzno, volno ter druge 
zivinorejske proizvode. 

Poleg trgovine ze v 9. stoletju zasledimo tudi druge oblike 
mobilnosti in komunikaeij. Iz Ogleja je v tem easu potekalo 
intenzivno pokristjanjevanje obmocja do Drave in eerkveno
politicne povezave s srediseem so bile neizogibne. Najsta
rejsa misijonska sredisca na Siovenskem lezijo ob nmskih 
eestah: Sv. Peter pri Ljubljani, sv. Kaneijan v Kranju , Sempe
ter pri Celju , Smartno pri Siovenj Gradeu. Ob tem so se sirili 
tudi kulturni vplivi, v Panonijo in na Moravsko so potovali 
gradbeniki, klesarjl in razni umetniki. Iz 9. stoletja imamo 
najstarejsi vir 0 rornanjih - Cedadski evangeliar, ki verjetno 
izhaja iz samostana Stivan pri Devinu. Med vee kot 1500 
zapisanimi imeni romarjev, ki so pripotovali tja, so tudi irnena 
vladarjev in knezov - frankovska eesarja Ludvik II. in Karel 
Debeli , bolgarski kralj Boris, velikomoravski knez Svetopolk, 
panonska kneza Pribina in Koeelj, hrvaska kneza Trpimir in 
Branimir. Najvec pa je slovanskih imen preprostih Ijudi, ne
dvomno z bliznjega slovenskega ozemlja, ki kazejo na raz
sirjenost romanj med nasimi predniki ze tedaj. Mnoge druge 
obi ike migraeij v tem casu lahko Ie domnevamo, na primer 
gibanja manjsih skupin ob agrarni kolonizaei ji, potovanja 
vojnih ujetnikov in suznjev ipd. Ob tem je prihajalo do 
izmenjav in razsirjanja novosti , mode ter navad, ki jih izkazu
jejo arheoloske najdbe (nakit). 

Prelomnieo v zgodnjesrednjeveskem obdobju na Sioven
skem pomeni naselitev Madzarov v Panoniji. V zaeetku 10. 
stoletja so popolnoma zrusili frankovsko politicno ureditev 
juzno od Karavank in v Panoniji ter obstojece komunikaeije. 
Siovensko ozemlje je postalo predvsem tranzitni koridor za 
vdore v Italijo, kamor so preko Ptuja po glavni rimski eesti v 
pol stoletja potovali vee kot 26-krat. 

Visoki in pozni srednji vek 

PROMETNO-TRGOVSKE RAIMERE 
Glede prom eta in trgovine smo z viri na popolnoma trdnih 

tleh sele v visokem in zlasti poznem srednjem veku. Po 
madzarski dobi je veCina slovenskega ozemlja prisla v okvir 
Svetega rimskega eesarstva. Izobl ikovanje mejnih krajin 
proti Ogrski in delitev ozemlja na velika fevdalna gospostva 
je do konea 11 . stoletja postavilo temelje za nadaljnji politicni 
in gospodarski razvoj. Tu so se s pridobitvijo velikih posest
nih sklopov utrdile pomembne eerkvene ustanove (Salz
burg, Freising, Brixen, Barnberg, Oglej, Krka) in posvetni 
velikasi (koroski vojvode Spanheimi , stajerski mejni grofje 
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Traungauei , bavarski grofje Andeski , Goriski grofje, koroski 
grofje Ortenburzani in Vovbrski idr.). Od konea 11. stoletja 
dalje tudi v tem prostoru opazimo velik gospodarski razevet, 
ki je znacilen za to obdobje po vsej Srednji Evropi. 0 tem 
pricajo pojav judovskih kolonij v vzhodnoalpskih naselbinah, 
zacetki denarnega gospodarjenja in urbanizaeija - nastanek 
in razvoj srednjeveskih mest in trgov, zvezan z intezivno 
agrarno kolonizaeijo. 

Judovske naselbine na Koroskem in Stajerskem, ki jih v 
virih zasledimo od konea 11 . stoletja, nastopajo na po
membnih trgovskih poteh, ob srediseih zemljiskih gospos
tev ter ob starih eerkvenih in trznih kraj ih (Judenburg , Breze, 
Velikovee, Beljak, St. Vid , Gradee). Obstoj judovske kolonije 
je v tem casu zelo verjeten tudi na Ptuju , ki je lezal na glavni 
prometni smeri med Korosko in Ogrsko, po kateri so se 
kmalu zatem razsirjali breski novei. Interes Salzburga po 
razvoju tega mejnega trzisea kazejo tudi ponovne potrditve 
praviee do sodstva, mosta in mitnine v Ptuju s strani vla
darjev Henrika III. (1057), Henrika IV. (1057) ter kasneje 
eesarja Friderika I. Barbarosse (1178). 

Okrog 1125 so salzburski nadskofje v Brezah (Friesaeh) 
na Koroskem ustanovili kovnieo breskih pfenigov, ki so do 
konea stoletja postali najpomembnejse placilno sredstvo v 
obseznem prostoru Vzhodnih Alp, Furlanije, danasnjega 
slovenskega ozemlja, Hrvaske, Ogrske in Bosne, ki so ga 
obvladoval i priblizno 150 let. Kopije tega novea so v stevilnih 
kovnieah na Siovenskem in v sosednjih dezelah kmalu zaceli 
kovati tudi drugi eerkveni in posvetni gospodje: oglejski 
patriarhi , krski skofje, koroski vojvode Spanheimi, avstrijski 
in stajerski vojvode Babenberzani, grofje Andeski in Goriski. 
Fenomen breskega denarja je edinstven v zgodovini denar
stva tega dela Evrope. Novei so si ze proti koneu 12. stoletja 
utrli pot dalec na Ogrsko, zlato dobo pa je pomen ila prva 
poloviea 13. stoletja (do mongolskega vdora 1241) , kar 
dokazujejo stevilne in bogate novcne najdbe, ki segajo vse 
do danasnje Romunije. Vzrok za taksne potrebe po denarju 
je bil nedvomno izjemen razevet trgovine med Ogrsko na 
eni in obmejnimi dezelami eesarstva ter Italijo (Benetkami) 
na drugi strani. Na to kazejo tudi zgodnji viri 0 potovanjih 
ogrskih trgoveev v Benetke ze od srede 12. stoletja ter 
trgoveev Benetk in drugih italijanskih komun proti Ogrski. 
1:e 1217 je bila sklenjena prva trgovska pogodba med 
Benecani in ogrskim kraljem Andrejem II., ki je predstavni
kom republike zagotavljala vel ike ugodnosti pri trgovanju 
na ogrskem ozemlju . Dejstvo, da v ogrskih novenih najdbah 
absolutno prevladujejo breski novei in se dunajski denar 
do druge poloviee 13. stoletja skoraj ne pojavlja, potrjuje 
izredno zivahnost trgovanja jugovzhoda eesarstva prek 
Koroske in danasnje Siovenile (zlasti Ptuja). 

Stem easom prosperi tete sovpada tudi visek srednje
veske urbanizaeije. V razponu nekaj desetletij od konea 12. 
do srede 13. stoletja se na sirsem slovenskem prostoru prvie 
pojavi v virih vee deset urbanih naselbin - mest in trgov. 
Poleg ze starejsega Ptuja so najpomembnejse Ljubljana, 
Kamnik, Kranj, Skofja Loka, Kostanjeviea, Siovenj Gradee, 
Maribor, Radgona ter na Koroskem Velikovee, Celovee, St. 
Vid, Beljak in Breze. V mnogih od njih so bile kovniee breskih 
pfenigov razlienih knezov, kar jasno kaze na povezanost 
urbanizaeije z razsirjanjem breskega denarja in tranzitno 
trgovino . 

Na politienem polju je ob odsotnosti moene dezelnoknezje 
oblasti prislo do izredne konkurence, kjer so se v boju za 
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Kranjsko v 13. stoletju izmenjavali oglejski patriarh , Andeski, 
Babenberzani, Spanheimi , eeski kralj Otokar Premysl, 
Goriski, in koneno prevladali Habsburzani. Pristojnost nad 
prometom in trgovino oziroma nad dohodki od teh dejav
nosti (mitninami) je v tem easu dobivala vedno veejo tezo 
in postal a sestavni del oblikovanja dezelnoknezje oblasti. 
Vsi politieni konkurenti so si zato prizadevali pridobiti v roke 
Cim vee mitnic, pozivljati promet skozi svoja mesta s pri
silnostjo cest in skladiseno pravico, zeti dohodek od kovanja 
denarja ipd. 

Za koroske Spanheime so bila stratesko poembna mosti
sea eez Dravo in prelazi eez Karavanke , ki so povezovali 
njihove koroske posesti s kranjskimi. Prehode proti jugu so 
nadzorovali z mesti in mitnicami v Celovcu in Velikovcu ter 
gradovi na severnem in juznem vstopu v karavanske sote
ske. Na Kranjskem so imeli v Ljubljani izredno prometno 
postojanko, kjer so se zdruzevale stevilne poti v smeri proti 
Primorju in Italiji z nedvomno donosno mitnico ter kovnico. 
Njihovo mesto Kostanjevica ob spodnji Krki pa je bilo tedaj 
pomembno sredisce trgovine proti Hrvaski in Ogrski s 
kovnico in mitnico. 

Glavni tekmeci Spanheimov na Kranjskem - grofje Ande
ski - so na glavni tranzitni prometnici z Ogrske in juzne 
Stajerske proti Italiji ustanovili Kamnik z mitnico in kovnico 
breskega denarja, na poti s Koroske proti Ptuju in Ogrski 
pa Siovenj Gradec z mitnico in kovnlco. Dedovanje po grofih 
Visnjegorskih jim je prineslo se obsezno posest na Dolenj
skem s kontrolo ceste proti Hrvaski. Tu je bil glavna prido
bitev trg Gutenwerd (Otok) ob spodnji Krki s kovnico, frei
sinski fevd, ki je bil pomembna urbana naselbina vse do 
leta 1473, ko so ga Turki zbrisali z zemlje (arheolosko 
najdisee) 

Avstrijske vojvode BabenberZane je na Siovensko prinesla 
dediscina po stajerskih Traungaucih leta 1192, s katero so 
pridobi li tudi Maribor, glavno vojvodsko oporisce na jugu 
Stajerske, ter lasko gospostvo z Zidanim Mostom. V 
Mariboru je bil pomemben prehod eez Dravo in krizisce cest 
vzhod-zahod ob Dravi na Korosko ter sever-jug iz Dunaja 
in Gradca v spodnji del dezele. Za politiko Babenberzanov 
je bilo nedvomno zelo vazno dejstvo, da je pot prek da
nasnjega slovenskega ozemlja pomenila alternativno komu
nikacijo Avstrije in Stajerske proti Jadranu in Italiji, ki je v 
glavni smeri prek Koroske in Kanalske doline potekala pre
tezno po ozemlju cerkvenih knezov (Salzburg, Bamberg, 
OgleD. Ta povezava je postala se posebej obetavna, ko je 
vojvoda Friderik II. leta 1229 po zeni dedoval obsezne 
andesko-visnjegorske posesti na Kranlskem vkljueno s 
Kamnikom. Simbolen izraz babenberskega prodora proti 
jugu je zgraditev znamenitega kamnitega mostu eez Savo 
v Zidanem Mostu , ki je vzpostavil zvezo s posestmi na 
Dolenjskem. Kot je razvidno iz babenberskega urbarja, so 
imeli vojvode v letih 1230-1246 na Siovenskem v svojih 
rokah kar 12 mitnic. 

Epizodno gospostvo eeskega kralja Otokarja nad Korosko 
in Kranjsko 1270-1276, eeprav kratko, lepo kaze stratesko 
in prometno povezanost dezel od Ceske do severnega 
Jadrana. Otokar je leta 1270 tudi osebno obiskal Kranjsko. 
Otokarjev poraz in prodor Habsburzanov v Vzhodne Alpe 
pomeni zacetek novega obdobja. Na slovenskem je bilo 
najprej pol stoletja pod peeatom Goriskih oziroma Gorisko
Tirolskih, ki so imeli kot zvesti pristasi kralja Rudolfa do 1335 

vojvodsko cast na Koroskem in v zastavi dezelno gospostvo 
na Kranjskem. Goriski so se ze v prejsnjem obdobju utrdili 
v sirokem pasu od Zgornje Koroske ob Soci prek Goriske 
ter Krasa do Istre in Kvarnerja , kjer so z mitnicami 
nadzorovali nekaj vitalnih kraskih prehodov na Kranjsko 
(Gorica, Lokev, Rupa, Planina) . Sedaj pa jim je uspel se 
prodor na Kranjsko. Njihova doba pomeni cas intenzivnih 
povezav z zahodom, z !talijo in Tirolsko, od koder so uvozili 
med drugim nove modele gospodarjenja in finanene uprave. 

Ko so Habsburzani 1335 prevzeli Korosko in Kranjsko v 
svoje roke , so se okoliscine temeljito spremenile. Razvoj 
trgovine in prometa v vsem obmoeju Vzhodnih Alp je prvic 
postal del nacrtne politike enega sam ega vladarja. V tem 
konceptu je prometni pomen slovenskega ozemlja za razliko 
od prejsnje do be dobil sekundarno vlogo, saj so Habsbur
zani dajali izrazito prednost preeni smeri skozi Vzhodne Alpe 
Dunaj- Beljak-Benetke in razvoju trgovine Dunaja. Rezultat 
teh naertov je bil v 1350 in 1360-ih letih utrjevanje v Furlaniji 
in hudi spopadi z oglejskim patriarhom. Vendar je zlasti 
vojvoda Rudolf IV kljub vsemu posvetil precej pozornosti 
utrjevanju in razvoju na danasnjem slovenskem ozemlju, ki 
je pomenil najblizjo pot do Jadrana. Tu je s privilegij i podpiral 
dezelnoknezja mesta in leta 1365 celo ustanovil novo urbano 
sredisee Dolenjske - Novo mesto - ki je ponosno nosilo 
ime po svojem ustanovitelju (Rudolfswerd) . Novo mesto je 
v naslednjem stoletju postalo po gospodarskem pomenu 
tretje mesto na Kranjskem. Pod vlado Rudolfovih nasledni
kov pa se je zacelo izrazito protekcionistieno podpiranje 
Dunaja, kateremu je salzburski Ptuj s svojo tranzitno trgovino 
med Ogrsko in Italijo pomenil glavnega konkurenta. Zato 
so Habsburzani leta 1368 Z ostrimi dolocili prepovedali 
trgovino skozi Ptuj z vsem vrednejsim blagom (zlasti 
benesko robo , ogrskimi kovinami, voskom in kozami), ki je 
moralo nadalje obvezno potovati prek prelaza Semmering 
na Dunaj. Prek Ptuja na Ogrsko je bilo dovoljeno trgovati Ie 
z vi nom, zitom in zivino. Ti ukrepi so pomenili upad 
tranzitnega prometa tudi pri ostalih slovenskih mestih in so 
veljali v ostri obliki vee kot dve desetletji (do 1389). Rahljati 
jih je zacela habsburska pridobitev Trsta leta 1382. Ob koncu 
stoletja pa je leopoldinska veja Habsburzanov z vojvodo 
Ernestom Zeleznim na celu zacela naertno podpirati razvoj 
prometa in trgovine v Notranji Avstriji in ponovno je nastopilo 
obdobje izjemnega blagostanja. Ptuj je okrog leta 1400 
postal mednarodno pomembno trgovsko sredisee Jugo
vzhodne Evrope. Redne trgovske povezave so segale proti 
Budimu in drugim ogrskim mestom, Trstu, Benetkam ter 
nemskim trgovskim metropolam NOrnbergu in Frankfurtu , 
kamor so ptujski mescani pogosto sami potovali. NOrnberski 
trgovci so bili v 15. stoletju redni gostje na Ptuju in v drugih 
slovenskih mestih. Nekateri uspesni ptujski trgovci pa so 
se v drugi polovici 15. stoletja celo preselili v NOrnberg in 
se uvrstil i med najbogatejse meseane. Velik razcvet je v 
tem casu dozivela tudi Ljubljana, ki se je razvila poleg Ptuja 
v drugo najpomembnejse trgovsko in prometno sredisce 
na Siovenskem. Po privilegijih dezelnih knezov so Ijubljanski 
mescani lahko ze proti koncu 14. stoletja svobodno trgovali 
s kakrsnimkoli blagom po vseh habsburskih dezelah vse 
do Dunaja, z dovolJenjem beneskega doza iz 1418 pa so 
lahko uporabJjali tudi nemsko trgovsko hiso v Benetkah. Po 
gospodarski moci je Ljubljana glede na davek dezelnemu 
knezu sredi 15. stoletja prekasala stajersko prestolnico 
Gradec in Dunajsko Novo mesto. 
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Vzporedno stem razvojem je na Siovenskem potekal 
vzpon grofov Celjskih, ki so se v prvi polovici 15. stoletja 
prebili med najuglednejse kneze cesarstva. Kot habsburski 
fevdniki in njihovi zvesti pristasi so v casu vojvode Rudolfa 
IV. in naslednikov pridobili v zastavo stevilna pomembna 
dezelnoknezJa gospostva in mesta z mitnicami, ki so jih 
obdrzali priblizno 70 let. 1310 je za zelo prometne in financno 
donosne tocke na glavnih srednjeveskih cestah: Radgona, 
Dravograd, Siovenska Bistrica, Vojnik, Zalec, Lasko, Kamnik, 
Kranj, Postojna, Vipava, Metlika, Crnomelj. Dediscina po 
Ortenburzanih jim je leta 1420 prinesla se obsezne posesti 
z Ribnico, Kocevjem, Lozem, Radovljico ter dezelnoknezja 
zastavna gospostva Visnjo Goro, Novo mesto in Kostanje
vico, na Koroskem pa Spittal in Zgornji Dravograd (Ober 
Drauburg). Tako so v prvi cetrtini 15. stoletja popolnoma 
obvladovali vse ceste in prehode na danasnjem slovenskem 
ozemlju vkljucno s strateskimi kraskimi prelazi v Primorje. 
Konec 14. stoletja se je zacel tudi njihov skokovit vzpon na 
Hrvaskem in Ogrskem. Najtesnejse druzinske in prijateljske 
vezi s Kral jem Sigismundom so jim prinesle posest Varaz
dina, Krapine, Samobora ter mnogih drugih trgov in mitnic 
v obmejnem obmocju. Postali so gospodarji jugovzhodne 
meje cesarstva, kjer so imeli absoluten nadzor nad vsemi 
prehodi. V njihovo blagajno so se stekali dohodki vee kot 
10 mest, 30 trgov in 40 mitnic, s koroskimi posestmi pa so 
zeli dobicek tudi pri prekoalpskem prometu in trgovini. Do 
tragicnega izumrtja 1456 so bili v tem prostoru brez 
enakovrednih tekmecev. Njihov odhod s politicnega odra 
je omogocil Habsburzanom dokoncno utrditev na Sioven
skem. 

15. in prva polovica 16. stoletja pomenita visek v srednje
veskem razvoju trgovine in prometa na Siovenskem. Najvecji 
pomen je imela tranzitna trgovina z Ogrske proti Italiji, na 
drugi strani pa trgovska menjava na srednje razdalje med 
slovensko notranjostjo in obalnimi mesti v Istri. V tranzitu 
proti Italiji je imela ze od 14. stoletja velik obseg trgovina z 
ogrskimi voli, ki so Jih v velikih credah gnali prek Ptula- Celja
Kamnika-Ljubljane-Postojne-Gorice v Benetke. Ze okrog 
1478 je pro met dosegelletno priblizno 10.000 glav, sredi 
naslednjega stoletja pa vee kot 20.000. Drugi najpo
membnejsi ogrski izvozni produkt so bile univerzalno 
uporabne goveje koze, ki so jih v ogromnih kolicinah (do 
200.000 let no) delno transportirali po kopnem proti Jtaliji, v 
vecji meri pa do jadranskih pristanisc (Trst, Koper, Reka), 
od koder so po morju potovale v Ancono, Pesaro, Fano. V 
obratni smeri so Iransportirali zlasti benesko robo (zacimbe, 
disave, svilo) in italijanske tkanine . Intenzivnost trgovine se 
je stopnjevala s pritiskom Turkov na Hrvaskem, kar je povzro
Gilo prenos velikega dela prometa s hrvaskih poti na Sioven
sko. Okrog leta 1500 so se v Ljubljano in Ptuj v precejsnjem 
stevilu zaceli sami naseljevati italijanski trgovci, da bi kot 
tamkajsnji mescani lahko uzivali trgovske privilegije (med 
njimi predniki Janeza VaJkarda Valvasorja). V virih se 
omenjajo se redni obiski trgovcev s Svabske, Bavarske in 
Salzburga ter potujoci kramarji iz Savoje in Skotske. Po sredi 
16. stoletja pa je zacela ta doba prosperitete zamirati. Obseg 
tranzitne trgovine je zaradi razlicnih vzrokov upadal -
ustalitev razmer na turskem ozemlju in velike prometno
trgovske pristojbine v habsburskih dezelah so povzrocile 
prenos ogrske trgovine proti jugu, zlasti preko Bosne na 
Dubrovnik. Do konca 16. stoletja je bila zlata doba trgovine 
in prometa na Siovenskem ze preteklost. 
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Poleg tranzitne trgovine na vel ike razdalje je imela za 
slovensko ozemlje primarni pomen Irgovina na srednje 
razdalje s primorskimi mesti, katere rast lahko kontinuirano 
sledimo od 13. stoletja. Gre zlasti za mesta Koper, Izolo, 
Piran (od konca 13. stoletja pod oblastjo Benetk), Trst (od 
1382 pod Habsburzani) in Reko (v posesti gospodov 
Devinskih , nato Walseejcev in od 1472 Habsburzanov). Stiki 
so temeljili na menjavi med geografsko in produkcijsko zelo 
razlicnimi regijami: Primorje je nudilo sol, vino in olje, zaledje 
pa zlasti zito, zivino, koze, zelezo in zelezne izdelke, les in 
druge kmetijske pridelke. Redne trgovske povezave z 
notranjostjo so bile vitalne za obalna mesta in preko njih 
tudi za oskrbo Benetk. V 15. stoletju je prislo do izredne 
gospodarske konkurence med Trstom in beneskimi mesti, 
ki je privedla tudi do vojnih spopadov. Vendar pa so 
Habsburzani z gospodarskimi privilegiji in nacrtno mitninsko 
politiko podpirali Trst, ki je do 16. stoletja dobil primat in se 
utrdil kot vrata avstrijskih dezel na Jadranu . 

o8L1KE TRANSPORT A 

Ob izrednem prometno-tranzitnem pomenu slovenskega 
ozemlja so se ze v teku srednjega veka razvile obi ike trans
porta, ki so ostale za sirsi alpski prostor znacilne se dalec v 
novi vek, do 17. -18. stoletja. V blagovnem prometu na kop
nem je popolnoma prevladalo tovornistvo z zivino, v oseb
nem pa jeza in hoja. Razsirjen je bil tudi recni promet, zlasti 
na rekah Ljubljanici/Savi, Savinji , Dravi in Muri, ceprav gre 
za manj ugodne alpske reke. Ker se vse usmerjajo od 
severozahoda proti jugovzhodu, je bil recni transport nujno 
povezan s tovorjenjem, ki je omogocalo povezavo z Jadra
nom in Italijo. 

Zmogljivost tovornega konja je bila okrog 150 kg tovora 
in dnevno priblizno 30 km. Na to kazejo tudi konkretni 
podatki z nasega ozemlja. Za pot iz Ljubljane do Reke (ok. 
120 km) so potrebovali 4 dni, tja in nazaj 9-1 0 dni, podobno 
pa tudi od Ljubljane do Trsta ali do Ptuja. Najpogosteje so 
potovali v karavanah, ki so lahko stele tudi do 200 ali 300 
konj. Tovorjenje je zaradi nujne oskrbe konj ter pogoslega 
natovarjanja in raztovarjanja blaga potrebovalo tudi stevilno 
mostvo gonjacev - po enega moza na vsaki dYe ali tri 
tovorne zivali. Iz nastetih razlogov je bila ta oblika transporta 
draga in na razdalje vee kot 100 km so znasali stroski ze do 
1/4 nakupne cene blaga. 

Tovorjenje na Siovenskem je bilo v pretezni meri dejavnost 
kmeckega prebivalstva. Potekalo je v obliki tlake, ki so jo 
podlozniki morali opravljati zemljiskemu gospodu, kot 
dodatna gospodarska dejavnost za placilo ali kot kmecka 
trgovina. V manjsi meri je bilo tovorjenje tudi poklicna 
dejavnost v mestih in trgih. Tovorjenje podezelskega 
prebivalstva se je razvilo zlasti v stevilnih obmocjih na 
Kranjskem, kjer so bili znacilni manjsa kmecka posest in 
slabsi naravni pogoji za kmetijstvo (kraska obmocja 
Notranjske in Dolenjske) ali kjer je obrtna produkcija terjala 
transport na trzisce (fuzinarska obmocje Gorenjske). Na 
slovenskem Stajerskem razsirjenost kmeckega tovornistva 
ni dosegla takega obsega, kar je verjetno posledica manjse 
posestne razdrobljenosti kot na Kranjskem in tudi precej 
vecje vloge recnega prometa. Kmetje so transportirali za 
placilo tuje blago in hkrati tovorili svoje pridelke, s katerimi 
so trgovali. Kmecke tovornike ze v 13. stoletju zasledimo v 
primorskih mestih, kasneje pa so postali sploh glavni nosilci 
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transporta v Primorje in Italijo, zlasti v trgovini s soljo, zitom 
in vinom. Do konca srednjega veka je ta dejavnost dobila 
izreden obseg in po podatkih deO'elnih stanov iz leta 1536 
je bilo v rednem tovornem prometu na Kranjskem 400(}-
6000 konj, nekateri podjetni kmetje pa so imeli, glede na 
podatke virov, do 19 tovornih zivali. Zaradi kmeekega 
znaeaja je imelo tovorjenje svoj znaeilen letni ciklus, odvisen 
od kmeekih del. Najprometnejsi meseci so bili maj-junij, 
avgust ter od oktobra do januarja, torej neposredno pred in 
po zetvi ter v jesenski "mrtvi sezoni<> za kmetijstvo. 

Transport z vozovi se v virih pogosteje omenja sele v 14.-
15. stoletju. Verjetno je bil vedno prisoten v veejih ravninskih 
predelih ter zlasti v oO'jih oskrbnih obmocjih pomembnejsih 
mest (npr. Ljubljane, Maribora ali Ptuja, kjer je dokumentiran 
v mitninskih tarifah in ptujskem statutu iz 1376). Iz virov pa 
je razvidno, da so bile prevozne tudi nekatere pomembnejse 
tranzitne ceste, na primer glavna povezava z Ogrske prek 
Ptuja- Celja-Ljubljane-Postojne-Gorice proti Italiji ter s Ptuja 
skozi Maribor- Dravograd-Velikovec proti Beljaku. Mitninske 
tarife iz 15. stoletja omenjajo dvo- , tro-, eetvero- in seste
rovprege, kar kaO'e tudi na velike in teO'ke tovorne vozove. 
Vendar je glavnina transporta eez kraske prelaze na zahod 
kljub vsemu potekala s tovornimi zivalmi , na kar je vplivala 
velika udeleO'ba kmeekega prebivalstva, kateremu je bila 
tovorna zivina bolj dostopna kot organizacijsko in finaneno 
zahtevnejsi vozni pro met, In dejstvo, da so tovorili tudi po 
stevilnih nevoznih poteh. 5e do druge polovice 16. stoletja, 
ko so zgradili mnoge prevozne ceste, pa so bile vezane iz
kljueno na tovorjenje poti eez visje prelaze, zlasti eez Ljubelj 
in Jezerski vrh med Kranjsko in Korosko. 

Obilnejse vesti 0 reenem prometu imamo sele iz poznega 
srednjega in zaeetka novega veka, eeprav ni dvoma, da se 
je zaradi svojih prednosti v doloeenem obsegu odvijal skozi 
vse srednjevesko obdobje. Na glavni prometni osi z Ogrske 
proti Italiji je prisla za plovbo v postev Ie reka Ljubljanica 
med Ljubljano in Vrhniko. Ceprav Ie v razdalji okrog 25 kilo
metrov, je bil zaradi velikih stroskov kopenskega transporta 
promet na njej izredno O'ivahen in obsezen O'e od 13. stoletja. 
Vecina blaga, ki je potovala skozi Ljubljano, je sla po vodi 
in v me stu je bil ceh eolnarjev. Iz Ljubljane proti Hrvaski so 
del robe iz Ital ije In Primorja ter alpsko O'elezo potovali dalje 
po reki Savi. Kljub nevarnim razmeram zaradi mnogih brzic 
je bila plovba po virih 16. stoletja uveljavljena in obicajna. 
Proti Zagrebu so pluli s splavi lesa in trgovsko robo (O'elezo, 
olje, sol, sukno idr.). V Zidanem Mostu se je tej poti prikljueila 
plovna Savinja, po kateri so O'e najkasneje od 15. stoletja iz 
Zgornje Savinjske doline proti Hrvaski transportirali les (v 
letu 1573 na primer 71 splavov). To se je kasneje razvilo v 
znamenito savinjsko splavarjenje, ki je cvetelo do druge 
svetovne vojne. 

NajobseO'nejsi vodni pro met med slovenskimi rekami je 
potekal po Dravi. 0 njem imamo tudi najzgodnejse in najste
vilnejse vireo Reka je bila plovna od Spittala na Koroskem 
navzdol in je tako prisla v postev tudi za promet na veeje 
razdalje. Ziasti v 15. stoletju so po njej potovali splavi s 
trgovskim blagom iz nemskih deO'el, ki so ga prek prelazov 
Visokih Tur pritovorili do Spittala (nemsko sukno, slaniki v 
sodih), ter z beneskim blagom, ki je po kopnem prispelo 
skozi Kanalsko dolino do Beljaka. S splavi so tu pluli trgovci 
iz NOrnberga, ogrski trgovci ter domaCini iz Maribora, Ptuja 
in Radgone. 5e veeji pomen pa je imela Drava kot regionalna 

prometna povezava Koroske s Spodnjo 5tajersko. Trans
portirali so zlasti korosko zelezo, kameno sol iz Salzburske 
ter Ausseeja na Zgornjem 5tajerskem, ogromne kolieine lesa 
s Pohorja, v obratni smeri pa vi no iz Siovenskih Goric. Iz 
virov je jasno razvidno, da se je transport odvijal tudi proti 
toku na Korosko, vendar podrobnosti niso znane. Ob koncu 
srednjega veka so vodno mitnino pobirali v Spittalu, Beljaku, 
Vellkovcu, Dravogradu, Muti, Mariboru , Ptuju in Varazdinu. 

Druga pomembna stajerska plovna reka je bila Mura. Plov
ba je potekala od Muraua na Zgornjem Stajerskem navzdol, 
s splavi in eolni, s katerimi so iz zgornjih delov deO'ele 
prevaO'ali les, zelezo in zelezne izdelke ter sol. Kot na Dravi 
je bilo glavno blago v nasprotni smeri vin~, s katerim so 
pluli proti toku , kot je dokazano ze za 14. stoletje. Glavno 
sredisee reenega prometa in trgovine sta bila na jugu Rad
gona in na severu Bruck. 

USTROJ SREDNJEVESKEGA PROMETNEGA OMREIJA 

Pravni znacaj ces! in prome!a 

Po srednjeveskem pravu , ki je bilo uveljavljeno ze v 
frankovski drzavi in je dobilo v cesarstvu trdno pravno 
kodifikacijo v casu staufovskih vladarjev v 12. in 13. stoletju, 
so ceste sodile pod kraljevo oblast, potniki pod posebno 
kraljevo varstvo in dohodki od prometa med kraljeve pravice 
- regalije. Kot druge kraljeve pravice pa so tudi te postopno 
na razlicne naCine prehajale v roke cerkvenih in posvetnih 
velikasev, v prvi vrsti nove kategorije - dezelnih knezov. Con
stitutio pacis, objava drzavnega miru cesarja Friderika II. v 
Mainzu leta 1235, je bil zadnji veliki ukrep vladarja tudi za 
podrocje prometa, veljaven za celotno drzavo, in ta dolocila 
so kasneje ponavljali se nekateri vladarji (npr. Rudolf I. 
Habsburski). Osnovni princip, ki je bil tu uveljavljen, je 
dolocal , da mora tisti , ki pobira pristojbine od prometa, 
skrbeti za ceste in mostove ter nuditi popotnikom zascito. 
Prepovedano je bilo protizakonito povisevanje pristojbin ter 
uvajanje novih mitninskih postaj. V praksi se je v visokem 
srednjem veku pravica do mitnine uveljavila na ravni de
zelskih sodise - kdor je imel pravico do visjega sodstva, je 
bil na teritoriju sodisea upravieen do pobiranja mitnine, 
dolzan pa vzdrO'evati prometne naprave. 

Trgovsko-prometna pristojbina - mitnina, na jugovzhodu 
cesarstva so jo veCinoma oznaeevali z izrazom Maut, je bila 
osrednje tori see pri vprasanju pristojnosti nad prometom. 
Bila je dohodek od transporta trgovskega blaga in je v 
pomembnejsih prometno-tranzitnih pokrajinah (npr. v Savoji, 
na Tirolskem) v poznem srednjem veku pomenila pomem
ben prihodek deO'elnega kneza in bila tako enD od pomemb
nih orodij deO'elnokneO'je moei. Mitninske postaje so bile na 
cestah na podeO'elju ali v mescanskih naselbinah, najpogo
steje pri mestnih vratih. Prvotno je bila mitnina izkljueno daja
tev od transporta blaga, v poznem srednjem veku pa se je 
v mestih postopno diferencirala na tranzitno pristojbino in 
dajatev od prodaje na mestnem trgu kot obliko nekaksnega 
prometnega davka. V okviru deO'elskega sodisea je bilo 
lahko vee mitninskih postaj, da so ueinkovito zajele razlicne 
ceste. V poznem srednjem veku se je stevilo mitnic na po
membnih cestah izredno zgostilo, kar je obremenjevalo 
transport trgovskega blaga in bilo eden od glavnih faktorjev 
pri oblikovanju trgovskega radija doloeenega blaga. Roba 
niO'je vrednosti (sol, vin~, O'ito) je zato po kopnem potovala 
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Ie priblizno do 200 kilometrov. Na glavni prometni osi na 
Siovenskem Ptuj-Celje-Ljubljana-Postojna-Gorica so bile 
ob koncu srednjeveskega obdobja mitnice na priblizno vsa
kih 21 kilometrov, kar je jasen dokaz 0 njeni pomembnosti. 

Od 14. stoletja dalje so bile mitnice z dohodki pogosto 
predmet financnih transakcij . Dezelni knezi in drugi lastniki 
so jih prodajali ali podeljevali v zastavo ali zakup skupaj z 
zemljiskimi gospostvi ali pa samostojno; Zakupniki ali za
stavni lastniki so bili pogosto mescani ali Zidje. Neposredno 
pobiranje pristojbine pa je bilo v rokah mitnicarjev (Mautner, 
Zollner) , uradnikov, ki so ziveli na posamezni mitninski 
postaji in vodili mitninske knjige. Bil i so izobrazeni, pismeni 
in verjetno s precejsnjim ugledom. Mitnino so pobirali po 
natancno dolocenih mitninskih tarifah, ki so jih potrjevali de
zelni knezi oziroma posamezni lastniki. Najstarejsa ohra
njena na Siovenskem je ptujska iz 14. stoletja. Je obsezna 
in kaze natancno sliko strukture blagovnega prometa v 
tistem casu. Za zgodovino prometa se pomembnejsi vir pa 
so mitninske knjige, ki za doloeeno easovno obdobje na
vajajo yes transport skozi mitninsko postajo - stevilo tovorov, 
vrste blaga, ime tovornika oziroma trgovca ipd . Za nase 
ozemlje so najstarejse ohranjene zal sele iz 16. stoletja. 

Ob koncu 15. stoletja so dezelni knezi Habsburzani trdno 
prevzeli vecino mitnic na Siovenskem v svoje roke in zaeeli 
naertno uvajati prvi enoten in uCinkovit mitninski sistem zlasti 
za tranzit v Primorje in Italijo. Nastajali so visji mitninski uradi 
(Vransko, Ljubljana, Trbiz, Trst, Reka) s podrejenimi podru
znienimi mitnicami, tarife pa so dolocali centralni dvorni uradi. 

Drugi pomembni pravno-gospodarsko ukrepi , ki so v 
poznem srednjem veku oblikovali prometno omrezje, so bili 
prisilna cesta (nem. StraBenzwang) in skladisena pravica 
(Nieder/age). Glavne trgovske ceste (viapub/ica, LandstraBe) , 
na katerih so se nahajale mitninske postaje, so bile ze po 
svojem znacaju obvezne za trgovski pro met, ki je moral vo
diti skozi mitnice. V poznem srednjem veku pa se je razvila 
nova oblika prisilne ceste kot sredstva gospodarske politike, 
zlasti kot sestavni del privilegijev mes1. Taksen ukrep je do
local za posamezne vrste ali za celotno trgovsko blago 
obvezno uporabo ceste, ki je najpogosteje vodila skozi do
loeeno mescansko naselbino. Neposredno se je navezo
val na drug ukrep, takoimenovano skladiseno pravico, ki je 
doloeala, da morajo trgovci v mestu blago za nekaj cas a 
raztovoriti, uskladisciti in ga nuditi naprodaj dornacim 
trgovcem. Oboje je bilo predvsern orodje politike dezelnih 
knezov pri podpiranju razvoja svojih mest v konkurenci z 
mesti drugih lastnikov (na primer podpiranj§l Maribora proti 
salzburskemu Ptuju , Kran ja proti freisinski Skofji Loki, Trsta 
proti beneskemu Kopru) . Doloeenemu mestu je omogocalo 
dohodek od mitnin, bivanja trgovcev in moznost preprodaje 
tranzitnega trgovskega blaga. Prve prirnere teh pravnih 
ukrepov zasledimo v Vzhodnih Alpah v 13. stoletju. Na 
Siovenskem jih je zelo verjetno dobil ze v 13. stoletju od 
grofov Andeskih Karnn ik, veeinoma pa so vezani na 
Habsburzane in so jih od njih pridobili Novo mesto (1365), 
koroska 51. Vid in Velikovec 1399 in 1405, Maribor (14./15 
stoletje) , Siovenska Bistrica (1459), Radovljica (1473), Loz 
(1477), Celje (1478), Trst (1461 in 1487), Ljubljana in Ptuj 
(1503). Pri Ljubljani imamo najbolj velikopotezen primer 
skladiscne pravice - celih sest ted nov, ki se je lahko 
prirnerjala s flandrijskim Bruggejem (40 dni). Vendar pa je 
bil ta privilegij cesarja Maksimiljana pretiran in trgovski 

pro met je zato v toliksni meri upadel in se prestavil na druge 
poti , da je moral vladar leta 1517 obvezen cas zmanjsati na 
tri dni. 

Prometna infrastruktura 
Nekje na prehodu iz 12. v 13. stoletje zasledimo po stoletjih 

zanemarjanja cestnega omrezja tudi v vzhodnoalpskem pro
storu preobrat v odnosu do cest in drugih prometnih naprav. 
To je bilo nedvomno v neposredni zvezi z razcvetom trgovine 
in prometa in z dohodki od teh dejavnosti. Gradnja mostov 
eez vecje in tezje prehodne reke je bila eden od prvih 
nacrtnih ukrepov v tej smeri. Najbolj znaeilen primer je reka 
Drava, kjer je zagotovitev ugodnih prehodov imela tudi veliko 
tezo v politienih nacrtih stajerskih vojvod Traungaucev in 
Babenberzanov ter koroskih Spanheimov. Poleg starejsih 
mostov v Beljaku in Ptuju so nastali novi pri Humperku juzno 
od Celovca, Velikovcu, Dravogradu in Mariboru . Na 
spodnjem toku Mure sta bila zgrajena mostova pri Landschi 
pred Lipnico in pri Radgoni. Savinjo je preeil most v Celju 
na cesti proti Laskemu, ki je v nadaljevanju pri Zidanem 
Mostu preCila se Savo. Tu je avstrijski in stajerski vojvoda 
Leopold VI. Babenberski leta 1224 dog radii kamnit most 
(pons /apideus) eez Savo, ki je bil edinstven primer tako ve
likopoteznega gradbenistva na Siovenskem (sredi 15. sto
letja je bil porusen) . Na Kranjskem zasledimo mostove ze v 
13. stoletju na Savi pri Kranju , na Ljubljanici v Ljubljani ter 
ob spodnji Krki v Kostanjevici. Na zahodu pa so na cestah 
proti Italiji Soco precili mostovi pri Gorici , Kanalu in Tolminu. 
Ponoven razcvet mostogradnje je nato opaziti sele v 15. 
stoletju. Po leg relativno redkih mostov s9 najpogostejsi 
nacin precenja rek predstavljali brodovi. Ze iz srednjega 
veka jih je znanih na desetine. Ponavadi so bili vezani na 
doloeeno zemljisko gospostvo in so se z njim skupaj 
prodajali, zastavljali ali podeljevali v zakup. Poklicni brodniki 
so bili najpogosteje podlozniskega stanu, sluzba je bila 
dedna, za vZdrzevanje pa so jim bile dodeljene v uporabo 
tudi ena ali vee kmetij. 

V 12.-13. stoletju zasledimo tudi prve vesti 0 naertnem 
vZdrzevanju in popravljanju ces1. Povezane so s samostani 
in hospici , ki so jim stevilni posvetni gospodje podeljevali 
posest ter dohodke z nalogo vZdrzevanja prometnih naprav. 
Posebno delaven je bil v tem pogledu cistercijanski red. 
Koroskemu samostanu Vetrinj (Viktring) je bilo v prvi polovici 
13. stoletja zaupano vzdrzevanje glavne cestne povezave 
med Korosko in Kranjsko eez Ljubelj : dravskega mostu pri 
humperskem gradu, poll in mostov do Ljubelja ter hospica 
pri cerkvi sv. Lenarta tik pod prelazom na koroski strani. Na 
kranjski strani so cesto oskrbovali cistercijani iz Sticne, ki 
so vzdrzevali hospic v Podljubelju. Na drugi pomembni 
tranzitni cesti, ki je iz 5tajerske preko Celja vodila v Kamnik, 
so imeli vetrinjski menihi hospic pod prelazom Kozjak v 
Tuhinjski dolini (dan. 5pitalic) , ki so ga ustanovili grofje 
Andeski nedvomno tudi z nalogo popravil ceste. Tretji izjem
no aktiven samostan je bil benediktinski 131. Pavel iz Labotske 
doline na Koroskem . Njegovi neutrudni kolonizaci ji gozdov 
Pohorja in Kobanskega gre nedvomno zasluga, da se je 
odprla cesta ob Dravi skozi "Dravski gozd« s Koroske proti 
Mariboru, ki je bila zelo verjetno od zgodnjega srednjega 
veka dalje neprehodna. 

Teoreticno je bi lo vzdrzevanja cest dolznost vseh, ki so 
imeli pravico do pobiranja mitnine. Redke vesti kazejo, da 
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so cestna dela neposredno izvajali podlozniki posameznih 
zemljiskih gospostev. Vendar to delo ni bilo sistematizirano 
in se je ponavadi omejilo Ie na najbolj nujna popravila. 
Zaporedno so si lahko sledili bolj ali manj vzdrzevani odseki 
cest, odvisno od lastnikov gospostev in njihovega interesa. 
Nedvomno so bile ceste najbolje oskrbovane v sirsi okolici 
mest. Dobre komunikacije, ki so omogocale oskrbo in raz
cvet trgovine, so bile za mescanske naselbine vitalnega po
mena. Zato ne cudi, ce ohranjeni podatki kazejo, da so bili 
pobudniki vecjih cestnih projektov pogosto pomembnesa 
trgovska mesta. 

Benetke so ze leta 1286 poslale diplomatsko misijo h 
goriskemu grofu Albertu II. glede obnove "ogrske ceste", 
kar je nedvomno pomenilo glavno cesto, ki je skozi Gorico 
in po Vipavski dolini vodila v smeri Ogrske. Vesti 0 rezultatih 
pobude tal niso ohranjene. Tudi pri beneskih mestih v Istri 
zasledimo redno skrb za ceste, ki je bila na primer v Kopru 
celo dolocena v mestnih statutih. V letu 1361 je mesto Koper 
gradilo novo cesto v razdalji 3-4 milje (21-28 km) po dolini 
Rizane in cez Crni Kal, ki je imela namen poziviti trgovski 
promet s slovenskim zaledjem. To je postal a ena glavnih 
prometnic proti morju in je cvetela do zacetka 16. stoletja. 
Oglejski patriarh Markvard je leta 1371 ukazal popravilo 
ceste iz Trzica mimo Devina proti Trstu, ki je bila glavna 
povezava med Furlanijo in Istro. Ob tem je bil obnovljen 
tudi most eez Timav pri Stivanu. Vecjega projekta pa so se 
leta 1377lotile oblasti mesta Cedad. Ena glavnih poti njihove 
trgovine je vodila skozi Tolmin, cez Idrijsko-cerkljansko 
hribovje in freisinsko Skofjo Loko na Kranjsko. V dogovoru 
s patriarhom in freisinskim skofom naj bi obnovili cesto do 
Skofje Loke do take mere, da bi bila za trgovce prevozna Z 

vozovi. lal 0 izvedbi del spet nimamo ohranjenih podatkov. 
Paolo Santoni no, ki je tod potoval stoletje kasneje, omenja, 
da je bila cesta zelo naporna celo za potovanje s konji. 

Izredno vredni pa so viri 0 drugem projektu Cedada, ki je 
verjetno pomenil najvecji primer cestne gradnje v srednjem 
veku na Siovenskem. Leta 1399 so cedajski predstavniki 
sklenili pogodbe z avstrijskimi vojvodi ter bamberskim 
skofom, ki so jim dovoljevale obnovitev in zgraditev vozne 
ceste iz Cedada preko Kobarida, Bovca, prelaza Predel 
(1156 m) do Trbiza, v razdalji 80 kilometrov. Sio je za drugo 
najvaznejso smer cedajske trgovine, alternativno povezavo 
Furlanije z Beljakom na Koroskem, ki naj bi konkurirala glavni 
prometnici po Kanalski dolini. Glavni vir za to gradnjo je 
racunska knjiga, ki nudi vpogled v celoten potek del v teku 
enega leta 1399- 1400 (gradnjaje trajala do 1404). V projekt 
je bila vkljucena cela mnozica razlicnih poklicev in obrtnikov: 
nadzorniki del, gradbeni mojstri, tezaski delavci, kovaci , vo
zniki, kuharji, strazarji, sli, najvecji del pa so opravili podlo
zniki iz vasi, ki so lezale ob cesti . Dela so vkljucevala tudi 
zahtevnejse gradnje - mostove, utrjevanje recnih bregov in 
branike proti sneznim plazovom. Cesta je bila dejansko 
usposobljena za vozni promet z manjsimi vozovi in je bila 
prevozna celo 15. stoletje. 

Razen nekaterih redkih ohranjenih vesti 0 manjsih cestnih 
popravilih nam podobni projekti s slovenskega ozemlja v 
srednjem veku niso znani. Nedvomno je bilo splosno stanje 
cest ob koncu tega obdobja precej slabo, 0 cemer pricajo 
stevilne pritozbe. Verjetna je domneva, da je bilo celo slabse 
kot v zgodnejsi dobi (13.-14. stoletju), ko promet se ni 
dosegel taksnega obsega, ceste so bile manj obremenjene 

in stevilni konkurencni dinasti osebno zainteresirani za 
povecanje prometa prek svojih teritorijev. 

Na prelomu iz 12. v 13. stoletje je vzporedno s skrbjo za 
prometno omrezje opazna tudi vecja pozornost za oskrbo 
potujocih. Na prometne smeri, ki so s severa prek Alp 
pripeljale na Korosko (hospici v Spittalu, Brezah, Beljaku), 
sta se navezovala cistercijanska hospica na koroski in 
kranjski strani ceste cez Ljubelj. Drug cistercijanski hospic 
je bil pod sed 10m Kozjak vTuhinjski dolini, preprostejse zave
tisce pa tudi pri kamnitem mostu v Zidanem Mostu. Redne 
oskrbe so bil i popotniki lahko delezni tudi v samostanih, ki 
jih je bilo na majhnem slovenskem ozemlju izredno veliko 
in so mnogi lezali v blizini pomembnih cest: [lri cistercijanih 
v Sticni in Kostanjevicl , kartuzijanih v Bistri , Zicah in Pleter
jah, benediktincih v Gornjem Gradu ali dominikankah v 
Studenicah in Marenbergu (Radljah). Zzacetkom 14. stoletja 
se vedno pogosteje omenjajo laicna gostisca, najprej v 
mestih in trgih kasneje tudi ob stevilnih cestah. Gostinska 
dejavnost za potujoce se je razcvetela in od konca 14. 
stoletja se mnozijo ukrepi dezelnega kneza, ki prepove
dujejo gostilne v doloceni razdalji okrog mest, da ne bi 
mescanom kratili dobicka. V nekaterih virih je izrecno 
receno, da so prepovedane dolocene gostilne ob cestah, 
ki oskrbujejo tovornike. Kot je razvidno iz urbarjev, je bila 
izredna gostota gostisc ob tovorniskih poteh, ki so precile 
hribovJa na zahodu v smereh proti Italiji ter jadranskim 
pristaniscem (Poljanska dolina, Postojnska kotlina). Ob kon
cu 15. stoletja so se tu ponekod nahajale skoraj v vsaki vasi 
in ocitno se Je z gostinstvom v veliki meri ukvarjalo kmecko 
prebivalstvo. 

MOBILNOST IN KOMUNIKACIJE 

Pozni srednji vek kale na Siovenskem izredno pestro sliko 
prostorske mobilnosti in komuniciranja. Zasledimo najraz
licnejse oblike potovanj prebivalstva vseh slojev, tako znotraj 
slovenskih dezel kot v sosednje ali bolj oddaljene pokrajine, 
ki so bile pogojene z gospodarskimi , politicnimi, cerkvenimi/ 
religioznimi in drugimi motivi. Med potovanji domacega pre
bivalstva lahko poleg trgovanja, ki je nedvomno predstavljalo 
eno najbolj intenzivnih oblik mobilnosti, izpostavimo tovor
niski transport, romanja in poklicno vojskovanje. Ob izred
nem prometno prehodnem polozaju nasega ozemlja, zlasti 
proti Italiji in jadranskim pristaniscem, pa je imel velik del 
gibanj tudi tranziten znacaj, zlasti trgovina na vecje razdalje, 
romanja, prehodi vojakov in diplomatov idr. 

Eno od gibal mobilnosti je predstavljal ze sam temelj 
srednjeveske druzbe - gospodarjenje na osnovi velikih 
zemljiskih gospostev. Vodilni zemljiski posestniki na Slo
venskem so imeli sedeze obicajno precej dalec v drugih 
dezelah - cerkveni knezi v Ogleju, Krki , Brixnu, Salzburgu, 
Freisingu, Bambergu, podobno tudi posvetni knezi. Ti so 
lahko imeli koristi od oddaljenih gospostev Ie ob rednih sti
kih. Komuniciranje se je oblikovalo na osnovi manjsih pose
sti, ki so sluzile kot prometne postaje na poteh do najbolj 
oddaljenih gospostev. Tako so lahko nadzorovali gospodar
jenje, prenasali dobrine (vi no, koze, sadje) in dohodke ter 
obiskovali svoje posesti. Podoben sistem se je oblikoval 
tudi na nizjih nivojih znotraj dezel. Stevilna plemiska sredisca 
so vzdrzevala redne stike s svojimi razprsenimi posestmi, 
posredovala informacije, transportirala agrarne proizvode 
na sedeze gospostev. Podlozniki, ki so izvajali te dolznosti 
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za svoje fevdalne gospode, so tako predstavljali pogost 
pojav na srednjeveskih cestah. Pri vsakdanji oskrbi z 
zivljenskimi potrebscinami so bile pomembne tudi potrebe, 
ki jih gospostva niso mogla pokrivati z last no produkcijo, 
temvec z nakupi v sosednjih regijah oziroma v vecjih mestih 
(sol, vino, olje, zacimbe ... ). Tako so se vkljucila v prometne 
tokove v Primorje ali pa v vinorodna obmocja panonskega 
obrobja. Najzgodnejse podatke 0 povezavah Kranjske in 
Stajerske s primorskimi mesti v 12. in 13. stoletju imamo za 
cistercijanske in kartuzijanske samostane, ki so pomenili 
velika gospodarska sredisca. Koroske cerkvene ustanove 
pa so uveljavile redne prometne stike s Furlanijo in 
tamkajsnjimi pristaniSCi (Oglejem, Latisano), na drugi strani 
pa po poti ob Oravi z vinorodnim obmocjem Siovenskih goric 
s srediscem v Mariboru, od koder so dobivale vino. Na po
doben nacin so se oskrbovali tudi posvetni gospodje. Tovor
nistvo v obliki tlake pa je tako ze zgodaj popeljalo slovenske 
Ijudi v Primorje, Italijo ter do Ounaja, Salzburga ali celo Frei
singa. 

Popolnoma drug druzben sloj - plemstvo, a nic manj 
mnozicno, so vodili na redna potovanja politika, vojskovanje 
in diplomacija. Vojskovanje je imelo osrednji pomen v 
zivljenju plemstva, zato so bile veeje ali manjse vojaske 
sku pine reden sestavni del srednjeveskega prometa. V casu 
bojevanja na temelju fevdalne vOjaske obveze so se knezi 
iz vzhodnoalpskih dezel pogosto udelezevali cesarjevih 
pohodov v Italijo vse do Apulije. V njihovih oddelkih redno 
najdemo tudi plemstvo z danasnjega slovenskega ozemlja. 
Posebej od prevlade najemniskega vojskovanja v 14. stoletju 
pa je profesionalno bojevanje postalo moeno gibalo, ki je 
vodilo stevilne plemice iz nasih dezel na pohode v Italijo, 
na Tirolsko, Salzbursko, v Svico, Oalmacijo in celo Srbijo. 
Ziasti Italija s svojo burno politicno zgodovino je bila v 14. 
in 15. stoletju priljubljeno delovisee placancev iz cesarstva, 
med katerimi so bili mnogi s slovenskega ozemlja. Med 
najbolj podjetnimi so bili v 14. stoletju Ptujski, Svibenski, 
Creteski (Reutenbergi, z Oolenjske) , notranjski Steberski 
(Stegberg pri Lozu), predvsem pa Ortenburzani in Celjski. 
Greif Creteski je na primer leta 1319 z goriskim grofom 
Albertom prisel na pomoc Padovi z 80 oklepnimi vitezi in 80 
samostrelci. Grofe Ortenburske v prvi polovici 14. stoletja 
zasledimo kot poveljnike v spiskih vojaskih najemnikov Pise 
Lucce. Ptujski so v zaeetku 1360-ih let sluzili vojvodi Rudolfu 
IV proti Bavarcem na Tirolskem s 60 oklepniki in 60 
samostrelci. Najvecjo slavo, ugled in bogastvo pa so si kot 
najemniski vojskovodje pridobili grofje Celjski. Ulrika I. in 
njegove pustolovscine je v eni svojih pesmi ovekoveeil 
pesnik Peter Suchenwirt, ki omenja njegovo sluzenje ogr
skemu kralju Ludviku I. v vojni za Zadar 1346, na Branden
burskem 1347, s kraljem Karlom IV Luksemburskim na 
pohodu v Rim 1354, spet z Ludvikom I. proti Benetkam 1356, 
proti Boigarom v Vidinu 1359 idr. Z bratom Hermanom I. sta 
1363 sluzila vojvodi Rudolfu IV. na Tirolskem s 100 oklepnimi 
konjeniki in 100 samostrelci, Herman pa nato 1368 cesarju 
Karlu IV. po Italiji z 90 jezdeci. Na visku moci pred smrtjo 
1456 je Ulrik II. po vesteh iz virov razpolagali z moejo 1000 
konjenikov. V oddelkih najemniskih poveljnikov so ne
dvomno potovali po svetu marsikateri nizji plemici in kmeeki 
fantje s slovenskega ozemlja. Poleg privlacnosti Italije 
zasledimo pri nas tudi odsev znamenitih vojaskih pohodov 
proti poganskim Utvancem v Prusijo, ki so v 14. stoletju 

vsakoletno privabljali pustolovce iz cele Evrope. V letu 1377 
so se ga z avstrijskimi vojvodi udelezili trije Celjski grofje. V 
zacetku 15. stoletja pa so podobno vseevropsko gravitacijo 
imele husitske vojne na Ceskem, kjer viri omenjajo tudi 
Stajerce in Korosce. Proti koncu srednjega veka vojaskih 
spopadov ni manjkalo tudi v samih slovenskih dezelah, 
kamor so prihajali najemniki iz bliznjih in daljnih dezel. 
Najbolj znana je fajda med Celjskimi in Habsburzani v letih 
1439-1443 in ohranjeni spiski najetih vojakov kal'ejo izredno 
pestro sliko - prihajali so iz Furlanije, Istre , Hrvaske, 
Siavonije, Ceske, Tirolske in nemskih dezel. Kot je znano, 
je Ceh Jan Vitovec kot celjski in nato habsburski condottiere 
naredil bieseeeo kariero in se celo vzpel do grofovskega 
naslova. 

Pred vojno, po vojni in pogosto tudi v casu miru je 
intenzivno potekala diplomacija s poslanstvi in sli. Tudi s 
tega vidika je sosednja Italija pozivljala komunikacije na 
nasem ozemlju. Eno od osrednjih zarisc evropske diplo
macije, Benetke, so med drugim red no komunicirale z ogr
skim dvorom, kamor so po najkrajsi poti prek slovenskih 
dezel pogosto potovali sli in diplomati (zlasti ob vojnah za 
Oalmacijo s kraljem Ludvikom I. in kasneje Sigismundom). 
Vrsta domaeih plemieev, ki so se udejstvovali kot najemniski 
poveljniki, pa je zlasti v casu habsburskega poseganja v 
severno Italijo v drugi polovici 14. stoletja tam prevzemala 
tudi diplomatske funkcije za dezelne kneze (Celjski, Orten
burzani). 

Tudi cerkveni prelatje so bili prisiljeni k pogostemu 
potovanju. Oglejski patriarhi so obiskovali svojo cerkveno 
provinco na slovenskem ozemlju, ki je segala do Orave, in 
po beneski zasedbi Furlanije 1420 je patriarh Ludvik von 
Teck celo prenesel svoj sedez za vee kot deset let v Celje, 
kjer je bival pod pokroviteljstvom grofov Celjskih. Oolznost 
vizitacij so pogosto opravljali patriarhovi sufragani, skofje 
istrskih skofij Picen, Porec, Novigrad, priloznostno pa tudi 
skofje iz tujih dezel (zlasti iz sosednje Italije, v letu 1402 
celo s Skotske). Severno od Orave so imeli podobno nalogo 
salzburski sufragani, lavantinski in sekavski skofje. 
Posvecevali so cerkve in duhovnike, raziskovali in razsojali 
cerkvene spore in podobno. Najbolj slikovit vir 0 taksnih 
vizitacijskih potovanjih imamo iz poznega srednjega veka 
- znamenite potopise Paola Santonina, ki je v letih 1485-87 
na treh vizitacijah po nasih dezelah spremljal oglejskega 
vikarja , skofa iz Caorla. Potovala je tudi nizja duhovscina
kleriki razlienih rangov s slovenskega ozemlja so morali 
potovati na posvetitev k patriarhu v eno njegovih rezidenc: 
Oglej, Cedad ali Videm. Ohranjeni seznami za leta 1391-
92 jih nastevajo iz vee deset najrazlienejsih krajev od Orave 
do Vipavske doline. 

Cerkveni meniski in viteski redovi so imeli izredno 
centralistieno organizacijo, ki je terjala od predstojnikov 
posameznih his stike z redovnimi centralami ter redne 
obiske generalnih kapitljev, na primer v Citeauxu in Grand 
Chartreuse v Franciji. Na ozemlju danasnje Siovenije so v 
srednjem veku obstajale stiri komende nemskega viteskega 
reda, tri reda ivanovcev ter vee samostanov cistercijanov, 
kartuzijanov, franeiskanov, dominikancev idr. Ziasti za dve 
cisterci in stiri kartuzije imamo 0 komunikacijah bog ate 
podatke. Pri cistercijanih je bila zelo pomembna povezava 
med filialo ter matienim samostanom, ki jo je ustanovil. 
Sticna je tako vzdrZevala tesne vezi z Reinom na Stajerskem, 
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ki je bil njegova matica, Kostanjevica pa s koroskim 
Vetrinjem. Predstojniki matice so bili dolzni skrbeti za 
gospodarsko in duhovno stanje tiliale, voditi volitve 
predstojnikov, razsojati spore in po potrebi kaznovati ipd. 
Gez nase dezele na Ogrsko pa so potovali tudi vizitatorji iz 
Francije, kjer so bile matiene hise ogrskih cisterc . Siovenske 
kartuzije so bile najstarejse postojanke tega reda v Srednji 
Evropi in temu primerni so bili tudi ugled ter dolznosti njihovih 
priorjev. Ko so v 14. stoletju nastale redovne province, je 
generalni kapitelj nekajkrat doloeil za general neg a vizitatorja 
nemske province priorja iz lie, ki so mu bile poverjene 
kartuzije avstrijskih dezel, Nemcije, Geske, Ogrske in 
Poljske. Izjemen pomen pa so slovenske kartuzije dobile v 
casu zahodne shizme med leti 1378- 1410. Leta 1391 so 
prenesli sedez kartuzijanov rimske obedience v lice, kjer 
je ostal skoraj dvajset let. To je pomenilo izredno gravitacijo 
samotne doline pod Konjisko goro. Tu je bilo sredisce reda, 
kamor so vsakoletno prihajali na generalni kapitelj priorji iz 
Italije, Nemcije, Nizozemske, Ogrske, Geske, Poljske, 
nordijskih dezel in Anglije. Tu je imel dolga leta sedez 
znameniti prior Stefan Macone iz Milana, nekdanji tajnik 
svete Katarine Sienske. 

Predstojniki samostanov razlienih redov pa so morali 
pogosto na potovanja tudi po posebnih dolznostih, ki so 
jim jih zaupali papezi, redovni kapitelj ali patriarh kot krajevni 
predstojnik. Zadeve, ki so jih opravljali, so izredno pisane
raziskovanje herezij, razglasanje papezevih ukazov 0 

ekskomunikaciji in interdiktu , resevanje sporov med pobiralci 
dajatev za krizarsko vojno in samostani , sporne zadeve 
glede patronatstva nad zupnijami idr. Neredko so potovali 
tudi redovniki. Pot jih je vodila v novoustanovljeni samostan, 
v konvent, kjer je primanjkovalo redovnikov, na posvecenje 
k nadskotu oziroma patriarhu ali pa so bili poslani v drugo 
redovno hiso kazensko ali kot gostje. Taksni stiki med 
samostani istega reda so bili zelo daljnosezni in nase hise 
so izmenjavale redovnike z Ogrsko, Gesko, Tirolsko in celo 
Flandrijo. Tako so z menihi po srednjeveskem svetu krozile 
tudi knj ige. Zapiski z generalnih kapiUjev pogosto omenjajo 
terjatve izposojenih knjig med posameznimi samostani. 

Romanja kot oblika srednjeveskih potovanj so zajela 
najsirsi spekter tedanje druzbe. Najstarejse vesti imamo 0 

romanjih v Rim, Santiago de Compostela in Jeruzalem. 
Mocno spodbudo romanjem v Sveto dezelo so dale 
krizarske vojne od konca 11 . do 13. stoletja , ki se jih je 
udelezila tudi vrsta plemstva s slovenskega ozemlja: grot 
Bernard Spanheim (1147) , stajerski mejni grot Otokar IV. 
(1147), meranski vojvoda Bertold IV. Andeski (1189), grot 
Albert Visnjegorski (1189), goriski grot Majnhard II. (1197), 
Irof Oton II. 9rtenburski (1197). grota Albert in Majnhard 
Sumbersko-Crnograjska (1162), Engelbert Turjaski (1217), 
ministeriali s Kokre (1154), Ptuja (1217) , Cmureka (1172 in 
1217) , Dravograda (1189) , ter mnogi s Koroske in Stajerske, 
kjer so viri bogatejsi. Za pot proti vzhodu je imelo slovensko 
ozemlje v tem casu nedvomno velik tranzitni pomen. V 
juznem delu med Oglejem in Reko ga je leta 1 096 na primer 
precila krizarska vojska Rajmonda Touluskega in 1101 velika 
skupina pod vodstvom milanskega nadskota. V 12. in 13. 
stoletju so romanja v vedno vecji meri zajela sirse sloje 
prebivalstva, na kar kaze ustanavljanje hospicev ob vseh 
glavnih tranzitnih cestah . V virih se omenja, da so bili v prvi 
vrsti namenjeni revezem in romarjem (peregrim). Vecina 

romarjev je bila namenjena proti jadranskim pritaniscem v 
Trzaskem zalivu - Ogleju, Trstu, Kopru, Porecu - od koder 
so z ladjami potovali v italijanske Marke in dalje v Rim ter 
druga romarska sredisca. le v prvi polovici 13. stoletja je 
bil ta prevoz romarjev zelo donosen pose I pri katerem so 
Benetke v severnem Jadranu prevzemale monopol, kot 
kazejo dekreti beneskih oblasti. Iz ohranjenih viray je 
razvidno , da je gravitacijsko obmocje omenjenih pristanisc 
zajemalo romarje iz slovenskih in avstrijskih dezel, Hrvaske, 
Ogrske in zelo verjetno tudi Geske ter Poljske. Do zacetka 
15. stoletja je prislo do izredne konkurence glede 
romarskega prometa med beneskih Koprom in habsburskim 
Trstom, ki so jo leta 1423 skusali urediti celo po diplomatski 
poti. Za Trst imamo s konca 15. stoletja stevilcne podatke, 
ki kaZejo, da je meseeno od tod odplulo tudi 200-300 romar
jev, ki so nedvomno pripotovali po cestah preko slovenskega 
zaledja. Premoznejse romarje (plemiee, mescane) in klerike, 
ki so potovali v Sveto dezelo, pa je pot najprej vodila po 
kopnem proti Benetkam , ki so v 14. stoletju postale glavno 
izhodisce za plovbo proti vzhodu (romanja avstrijskih vojvod, 
ogrskih in hrvaskih velikasev idr.). 0 romarjih iz slovenskih 
krajev imamo sicer malo ohranjenih podatkov, vendar kaZejo 
pestro social no strukturo in so gotovo vzorec precej 
zivahnega dogajanja. Zanimivo sliko je pokazala raziskava 
oporok v Piranu, od koder sta v 15. stoletju romala v 
Jeruzalem dva, v Compostelo 8, v Rim 59, Assisi 57 in Loreto 
35 piranskih mescanov. V Rimu so imeli slovenski romarji 
skupaj s hrvaskimi ze od 1453 svoj hospic svetega 
Hijeronima (hospi!a/e sane!i Hieronymi de Urbe) . Poleg Rima 
so v 15. stoletju postali za Siovence zelo priljubljeni italijanski 
cilji se Assisi in Loreto , ze od 14. stoletja pa tudi romanja v 
Porenje (Aachen, Kbln). V aachenski stolniei so imeli 
Siovenci, kot pred njimi ze Madiari in Gehi, od zacetka 15. 
stoletja svoj oltar, leta 1495 pa sta mesti Ljubljana in Kranj 
ustanovili se beneticij za lastnega duhovnika, ki je moral 
biti vese slovenscine in redno nuditi zakramente slovenskim 
romarjem. Potrebno je omeniti se domaca romanja k ste
vilnim cerkvam , ki so nedvomno v veliki meri prispevala k 
zivahnosti in pestrosti prometa na srednjeveskih cestah. Po
zivljala jih je zlasti institucija odpustkov, ki so jih po posebnih 
privilegij ih lahko podeljevale mnoge cerkve. Za primer 
navedimo Ie cerkev v Mirni peci, kjer so romarli lahko dobili 
odpustke kar ob 35 cerkvenih praznikih v teku leta. 

Zanimivo vprasanje predstavlja informiranje v srednjem 
veku . Velik del posredovanja vesti je potekal nenacrtno, 
ustno, potom nakljucnih popotnikov - trgovcev, rokodelcev, 
romarjev, krosnjarjev ... Vse pomembnejse srednjeveske 
institucije, od zemljiskih gospostev, mest, Cerkve in samo
stanov, trgovskih in bancnih druzb, do dezelnoknezjih 
uradov in kraljevega dvora pa so imele svoje informacijske 
mreze. Zemljiska gospostva so imela pogosto sle, ki so za 
sluzbo s konjem uzivali kmetijo kot sluzbeni fevd (npr. na 
oglejskih in freisinskih gospostvih na Dolenjskem in Notranj
skem) . Cerkev, najbolj izpopolnjena in sistematizirana 
intitucija srednjeveskega sveta, je imela izjemno organ i
zirano informiranje. To dokazujejo stevilne papeske bule 0 

zadevah v nasih dezelah, ki so vcasih pray lokalnega 
znacaja. Predpostavljajo pogosta potovanja slov z obvestili 
in prosnjami v Rim in odgovorov, ki so jih iz Rima prinasali 
papeski legati, poslanci in sli. Hkrati je pobiranje in prena
sanje eerkvenih dohodkov terjalo zivo komuniciranje na 
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raznih nivoj ih. Od 15. stoletja, ko se je poveeala moe 
dezelnega kneza in so se utrdile njegove upravne institucije, 
se je poveeala tudi potreba po rednem obveseanju. 
Sredisea informiranja so postali vicedomski uradi v Ljubljani 
in Celju, kamor so prihajale mnozice dopisov ter odhajale 
na sedeze zemljiskih gospostev, v mesta, trge in vasi. Redna 
zasedanja dezelnih stanov, ki so se zaeela v 15. stoletju, so 
terjala pogosto komuniciranje med predstavniki plemstva, 
mest in cesarjem. PNO redno postno institucijo v nasih deze
lah, ki je sicer sluzila predvsem drzavni upravi, pa je konec 
15. stoletja ustanovil cesar Maksimiljan. 

V teku srednjega veka so slovensko ozemlje obiskovale 
ali pa jih na svojih potovanjih precile stevilne znamenite po
litiene osebnosti. V pNi polovici 13. stoletja je patriarh Bertold 
Andeski najmanj 13-krat obiskal te dezele, kjer je imel pre
cejsnje rodbinske posesti . Avstrijski in stajerski vojvode Ba
benbe!zani so se veekrat mudili na svojih posestih na spod
njem Stajerskem (zlasti v Mariboru) - Leopold VI. v letih 
1195,1209,1213,1224,1 227 in Friderik II. v letih 1235, 
1240 ter 1241 . Koroski vojvoda Bernard Spanheim, pred
vsem pa njegov sin Ulrik III., sta v 13. stoletju skusala uve
Ijaviti dezelno gospostvo na Kranjskem. Predvsem Ulrik je 
temu posvetil velika energije in se je do smrti leta 1269 
vsakoletno vee mesecev mudil na Kranjskem (najmanj 26-
krat) . Jeseni 1270 je z vojsko zasedel Kranjsko in Korosko 
(z obleganjem Ljubljane), ter abe dezeli tudi osebno obiskal 
ceski kralj Otokar II. Premysl. Med drugim se je mudil v 
samostanih Kostanjevica in Stiena. Grofje Gorisko-Tirolski 
so utrjevali svoj polozaj na Kranjskem konec 13. stoletja -
Majnhard II. je obiskal Ljubljana v letih 1277, 1283, 1288, 
1294 in vojvoda Henrik Gorisko-Tirolski 1313, 1317, 1324. 
Habsburzani, ki so prevzeli leta 1335 Korosko in Kranjsko v 
neposredno upravo, so se tu mud iii v 14. in 15. stoletju vsaj 
35-krat (1285,1302,1316,1326,1327,1335,1338,1342, 
1350,1360, 1361,1363, 1369, 1370, 1374 (2 x), 1377, 1396, 
1399, 1403, 1405, 1406, 1414 (2 x) , 1421 , 1423 (2 x) , 1426, 
1436, 1441 ,1 444,1447,1 449, 1457,1 462). Vzaeetku 15. 
stoletja je v Ljubljani in Pristavi pri Stieni prezivela zadnja 
desetletja zivljenja Virida Visconti iz znamenite vladarske 
dinastije Milana, mati stirih habsburskih vojvod, kar je 
pogojevalo njihove tesnejse vezi z nasim ozemljem . Se 
posebej pa je bil tu angaziran cesar Friderik III. , zlasti zaradi 
vojn s Celjskimi grofi. Ko je sku sal v letu 1457 pridobiti celjsko 
dediscino, je prezivel pol leta na slovenskem Stajerskem in 
Kranjskem ter nadaljnjega pol leta na Koroskem. Poleg 
dinastov, ki so imeli na Siovenskem oblast in svoje posesti, 
pa so vojni pohodi peljali skozi nase kraje tudi pomembne 
kronane glave. Ogrski kralj Ludvik I. Veliki je potoval tu eez 
na dveh vojnih pohodih proti Neaplju v letih 1347 in 1350 
ter ob vojni z Benetkami leta 1356. Ogrski in nemski kralj 
Sigismund Luksemburski pa v casu vojne z Benetkami leta 
1413. 

ORIS POMEMBNEJSIH SREDNJEVESKIH CEST 
NA SLOVENSKEM 

Glavne tranzitne trgovske ceste 
1. Ljubljanska (kraska) cesta: Ogrska-Ptuj-Celje
Kamnik-Ljubljana-Postojna-Gorica (ali Trst)- Benetke. 

Smer te prometnice je v grobem sledila nekdanji rimski 
cesti Akvink- Petoviona-Akvileja. Iz Budima prek Velike 
Kanize (Nagykanisza) je vodila do Drave in jo preeila pri 

Legradu. Starejsa glavna smer je vodi la juzno ad reke proti 
Varazdinu, kjer je bila ze 1209 carinska tridesetninska po
staja, ena najstarejsih znanih na Ogrskem. Pri Dubravi za
hodno ad Varazdina je cesta prestopila mejo nemskega 
cesarstva. Ko se je v teku 13. stoletja ustalil odsek nove 
drzavne meje severna ad Drave pri Srediseu, je zaeela pri
dobivati vedno veej i pomen smer skozi Medzimurje in Cako
vec, ki je v poznem srednjem veku prevladala. V Nedeliseu 
je bila ob koncu srednjega veka glavna tridesetninska po
staja za vso jugovzhodno ogrsko mejo, kateri so bile pod
rejene carinske postaje v Murski Soboti, Varazdinu in Zagre
bu. Ta smer je preCila drzavno mejo pri Srediseu in skozi 
Ormoz (mesto) in eez Ptujsko polje (po nasipu rimske ceste) 
vodila v Ptuj. Ptuj s prastarim mostom eez Dravo je bil izred
no pomembno prometno krizisee - tu sta se zdruzili abe 
vpadnici z Ogrske, po prehodu reke pa se je ceste razcepila 
v vee smeri : glavna proti Italiji je vodila eez Dravsko polje v 
Siovensko Bistrico, druga proti Mariboru in ob Dravi na Koro
sko ali na sever proti Gradcu, tretja pa na jug proti Zagrebu. 
Skozi Siovensko Bistrico (mesto z mitnico), trg Konjice in 
trg Vojnik je cesta prispela v Celje, glavno urbano sredisee 
Celjske kotline in do 1456 prestolnico grofov Celjskih. Po 
nadaljevanju skozi trg Zalec je stala pred stajersko-kranjsko 
dezelno mejo mitnica v Vranskem, ena najdonosnejsih na 
Siovenskem: skozi katero se je stekala vee ina tranzitnega 
prom eta z Ogrske proti zahodu in obratno. Za Vranskim se 
je glavna cesta usmerila v Tuhinjsko dolino in proti dezelno
knezjemu mestu Kamniku , in ne eez Trojane kat nekdaj 
rimska in danasnja magistralna cesta. Mesto Kamnik, usta
nova grofov Andeskih, je bil pomembna prometna postaja. 
Tu se je odcepila najblizja smer proti Furlaniji, ki je vodila v 
Skofjo Loko in eez hribovje v Cedad, medtem ko je glavna 
smer pripeljala v Ljubljana, kranjsko dezelno glavno mesto 
in poleg Ptuja glavno prometno krizisee na Siovenskem . 
Veeina blagovnega prometa je nadaljnjih 20-30 km prepo
tovala po reki Ljubljanici, ki je bila edini plovni odsek na tej 
prometni smeri. Na Vrhniki (mitnica) se je blago pretovarjalo 
in zaeel se je vzpon eez Dlnarske plan ate proti kraskim 
prelazom. Odsek ad tad do primorskih mest je bil najpromet
nejsa srednjeveska cesta na Siovenskem, na kar kaze tudi 
velika zgostitev mitninskih postaj, ki so bile povpreeno na 
vsakih 17 kilometrov. Od Planine, trga goriskih grofov z 
mitnico, sta vodila dva prehoda (skozi mitnici Landol ali 
Postojno) , ki sta preCila .. Postojnska vrata«, s 612 metri 
nadmorske visine najlaZji prelaz eez alpsko-dinarsko gorsko 
verigo. Pri Razdrtem se je zaeel spust v Vipavsko dolino in 
pot skozi trg Vipavo in mesto Gorico, prestolnico grofov Gori
skih. Takoj za Gorico je stal ze v 13. stoletju most eez Soeo, 
za katerim se je cesta nadaljevala v vee smereh v Italijo -
proti Benetkam, Ogleju ali Vidmu. 

Druga veja te glavne prometne smeri se je pri Razdrtem 
odcepila in vodila skozi trg in mitnico gospodov Devinskih 
v Senozeeah proti pristaniseem v Trzaskem zalivu. Pred 
spustom proti Trstu je bila stara mitnica goriskih grofov v 
Lokvi , ena najdonosnejsih v Primorju. Pot v benesko Istro 
(Koper), ki se je odcepila ad te trzaske smeri, je na spustu 
s kraskega roba nadzorovala trzaska trdnjava in mitnica 
Mocco (dan. Zabrezec), za katero so v poznem srednjem 
veku pogosto potekali hudi bOji. Tretji in glavni dostop na 
benesko ozemlje pa je vodil eez Crni Kal in po dolini Rizane, 
kjer so Beneeani 1361 zgradili novo cesto. 

Ljubljanska cesta je bila glavna srednjeveska prometna 
as na Siovenskem in je v 15.-16. stoletju v evropskem merilu 
sodila med vaznejse trgovske magistrale. To je se vedno 
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premalo znano in ta cesta manjka v vecini zgodovinskih 
atlasov. Na razdalji okrog 300 kilometrov od ogrske meje 
do vstopa v Furlansko ravnino je bilo na njej v 15. stoletju 
kar 14 mitninskih postaj, kar je povprecno na vsakih 21 kilo
metrov (na cest i cez prelaz Brenner, ki je bila glavna vez 
med Italijo in Nemcijo, so bile na 30 km) . Vrste trgovskega 
blaga, ki so ga transportirali po njej , izcrpno prikazuje mitnin
ska tarifa Ptuja iz 14. stoletja, ena najstarejsih na Sioven
skem: beneska roba (specerija, svila, juzno sadje), olje, 
sladka primorska vina, ogrske goveje koze, krzna, zivina, 
vosek, kovine (kositer, svinec, baker), alpsko zelezo in 
zelezni izdelki , nemsko sukno, slaniki, sol, zito ... Oobsegu 
blagovnega prometa v 14.-15. stoletju dajejo priblizno orien
tacijo donosi mitnin. Vodna in kopna mitnica v Ljubljani sta 
v tem casu prinasali velik dohodek - priblizno 1/4 do 1/3 
toliko kot mitnica na Brennerju. To se ujema z ugotovitvijo, 
da je ogrska trgovina proti Italiji okrog leta1500 zacasno 
celo prekasala trgovino prek Dunaja proti Nemciji. Natancne 
podatke 0 kolicini blaga pa nam nudijo redke ohranjene 
mitninske knj ige iz 16. stoletja. Skozi mitnico na Vranskem 
je slo v enoletnem obdobju 1584- 1585 priblizno 15.000 
tovorov (2520 ton blaga) , kar je 1/3 blaj;l0vnega prometa, ki 
je potoval v tem casu cez Brenner. Ce pa pristejemo se 
veliko stevilo ogrske zivine (okrog 20.000 glav letno), ki je 
bila pri Brennerju zanemarljiva, je kolicina blaga skozi Vran
sko celo presegala brenersko. Poleg tega je potrebno pou
dariti, da je tranzit ogrskih koz in italijanske robe sedaj glede 
na zlato dobo, ki je trajala do srede stoletja, ze popolnoma 
upadel in se prenesel na poti cez tursko ozemlje. Nekdaj je 
bil tranzit za vec tisoc tovorov vecji. Kljub temu je slo skozi 
mitnico Vransko v letu 1584- 85 v najprometnejsih mesecih 
(junij, avgust , november, december) se vedno 70- 90 in 
obcasno celo do 180 tovornih konj ter vel ike crede 300-
400 ogrskih volov dnevno. Glavnino blagovnega prom eta 
je v tem casu predstavljalo masovno blago nizje vrednosti 
- sol (48 %), zito (27 %) in vi no (12 %), ki je potovalo na 
srednjih razdaljah med obalo in slovenskim zaledjem. 

2. Dunajska cesta: Dunaj-Gradec- Maribor- Ljubljana-Trst 
(Benetke) 

"Ljubljanski cesti« se je prikljucila v Siovenski Bistrici. Kot 
pomembna povezava slovenskega ozemlja proti severu se 
je uveljavila ze ob politicnem prodoru stajerskih vojvod 
Traungaucev in Babenberzanov na slovensko Stajersko v 
12.-13. stoletju, ko se je na prehodu cez Dravo razvilo mesto 
Maribor. Trgovski pomen kot povezava severnega Jadrana 
z Dunajem pa je pridobivala zlasti pod Habsburzani v casu 
njihove zapore Ptuja v 14. stoletju in kasneje po pr.idobitvi 
Trsta (1382) in njegovi uveljavitvi kot avstrijskega okna na 
morje. 0 obsegu trgovskega prometa daje natancne poda
tke mitninska knjiga prelaza Plac iz leta 1587. Tedaj je slo 
cez prelaz okrog 6000 tovorov blaga letno, nekaj manj kot 
pol toliko kot po "Ijubljanski cesti«. Struktura blaga pa je 
bila precej drugacna - kar 2/3 je bilo vina iz Siovenskih Goric, 
ki je potovalo v notranjost Alp, 7 % je bilo v obratni smeri 
alpske soli iz Ausseeja in okrog 16 % italijanskega trgov
skega blaga, ki je bila namenjena na sever. 

3. Obdravska cesta: Ogrska- Ptuj-Maribor- Velikovec
Beljak- Salzburg (ali Benetke) 

Ta prometnica je imela ocitno vel ik pomen ze v casu nem
skega prodora proti jugovzhodu v casu po madzarskih vpa
dih od konca 10. in do 13. stoletja, ko je pomenila glavno 

vez s Korosko, od koder sta se sem sirila politic no osvajanje 
in kolonizacija. Stara rimska cesta je v soteski skozi "Dravski 
gozd« v zgodnjem srednjem veku zelo verjetno propadla in 
cesta je imela obvoz preko Lovrenca na Pohorju ali severno 
cez prelaz Radel ter Ivnik in Arnez. Leta 1300 pa se prvic 
omenja "regia strata in Trawald«, kr.aljeva cesta skozi Dravski 
gozd, ki je nedvomno vodila ob Dravi. Zveza preko Ptuja 
ob Dravi na Korosko je bila ena najzgodnejsih tr.govskih zil 
Ogrske s cesar.stvom, kar dokazujejo ogromne kolicine koro
skih breskih novcev v madzarskih najdbah. Novo zlato dobo 
je dozivela od konca 14. do 16. stoletja vzporedno z razcve
tom Ptuja, ko Ie pomenila vez proti nemskim dezelam (NOrn
ber.gu, Fr.ankfurtu) ter kot alternativa Ijubljanski cesti proti 
Benetkam. Tu so redno potovali ptujski, mar.iborski , radgon
ski, ogrski in nOrnberski trgovci , ter v zacetku 16. stoletja 
predstavniki trgovske druzbe Fugger iz Augsburga, ki so 
imeli na Ptuju svoje skladisce (uvazali so zlasti ogrski baker 
in ga predelovali v topilnici pri Podklostru na Koroskem). 
Trgovski promet je bil izr.edno pester, kar kazejo mitninske 
tarife Mute iz leta 1488: sladka vina, zacimbe, disave, olje 
in juzno sadje iz Italije, sukno in slaniki iz nemskih dezel, 
zelezo, zelezni izdelki , druge kovine, sol ter leseni izdelki iz 
alpskega obmocja, koze, krzno in zivina, vosek, med, baker, 
zito z Ogrske, stajerska vina idr. Tu je vodila tudi najsever
nejsa pot ogrskih volov proti Benetkam, ki so jih v zacetku 
16. stoletja gnali 4000- 7000 glav letno. Kljub pestrosti robe, 
ki je potovala na vecje razdalje , pa kolicine blaga se zdalec 
niso bile tako vel ike kot na Ijubljanski cesti. Manjkala je 
masovnost trgovanja na srednje razdalje (vi no, sol) , ki je 
bila drugje vezana na menjavo z obalnimi mesti. 

Sekundarne trgovske ceste 
A) Dolenjska cesta: Zagreb- Novo mesto-Ljubljana 

Ze v 12.-13. stoletju je ta povezava osrednje Kranjske s 
Hrvasko pridobivala na pomenu, kar dokazuje velika zgo
stitev mescanskih naselbin in mitnic ob hrvaski meji (Brezice, 
Kostanjevica, Gutenwerd, Metlika, Crnomelj), v katerih so 
bile tudi kovnice breskih novcev. K intenzivnosti prometa 
so prispevali tudi veliki samostanski gospodarski kompleksi 
Sticna, Kostanjevica in Pleterje. Kot osrednje prometno kri
zisce in trgovsko sredisce na tej cesti se je razvilo Novo 
mesto, ki ga je leta 1365 ustanovil vojvoda Rudolf IV. Cvetelo 
je izkljucno ob trgovini s Hrvasko in bilo v 15. stoletju po 
gospodarski moci tretje kranjsko mesto, v 16. stoletju pa 
celo na drugem mestu v dezeli, takoj za Ljubljano. Strukturo 
trgovskega blaga, ki je preko Dolenjske potovalo na Hrvasko 
in obratno kazejo mitninske tarife Zagreba iz srede 14. 
stoletja. "V Benetke in na Nemsko·, so transportirali koze, 
krzno, zivino, zito, vosek in med, od tam pa so prihajali spe
cerija, svila, sukno, olje, juzno sadje, vin~, morska sol, zelezo 
in zelezni izdelki idr. Prek Zagreba je pripeljala tudi druga 
najpomembnejsa pot ogrske zivine, ki so jo gnali v Benetke. 
Visek razcveta prometa je bil od 14. do zacetka 16. stoletja, 
ko so turska osvajanja na Hrvaskem zavrla trgovino. V tem 
casu je slo po cesti letno vec kot 15.000 tovornih konj . 

B) Notranjska (postojnska) cesta: Novo mesto-Rasica
Bloke-Postojna- Gorica 

To je bila zelo pomembna tovorniska pot, ki je povezovala 
juzno slovensko ozemlje s Primorjem, medtem ko je danes 
povsem nepomembna in je utonila v pozabo. Bila je najizra-
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zitejsa smer kmecke trgovine in tovornistva na Siovenskem, 
na kar kaze tudi prevlada blaga nizje vrednosti, ki je bilo 
predvsem domena kmeekega trgovanja: sol, vin~, zito, les 
in lesni izdelki, platno, zivina. Cesta je preCila slabo rodovitna 
kraska obmoeja, kar je eden od vzrokov za obsezno ude
lezbo kmeekega prebivalstva v transportu . V trgovini na veeje 
razdalje je prisel v postev predvsem tranzit ogrske zivine, ki 
je potovala eez Postojno in Gorico v Benetke. Tu so gnali 
veasih celo vee govedi kot po Ijubljanski cesti, zlasti zaradi 
boljse pase (leta 1579 npr. 12.321 glav). 

C) Reska cesta: Postojna-Reka 

Povezava Kranjske proti Reki , ki se je v Postojni odcepila 
od Ijubljanske ceste, je dobivala pomen ze v 13. stoletju 
skupaj z mestom Reko, last gospodov Devinskih , ki je 
postalo enD glavnih izvoznih pristanisc za proizvode sloven
ske notranjosti in tudi z Ogrske. Po njej so potovali trgovci 
stevilnih slovensklh mest, zlasti Ljubljane, Skofje Loke, 
Kranja, Kamnika, tudi Ptuja. Glavno blago, ki je slo z Reke 
po morju v italijanska in dalmatinska mesta, so bili zito, 
zelezo in zelezni izdelki, koze, zivina, obratno pa vin~, olje, 
sol. Visek prometnosti je bilo 15. stoletje, ko je transport 
dosegel do 25.000 otovorjenih konj let no. 

D) Predelska (bovska) cesta: Cedad-Bovec- prelaz 
Predel-Trbiz-Beljak 

Nekdanja rimska cesta je ohranila vlogo kot tovorna pot 
tudi v zgodnjem srednjem veku. Od 14. stoletja dalje je rasel 
njen pomen kot alternativna povezava Furlanije s Korosko, 
zlasti v easu ogrozenosti glavne ceste po Kanalski dolini, ki 
je pogosto trpela zaradi vojnih spopadov in naravnih nesree. 
Njeno uporabo so spodbujali ogleJski patriarhi, predvsem 
pa mesto Cedad, kateremu je ta povezava pomenila vital no 
gospodarsko zi lo. Zato je prislo v letih 1399-1404 do ze 
omenjene izgradnje vozne ceste od Cedada do Trbiza. 
Cedajske mitninske tarife iz leta 1399 kazejo, da so bili 
glavno blago v smeri s Koroske na jug zelezo in druge kovine 
ter zivina, v obratni smeri pa italijanska roba, olje, v prvi 
vrsti pa vino (iz Goriskih Brd in Furlanije). Ob koncu 15. 
stoletja je vee kot 90 % blaga z juga predstavljalo vino. Letni 
promet na cesti je tedaj dose gel 1 0.000-12.000 tovorov. 

E) Skofjeloska cesta: Skofja Loka- Tolmin-Cedad 

To je bila druga glavna gospodarska zi la Cedada in ena 
najpomembnejsih vezi slovenskega ozemlja z zahodom. V 
13.- 14. stoletju so po njel s Furlanijo trgovali mescani Skofje 
Loke, Kamnika ter stevilnih drugih mest. Na zahod so izvazali 
zivino, zito in v 14.-15. stoletju zlasti zelezo in zelezne izdelke 
kranjskih fuzin. Pomembna je bila tudi kot najkrajsa komu
nikacija oglejskega patriarhata (sedez v Vidmu) z njegovo 
cerkveno provinc~ na Siovenskem do Drave. Tu so zelo 
pogosto potovali vizitatorji, sl i in drugi kleriki razlicnih rangov 
(znamenit potopis Paola Santonina 1485-87 opisuje vizita
cijsko potovanje po tej cesti). Na veliko prometnost te ko
munikacije kaze ze 1377 dogovor Cedada in Skofje Loke 0 

zgraditvi prevozne ceste. Vendar pa je bila v zacetku novega 
veka zlata doba te ceste ze mimo in po podatkih iz 1536 je 
bi l promet zelo majhen (Ie okrog 1200 tovorov) , prevladovala 
pa je kmeeka trgovina, zlasti z zeblji in drugimi kovinskimi 
izdelki. 
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F) Karavanska cesta: Ljubljana-Kranj- prelaz Ljubelj (ali 
Jezersko)-Celovec (ali Velikovec)-St. Vid 

Prehodi cez karavanske prelaze so bili v uporabi ze v antiki , 
kasneje pa so pomenili glavno vez Koroske in ostalih dezel 
imperija z najjuznejsim ozemljem drzave - Kranjsko in Istro. 
Prehode cez reko Dravo proti jugu so omogocali mostovi v 
Velikovcu in pri Humerku, nato pa so se ceste vzpele cez ka
ravanske prelaze - Ljubelj (1369 m) ali Jezersko (1218 m). 
Do 16. stoletja sta bila oba prelaza bolj ali manj enakovredna 
in sele, ko so do 1575 zgradili vozno cesto cez Ljubelj, je ta 
dobil primat. Na Kranjskem sta se obe cesti zdruzili v Kranju , 
ki je bi l glavno vozlisce prometa med severom in jugom. 
Glavno blago menjave je bilo korosko zelezo iz rudnikov 
HOttenberga in Waldensteina, ki so ga predelovale kranjske 
fuzine in je nato potovalo v jadranska pristanisca ter Italijo 
(1/4 koroskega zeleza so izvozili prek Kranjske). Z juga na 
sever pa so izvazali morsko sol, ki je po dolocilu dezelnih 
knezov lahko potovala do meje na Ljubelju in trga Zelezne 
Kaple (solno trzisce) , vin~, olje, med, benesko robo. Donos 
mitnic kaze v 16. stoletju cez Karavanke promet okrog 
15.000 tovorov letno. 

G) Savinjsko - savska cesta: Zagrel:r-Krsko-Zidani Most
Celje 

To je bi la najkrajsa povezava Koroske preko Ce lja s 
Hrvasko, ki je potekala po dolinah Savinje in Save in jo je 
omogocal most v Zidanem Mostu. Ob tej prometnici se je 
razvila cela vrsta trgov - Lasko, Radece, Sevnica, Bresta
nica, Krsko, Brezice -, ki kazejo intenzivnost komunikacije. 
Ta cesta je imela velik strate ski pomen, zlasti v casu grofov 
Celjskih, na kar kazejo vesti 0 pogostih prehodih vojsk. 0 
trgovini v smeri proti Hrvaski pa prica vrsta mitninskih postaj, 
ceprav podrobnejsih podatkov 0 strukturi trgovine nimamo. 

H) Siovenjgraska cesta: Celje (ali Ptuj)-Slovenj Gradec
Dravograd-Labotska dolina- Zgornja Stajerska 

Poleg ceste ob Muri je pomenila glavno vez Spodnje 
Stajerske z gornjim delom dezele. Osrednja prometna tocka 
se je razvila v Siovenj Gradcu, ustanovi grofov Andeskih, ki 
je bil v 13.- 14. stoletju enD pomembnejsih slovenskih mest 
s kovnico in mitnico. Tu so se 1299 zacasno naselili celo 
florentinski bankirji iz druzine Frescobaldi in kmalu se 
zidovska kolonija, kar kaze na velik prometno-trgovski 
pomen. Kot je videti, je tu potekala v smeri proti Ptuju in 
Ogrski pomembna trgovska smer, ki jo dokazuje kovnica 
breskih novcev in najdbe Ie teh na Ogrskem. V poznem 
srednjem veku pa je prevladal pomen za trgovino na srednje 
razdalje. Iz Zgornje Stajerske so dovazali zelezne izdelke in 
sol iz Ausseeja (skladisca v Siovenj Gradcu), z juga pa 
prvenstveno vino iz Ptuja ter zito. 

I) Radgonska cesta: Ogrska-Radgona- Gradec-Bruck 

Po ustalitvi drzavne meje z Ogrsko v 12.-1 3- stoletju se je 
zacel razcvet obmejne trgovine in v Radgoni se je razvilo 
pomembno prometno-trgovsko sredisee (mesto je nejver
jetneje okrog 1265 ustanovil ceski kralla Otokar 11.). Cesta z 
Ogrske skozi Radgono je pomeni la najkrajso zvezo s 
stajersko prestolnico v Gradcu in preko Brucka dalje z Zgor
njo Stajersko. Tja so transportirali zito, ogrsko zivino, vosek, 
med, zlasti pa vino iz Siovenskih Goric, iz alpskega obmocja 
pa sol, zelezne izdelke, les ... Najveeji razcvet prometa je 
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bil v 15.-16. stoletju, ko je Radgona postala po gospodarskem 
pomenu drugo najmocnejse mesto na Stajerskem (pred 
Judenburgom, Bruckom, zacasno celo pred Ptujem). 

'ANNM" 
Promet kot gibanje, transport, posredovanje, izmenja

va oseb, predmetov, informacij, idej , je ena od manife
stacij civilizacije in je bil tudi v srednjem veku , kot v mno
gih drugih zgodovinskih obdobjih, sestavni del vsakda
njega zivljenja. Srednji vek s tega vidika se zdalec ni bil 
"mracno<>, temvec izredno dinamicno obdobje . 

Zgodnji srednji vek je tvori l most med visoko razvilo 
rimsko civilizacijo, tudi v smislu-prometa dolgo nepre
sezeno, in kasnejsim srednjeveskim obdobjem, ko po
novno zaznamo napredek v prometu. Ziasti za obdobje 
med 12. in 16. sloletjem lahko na temelju stevilnih drob
cev, ki nam jih nudijo viri , ze sestavimo mozaik pestre 
in precej drugacne slike te dobe, kot nam jo nudijo 
obicajne in popularne predstave. Pro met je bil prepleten 
z vsemi segmenti srednjeveske druzbe. V vzrocni zvezi 
z njegovim velikim razcvetom so bili zlast i razmah 
trgovske menjave, uvedba denarnega gospodarjenja, 
razvoj mest in trgov ter nacrtni prometno-trgovski ukrepi 
kot izraz dinasticne politike stevilnih rodbin , ki so se v 
tem casu skusale uveljaviti v nasem prostoru. 

"Tehnicni temelj<> prometa so pomenile oblike trans
porta , ki so se razvile v zgodnjem srednjem veku in 
ostale znacilne za sirse obmocje Vzhodnih Alp se dalec 
v novi vek: tovornistvo z zivino, v manjsi meri promet z 
vozovi, ter obsirna uporaba cenejsega in zmogljivejsega 
recnega transporta (splavi , colni), kjer je b ilo Ie mogoce. 
Ustroj prometnega omrezja, ki je ze v srednjem veku 
dobil hierarhicno strukturo, so dolocali: specificni pravni 
znacaj cest in prometa (vladarjeva oz. dezelnoknezja 
pristojnost) , stevilni pravno-ekonomski ukrepi, ki so 
vpl ivali na razvoj (mitnina, prisilnost cest, sklad iscna 
pravica) ter "prometna infrastruktura<> (mostovi, brodovi, 
ceste , hospici in gostisca) . 

Oblike mobilnosti in komunikacij raznih slojev srednje
yeske druzbe so bili izredno pestri in pogojeni z najrazlic
nejsimi motivi, ki so vplival i na gibanja in proslorsko 
dinamiko . Posebej lahko izpostavimo vsakdanjo oskrbo 
in mobilnost v okviru fevdalnih zemljiskih gospostev, 
potovanja politikov, diplomatov in vojakov, gibanja v okvi
ru Cerkve in njenih specificnih struktur, romanja , posre
dovanje informacij ter potovanja elit. 

Promet v vsej svoji kompleksnosti je bil nedvomno ena 
od temeljnih determinant druzbenega razvoja v srednjem 
veku na Siovenskem - v prostoru , ki ima in je vedno imel 
izrazito izpostavljen geografsko-prometni polozaj . 
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Popolova n ja zgodov n ar j ev 

Milos Mohorcic 

Dan v 
Lani poleti sem poeitniee prezivel v 

ital ijanski pokrajini Toskana Ceprav 
sem ze vee kot desetkrat prepotoval 
to dezelo in si se posebej podrobno 
ogledal prestolnieo Firenee, sem si ze 
dlje easa zelel , da bi pokrajino spoznal 
kot eeloto. Z menoj sta pocitnikovala 
tudi moja starsa, ki sta na tovrstno pre
zivl janje dopusta ze navajena. Za za
easno domovanje smo si izbrali simpa
ticno mesteee Greve in Chianti, ki sem 
si ga ze prej ogledal in dolocil kot 
ideal no izhodisce za izlete po pokrajini. 
Tako smo vsako jutro zapustili Greve 
in se vracali na vecerjo v simpaticno 
gostilno, kjer so nas ze po nekaj dneh 
posvoj ili gostilnicar in vsa njegova 
druzina. 

Vsako jutro se je zacelo podobno -
z zajtrkom v kuhinji nase kamnite hise, 
ki smo jo najeli za zmerno eeno. Sieer 
ni imela bazena, je pa lezala na vrhu , z 
vinogradom porascenega hriba, s kate
rega se je videlo dalec naokoli. Ciprese 
in oljke ob hisi so se poudarjale idilo 
tega kraja, ki sieer ni bil nic posebnega 
po toskanskih meri lih, nam pa se je 
zdel kot raj na Zemlji. Zajtrk je bil po 
navadi obilen in sestavljen iz domacih 
dobrot, ki smo jih nakupili v rnestu ali 
pa pri okoliskih kmetih . 

Ta dan smo se podali na jug skozi 
gricevnati Chianti proti Sieni. Ceprav so 
eeste skozi ta del Toskane zelo vijuga
ste, je pokrajina tako izjemna, da se 
izplaea preziveti tudi ta »relly" . Ob 
cudovitih drevoredih eipres in pinij so 
me najbolj presenetili eeli gozdovi ee-

Pokrajina pri Pienzi (Folc: Milo~ Mohorcic) 

smo morali naprej. Cakal nas je se dolg 
.. in naporen dan. Po dobri uri voznje po 

toskanskih stranpoteh smo dospeli do 
drug ega samostana, ki pa je bil po
pol noma drugacen od prejsnjega. 

der, ki jih tu nisem pricakoval. Ti izredno 
redki iglavci dajejo pokrajini se posebej 
pie men it videz, ki se kar naprej spremi
nja. Za vsakim vogalom caka novo 
presenecenje . Tu osamljeno drevo 
nenavadnih oblik, tam Ijubka kapeliea 
ali majhen dvoree in spet eiprese ter 
vinogradi. Ko za seboj pustimo Sieno 
z njeno crtasto stolnieo se pokrajina 
nekoliko umiri. Vee je hrastovih gozdov 
in drugega rastiinja, ki smo ga prebi
valei srednje Evrope bolj vajeni. Nas 
prvi eil j tega dne so razvaline opatije 
San Galgano. 

Ostanki nekdanjega eistereijanskega 
samostana so name naredili izjemen 
vtis . Mogocno zidovje brez strehe, obo
ki in stebri v sivi in opec nato rdec; barvi 
so v jutranji tisini delovali se bolj skriv
nostno kot sieer. Ko sem hodil po glavni 
eerkven i ladji , ki je se niso dosegli 
soncni zarki, so mi misli uhajale k spo
sobnim in pogumnim rnenihom, ki so 
sredi nicesar postavi li tako sijajno stav
bo, da se danes sod i rned najpo
membnejse sakralne spomenike v To
skani. Na hribu nad razval inami samo-
stana smo opazili majhno romansko 
rotundo. Kljub presenetljivemu odkritju 
sijajnih fresk Ambrogia Lorenzettija 
sem se osredotocil na cudno znamenje 
sredi eerkve. V skalo je do sredine za
boden starodavni mec, ki naj bi pripa
dal sv. Galganu. Seveda sem takoj 
pomislil na Exealibur in kralja Arturja, 
ki je oCitno imel posnemovalce tudi tu 
v Toskani Kljub ocarljivim odkritjem 

Monte Oliveto Maggiore je zagotovo 
eden najbolj sijajnih samostanov v Ita
liji. Ne toliko zaradi svoje velikosti kot 
zaradi sijajne lege sredi gozda eipres. 
V poletnem dopoldnevu so le-te omam
no dehtele in njihova svezina nas je po
pol noma prevzela, ko smo se spuscali 
proti obseznemu kompleksu samostan
skih stavb. Kot sem ugotovil pozneje , 
podjetni menihi eelo prodajajo ta zrak 
zaprt v licno izdelane steklenicke. Ni 
kaj , tu dobi starodavno pravilo benedik
tineev Ora et Labora sijajno potrditev. 
Samostan je dobro vzdrZevan in prijaz
ni menih radi razkaZejo veliki krizni hod
nik, ki sta ga s freskami okrasila Signo
relli in Sodoma. Zive barYe in prekrasni 
psiholoski portreti mnoziee Ijudi z za
cetka 16. stoletja so nas popolnoma 
prevzeli . Izredna domiselnost obeh 
slikarjev nas je zabavala, saj smo sko
raj na vsaki freski odkrili kak nenavaden 
detajl , ki nas je presenetil. Od moskih 
brez hlae do nenavadno oblecenih 
zensk, ki vee kot ocitno niso sodile v 
zgodbe 0 zivl jenju sv. Benedikta Tudi 
knjizniea s stevilnimi rnanuskr ipti in 
inkunabulami sod i med dele samo
stan a, ki so na ogled obiskovaleem. 
Samostanska eerkev je lep primerek 
zlitja razl icnih umetnostnih slogov od 
renesanse in baroka do cisto modernih 
vitrazev, ki so nastali sele pred nekaj 
leti . 

Ko smo zapustili to idilieno oazo ei
pres, je bilo sonee ze preeej visoko in 
zato smo se podvizali do mesteea 
Montaleino - domovine slovitega vina 
Brunello . Za zacetek srno mesto ob
vozili in se podali do ostankov samo-

Trgovina s siri v Pienzi (Fato: M jlo~ Mohorti6) 



Popotovanja zgodov narjev 

stana San Antimo. 
Od samostana je ostala samo cerkev, 

ki sodi med najcistejse romanske stav
be v Evropi. Skrita sredi toskanskega 
gricevja se stavba popolnoma zliva z 
okolico. Zvoniku dela konkurenco Ie vi
soka in vitka cipresa, ki se je odloeila, 
da bo prerasla cerkev in ji odvzela pri
mat nad okolico. Preprosta zunanj
seina odzvanja tudi znotraj cerkve. Naj
Cistejse romanske obi ike, pravilne pro
porce in odlicno kamnosesko delo ne
znanih mojstrov dopolnjujejo pritajeni 
gregorijanski korali, ki se poveeujejo 
poduhovljenost prostora. Brezeasna 
lepota, ki so jo toskanski umetniki erpali 
iz izjemne lepote svoje domovine, je 
tu dozivela enG svojih vrhunskih mani
festacij. 

Ko smo se vrnili v Montalcino, je bilo 
potrebno poskrbeti tudi za telo, saj je 
dusa dobila ze vee kot dovolj hrane. 
Ker vina nismo mogli poizkusati na 
prazen zelodec, smo se udobno name
stili na sencni terasi ene izmed tam
kajsn)ih restavracij. (:udovit razgled nas 
je vse prevzel. Kamor koli je segal 
pogled, so se raztezali nezni griCi. Na 
nekaterih je val ovalo zlato zito, na dru
gih je domovala vinska trta, polna groz
dov, iz katerih bode iztisnili sloviti Bru
nello. V daljavi so nas z vrhov grieevja 
pozdravljali Siena, Pienza in Monte
pulciano. Ob teh lepotah smo kar pre
hitro pojedli domace rezance z jureki 
in odlicno mesano solato, ki smo jo 
dopolnili z okusnim oljenim oljem iz 
okolice Montalcina. Po obvezni kavi je 
napocil cas za Brunello. S pravim 
strahospostovanjem smo okusali 
rubinasto obarvano vin~, katerega 
cene streznijo se tako velikega Ijubitel)a 
vin. Ne glede na vse sem »za spomin« 
kupil steklenico vina, ki me je stala vee 
kot kosilo, ki smo ga pouzili malo prej . 

Jutro v Val d'Orcia (Fote: Mjlo~ Mohorcic) 

Tako podprti smo zapustili Montal
cino in kmalu prispeli v mesto Pienza, 
ki je, tako kot veCina drugih, nastalo na 
vrhu hriba. Kljub svoji majhnost i je 
Pienza zelo pomembna. Kot rojstni kraj 
velikega renesancnega papeza Pija II . 
je mesto pravi biser renesanene 
arhitekture . Papez je mesto popolnoma 
predelal in ga koneno poimenoval po 
sebi, kar je glede na storjene izboljsave 
Cisto upraviceno. Odlieno zasnovan 
glavni trg poleg mestne hise obdajata 
se mogoena palaca Piccolomini in stol
nica. Slednja je se posebej zanimiva, 
saj so pri njeni izgradnji sodelovali 
predvsem umetniki iz alpskega pro
stora, kar je moc videti tako v sami dvo
ranski strukturi kot tudi v stevilnih kle
sarskih znamenjih , ki so tipiena za alp
ski prostor. Vse to me seveda ni prese
netilo, saj sem vedel, da je bil papez 
Pij II. v svoji mladosti tajnik cesarja 
Friderika III. Takrat je mladi Enea-Silvio 
Piccolomini, kot je bilo bodoeemu pa
pezu pravzaprav ime, tudi posed oval 
zupnijo v Starem trgu pri Siovenj Grad
cu. Med razmisljanjem 0 povezavah 
med Pienzo in nasimi kraji sem dospel 
do trgovinice , iz katere je omamno 
dehtelo po sirih. Ko sem vstopil , sem 
se znasel v drugem svetu. Police so 
se sibile pod skladovnicami sira 
Pecorino, ki je bil na voljo v stevilnih 
razliCicami in z dodatki paprike, orehov, 
popra in zelise. Seveda sem sir poizku
sil in ga tudi kar nekaj kupil. Ustavil se 
nisem niti pred omamnimi salamami iz 
mesa divjega prasiea, ki veljajo za 
posebno specialiteto. Tako dobro zalo
zen sem zapuscal Pienzo z lepimi spo
mini na mesto in trgovino s siri. 

Kljub tem da smo bili posteno 
utrujeni, smo se ustavili se pri cerkvi 
San Biagio pod mestom Montepol
ciano. Do cerkve vodi eden najlepsih 
drevoredov cipres, kar sem jih kdaj 

videl. Vitka drevesa usmerijo pogled v 
daljavo do mogocne cerkvene kupole. 
Ena najlepsih renesancnih cerkva v 
Italiji je delo arhitekta Sang alia. Le-ta 
je tu uporabil vse svoje znanje in 
obeudovanje antiene umetnosti ter s 
tem ustvaril sijajno stavbo, ki ji ni para 
dalec naokoli. Tople barye lokalnega 
kamna, iz katerega je cerkev zgrajena, 
omilijo stroge lin ije in dajejo cerkvi 
plemenit videz. Tudi notranjsc;na je 
impresivna, sa) je sama arhitektura 
edini okras, ki oCitno ne rabi dodatkov. 
Tako se po petstotih letih cerkev ni kaj 
dosti spremenila in to jo uvrsea med 
redke tovrstne stavbe v Evropi. 

Malo pred sonenim zahodom smo se 
vrnili v naso hiso v Greve. Malo smo 
se odpocili in se osvezili pod prho, nato 
pa smo se podali v sredisce kraja na 
veeerjo. 

Glavni mestni trg nepravilne obi ike 
obdajajo enonadstropne hise, ki jih 
krasijo balkoni polni cvetja. Ker je ob 
veeerih soncno pripeko ze zamenjal 
prijeten hlad, smo ponavadi naroeili 
mizo na verandi. Tako smobili po leg 
dobre hrane delezni tudi vrveza na trgu. 
Po dveh zaporednih veeerih smo ze 
postali stalni gostje in z gostilniearjem 
smo obcevali tako , kot da se poznamo 
ze od nekdaj . Tudi ta veeer ni bilo dru
gaee. Med zvoki napolitanskih pesmi, 
ki so se razlegale iz obvezno prizgane
ga televizorja, smo pouzili vedno dobre 
testenine. Manjkali niso niti crostini in 
velika skleda solate z oljcnim oljem in 
balzamicnim kisom. Ob kozarcu dob
rega domaeega vina smo se posedeli 
in uzivali pogled na razsvetljeni trg, kjer 
je kipelo zivljenje. Bilo je ze blizu pol no
Ci, ko smo se vrnili v naso hiso. Postell a 
nas je zapeljivo vabila in hi tro smo se 
znasli med rjuhami. Treba se je bilo 
odpociti in nabrati novih moei, saj nas 
je eakal se en dan v Toskani. 

Ciprese v Val d'Orcia (Fote: Milos Mohorcic) 
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Goranka KreaCic 

RAZLICNoST JE 
NEPRECENLJIVA 
DEDISCINA SLoVENSKEGA 
PROS ToRA 
pogovor z zgodovinarjem dr. Petrom Stihom 

Peter Stih je diplomiral 
na oddelku za zgodovino 
na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani, kjer je leta 1993 
tudi doktorira l z d iser
tacijo Ministeriali Gori
skih grofov do prve po
lovice 14, stoletja. Od le
ta 1990 do 1992 se je 
izpopolnjeval na dunaj
skem Institutu za razisko
vanje avstrijske zgodovi
ne. Od leta 1984 je zapo
slen na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani , kjer je leta 
1999 postal izredni profe

sor za srednjevesko zgodovino in pomozne zgodovinske vede. 
Od leta 1981 do 2001 je objavil vee kot dvesto izvirnih in 

preglednih znanstvenih elankov, poglavij v znanstvenih in 
strokovn ih knjigah ter sestavkov v enciklopedijah. Od 
njegovih knj ig in monografij omenimo Ie Slovensko 
zgodovino do razsvetljenstva (skupaj z Vaskom Simo
nitijem, Mohorjeva druzba, Celovec 1995) , Ustolicevanje 
koroskih vojvod: najstarejsa upodobitev 1480 (Slovenska 
knjiga, Ljubljana 1999) , Goriski grofje ter njihovi mini
steriali in militi v Istri in na Kranjskem (Znanstveni institut 
Fi lozofske fakultete v Ljubljani, 1994, ' 1997). Zaradi medna
rodne pomembnosti obravnavane teme je knjiga izsla tudi 
v nemskem jeziku pod naslovom Studien zur Geschichte 
der Grafen von Gorz in Istrien und Krain (Dunaj. zal. 
Oldenburg 1996) . Skupaj z Igorjem Grdino sta leta 1999 pri 
Novi reviji izdala Spomine Helene Kottaner, ki jih je iz 
srednjeveske nemscine prevedel Anton Janko in ki so eden 
najbolj zanimivih literarnih virov za zgodovino Celjskih grofov. 
Istega leta je izsla tudi njegova monografija "Villa quae 
Sclavorum lingua vocatur Goriza«, posveeena dvema 
listinama cesar-ja Otona III. iz leta 1001 , v kateri se prvie 
omenja Gorica. Za knjigo, ki je soeasno izsla se v italijan
skem in nemskem prevodu, je avtor leta 2000 kot prvi prejel 
nagrado Klio, ki jo Zveza zgodovinskih drustev Siovenije 
podeljuje za najboljse znanstveno delo v obdobju med 
dvema zborovanjema slovenskih zgodovinarjev. 

Peter Stih raziskuje predvsem etnogenetske procese in 
plemenske oziroma drzavne tvorbe zgodnjega srednjega 
veka vvzhodnih Alpah, nastanek in razvoj dezel, zgodovino 
plemstva ter teme iz diplomatike. V zadnjem casu posveca 
svojo pozornost tudi kritiki nekaterih globoko zakoreninjenih 
mitskih predstav, ki jih imajo Siovenci 0 lastni preteklosti. 

Se danes se fiv~ spominjam, ko si kat gimnazijec prisel na 
zascitna arheoloska izkopavanja na Mostu na Soci, ki jih je 
vodil Drago Svoljsak Tvoja mama je bila lakrat ravnateljica 
osnovne sale, v neposredni bliiini katere so potekale terenske 
raziskave. Vprasala je Svoljsaka, ali se ekipi lahko prikljuCi tudi 
njen sin, ki ima poletne pocitnice in je tudi sicer zelo radoveden. 
Tako si zadnji dve poletji pred koncem gimnazije prezivel kot 
clan arheoloske ekipe v Mostu na Soci. Ta Izkusnja je bila 
odloCilna za tvojo Izbiro studija 

Torej ta izkusnja ni bila odlocilna, ampak skorajda usodna. 
Zgodovina me je zanimala ze zelo zgodaj in se pred koncem 
osnovne sole sem bil odlocen, da bom studiral zgodovino. 
Seveda so bile moje predstave, kaj je zgodovina, kako jo 
spoznavamo in raziskujemo, v cem je njen pomen in 
podobno, otroskim letom primerno naivne. Toda bolj 
pomembno je bilo, da me je zadeva tako pritegovala, da 
sem prebral tako rekoe vse knjige z zgodovinsko tematiko 
- ne glede na to ali je slo za kmeeke upore pri nas ali pa 
boje na Pacifiku v drugi svetovni vojni - , ki so jih imeli v 
tolminski knjiznici. Nato so se zgodila izkopavanja na Mostu 
na Soei, ki sem se jih udelezil kot dijak 3. in 4. letnika 
gimnazije in ki so me popolnoma fascinirala. Dejansko sem 
bil pred tem, da studij zgodovine zamenjam z arheologijo. 
Danes sem seveda zadovoljen, da tega usodnega koraka 
nisem naredil, eeprav seveda tudi arheologija ni nie drugega 
kot zgodovina, Ie da preteklost raziskuje in spoznava s 
pomoejo drugaenih virov in zato tudi drugaenih metod. Na 
neki naCin bi torej ostal pri zgodovini , tudi ee bi sel studirat 
arheologijo. Mi je pa takratna izkusnja, ki mi je ostala v zelo 
lepem spominu in ki mi je omogocila spoznati nekatere 
osnovne stvari v zvezi z arheologijo, prisla zelo prav pri 
studiju in nato tudi pri delu. 

Leta 1993 si kat zadnji ucenec dr 80ga Grafenauerja 
doktoriral pod njegovim mentorstvom s lema Ministeriali 
Goriskih grofov do prve polovice 14. stoletja Leta 1994 
je disertacija izsla v knjizni obliki v s/ovenskem, leto dni pozneje 
tudi v nemskem wziku. Mije nesvobodno plemstvo, ministeriali 
in militi, so nedvomno eno od Ivojih poglobl}enih pol} 
raziskovanj, kl obsegajo skoraj vsa podroeja slovenske 
zgodovine ad zgodnwga do poznega srednjega veka. 

Siovensko zgodovinopisje je bilo v polpretekli dobi - vsaj 
kar se tice srednjega veka - izrazito usmerjeno v agrarno 
zgodovino, kjer je v ospredju stala zgodovina kmeta, ceprav 
bi to lahko bila tudi zgodovina plemica. Ta usmeritev je bila 
posledica koncepcije slovenske zgodovine oziroma 
zgodovine Siovencev, ki je smatrala, da je zgodovina 
Siovencev zgodovina kmeckega prebivalstva in da Siovenci 
v velikem delu srednjega veka (in se kasneje) niso imeli 
politicne zgodovine, kar z drugimi besedami pomeni, da 
naj ne bi imeli politicno odlocujocega druzbenega sloja -
plemstva. Nada Klai6, profesorica srednjeveske zgodovine 
na Univerzi v Zagrebu, je bila prva, ki je na okrogli mizi 0 

grofih Celjskih na zborovanju slovenskih zgodovinarjev leta 
1982 v Celju opozorila na nevzdrznost taksnega koncepta, 
ki iz obravnave povsem izpusca vladajoci druzbeni sloj in 
druzbeno elito, kalti kjer je bi l kmet, je bil namrec tudi plemic. 
Na isti okrogli mizi je Ferdo Gestrin kot moderator zakljuCil , 
da se mu zdi nujno, "da sedaj korigiramo celotno stalisce 
do fevdalnega razreda v srednjem veku in da vkljucimo 
obravnavo dejavnosti tega razreda v nasem okolju v 
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slovensko zgodovino«. Tako je bil v zaeetku osemdesetih 
let sprozen premik v razmisljanju, ki je pripeljal do nacrtnega 
raziskovanja zgodovine plemstva pri nas, pri cemer je bila 
moja disertacija priblizno deset let za celjsko okroglo mizo 
prva na tem podrocju, zelo kmalu pa sta ji sledi li se disertaciJi 
Ousana Kosa in Maje Zvanut, ki je leta 1994 v svoji na 
podlagi disertacije nastali knjigi tudi zelo toe no zapisala, 
da je »proueevanje plemstva na Siovenskem iskanje 
izgubljenega stanu«. Z raziskavami, ki sedaj potekajo in v 
katere se vkljucuje ze nova generacija mladih in visokokvali
ficiranih zgodovinarjev, dejansko odkrivamo pozabljena in 
zanemarjena poglavja iz slovenske zgodovine. 

V lNodu knjige Slovenska zgodovina do razsvetljenstva 
(Mohorjeva druzba, Celovec 1995), ki sta jo napisala z Vaskom 
SimonitUem, si zapisal, da je govoriti samo 0 zgodovlni 
Siovencev ali 0 zgodovini s/ovenskega naroda odpoved delu 
lastne preteklosti. Kaj so pomenile te besede, ki so danes ie 
.zgodovina<, gotovo ni potrebno razlagati, vsaj strokovni 
IElVnosti ne, a vendar . 

Gre pac preprosto za razmislek 0 tem, da srednjeveske 
zgodovine ne moremo interpretirati kot moderne nacionalne 
zgodovine in da si za tisti cas ne moremo pomagati z 
modernimi pojmi in kategorijami, kot so npr. naeionalna 
drzava, narodna zavest, nacija ipd. Govoriti 0 Siovencih v 
srednjem veku - pri cemer je to ime prvic izpricano sele pri 
Trubarju sredi 16. stoletja! - pomeni po mojem mnenju 
ustvarjati zgodovinski mit in dajati zgodovini podobo, ki je 
ta ni imela. V tej za nazaj nacionalizirani zgodovini so bili 
npr. Karantanci preprosto razglaseni za Siovenee, ceprav 
to seveda niso bili; ee bi pac bili Siovenei, bi se tako tudi 
imenovali, kajti neka etnicna identiteta se Izraza ravno z 
imenom! Posledicno smo v njihovi drzavi videli prvo 
slovensko (nacionalno) drzavo in v njihovi politicni katastrofi 
slovensko nacionalno katastrofo. Na taksen nacin je nastala 
neka katastrofalno samozaniceva lna podoba 0 lastni 
preteklosti , ki jo povzema sintagma 0 narodu hlapcev in ki 
nima z zgodovinsko realnostjo nic skupnega. Nekje sem 
napisal , da so Siovenei v srednjem veku kot fatamorgana: 
vsi jih vidijo, vsi govorijo 0 njih, v resnici jih pa ni bilo. Zaradi 
tega sem v vprasanju omenjeni knjigi ponudil neki drug 
koncept: koneept slovenske zgodovine, ki ga ne zanimajo 
samo Siovenci, ampak vsi Ijudje ne glede na njihovo etnicno 
in kaksno drugo pripadnost, ki so ziveli na slovenskem 
ozemlju. Kajti govoriti samo 0 Siovencih zlasti v starejsih 
obdobjih, resnicno pomeni odpoved delu lastne preteklosti, 
v katero ravno tako kot Trubar sodi npr. tudi Valvasor, ki pac 
ni bil Siovenee. 

V Grafenauerjevi knjigi Karantanija: izbrane razprave in 
clank! ki si jih ti Izbral, uredil in napisal spremno besedo (Slo
venska matica, 2000), sem zasledila avtorjevo trditev, da so 
znanstvena spoznanja 0 kontinuitetl in vprasanju slovenskega 
srecanja s staroselci nekje na sredi med dvema skrajnima 
teorijama. Prva zagovarja tezo, da med slaroselci in novimi 
lj'udstvi ni bilo nobene kontlnUilele, druga pa, da so skoraj vse 
strukture starega veka preiivele in se nadaljevale ludi v 
srednjem veku. 

Vprasanje staroseleev in (slovanskih) novoselcev ter 
njihovega medsebojnega razmerja se v zadnjem casu kaze 
vedno manj erno-belo in vedno bolj niansirano. Ziasti se je 

uveljavilo spoznanje, da je bila vloga staroselcev v zgo
dovinskem razvoju pri nas mnogo pomembnejsa, kot so 
jim jo bili vcasih pripravljeni priznati: to so bili nosilci anticne 
tradicije, ki so jo nato na razlicnih podrocjih posredovali 
novoseleem, med katerimi so bili scasoma asimilirani. Med 
njimi se je torej vzpostavil neki modus vivendi in se zdalec 
ni res, da so Siovani vse staroselce pobili ali pa pregnali. 
Prav od razmerja med staroselci in novoselci je v veliki meri 
odvisno tudi vprasanje kontinuitete zgodovinskega razvoja 
med antiko in zgodnjim srednJim vekom, ki prav tako ni crno
belo. Na stevilnih podrocjih lahko opazujemo kontinuiteto v 
zivljenju cloveka , se vee pa je tistih podrocij - vsaj v 
slovenskem primeru in prostoru -, kjer je prislo do diskonti
nuitete; to se zlasti velja za celoten kompleks politicne orga
niziranosti, druzbenih odnosov in duhovne percepcije. Da
nes lahko recemo, da je s slovansko naselitvijo pod avarskim 
gospostvom prislo konec 6. stoletja na slovenskem ozemlju 
do tako velikih politicnih , druzbenih, gospodarskih in 
ideolosko-kulturnih sprememb, da se nam ta cas kaze kot 
izrazita prelomnica v zgodovinskem razvoju in da je torej 
takrat prislo do diskontinuitete. To pa je seveda nezdruzljivo 
s tezami zagovornikov razlicnih avtohtonisticnih teorij 
(venetska je trenutno Ie zadnja med njimi) , ki iscejo 
slovenske prednike ze v predzgodovinskih obdobjih in za 
katere je zgodovinski razvoj posledicno lahko potekal Ie 
premoertno, brez prelomov. 

Ena od leorij (Hauptmannova) 0 izvoru kosezov pravi, da so 
Kosezi pleme, ki se Ie skupaj s Hrvati priselilo v prvi polovici 7. 
stolelja iz Zakarpa~a na jug. 80go Grafenauer v svoji monografiji 
,Uslolicevanje korosklh vOjvod in drzava karanlanskih Slo
vencew men;, da Imamo premalo virov na razpolago, da bi to 
leorijo kar zavrgli. Ko je 10 izrekel, se je pisalo lelo 7952. Triin
sliridesel let POZneje si v svojem delu knjige .Slovenska zgo
dovlna do razsvetljenstva, glede kose5kega vprasanja zapisal, 
da je 5e vedno nemogoce ugotovili, ali je bilo v vzhodnoalpski 
proslor uvoieno samo ime ali pa tudi skupina, ki ga je nosila. 
Sedaj, ko se pogovarjava, je od te Grafenauerjeve Irditve minilo 
nalanko peldeset let. 

Vprasanje kosezov spada - tako kot tudi zupanov - med 
tista poglavja druzbene zgodovine vzhodnoalpskih Siova
nov, 0 katerih vemo zelo malo trdnega in nespornega. Oa 
je temu tako, ni cudno, saj nimamo iz zgodnjega srednjega 
veka, ko naj bi kosezi v takratni slovan ski druzbi imeli 
najpomembnejso vlogo, niti enega zgodovinskega vira. Po 
eni strani paradoksalno, po drugi pa tudi indikativno je, da 
se ime kosez prvic omenja v Carigradu sredi 10. stoletja. 
Srecamo ga v delu De administrando imperio bizantinskega 
cesarja Konstantina Porfirogeneta, kamor je prislo iz hrvaske 
tradicije: Kosentez naj bi bilo ime enemu od petih bratov 
(drugi je bil Hrobatos), pod vodstvom katerih in vodstvom 
dveh sestra naj bi se Hrvati doselili v Oalmacijo. Ta vest je 
bila ena od pod lag t. i. hrvaske teorije, po kateri so Kosezi 
Hrvati premagali Avare (ti naj bi kot neke vrste pastirsko 
plemstvo - zupani - vladali vzhodnoalpskim Siovanom) in 
zavladali karantanskim Siovanom. Teorijo je postavil Ljudmil 
Hauptmann, ki je bil eden najbolj lucidnih slovenskih zgodo
vinarjev in med obema svetovnima vojnama tudi medna
rod no najbolj priznan jugoslovanski medievist, vendar jo je 
kritika omajala v vseh njenih glavnih toekah. Skratka, kar 
vemo 0 kosezih v zgodnjem srednjem veku, je v glavnem 
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rezultat retrogradnega sklepanja. V visokem in poznem 
srednjem veku se nam kosezi katejo kot druzbeni sloL ki 
vztrajno izgublja svoj poloI.aj na druzbeni lestviei, dokler 
niso pristali med kmetL Ne vemo niti, kaj pomeni ime kosez; 
etimologi so si glede tega vprasanja popolnoma neenotni 
in taksno stanje seveda zgodovinarju ne olajsuje njegovega 
dela. Glede vloge in polozaja kosezov v slovanski· druzbi 
vzhodnoalpskega prostora sta po mojem mnenju zelo 
pomembna dva podatka. Prvi je, da prevajajo Nemei 
(Bavarei) ime kosez z Ed ling in so v njih torej ocitno videli 
na neki nacin priviligirane in plemenite Ijudi . Drugi je, da so 
oglejski pisarji - navezujoc se na langobardske tradieije 
furlanskega prostora - zanje uporabljali izraz arimani , s ka
terim so pri Langobardih oznacevali svobodne Ijudi, ki so 
bili obvezani vojaski sluI.bi . Ce stem poveI.emo se posebno 
blizino kosezov s karantanskim knezom, ki jo daje slutiti 
obred ustolicevanja koroskih vojvod , kjer je bil kosez usto
licevalee, potem se zdi zelo sprejemljiva Grafenauerjeva 
teza, da so kosezi predstavljali knezje oborozeno spremstvo 
(druI.ino) , kar jim je odprlo vrata med druzbeno priviligirane 
Ijudi (plemstvo). Vprasanje izvora koseskega imena in vpra
sanje, ali je z imenom prisla v vzhodnoalpski prostor tudi ne
ka etnicna ali pa socialna skupina, pa ostaja se vedno odprto. 

19odnjesrednjeveska preseijevanja ijudstev, predvsem v 
Posoeju, so zelo zanirniva, zlasti v kontekstu venetske teorije, 
kateri si tudi ti posvetil kar nekaj odmevnlh In tehtnih elankov in 
razprav 

Venetska teorija spada v veliko skupino avtohtonisticnih 
teorij, ki imajo na Siovenskem kar bogato tradicijo. V 
glavnem zagovarjajo te teorije predzgodovinski in stem 
neslovanski izvor Siovencev. Te teze so velikokrat nastale 
povsem iz utilitaristicnih namenov: v 19. stoletju so sluI.ile 
slovenski nacionalni ernaneipaciji nasproti Nemeem, kasne
je pa tudi kot odpor proti jugoslovanskernu komunisticnemu 
rezimu. Z znanstvenega gledisca so povsem nesprejemljive. 
V temelju slonijo na jezikovnih argumentih, pri cemer nas 
skusajo prepricati , da je belo v resniei crno, oziroma, da 
slovenski jezik ne spada v druzino slovanskih jezikov. To so 
neumnosti, 0 katerih ni vredno izgubljati besed. Proti tem 
teorijam govori nadalje se eela vrsta zgodovlnskih in 
arheoloskih argumentov. Zanimivo pri teh teorijah je, da so 
njihovi avtorji in najbolj vneti zagovorniki v najvecji meri Ijudje, 
ki so diletanti - torej strokovno neizsolani in nekvalificirani 
za posel , ki se ga lotevajo. Po drugi strani pa je tudi res , da 
so zgodovinsko netocne in ze kar po do mace poenosta
vljene tudi predstave, da so se Siovenei kot posebna etnicna 
skupina naselili v vzhodnoalpski prostor konee 6. stoletja. 
Takrat so se v ta prostor naselil i samo Siovani , pri cemer je 
zopet eela vrsta stvari odprtih , nesporno pa je, da je ta slo
vanska naselitev dala prebivalcem slovenskega ozemlja 
tisto jezikovno identiteto , ki je ziva se danes , in to je 
najpomembnejse. Drugace pa so se Siovenei kot posebna 
etnicna in narodnostna skupnost sele razvili na tem prostoru 
iz razlicnih korenin in v dolgem zgodovinskem proeesu, 
katerega teI.isce spada sele v cas po letu 1500. V tem smislu 
so Siovenci tudi avtohtoni: ne kot prvi prebivalei tega prosto
ra, ampak kot plod zgodovinskega razvoja na tem prostoru. 

Knezevina Karniolcev je bila poleg Karantanije druga 
slovanska rodovna (gentilna) kneievlna v vzhodnoalpskem 
prostoru. Kljub lemu da si 0 Karnioll napisal kar nekaj 
prispevkov, ludi na slraneh lega easopisa, so ueileiji zgodovine 

na S!udijskih skupinah izrazili zeijo, da bi 0 njej 5e kaj izvedeli. 
lato bi bralce Zgodovine v soli morda zanimalo se kaj vee, 
denimo najnovejsi izsledki. 

Za razliko od Karantanije - to je, grobo receno, danasnje
ga koroskega prostora severno od Karavank - imamo za 
zgodnjesrednjevesko Karniolo bistveno manj virov - vsega 
skupaj trL Kljub temu pa te skromne informaeije zadostujejo, 
da lahko tudi juzno od Karavank opazujemo zelo podoben 
etnogenetski proees izoblikovanja posebnega zgodnje
srednjeveska Ijudstva, kot se je zgodil pri Karantancih. Pri 
obojih najprej vidimo, da je prostor, kjer so kasneje ziveli, 
na prelomu med antiko v srednji vek dobil namesto starih 
anticnih provincialnih imen Norik in Panonija nova po
krajinska imena: na severu Karantanija, na jugu Karniola. 
Tako karantanski kot karniolski prostor so konee 6. stoletja 
poselil Siovani , politicni gospodarji pa so bili Avari. Prebivalci 
obeh pokrajin so bili sprva oznaceni s splosnim izrazom 
Siovani - Selavi -, ki je bil nedifereneiran in z njim so bil i 
lahko misljeni tako Siovani ceskega kot npr. panonskega 
ali pa vzhodnoalpskega prostora. Za ime Siovani zato pra
vimo, da je kolektivno plemensko ime. Do izoblikovanja 
Karantancev in Karniolcev kot posebnih Ijudstev, katerih indi
vidualna identiteta se je odrazila v niihovem imenu - zato 
nam ti dYe imeni, podobno kot npr. Cehi, Moravani, Hrvati 
ipd., veljajo za individualna plemenska imena -, je nato 
prislo v naslednji fazi, ki je zvezana s prenehanjem avarske 
oblasti nad terni Siovani. Ker je do tega prislo prej v 
karantanskem prostoru , je prislo tudi do etnogeneze Karan
tancev prej. Kot posebno Ijudstvo so se Karantanei verjetno 
izoblikovali okrog leta 700, Karniolci , ki se s svojim 
individualnim plemenskim imenom omenjajo sarno enkrat 
leta 820, pa sele stoletje kasneje . Ta etnogenetski proees 
je potekal tako , da so prebivalci Karniole, ki so se okrog 
srede 8. stoletja poimenovani s kolektivnim plemenskim 
imenom Siovani , imeli dYe generaeiji kasneje ze individual no 
plemensko ime Karniolei , ki so ga, tako kot Karantanei , 
izpeljali iz imena pokrajine, v kateri so ziveli. Pray tako kot 
Karantanei so imeli tudi Karniolei polietnicne korenine, 
vendar so bili slovansko determinirano Ijudstvo in I.e 
sodobnikom je bila Karniola "domovina Siovanov". Z izpelja
vo plemenskega ali gentilnega imena iz pokrajinskega, ki 
ni bilo slovansko - zopet enako kot pri Karantaneih -, je 
novo Ijudstvo svojo individual no identiteto navezalo na tradi
eijo prostora, ki je segala vse do pozne antike. Z uvedbo 
frankovske grofovske uprave, kar je pomenilo predvsem 
uvedbo novega pravnega reda , so bili nato I.e okrog 830 
spodrezani ternelji njihovi politicni in stem tudi etnicni indi
vidualnosti in Karniolei so ko kot posebna etnicna identiteta 
nehali obstajati. V slovenski zgodovinski zavesti , ki je tako 
fascinirana s Karantanijo kot prvo slovensko drI.avo, Karniola 
in Karniolci sploh ne obstajajo. K temu je seveda veliko 
pripomoglo pray slovensko zgodovinopisje, ki je bilo izrazito 
karantanoeentristicno in v sintezah slovenske starejse zgo
dovine se vse do moje Karnio/a In Karniolci kot neka poseb
na politicna in etnicna skupnost sploh ne omenjajo, ceprav 
je ze Hauptmann v dveh , danes I.e klasicnih razpravah 0 

politicnih preobratih pri Sioveneih v zgodnjem srednjem veku 
iz leta 1915 in 0 nastanku in razvoju Kranjske iz leta 1929 
dovolj jasno izpostavil njen obstoj. 

Tudi Cehl In Siovaki si pogosto lastijo za ,svoji, spodnjo 
Panonijo in deloma Karantanljo. All bi lahko kaj vee Izvedeli 0 
teh njihovih pogledih? 
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V konkretnem primeru to velja v prvi vrsti za Siovake, ki se 
vidijo kot direktni potomei in nasledniki Moravanov. Pri tem 
»Iastninjenju« zgodovine gre za isti sindrom, ki sem ga 
omenil ze v zvezi s slovensko pereepeijo lastne preteklosti 
in ki ga srecamo tudi pri ostalih evropskih narodih, namrec 
za naeionalizaeijo zgodovine za nazaj . Tako kot je pri nas 
zgodovina Karantanije in Karantaneev razumljena kot 
sestavni in bistveni del zgodovine Sioveneev, so tudi pri 
Siovakih Velikomoravska drzava in Moravani kljucni del njiho
vega koneepta naeionalne zgodovine. S podaljsevanjem 
zgodovine modernih narodov, ki so nastajali sele od 18. 
stoletja naprej, nazaj v zgodnjesrednjevesko preteklost so 
namrec tako Siovenei kot Siovaki dobili svojo naeionalno 
zgodovino v casu , ki so ga tudi ostali evropski narodi vecino
ma smatrali za svojo zibelko. Ce so pri tem lahko trdili -
Siovenei na primeru Karantanije, Siovaki pa Velikomoravske 
-, da so ze takrat imeli svojo lastno, tako rekoc nacionalno 
drzavo, je bilo to toliko bolje in pomembneje. Ne gre namrec 
pozabiti , da so bile taksne predstave in koneepti , ki se 
zacenjajo pojavljati v casu razsvetljenstva in nato se bolj 
romantike , zelo pomembni za konstitu iranje oboj ih kot mo
dernih narodov, pri katerih ima prav predstava 0 lastni dolgi 
zgodovini, zacinjena z glorioznim zacetkom lastne drzav
nosti v nekih herojskih casih, zelo pomembno vlogo, saj 
sluzi kot sredstvo za legitimiranje in artikulaeijo narodnih 
interesov v dobi njihovega konstituiranja . In kot se pri nas 
trdi, da je slovensko etnicno ozemlje segalo v 9. stoletju na 
severu vse do Donave med Linzem in Dunajem - pri cemer 
ni bil nikoli naveden noben argument , na podlagi katerega 
so bili takratni slovanski prebivalei danasnlega avstri)skega 
ozemlja spoznani , da ne reeem narejeni za Siovenee -, tako 
nategujejo na isto kopito svojo naeionalno zgodovino tudi 
Siovaki in si taiste Siovane, ki smo jih mi razglasi li za Sioven
ee, lasti)o kot Siovake. 

Ceprav je srednji vek obdobje, kl ne pozna naeionaine 
zavesti in narodne pripadnosti v danasnjem pomenu bese
de, pa je knetevina Karantanija pozneje postaia pomembno 
oporisee spoznanja 0 enotnosti siovenskega naroda in ob
iikovanju njegove naeionaine zavesti. Vendar je danasnja 
naeionaina zavest imeia svojega predhodnika v t i ,dezeini 
zavesti" ki si jO tako iepo opisai z Vaivasorjevlm primerom 

Ne glede na to kako mi danes razumemo in interpretiramo 
zgodovino, je nesporno, da je ves kompleks karantanske 
zgodovine imel eno od osrednjih vlogpri oblikovanju sloven
ske zgodovinske in narodne zavesti. Ce vzamemo za ilustra
eijo Presernov osmi sonet Sonetnega venea, ki ga je Anton 
Slodnjak oznacil kot »zalna igra, ki se imenuje slovenska 
zgodovina« , potem vidimo, da je Karantanija in obdobje 
Sam a edina svetla tocka v eelotni narodovi zgodovini, ki jo 
po koneu tega obdobja zaznamujejo samo se frankovski 
jarem, krvavi kmecki punti , plemiski boji in tursko ropanje. 
Karantanija je tako postal a referenena tocka, okrog katere 
se je vrtelo vse, kar naj bi se Sioveneem dobrega zgodilo v 
preteklosti. Vendar ker smo Siovenei danes nesporno 
naeija, se pravi narod z lastno drzavo, in ker je Karantanija 
ze zdavnaj odigrala svojo vlogo, ki jo je imela pri konstitui
ranju Sioveneev, ne vidim razloga, da ne bi vse razprave 0 
zgodovini Sioveneev dvignili na nov nivo in za zaeetek opo
zorili na eelo vrsto predstav, ki jih imamo 0 svoji preteklosti 
in ki so skrajno poenostavljene, napaene in v bistvu mitske. 

Ena od teh predstav je prav misljenje , da smo Siovenei tako 
rekoc od vekomaj in da je slovenska narodna identiteta tako 
rekoc zgodovinska konstanta. Zgodovina nas seveda uei 
drugace: posamezna Ijudstva oziroma posamezne identi
tete so lahko zelo hitro nastajala in tudi izginjala. Ti proeesi 
so v Evropi se danes zelo zivi in nekateri narodi dobesedno 
nastajajo pred nasimi oemi, rnedtem ko so nekatere druge 
identitete propadle. Spomnimo se Ie na Bosnjake in Jugoslo
vane v nekdanji jugoslovanski republiki BiH. Prvi so danes 
nedvomno konstituirani kot narod, drugi, katerih je bilo ob 
stetju leta 1980 v tej republiki vee kot 20 odstotkov, pa so 
izginili oziroma so se pozneje opredelili kot Srbi , Hrvati ali 
pa Bosnjaki. In tudi slovenski prostor oziroma Ijudje, ki so v 
njem ziveli , niso v zadnjem poldrugem tisoeletju imeli samo 
ene identitete, ampak jih je bilo vec. Siovenska je samo 
ena med njimi in zaenkrat zadnja. 

Ko sem v pogovoru z nekim univerzitetnim profesorjem ome
nila, da se pripravijam na intervju s teboj, sem ugotoviia, da 
tvojega deia ne pozna zadosti. Ob njegovem izraienem zani
manju sem te poskusila predstaviti kot znanstvenika, ki je v 
sodobno zgodovinopisje pnnesei spremembe, ki so dekia
rativno pomedie z ustaijenimi stereotipi. Te spremembe so 
upostevaie ugotovitve, da je z znanstvenega stalisea nevzdrtno 
oznaeevati Karantanijo kot prvo siovensko driavo, saj pojma, 
kot sta Siovenija in Siovenec ni mogoce uporabiti pri opisovanju 
zgodnjega srednjega veka, ne da bl pri tem zdrsnili v nevarno 
past izkoriseanja preteklosli za interese In predstave sedanjosti. 
Druga velika zmota stare/5ega zgodovinopisja je biia odpoved 
kar velikemu deiu iastne pretekiost(: od odpovedi tujerodnlin 
piemiskim dinastijam, ki so v tem prostoru nasie SVOjO 
domovino in so veiiko prispevaie za njen razvoj, prek odpovedi 
stevilnim zahodnoevropskim menihom, ki so s svojimi rokopis
nimi kodeksi obogatili kuiturno dedis6ino, do odpovedi po
membnemu deiu meseanstva in rnescanske kuiture ... /lIi sem 
kaj pozabiia? 

Zanimivo vprasanje s temi »zmotami« in razumevanjem 
slovenske zgodovine kot zgodovine Sioveneev je, koliko so 
se zgodovinarji , ki so 0 tem pisali, zavedali svojega poeetja. 
Preprican sem, da se je v najvecji meri to dogajalo nezaved
no oziroma nereflektirano, ker so smatrali samo po sebi ra
zumljivo , da Siovenei obstajajo najmanj ze od slovanske 
naselitve v vzhodnoalpski prostor. Imate pa seveda tudi dru
gaene primere , ki kazejo na to, da je slo za zavestno vztra
janje pri mitu 0 Sioveneih in njihovi zgodnjesrednjeveski 
drzavi, in sieer mitu, ki je bil prvenstveno namenjen za do
maco rabo. Eden taksnih primerov, kjer se to zelo lepo vidi , 
je monumentalna knjiga 80ga Grafenauerja 0 ustolicevanju 
koroskih vojvod, kjer je v slovenskem naslovu govor 0 driavi 
karantanskih Sioveneev, medtem ko je v nemskem pov
zetku , namenjenemu tujim zgodovinarjem, v naslovu govor 
o drzavi karantanskih Siovanov, kar je seveda cisto nekaj 
drugega. Stem primerom noeem 0 svojem akademskem 
ueitelju , ki ga eenim kot enega najboljsih slovenskih zgo
dovinarjev, izreCi nobene slabe sodbe, saj najdete pri njem 
tudi besedila, kjer je stvari glede Sioveneev v srednjem veku 
postavil zelo jasno, nas pa to dejstvo sili k razmisljanju 0 
ozadjih njegove odloeitve za dva razliena naslova. Na splo
sno pa za zakljucek menim, da je dozorel cas , da zgodovi
narji ob upostevanju spoznanj modernega zgodovinopisja 
prevetrimo obstojeco podobo 0 sloven ski zgodovini in po
stavimo na ogled novo. 

49 fljl' I' III,., •. MI_jllll 



N asp 0 9 0 v 0 r 

rezultat retrogradnega sklepanja. V visokem in poznem 
srednjem veku se nam kosezi kazejo kot druzbeni sloj, ki 
vztrajno izgublja svoj polozaj na druzbeni lestviei, dokler 
niso pristali med kmeti. Ne vemo niti, kaj pomeni ime kosez; 
etimologi so si glede tega vprasanja popolnoma neenotni 
in taksno stanje seveda zgodovinarju ne olajsuje njegovega 
dela. Glede vloge in polozaja kosezov v slovanski· druzbi 
vzhodnoalpskega prostora sta po mojem mnenju zelo 
pomembna dva podatka. Prvi je, da prevajajo Nemei 
(Bavarei) ime kosez z Edling in so v njih torej oCitno videli 
na neki naCin priviligirane in plemenite Ijudi . Drugi je, da so 
oglejski pisarji - navezujoc se na langobardske tradieije 
furlanskega prostora - zanje uporabljali izraz arimani, s ka
terim so pri Langobardih oznacevali svobodne Ijudi, ki so 
bili obvezani vojaski sluzbi. Ce stem povezemo se posebno 
blizino kosezov s karantanskim knezom, ki jo daje slutiti 
obred ustolicevanja koroskih vojvod, kjer je bil kosez usto
licevalee, potem se zdi zelo sprejemljiva Grafenauerjeva 
teza, da so kosezi predstavljali knezje oborozeno spremstvo 
(druzino) , kar jim je odprlo vrata med druzbeno priviligirane 
Ijudi (plemstvo). Vprasanje izvora koseskega imena in vpra
sanje, ali je z imenom prisla v vzhodnoalpski prostor tudi ne
ka etnicna ali pa soeialna skupina, pa ostaja se vedno odprto. 

19odnjesrednjeveska presellevanja Ijudslev, predvsem v 
Posocju, so zelo zanimiva, zlasli v konlekstu venetske teorije. 
kateri si tudi Ii posvelil kar nekaj odmevnih in lehlnih 61ankov In 
razprav 

Venetska teorija spada v veliko skupino avtohtonisticnih 
teorij, ki imajo na Siovenskem kar bogato tradieijo . V 
glavnem zagovarjajo te teorije predzgodovinski in stem 
neslovanski izvor Sioveneev. Te teze so velikokrat nastale 
povsem iz utilitaristicnih namenov: v 19. stoletju so sluzile 
slovenski naeionalni emaneipaeiji nasproti Nemeem, kasne
je pa tudi kot odpor proti jugoslovanskemu komunisticnemu 
rezimu. Z znanstvenega gledisca so povsem nesprejemljive. 
V temelju slonijo na jezikovnih argumentih , pri cemer nas 
skusajo prepricati, da je belo v resniei crno, oziroma, da 
slovenski Jezik ne spada v druzino slovanskih jezikov. To so 
neumnosti, 0 katerih ni vredno izgubljati besed. Proti tem 
teorijam govori nadalje se eela vrsta zgodovinskih in 
arheoloskih argumentov. Zanimivo pri teh teorijah je, da so 
njihovi avtorji in najbolj vneti zagovorniki v najvecji meri Ijudje, 
ki so diletanti - torej strokovno neizsolani in nekvalificirani 
za posel, ki se ga lotevajo. Po drugi strani pa je tudi res, da 
so zgodovinsko netocne in ze kar po domace poenosta
vljene tudi predstave, da so se Siovenei kot posebna etnicna 
skupina naselili v vzhodnoalpski prostor konee 6. stoletja. 
Takrat so se v ta prostor naselili samo Siovani, pri cemer je 
zopet eela vrsta stvari odprtih , nesporno pa je , da je ta slo
vanska naselitev dala prebivaleem slovenskega ozemlja 
tisto jezikovno identiteto, ki je ziva se danes, in to je 
najpomembnejse. Drugace pa so se Siovenei kot posebna 
etnicna in narodnostna skupnost sele razvili na tem prostoru 
iz razlicnih korenin in v dolgem zgodovinskem proeesu, 
katerega tezisce spada sele v cas po letu 1500. V tem smislu 
so Siovenei tudi avtohtoni: ne kot prvi prebivalei tega prosto
ra, ampak kot plod zgodovinskega razvoja na tem prostoru. 

Knezevina Kamio/cev je bila poleg Karanlanije druga 
s/ovanska rodovna (genli/na) knezevina v vzhodnoalpskem 
prosloru . KIJub lemu da Sl 0 Kamioli napisal kar nekaj 
prispevkov, ludi na slraneh lega casoplsa, so u6i1eiji zgodovine 

na sludijskih skupinah izrazili zeijo, da bi 0 njej 5e kaj izvedeli. 
lalo bi bra/ce Zgodovine v soli morda zanimalo se kaj vee, 
denimo naJnovejsi izsledki. 

Za razliko od Karantanije - to je, grobo receno, danasnJe
ga koroskega prostora severno od Karavank - irnarno za 
zgodnjesrednJevesko Karniolo bistveno manj virov - vsega 
skupaj tri. Kl jub ternu pa te skromne informaeije zadostujejo, 
da lahko tudi juzno od Karavank opazujemo zelo podoben 
etnogenetski proees izoblikovanja posebnega zgodnje
srednjeveska Ijudstva, kot se je zgodil pri Karantancih. Pri 
obojih najprej vidimo, da je prostor, kjer so kasneje ziveli, 
na prelomu med antiko v srednji vek dobil namesto starih 
anticnih provineialnih imen Norik in Panonija nova po
krajinska imena: na severu Karantanija, na jugu Karniola. 
Tako karantanski kot karniolski prostor so konee 6. stoletja 
poselil Siovani, polit icni gospodarji pa so bili Avari. Prebivalci 
obeh pokralin so bi li sprva oznaceni s splosnim izrazom 
Siovani - Selavi -, ki je bil nedifereneiran in z njim so bili 
lahko misljeni tako Siovani ceskega kot npr. panonskega 
ali pa vzhodnoalpskega prostora. Za ime Siovani zato pra
vimo, da je kolektivno plemensko ime. Do izoblikovanja 
Karantaneev in Karnioleev kot posebnih Ijudstev, katerih indi
vidualna identiteta se je odrazila v njihovem imenu - zato 
nam ti dve imeni, podobno kot npr. Cehi , Moravani , Hrvati 
ipd., veljajo za individualna plemenska imena -, je nato 
prislo v naslednji fazi, ki je zvezana s prenehanjem avarske 
oblasti nad temi Siovani. Ker je do tega prislo prej v 
karantanskem prostoru , je prislo tudi do etnogeneze Karan
taneev prej. Kot posebno Ijudstvo so se Karantanei verjetno 
izoblikovali okrog leta 700 , Karniolei , ki se s svojirn 
individualnim plemenskirn imenom omenjajo sarno enkrat 
leta 820, pa sele stoletje kasneje. Ta etnogenetski proees 
je potekal tako, da so prebivalei Karniole, ki so se okrog 
srede 8. stoletja poimenovani s kolektivnim plemenskirn 
imenom Siovani, imeli dve generaeiji kasneje ze individualno 
plemensko ime Karniolei , ki so ga, tako kot Karantanei , 
izpeljali iz imena pokrajine, v kateri so ziveli. Prav tako kot 
Karantanci so irneli tudi Karniolei polietnicne korenine, 
vendar so bili slovansko deterrninirano Ijudstvo in ze 
sodobnikorn je bila Karniola .. domovina Siovanov«. Z izpelja
vo plernenskega ali gentilnega imena iz pokrajinskega, ki 
ni bilo slovansko - zopet enako kot pri Karantaneih - , je 
novo Ijudstvo svojo individualno identiteto navezalo na tradi
eijo prostora, ki je segala vse do pozne antike. Z uvedbo 
frankovske grofovske uprave, kar je pomenilo predvsem 
uvedbo novega pravnega reda, so bili nato ze okrog 830 
spodrezani temelj i njihovi politicni in stern tudi etnicni indi
vidualnosti in Karniolei so ko kot posebna etnicna identiteta 
nehali obstajati. V slovenski zgodovinski zavesti , ki je tako 
fascinirana s Karantanijo kot prvo slovensko drzavo, Karniola 
in Karniolei sploh ne obstajajo . K temu je seveda vel iko 
pripomoglo prav slovensko zgodovinopisje, ki je bilo izrazito 
karantanoeentristicno in v sintezah slovenske starejse zgo
dovine se vse do moje Kamiola in Karnio/ci kot neka poseb
na politicna in etnicna skupnost sploh ne omenjajo , ceprav 
je ze Hauptrnann v dveh, danes ze klasicnih razpravah 0 

politicnih preobratih pri Sioveneih v zgodnjem srednjem veku 
iz leta 1915 in 0 nastanku in razvoju Kranjske iz leta 1929 
dovolj jasno izpostavil njen obstoj. 

Tudi Cehi in Siovaki si pogosto laslijo za 'svoji' spodnjo 
Panonijo in deloma Karanlanijo. All bi lahko kal vee Izvede/i 0 

teh njihovih pogledih? 
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V konkretnem primeru to velja v prvi vrsti za Siovake, ki se 

vidijo kot direktni potomei in naslednlki Moravanov. Pri tem 
»Iastninjenju« zgodovine gre za isti sindrom, ki sem ga 
omenil ze v zvezi s slovensko pereepeljo lastne preteklosti 
in ki ga srecamo tudi pri ostalih evropskih narodih, namrec 
za naeionalizaeijo zgodovine za nazaj . Tako kot je pri nas 
zgodovina Karantanije in Karantaneev razumljena kot 
sestavni in bistveni del zgodovine Sioveneev, so tudi pri 
Siovakih Velikomoravska drzava in Moravani kljucni del njiho
vega koneepta naeionalne zgodovine. S podaljsevanjem 
zgodovine modernih narodov, ki so nastajali sele od 18. 
stoletja naprej, nazaj v zgodnjesrednjevesko preteklost so 
namrec tako Siovenei kot Siovaki dobili svojo naeionalno 
zgodovino v casu , ki so ga tudi ostali evropski narodi vetino
ma smatrali za svojo zibelko. Ce so pri tem lahko trdili -
Siovenei na primeru Karantanije , Siovaki pa Velikomoravske 
- , da so ze takrat imeli svojo lastno, tako rekoc naeionalno 
drzavo, je bilo to toliko bolje in pomembneje. Ne gre namrec 
pozabit i, da so bile taksne predstave in koneepti , ki se 
zacenjajo pojavljati v casu razsvetljenstva in nato se bolj 
romantike, zelo pomembni za konstitu iranje obojih kot mo
dernih narodov, pri katerih ima pray predstava 0 lastni dolgi 
zgodovini, zacinjena z glorioznim zacetkom lastne drzav
nosti v nekih herojskih casih, zelo pomembno vlogo, saj 
sluzi kot sredstvo za legitimiranje in artikulaeijo narodnih 
interesov v dobi njihovega konstituiranja. In kot se pri nas 
trdi, da je slovensko etnicno ozemlje segalo v 9. stoletju na 
severu vse do Donave med Linzem in Dunajem - pri cemer 
ni bil nikoli naveden noben argument, na podlagi katerega 
so bi li takratni slovanski prebivalei danasnjega avstrijskega 
ozemlja spoznani, da ne recem narejeni za Siovenee -, tako 
nategujejo na isto kopito svojo naeionalno zgodovino tudi 
Siovaki in si taiste Siovane, ki smo jih mi razglasili za Sioven
ee, lastijo kot Siovake. 

Ceprav je srednji vek obdobje, ki ne pozna nacionalne 
zavesti In narodne pnpadnosti v danasnjem pomenu bese
de, pa je knezevina Karantanija pozneje postala pomembno 
oponsce spoznanja 0 enotnosti slovenskega naroda in ob
likovanju njegove nacionalne zavesti. Vendar je danasnja 
nacionalna zavest imela svojega predhodmka v t. i. »dezelni 
zavesti", kl Sl jo tako lepo opisal z Valvasorjevim primerom. 

Ne glede na to kako mi danes razumemo in interpretiramo 
zgodovino, je nesporno, da je yes kompleks karantanske 
zgodovine Imel enD od cisrednjih vlog pri oblikovanju sloven
ske zgodovinske in narodne zavesti. Ce vzamemo za ilustra
cijo Presernov osmi sonet Sonetnega venca, ki ga je Anton 
Slodnjak oznacil kot »zalna igra, ki se imenuje slovenska 
zgodovina«, potem vidimo , da je Karantanija in obdobje 
Sama edina svetla tocka v celotni narodovi zgodovini , ki jo 
po koncu tega obdobja zaznamujejo samo se frankovski 
jarem, krvavi kmecki punti, plemiski boji in tursko ropanje. 
Karantanlja je tako postal a referencna tocka, okrog katere 
se je vrtelo vse, kar naj bi se Sioveneem dobrega zgodilo v 
preteklosti. Vendar ker smo Siovenci danes nesporno 
nacija, se pravi narod z last no drzavo, in ker je Karantanija 
ze zdavnaj odigrala svojo vlogo, ki jo je imela pri konstitui
ranju Siovencev, ne vidim razloga, da ne bi vse razprave 0 

zgodovini Siovencev dvignili na nov nivo in za zacetek opo
zorili na celo vrsto predstav, ki jih imamo 0 svoji preteklosti 
in ki so skrajno poenostavljene, napacne in v bistvu mitske. 

Ena od teh predstav je pray misljenje, da smo Siovenci tako 
rekoc od vekomaj in da je slovenska narodna identiteta tako 
rekoc zgodovinska konstanta. Zgodovina nas seveda uti 
drugace: posamezna Ijudstva oziroma posamezne identi
tete so lahko zelo hitro nastajala in tudi izginjala. Ti procesi 
so v Evropi se danes zelo zivi in nekateri narodi dobesedno 
nastajajo pred nasimi ocmi, medtem ko so nekatere druge 
identitete propadle. Spomnimo se Ie na Bosnjake in Jugoslo
vane v nekdanji jugoslovanski republiki BiH. Prvi so danes 
nedvomno konstituirani kot narod, drugi, katerih je bilo ob 
stetju leta 1980 v tej republiki vec kot 20 odstotkov, pa so 
izginili oziroma so se pozneje opredelili kot Srbi, Hrvati ali 
pa Bosnjaki. In tudi slovenski prostor oziroma Ijudje, ki so v 
njem ziveli, niso v zadnjem poldrugem tisocletju imeli samo 
ene identitete, ampak jih je bllo vec. Siovenska je samo 
ena med njimi in zaenkrat zadnja. 

Ko sem v pogovoru z neklm univerzitetnlm profesofjem ome
nila, da se pripravijam na intervju s tebo}. sem ugotovila, da 
tvojega dela ne pozna zadostl. Ob njegovem IZrazenem zani
manju sem te poskusila predstaviti kot znanstvenlka, kl je v 
sodobno zgodovinopisje prinesel spremembe, ki so dekla
rativno pomedle z ustaijenimi stereotipl. Te spremembe so 
upostevale ugotovltve, da je z znanstvenega staliSca nevzdrtno 
oznacevati Karantanijo kot prvo slovensko drzavo, saj pojma, 
kot sta Siovenija in Siovenec ni mogoce uporabitl pri 0plsovanju 
zgodnjega srednjega veka, ne da bi pri tern zdrsnill v nevamo 
past izkonscanja preteklostl za Interese in predstave sedanjosti. 
Oruga velika zmota starej5ega zgodovlnopisja je bila odpoved 
kar velikemu delu lastne preteklost/: od odpovedi tuwrodmm 
plemlskim dinastljam, ki so v tem prostoru nasle SVOjO 
domovlnO in so veliko pnspevale za njen razvoj, prek odpovedi 
stevilnim zahodnoevropsklm memhom, ki so s svojimi rokopis
nimi kodeksl obogatili kultumo dedlsCino, do odpovedl po
rnembnemu delu mescanstva In mescanske kulture . .. Ali sem 
kaj pozabila? 

Zanimivo vprasanje s temi »zmotami« in razumevanjem 
slovenske zgodovine kot zgodovine Siovencev je, koliko so 
se zgodovinarji, ki so 0 tem pisali, zavedali SVOjega pocetja. 
Preprican sem, da se je v najvecji meri to dogajalo nezaved
no oziroma nereflektirano, ker so smatrali samo po sebi ra
zumljivo, da Siovenei obstajajo najmanj ze od slovanske 
naselitve v vzhodnoalpski prostor. Imate pa seveda tudi dru
gacne primere, ki kazejo na to, da je slo za zavestno vztra
janje pri mitu 0 Siovencih in njihovi zgodnjesrednjeveski 
drzavi, in sicer mitu, ki je bil prvenstveno namenjen za do
maco rabo. Eden taksnih primerov, kjer se to zelo lepo vidi, 
je monumentalna knjiga Boga Grafenauerja 0 ustolicevanju 
koroskih vojvod, kjer je v slovenskem naslovu govor 0 drzavi 
karantanskih Sioveneev, medtem ko je v nemskem pov
zetku, namenjenemu tujim zgodovinarjem, v naslovu govor 
o drzavi karantanskih Siovanov, kar je seveda cisto nekaj 
drugega. Stem primerom nocem 0 svojem akademskem 
ucitelju, ki ga cenim kot enega najboljsih slovenskih zgo
dovinarjev, izreti no bene slabe sod be, saj najdete pri njem 
tudi besedila, kjer je stvari glede Siovencev v srednjem veku 
postavil zelo jasno, nas pa to dejstvo sili k razmisljanju 0 

ozadjih njegove odlocitve za dva razlicna naslova. Na splo
sno pa za zakljucek menim, da je dozorel cas, da zgodovi
narji ob upostevanju spoznanj modernega zgodovinopisja 
prevetrimo obstojeco podobo 0 slovenski zgodovini in po
stavimo na ogled novo. 
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Goranka Kreai';ic 

80go Grafenauer: KARANTANIJA: 
izbrane razprave in clanki 
Izbral, uredil in spremno besedo napisal Peter Stih. Ljubljana: Siovenska matica, 
2000, 304 str. 

80ga Grafenauerja (1916- 1995), 
enega od najbolj univerzalnih zgodovi
narjev v zgodovini slovenskega zgo
dovinopisja, uCiteljem zgodovine ni po
trebno posebej predstavljati. Za osve
zitev spomina pa nam bo gotovo pray 
prisla spremna beseda dr Petra Stiha 
Skica za iiv/jenje in deJa 80ga Grafe
nauerja, ki je razprave in clanke izbral, 
uredil in objavil v pricujoci knjigi z na
slovom Karantanija. 

Urednik je v knjigo uvrstil dvanajst 
razprav in clankov, ki obravnavajo ka
rantansko in zgodnjesrednjevesko 
zgodovino, kl jih je 80go Grafenauer 
objavil med letoma 1952 in 1995. 

Knjiga je razdeljena na tri poglavja. 
Prvo poglavje z naslovom Pod/age 
obsega tri razprave, ki obravnavajo 
naselitev Siovanov v vzhodnoalpski 
prostor in njihov stik s staroselci, zato 
je avtor namenil najvec pozornosti 
vprasanju kontinuitete. 

o naselitvi Siovanov v vzhodne Alpe 
nimamo neposrednih pisnih virov. Ne
koliko poznejsi in najpomembnejsi vir 
je Zgodovina Langobardov (Historia 
Langobardorum) Pavia Diakona iz 
konca 8. stoletja. Zato so za posredno 
sklepanje ze lo pomembni topono
mastika in filoloska analiza jezikovnega 
razvoja alpskih Siovanov. Dragocen 
pripomocek so tudi arheoloski viri, ki 
jih zgodovinarji zadnje case uspesno 
vkljucu jejo v svoje rekonstrukcije pre
teklosti. S pomocjo arheoloskih virov 
in jezikovne analize je av10r suvereno 
odpravil moznosti manipulacij v zvezi 
z Izvorom Siovencev (venetske teorije). 
Tako mu je uspelo postaviti trdno teorijo 
o naselitveni zgodovini Siovanov v 
vzhodnoalpski prostor. 

Po Grafenauerjevih izsledkih so se 
prva slovanska plemena naselila v 
severna obmocja Panonske nizine ze 
v prvi polovici 6. stoletja. Ta najstarejsi 
kolonizacijski tok, ki je prihajal s severa 
ali severovzhoda, je naselil ozemlje ob 
Donavi (med Trauno in Dunajsko kot
lino), Panonijo in vzhodno Korosko. Ti 
izsledki se opirajo predvsem na jezi
kovne analize, ki govorijo 0 razlikah 

med slovenskim in zahodnojuznoslo
vanskim jezikom in ga povezujejo s 
severnirni zahodnoslovanskimi jeziki. 
Jezikoslovec France 8ezlaj je na podla
gi analize toponomastike postavil tezo, 
da so osnove slovenskega jezika se
vernoslovanske. Drugi val, ki je prihajal 
od vzhoda in je bil mocnejsl od prvega, 
pa sodi v cas okoli leta 587/88. Ta val 
je zasedel Celjsko in Ljubljansko kotli
no, Roz in Ziljsko dolino ter okoli leta 
600 dosegel tudi Soco. 

Po avtorjevem mnenju, ki se seveda 
vseskozi opira na arheoloske vire in 
jezikovne analize, je v starokarantan
skem prostoru obstajala kontinuiteta Ie 
na naselitvenem podrocju. Ceprav so 
bila vsa anticna mesta porusena, saj 
jih Siovani na takratni stopnji razvoja 
niso potrebovali , so se naselili v pre
delih, ki so bili ze ob njihovem prihodu 
pripravljeni za poljedelsko zivljenje. Na
selili so se tako v ravninah kot v 
gricevnatem svetu. Ta kontinuiteta se 
kaze tudi v tezi 0 vplivu staroselcev na 
planinsko pasnistvo in na vpeljevanje 
krscanstva v frankovski dobi. Popoln 
prelom s kontinuiteto pa se kaze pred
vsem v druzbenern zivljenju. Temelji 
staroslovanske druzbene ureditve so 
bistveno drugacni od anticne. Sesta
vine te ureditve, kot so velika druzina s 
skupnim ognjiscem, zupani, kosezi 
ipd., so slovanske in ne anticne. Grafe
nauer, ki v pricujoci knligi posveti veliko 
be sed izvoru kosezov, meni, da neka
tere teorije, ki so kosezom pripisovale 
neslovanski izvor, ne vzdrzijo kriticne 
presoje. 

Vsa Grafenauerjeva dognanja 0 kon
tinuitetl izhajajo v doloceni men iz nle
gove razdelitve zgodnjesrednjeveske 
zgodovine na tri velika obdobja, in sicer 
pozno antiko, s/ovansko ter prehodno 
obdobje. Po njegovem mnenju je mo
goce govoriti 0 vprasanju kontinuitete 
Ie s primerjavo struktur zivljenja v teh 
treh obdobjih. Toda raziskovanje teh 
struktur ne temelji vedno na pisnih virih, 
ki so v tistem casu in prostoru dokaj 
borni, temvec tudi na arheoloskih virih, 
katerih interpretacija, po avtorjevih be
sedah, ni vselej natancna. 

Drugo poglavje z naslovom Nasta
nek, razvoj, struktura govori 0 knezevini 
Karantaniji v vseh njenih obdobjih 0 
njenem nastanku in problemu lango
bardskega vpliva do srede 8. stoletja, 
o razvoju in strukturi drzave od 7. do 9. 
stoletja, 0 kosezih, 0 Hrvatih v Karan
taniji ter 0 pokrist)anjevanju. 

Od izida Stihovega sinteticnega pre
gleda sjovenske zgodovine (S/ovenska 
zgodovina do razsvetljenstva Stih, P, Si
moniti If, 1995) je odvec vsako po
udarjanje, da so bili Karantanci polietni
cna tvorba (sestavljena iz domacih 
romanskih staroselcev, Hrvatov, Dudle
boy in morda nekaj avarskih, bolgar
skih in germanskih drobcev ter dveh 
valov slovanskih plemen, ki sta prisla 
s severa in vzhoda), katere tradicijsko 
jedro je bilo slovansko opredeljeno. 
Temeljno izhodisce Grafenauerjevih iz
sledkov je, da je Karantanija slovanska 
knezevina, ki se je izoblikovala kot del 
Sa move plemenske zveze ob zgornji 
Dravi in ob zgornji Muri. 

Posebno obcutljiv in se vedno neraz
resen ostaja problem kosezov. Grafe
nauer posveca tej temi veliko pozor
nost in omenja vrsto teorij, ki so se 
ukvarjale stem vprasanjem. Ena od 
najbolj razsirjenih teorij pravi, da so 
kosezi pleme, ki so skupaj s Hrvati 
priselili iz Zakarpatja na jug. Ko je 
Grafenauer pisal poglavje 0 kosezih 
(1952) je menil, da imamo premalo 
virov, da bi lahko kar zavrgli to teorijo. 
Triinstirideset let pozneje pa Peter Stih 
pravi (Zgodovina S/ovencev do razsve
tljenstva), da je se vedno nemogoce 
ugotoviti, ali )e bilo v vzhodnoalpski 
prostor uvozeno samo ime ali pa tudi 
skuplna, ki ga je nosila. 
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Po imenih, ki so jih kosezom nadeli 

sosedi (Nemci Edlinger in Langobardi 
arimanl) , je mogoce domnevati, da je 
gotovo slo za privilegirano druzbeno 
skupino, ki je skozi yes srednji vek po
casi izgubljala svoj druzbeni polozaj '. 

Prehod s koseskega vprasanja na 
vprasanje deleza Hrvatov v slovenski 
zgodovini zgodnjega srednjega veka 
je povsem logicno nadaljevanje neke 
problematike, ki jo zgodovinarj i, po 
Grafenauerjevih besedah, nacenjajo in 
resujejo ze vec kot sto let To vprasanje 
se je zastavljalo v trojni obliki. 

Pri prvem vprasanju , ki je v bistvu pre
gled vseh relevantnejsih zgodovinskih 
analiz in raziskav, pa avtor knjige pravi, 
da so bili ugotovljeni stevilni sledovi 
naseljevanja Hrvatov v Karantanijo . 
Tako zgodovinarji kot filologi ute me
Ijeno sprejemajo ne Ie njihovo ude
lezbo pri naseljevanju vzhodnoalp
skega prostora, temvec tudi dopuscajo 
moznost, da so se priselili bodisi iz 
Dalmacije bodisi iz Bele Hrvatske. 
Sporna je Ie sirina tega mlgracijskega 
vala, zlasti na podrocju srednje Koroske. 

Razl icni poskusi, ki naj bi dokazali , 
da so kosezi Hrvati, pa so tema dru
gega vprasanja. Izhodiscna tocka teh 
dokazov je bila topografi ja koseskih 
naselij in toponomasticnih sledov s 
hrvaskim imenom . Veliko stevilo razlic
nih jezikoslovnih teorij ni dalo zado
voljivih rezultatov in dokazov, ki bi go
voril i v prid »hrvaske teorije« ali proti 
njej. Grafenaurejeva ugotovitev pa je, 
da Izenacevanje kosezov in Hrvatov ni 
upraviceno , saj so kosezi kot druzbena 
plast rezultat razvoja v Karantaniji. 

1 Ce nekol iko ironic':no dodamo, ni res, da so kosezi potasi 
izgubljali sarno svoj d ru~beni polo±aj. V svetu Vlftualne 
resnicnosti je izginilo ludi nj ihova ime, saj mi 9a racunalnik, 
vsakii': , ko napi~em njihova ime (v kakrsnikol i obliki) , podb ta 
kat neznano 

••••••• 
Garanka Krea6;6 

Zato je v tretjem vprasanju ze na za
cetku ugotovljeno, da se hrvaska pro
blematika v zgodnjesrednjeveski slo
venski zgodovini koncuje v krogu zgo
dovinarjev. Grafenauer je tretje vpra
sanje sklenil z besedami , daje poseb
na zgodovinska vloga Hrvatov kot ple
mena politicnih organizatorjev vseka
kor sporna. 

Pokristjanjevanje Siovencev sodi v 
pozne Grafenauerjeve razprave (1991). 
Z naselitvijo Siovanov je na podrocju 
Vzhodnih Alp nastal papoln kulturni 
prelom. Arheoloska odkritja pricajo , da 
so v tistem casu propadle vse pozno
anticne krscanske cerkve. Ta kulturni 
prelom je pomenil prevlado poganstva 
nad krscanstvom, ki se je omejilo Ie na 
ostanke vlaskega prebivalstva. 

Zacetek uradne in siroke salzburske 
misijonske akcije med Karantanci so 
zgodovinarji postavili v casovni okvir 

. okrog leta 755 do 767. Najmocnejsa 
op~ra krscanstva je bil knez in z njim 
povezani plem ici, ker je nova vera 
utrjevala njihovo oblast in njihove pra
vice nad ostalim preb ivalstvom. Kr
scanstvu je bila naklonjena tudi najni
zja plast prebivalstva (suznji in nesvo
bodni), ker so med njimi prevladovali 
Vlahi (romanizirani staroselci , ki so ze 
od anticnih casov blli kristjani). Sredi
sce odpora do pokristjanjevan ja so 
predstavljali Ciani svobodnih vaskih 
skupnosti »zup«. Vendar je krscanstvo, 
sprico razlicnih misijonskih metod, vse 
bolj pridobivalo na veljavi (ali vsaj na 
zunanjem videzu), medtem ko so se 
med Ijudstvom ohranile stare pogan
ske sege. V 9. stoletju se je koncalo 
pokristjanjevanje in se je zacelo ob
dobje uvajanja stalne cerkvene orga
nizacije. Kljub temu da je sprejetje nove 
vere bilo podprto tudi z drzavno prisi lo, 
pa je po Grafenauerjevem mnenju, ob
varovalo Siovence pred iztrebljanjem. 

Jean-Claude Schmitt: 
BESTE V SREDNJEM VEKU 

Ljubljana: Sludia humanilalis, 2000 (Sludia humanilatis). Prevedla Maja Sabec; 
spremna beseda Jure Mikuz, 447 sIr. 

Knjiga francoskega zgodovinarja Jean-Clauda Schmitta Geste v srednjem 
veku je izsla v Parizu leta 1990 pri zalozbi Gallimard v zbirki BibliotMque des 
Histoires, ki obsega dela z najsirsega podrocja zgodovinskih ved . Deset let po 
njenem izidu v Franciji je pred nami prevod v slovenskem jeziku , ki je izsel pri 

Na tako Izpostavljeni geografski legi bi 
jih v nasprotnem primeru daletela uso
da polabskih Siovanov. Ob tem pa avtor 
dodaja, da je ta razvoj spremljala vrsta 
skodljivih okolisc;n , med katerimi izpo
stavi 'propad cerkveno-slovanskega 
bizantinsko-papeskega misijona pod 
Metodovim vodstvom« (str 225). Ker Ie 
bil yes starokarantanski prostor pod
rejen cerkvenim srediscem v etnicno 
tujem sosedstvu, so zacela nastajati 
prva do maca kulturna sredisca s sa
mostani sele vec stoletij pozneje v bi
stveno spremenjenih razmerah . 

V zadnjem poglavju z naslovom 
Prezitki so predstavljena tri besedila, ki 
obravnavajo karantansko dedisCino 
(prezitke) V njih je avtor obravnaval pre
hod od slovanske knezevine Karanta
nije do vojvodine Koroske. Pomembna 
sta zlasti besedili , ki obravnavata po
men Karantanije v oblikovanju sloven
ske narodne zavesti in slovenskega 
zgodovinskega spomina. Razpravi 
imata nas lov Karantanija in njena dva
kratna vloga v oblikovanju slovenske 
narodne zavesti te r Ustalicevanje 
koroskih vajvod, gradnja slovenskega 
driavnega mita in vpliv na oblikovanje 
slovenskega naroda v 19. stoletju. To , 
zadnjo razpravo je napisal Grafenauer 
leta 1995, torej tik pred smrtjo. 

Grafenauerjeve sklepne besede ' so 
namenjene Karantanij i, ki kot nekdanja 
skupnost Karantancev, ni ostala Ie zgo
dovinski problem prve polovice sred
njega veka, temvec je postal a pomem
bno oporisce spoznanja 0 enotnosti 
slovenskega naroda in oblikovanja nje
gove nacionalne zavesti. Zato je to ob
mocje , osrcje slovanskega ozemlja 
med Alpami in Donavo, povezano s 
slovensko nacionalno zavestjo intim
neje in z mocnejsimi srcnimi vezmi kot 
katerakoli druga slovenska pokrajina. 

• • • 
zalozbi Studia humanitatis. 

Avtor knjige v predgovoru k slovenski 
izdaji (februar 2000) pravi, da v pricu
joc; knjigi ne gre samo za razmisljanje 
o gestualnih uprizoritvah, njihovih naci
nih in nalogah , ampak tudi 0 polozaju 
gestualnosti v vrednostnem sistemu 
srednjeveske zahodnoevropske druz
be in kulture. 

S problematiko gest se je zacela 
ukvarjati sele socialna in kulturna antro
pologija v zacetku prejsnjega stoletja. 
Ceprav so se zgodovinarji manj zani-
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Evangelist Matej pri pisanju. Ebbonov evangeliar 
(9. stoletje) 
Na tej podobi se vzpostavi komunikacija med 
evangelistovim upognjenim pisalom in angelo
vim zvitkom. 

mali za ta vprasanja, kaze omeniti dva 
zgodovinarja analovske prve in Irelje 
generacije , in sicer Marca Blocha 1 ter 
Jacquesa Le Goffa' . Njuni deli govorita 
o kraljevskem ritualu dotikanja bolnikov 
v Franciji in Angliji ter 0 vazalskem 
izkazovanju casti. 

Jean-Claude Schmitt zase meni, da 
nadaljuje delo Marca Blocha na podro
cju zgodovine mentalitet, ki se je danes 
razsirila v zgodovinsko antropologijo. 
Bloch je med dvema svetovnima vojna
ma v preteklem stoletju postavil iztoc
nice, kako naj se razvija sodobno zgo
dovinopisje. Ker je umrl ze leta 1944, 
mu ni uspelo, da bi uporabil te iztocnice 
tudi pri svojem delu. Za vse francoske 
zgodovinarje, ki so nadaljevali kriticne 
metode Marca Blocha in Analov, velja, 
da so pri svojih raziskavah vpeljevali 
interdisciplinarnost ter poskusali pre
vrednotiti zgodovino mentalitet v zgo
dovinsko antropologijo. Vsak dokument, 
ki ga raziskujejo, obravnavajo kot celo
sten vir. Tako so zaceli upostevati tudi 
vire, ki so jih doslej imeli za drugotne. 
Tako so se npr. oprli na izsledke, ki jih 
je odkrivala srednjeveska arheologija, 
ter tudi na umetnostne spomenike. Tudi 

Schmitt se je v zadnjih letih usmeril pred
vsem na proucevanje likovnih del', ki v 
srednjem veku niso imela estetsko, 
temvec tudi poucno in duhovno funkcijo. 

To novo pojmovanje predmeta razi
skave je pripeljalo do sirjenja proble
matike na podrocje druzbenih ved. Z 
izsledki omenjenih ved naj bi poskusali 
zgodovinarj i bol je razumeti zgodovin
ske premike, kot so nastanek in razvoj 
mest in urbane kulture, gregorijanska 
reform a, polozaj Judov, heretikov in 
marginalcev itn. Da bi prisli do rezulta
tov, so se morali zgodovinarji nauciti 
proucevati vire tudi posredno. 

Za sodobne medieviste, med njimi 
je tudi Schmitt, velja, da se lotevajo 
podobnih tem kakor zgodovinarji men
talitet. Vendar so pri predmetih svojih 
raziskav zaceli iskati globlje struktu
ralne povezave in so tako premaknili 
pozornost z .. visokih intelektualnih ob
razcev na splosno misljenje najrazlic
nejsih slojev, tudi tistih , ki mislijo dru
gace ... (Mikuz, str. 431) 

Jean-Claude Schmitt danes velja za 
naslednika Jacquesa Le Gotfa, v svo
jem delu pa se je loteval skoraj vseh 
raziskovalnih tem, ki jih je priporocal 
Marc Bloch. 

Knjiga Gesle v srednjem veku je 
razvrscena v devet poglavij z naslovi: 
Anlicna zapusCina, Religija znaka, 
Bozja roka , Razlikovanje, Disciplina 
novicev, Laiki in kleriki, Govorica gest, 
Od molitve do ekstaze ter Simbolna 
uCinkovitosl. 

Ena najtrajnejsih znacilnosti teorije 
gest, ki se je oblikovala na Zahodu, je 
njena moralna razseznost. 5e danes 
govorimo 0 gestah na taksen nacin, da 
ugotavljamo, katere geste so dobre ali 
slabe, in v zvezi z njimi opozarjamo na 
vrednote, ki naj bi bile univerzalne. Z 
gestami je nelocljivo povezana govo
rica. V antiki so povezavo med govorico 
in gesto obravnavale svobodne umet
nosli'. Upodabljanje gest je opazno 
tudi v anticni umetnosti , zlasti v kipar
stvu. Klasicni ideal likovnega predstav
Ijanja cloveskega telesa je ena od 
glavnih zapusCin, ki jih je antika posre
dovala zahodni kulturi. V srediscu tega 

upodabljanja je vprasanje gest, ki jih 
lahko opazujemo bodisi na anticnih 
vazah ali pri tempeljskih frizih in na 
slavolokih: geste ozivljajo telesa tako, 
da delujejo kot celota, vzpostavljajo 
odnose med cloveskimi in bozjimi ose
bami ter clenijo potek mitoloske pripo
vedi ali drzavnih obredov. V 4. stoletju 
se pojavi, zlasti na kovancih, nova drza, 
ki kaze cesarja z dvignjeno roko z 
navzven obrnjeno dlanjo. To gesta je 
znaCilna za nov nacin izrazanja cesar
jeve velicine, ki je povezan z bozansko 
veliCino. 

Prav ta nov nacin izrazanja je bil eden 
od razlogov, da je krscanstvo z lahkoto 
privzelo to anticno dedisCino. V teh 
upodobitvenih nacinih so se lahko izra
zile vse teme, ki jih je krscanska kultura 
uporabljala ze od 4. stoletla naprej. To 
so predvsem poudarjanje obraza in 
pogleda ter glorifikacija bozje roke in 
geste stvarjenja. Prehod med pogan
sko in krscansko kulturo je skorajda 
neopazen tudi zato, ker so nosilci po
dob ostali isti'. 

Glavni razlog za nadaljevanje anti
cnega izrocila v krscanstvu je ohranitev 
starih druzbenih struktur v novih okoli
sCinah, saj so bili prvi cerkveni dosto
janstveniki pripadnikr rimske aristokra
cije . Geste cerkvenih Ijudi so se 
okrasile z vsem dostojanstvom obre
dov iz rimskega imperija. Tako je npr. 
skofov prihod v njegovo mesto posne
mal obred advenlusa najvecJih anticnih 
cesarskih dostojanstvenikov. Ze leta 
585 so na sinodi v Maconu poskusali 
kodificirati geste, s katerimi mora laik 
pocastiti duhovnika, ce se sreca z njim. 
Tudi v Svetem pismu je veliko gest, ki 
jih je upodabljala krscanska umetnost. 
Tako stara kot nova zaveza dajeta 
veliko zgledov za geste. Po avtorjevih 
besedah ima Sveto pismo temeljno 
vlogo pri obujanju dolocenih gest , ki 
so se sele s krscansko ikonografijo 
vtisnile v predstavni svet Ijudi in se spre
menile v obvezujoc zgled ' Najznacil
nejsa gesta, ki je sicer negibna, je 
Kristusova smrt na krizu, ki je postala 
splosni znak krscanstva. 

, Marc Bloch je naPlsal Les mls lhauma/urges . Etudes sur Ie carac/cre sumaturel aflflbue I fa puiSS<]nce royale parllCu/ierement en France el en Angle/lere (1924). dela, ki ga lahka $Iejemo kot 
enega '1eliklh historicnih del preleklega 510lelJ8 AVlor raziskule prepricanje. da imalo kralj i s pomocjo kra ljevega dOlika in z ritunlnlm dOhkanJem bolnikov moc ozd ravl jenja !;kroluloze , kofne 
boleznl, kl je v Anglij i bl la znana kot the IIlng's eVil. To prepr i ~anjo je bljo raz~i rJe no v Angliji In Francij i od srednjega veka do osomnajstega stolet)a 

2 Jacques Le Goff je napisal Le rituel symbolique de la vassaMe (1976), v slovonskem provodu SJmbolitno obredie vaza lsrva kot poglal/je v knj igi Za drugaCen sredniJ vek (1985) , IIi jo izl';la pri 
Studia humanitalis Ese) proucuie simoolne geste v srednjem vaku, posebej rilual vazalslva Le Goff je sredn]1 vek ImenovaJ clvil izacija geste, kef so geste odsel/ale pohli~no, zgodovlnsko, et l(~no 
In leolo~ko Muaclp, III re Imela moc zakona 

3 Leta 1999je Jean Claude Shmlll naplsal, po besedah plscu spremne besede. enD od svo)lh natehtnejl';lh pflspevkov z naslovom Re/!/wlje m prxJobe V tej kn'191 re prepnelllVo pokaza), da se 
rehglozna Izku~nja ne naveZUje samo na vero , besede In geslo, lemveC ludl na resmtne svete objekle, kOl so znaki (IIrif) , Simboli (evhanstlja) ali predmell (rchkvlje) 

4 Povezava med govonco If'I gesto je opazna zlastl pri re!Qfiki In glasbi V vseh t:lrfavljanskih deianjlh jc imcla retOfika poglavilno vIogo 111 J6 z razy(lJCfTI grl';ko-nmske cMlizaci)e doblVala tedal)8 veell pomen 
5 To Ie cp,azno zlastl na zgcdnIekf~cansklh SBrkofaglh, na stensklh slikari jah v kalakombah, pn mozaikih v bazihkah in celc v Ilumlnlramh rokoplsih kot so Val!kanski in R!msk! Vergl/, Duna/ska 

geneza lin 

6 V .tivljenju krisljana ni nili ene pr ilofnosli , ki je ne bi bilo mogoce pavezati Z ono od Kfls tusovlh gosl , 110 blagoslav1ja, se dotlka bolnikov 
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Karolinska in otonska umetnost je 
prav posebej poudarjala moe bozjih 
gest. Najznacilnejsi primer je iluminirani 
rokopis, imenovan Utrechtsk; psalter. Ta 
rokopis velja za kljucni dokument za 
proucevanje ikonografije gest. Njemu 
je podoben Ebbonov evangeliar. Poleg 
izrazito naboznih tematik se je karo
linska in otonska umetnost usmerila na 
upodabljanle obreda posvetitve in 
kronanja kraljev in cesarjev. Pri tem je 
zdruzila elemente razlicnih izvorov, kot 
so obred adventusa krscanskih vladar
jev poznega cesarstva, maziljenje 
svetopisemskih kraljev, ustolicenja 
germanskih kraljev ... Od 9. stoletja se 
je obred posvetitve in kronanja utrdil v 
posebnih pravil ih, ki so dolocala 
obredne geste. 

Najpomembnejse teoreticno bese
dilo 0 gestah v 12. stoletju je delo Huga 
Svetoviktorskega De Institut;one nov;
tiorum. Delo, ki obsega enaindvajset 
poglavij, je namenjeno samostanskim 
novicem in je v vseh vidikih nekaksen 
manifest moralnega, estetskega in pol i
ticnega humanizma prve polovice 12. 
stoletja. Hugova teorija geste je bila 
trdno zasidrana v vseh besedilih bera
skih redov. Ker so njihovi pripadniki bil i 
pridigarji, je ta teorija prestopila cerkve
ne okvire in si utrla pot tudi med laike. 

Tukaj kaze poudariti, da se najizvir
nejsa fi lozofska in znanstvena kultura 
v 12. stoletju ni oblikovala v meniskih 
samostanih, temvec v mestnih, kanon
skih in stolniskih solah, iz katerih se je 

Dan/je/a Trskan 

v zacetku 13. stoletja razvila univerza. 
Med prvimi se je oblikovala pariska, ki 
je nastala leta 1215. Ze leta 1230 je 
nastal prirocnik za uCitelje in studente 
te univerze, ki kaze vplive svetoviktor
ske sole. 

Glavni vzrok za razumevanje po nov
nega razmaha geste kot predmeta 
eticne misli in teorije, ki se kaze v teh 
delih, je intelektualni preporod v 12. sto
letju in ponovno seznanjanje z deli an
ticnih piscev. Od 12. stoletja proces 
racionalizacije gest ni zajel samo etike, 
temvec vse komunikacijske funkcije, ki 
so jih ze od nekdaj pripisovali gestual
nosti. K temu je prispevala ponovna 
vpeljava poucevanja retorike v mestne 
sole in v programe univerzitetne shola
stike. 

Simbolna ucinkovitost gest je imela 
veliko vlogo v srednjeveski druzbi. Za 
veliko gest je veljalo, da lahko preobli
kujejo snov ali bitja z notranjo mocjo, 
ki sproza delovanje nevidnih sil. Ome
nimo samo nekaj najbol) znaCilnih (ki 
smo jih v pricujocem besedilu tudi 
omen iii) , kot so kraljevo maziljenje, Pila
tova gesta, s katero zagrozi Judom z 
bozjim prekletstvom, znamenje kriza . 

Literatura 

Miku~, Jure: Geste kat §ola misljenja; sprem
na beseda v knjigi Geste v srednjem veku. 

Burke, Peter; Revolucija v francoskem zgo
dovinopisju, Studia humanilatis 1993. 

Gardner David: Using leT in History, 
A Teacher's Resource Guide 
Stanley Thornes (Publishers) Ltd. 1998. 96 strani 

Zadnja leta smo prica razvoju tehnologije. ki je postala tudi sestavni del ucnega 
procesa (internet, e-posta, CD-ROM-i, racunalniski programi). Tako nacionalni 
kurikulum v Veliki Britaniji zahteva pri vsakem predmetu, da morajo imeti ucenci 
moznost uporabe in razvijanja sposobnosti uporabe sodobne tehnologije. 

Uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) pri zgodovini (lCT 
Information and Communications Technology in History) je naslov prirocnika za 
ucitelje zgodovine. ki poucujejo ucence v starosti od 12 do 16 let (to je Key 
stage 3 in 4). 

Prirocnik vsebuje deset poglavij: 
1. Uporaba IKT pri zgodovini, ki vsebuje pomen, prednosti, nacrtovanje uporabe 

in vrednotenje uporabe IKT pri zgodovini 
2. Moznosti uporabe IKT pri zgodovini (Key stage 3) za ucence od 12. do 14. 

leta starosti s preglednico glavnih tem in moznosti uporabe IKT 

Kronanje vladarja ' Zakramentar ivrejskega skola 
Warmunda (11 . stoletje) 

Zgoraj: Skaf krona kralja, ki 9a podpirajo 
duhovniki 
Spadaj: Devica krona cesarja alona III . in mu 
izroea zezla 

•• • ••• 
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3. Uporaba urejevalnika besed (Word) 
z nekaterimi ucnimi listi (pisanje pi
sma, interpretacije virov) 

4. Preglednice in grafi s konkretnimi 
nalogami 

5. Podatkovne baze in uporaba (izde
lovanje zgodovinskega slovarcka 
besed) 

6. CD-ROM-i, uporaba in evalvacija s 
predstavitvijo nekaterih CD-ROM
oV ter ucni listi za uporabo Enciklo
pedije Encarta 

7. Internet z naslovi , ki se nanasajo na 
pouk zgodovine 

8. Tiskanje oz. objava podatkov na 
razliene nacine (npr. kot plakat, le
tak, casovni trak ipd.) 

9. Internet Odyssey (prograrnska opre
ma za hitrejse iskanje podatkov in 
za predstavitev podatkov) 

10. lntegracija IKT pri ucn ih urah je 
prikazana na konkretnih primerih 
(npr. Ogled zgodovinskega spome
nika; Ameriski crnci; Vzpon Hitlerja) 

Prirocnik je namenjen predvsem uCi
teljem, saj vsebuje tudi 26 prakticnih 
primerov uporabe IKT (npr. uporaba 
Worda, interneta, CD-ROM-ov). Namen 
informacijske in komunikacijske tehno
logije pri predmetu zgodovina je, da se 
ucenci naucijo uporabljati programe in 
tehniko delovanja, znajo poiskati, izbra
ti, uporabiti, analizirati in predstaviti po
datke ter razumejo splosno uporabo te 
tehnologije v druzbi in pri delu. Pri zgo
dovini se podatki lahko predstavijo na 
razlicne nacine, npr. z uporabo slikov
nega gradiva, stevilk, besedil , zvokov 
ipd. Ucenci lahko uporabljajo sodobno 
tehnologijo za zbiranje podatkov iz CD
ROM-ov in interneta, potem za izdelo
vanje preglednic in grafov s pomocjo 
raeunalniskih programov ter za obliko
vanje informacij s pomoejo urejevalnika 
besed. 

Z uporabo informacijske in komuni
kacijske tehnologije pri zgodovini 
prirocnik poudarja , da se povecuje 
motivacija ucencev za dano nalogo in 
povecuje verjetnost, da bodo dano 
nalogo tudi naredili . Ravno tako 
pomeni uporaba IKT vecji dostop do 
razlicnih virov informacij, spremembo 
oblik in metod dela (npr. vee samostoj
nega individualnega ali skupinskega 
dela), izbol jsanje ucnih listov in solskih 
nalog ter o lajsuje povezave med 
predmeti in med ucenci razlicnih sol. 
Ravno tako lahko s pomocjo IKT ueenci 
poglobijo znanje in razumevanje, 

analizirajo in ovrednotijo interpretacije 
ter uporabljajo razlicne vire in jih 
ovrednotijo. Ova konkretna primera sta 
predstavljena v nadaljevanju. 

Prvi primer uenega lista (str. 96) 
navaja ucence k opisovanju, analizi in 
razlagi razlogov in posledic zgodovin
skih dogodkov. Namen naloge je, da 
ucenci v skupinah (po stiri) oblikujejo 
poroCilo za nemski easopis 0 vzponu 
Adolfa Hitlerja. Porocilo mora vkljuce
vati ali naslovno stran casopisa ali pa 
posebno stran za proslavitev Hitlerje
vega uspeha. Datum mora biti torek, 
31. januar 1933. Naloga vsebuje na
slednje napotke za delo ucencev. Prvi 
napotek je, da morajo ucenci v skupini 
razdeliti vloge: porocevalec, fotograf, 
raziskovalec in urednik. Drugi napotek 
je, da morajo dogovoriti na glavna 
vprasanja: Kdo je Adolf Hitler?; Kako 
je dobil oblast v Nemciji?; Zakaj je bil 
tako popularen leta 1933? Tretji napo
tek je, da mora porocilo vsebovati foto
grafije, zivljenjepis in glavne kvalitete 
Adolfa Hitlerja, prico (ki govori 0 njegovi 
popularnosti), opisane in slikovno pred
stavljene razloge za vzpon (s stat i
sticnimi poudarki in grafi) ter na koncu 
povzetek glavnih dogodkov. Cetrti na
potek je, da lahko uporabljajo na
slednje vire informacij: CD-ROM-e, 
ucbenike, strokovno li teraturo iz knji
znice, BBC televizijski program 0 Naci
sticni Nemciji in internet (npr. http:// 
www.historyplace.com). Na koncu uc
neg a lista je tudi datum, kdaj morajo 
ueenci to nalogo narediti. 

Drugi primer ucnega lista (str. 31) na
vaja ueence k analizi in vrednotenju 
interpretacij. Namen naloge je, da se 
ueenci navajajo na interpretacijo zgo
dovinskih virov za doloeeno obdobje. 
Prvo navodilo je, da mora ucenec 
poiskati dva razliena vira, ki se na
nasata na izbrano obdobje , dogodek 
ali situacijo, ki se jo uCijo pri zgodovini. 
Izbor lahko doloei ueitelj ali pa ucitelj 
prepusti izbiro ucencem. Vira naj bi 
ucenec dobil iz CD-ROM-ov ali z 
interneta. Drugo navodilo je, da preko
pira vira v Microsoft Word . Tretje na
vodilo je, da za vsak vir poskusa od
govoriti na naslednja vprasanja: Katera 
vrsta vira je? (npr. karikatura, casopis, 
pismo, fotografija ipd .); Kdaj je bil 
narejen, napisan, idan?; Od kod prihaja 
ali kje je bil naj-den (kdo ga je napisal, 
izdal)?; Kaksen je bil namen izdaje ali 
objave vira (informirati , zabavati, pre-

prieevati, pouciti, opozoriti, zapeljati 
ipd.); Kaj vir sporoca?; Do kaksen mere 
je zanesljiv? (ali vsebuje osebno mne
nje, ali je ponaredek, ali pretirava, go
vori resnico, ali je primaren ali sekun
daren vir itd.); Kaj se je zgodilo oz. bi 
se lahko zgodilo potem, ko je bil ob
javljen vir?; Kaj se je zgodilo oz. bi se 
lahko zgodilo predno je bil vir objav
Ijen? Zadnje navodilo je, da mora uce
nec napisati vprasanja in odgovore v 
Microsoft Word, jih shraniti ter natisniti. 

Zainteresirani uCitelji lahko to knjigo 
(ISBN: 0-7487-3369-8) narocijo pri slo
venskemu posredniku: MARKOM d.o.o. 
Prvomajska 9, 1001 Ljubljana, http:// 
l'MW.markom.sl, e-mail: markom@markom.si. 

Oanije/a Trskan 

Lowe Norman: 
Mastering Modern 
World History 
Macmillan, Hampshire and London, 
1997,522 strani 

Vloga sodcibnega uebenika v solskem 
izobrazevanju se je spremenila. Ucbe
nik ni edini vir znanja, ki ga je treba upo
rabljati in reproducirati, ampak postaja 
tudi knjiga , ki omogoca produktivno 
delo, ucenje in izobrazevanje ter tako 
omogoea spoznavanje, razmisljanje, 
opazovanje, sklepanje in samostojno 
delo. 

Naslov ucbenika je Obvladovanje 
mod erne svetovne zgodovine. Prvic je 
bil napisan ze leta 1982 in je bil ze 
sestkrat ponatisnjen. Druga dopolnjena 
izdaja je bila leta 1988, potem je bil 
uebenik se trikrat ponatisnjen, tretja 
dopolnjena izdaja pa je bila leta 1997. 
Knjiga je sicer namenjena za pripravo 
na angleski izpit pri 16. letih in zaeetnemu 
studiju za angleski izpit (16-18 let) v 
Veliki Britaniji, vendar pa jo pogosto 
uporabljajo za angleske izpite (18 let) 
in tudi za pripravo na rnednarodne izpite 
(18 let). 

Zunanjo strukturo uebenika predsta
vljajo format (15,5 x 23,5 cm), mehka 
vezava, erno-beli tisk in erno-belo 
slikovno gradivo. Avtor ucbenika je sa
mo eden, predstojnik zgodovine na ko-
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lidzu v Lancashire. Ucbenik je polde
lovni. Glavni elementi notranje strukture 
tega uebenika so besedilo, slikovno in 
pisno gradivo ter naloge. 

Ucbenik v uvodnem delu vsebuje ka
zalo, seznam karikatur, seznam zemlje
vidov, seznam tabel, seznam ilustracij, 
seznam tistih institucij in zalozb, ki so 
dovolile objaviti gradivo, ter uvodno be
sedo zalozbe k tretji izdaji in uvodno 
besedo avtorja. Na koncu uebenika je 
dodan seznam dodatnih knjig za vsako 
poglavje in kazalo pojmov. Vsebina je 
razdeljena v sest poglavij, ta pa so 
razelenjena na 24 tem. Vsaka tema 
vsebuje splosni uvod v temo in didak
tiene poudarke, ki so zastavljeni pro
blemsko oz. pogosto v obliki vprasanj. 
Glavni izrazi in pojmi so razlozeni v be
sedilu, pomembnejsi stavki in kljucne 
besede pa so podcrtani. Na koncu te
me so razliene naloge, ki se nanasajo 
na ucbenisko vsebino teme ali na raz
licne pisne ali vizualne vire. 

Prvo poglavje Vojna in mednarodni 
odnosi (247 strani) vsebuje 11 tem: 1. 
Svet leta 1914 - zacetek prve svetovne 
vojne; 2. Prva svetovna vojna in njene 
posledice; 3. Orustvo narodov; 4. Med
narodni odnosi 1919-33; 5. Medna
rodni odnosi 1933-39; 6. Oruga svetov
na vojna 1939-45; 7. Hladna vojna -
problemi mednarodnih odnosov po 
drugi svetovni vojni; 8. Siritev komuni
zma zunaj Evrope in posledice za med
narodneodnose; 9. OZN; 10. Ove Evro
pi: Zahodna in Vzhodna po letu 1945; 
11. Spori na Bliznjem vzhodu. Orugo 
poglavje Vzpon fasizma in desnih vi ad 
(49 strani) vsebuje tri teme: 12. Italija 
1918-45 - prvi pojav fasizma; 13. Nem
eija 1918-45 - Weimarska NemCija in 
Hitler; 14. Japonska in Spanija. Tretje 
poglavje Komunizem: vzpon in zaton 
(71 strani) vsebuje stiri teme: 15. Rusija 
in revolucije 1900-24; 16. Komunistiena 
vlada v Rusiji 1924-91; 17. Kitajska 
1900--49; 18. Kitajskapo letu 1949 -
komunisticni nadzor. Cetrto poglavje 
ZOA (49 strani) vsebuje dve temi: 19. 
ZOA pred drugo svetovno vojno; 20. 
ZOA po letu 1945. Peto poglavje Oeko
lonizacija (58 strani) vsebuje dve temi: 
21. Konec evropskih imperijev; 22. Pro
blemi v Afriki. Sesto poglavje Svetovni 
problemi (25 strani) vsebuje dve temi: 
23. Spreminjanje evropskega gospo
darstva po letu 1900; 24. Svetovno 
prebivalstvo. 

Prvo poglavje 0 vojnah in medna
rod nih odnosih je najobsirnejse, saj 
vsebuje kar 50 odstotkov ucbeniske 
vsebine, najmanj obsezno je zadnje 
poglavje 0 svetovnih problemih. Celol
na ucbeniska vsebina je oznaeena s 
stevilkami in je zelo pregledno temati
zirana v poglavja, teme in didaktiene 
probleme. Obseg poglavij je razlieen, 
od 25 do 247 strani, teme pa so dolge 
od 9 do 37 strani. Glavne teme so med
narodni odnosi; notranje zadeve glav
nih drzav (ZOA, SZ in Kitajske); Evrop
ska skupnost in komunisticna enotnost 
na vzhodu Evrope; pomembni dogodki 
z mednarodno veljavo, kot so vzpon in 
padec fasizma in komunizma, deko
lonizacija in nekateri tipicni problemi 
Afrike; svetovni problemi, kot so lakota 
in delitev Sever- Jug, onesnazevanje, 
rast prebivalstva itd. Vsebina je povsod 
kronolosko progresivno zasnovana. 

Teme pa ravno tako vsebujejo progre
sivno easovno projekcijo, saj prikazu
jejo razvoj dogodkov v doloeenem 
easovnem obdobju. Kar 11 tem (skupaj 
24 tem) vsebuje zgodovino po letu 
1945. Oogodki v ucbeniku segajo od 
leta 1900 do 1990. Tako uebenik vsebu
je naslednje dogodke 90. let: Popusca
nje napetosti in konec hladne vojne, 
Vojna v zalivu, Vloga OZN 1980-90, 
Sovjetska zveza 1980-90, Juzna Afrika, 
Padec komunizma v vzhodnih drzavah, 
Orzavljanska vojna v Jugoslaviji, Sve
tovni problemi. V uebeniku prevladuje 
vojaska, politiena, gospodarska in druz
bena zgodovina. Zelo malo je kulturne, 
verske, tehnoloske, znanstvene in izo
brazevalne zgodovine. 

Uebenik vsebuje precej slikovnega 
grad iva Prevladujejo fotografije (47 %), 
polem pa zemljevidi (28 %) in stati
stiene labele (11 %). Uebenik vsebuje 
tudi karikature, grafe, plakate, skice. 
Nekatere informacije so tudi grafieno 
predstavljene. V nalogah je slikovno gra
divo redko, zato so tudi redka vprasa
nja, ki se nanasajo na slikovno gradivo 
(ponavadi Ie za statistiene tabele in 
karikature). Posebnost so fotografije, ki 
prevladujejo v tem uebeniku, saj prika
zujejo poleg pomembnih osebnosti, 
tudi krute prizore (uliene poboje, zrtve 
vojn, sestradano prebivalstvo, pobite 
Ijudi ipd.). 

V uebeniku so vprasanja na koncu 
tem. Prevladujejo vprasanja s krajsimi 
odgovori, ki se nanasajo na vsebino 
teme in vprasanja, ki se nanasajo na 
zgodovinske vire, saj vsebujejo izbrane 
teme veliko pisnih virov (odlomkov iz 
primarnih in sekundarnih pisnih virov). 
Pisni viri so odlomki iz strokovne litera
ture in prikazujejo razliene poglede oz. 
interpretacije zgodovinopiscev, primar
ni pisni viri pa so odlomki poroCiI, govo
rov ali spominov. Pri vprasanjih so do
dane tudi tocke, tako da naloge pripra
vljajo ucence na izpitna vprasanja 
(predvsem za angleski izpit pri 16 letih). 
V veliko po moe pa so tudi problemska 
vprasanja, ki so v bistvu didaktieni pou
darki, ki ze predstavljajo naslove esej
skih nalog. Naloge spodbujajo samo
stojno ueenje in preverjajo znanje, ra
zumevanje in tudi sposobnost uporabe 
pisnih in vizualnih virov. 

V Veliki Britaniji stevilne zalozbe 
izdajajo razliene uebenike za doloeeno 
starost ueencev pri predmetu zgodo
vina. Najbolj pomembne zalozbe so Hei
nemann Educational, Nelson, Collins 
Educational, Longman. Cambridge 
University Press, Stanley Thornes, Ox
ford University Press. Ucbenikov za 20. 
stoletje je izredno veliko, vendar pa 
ostaja Mastering Modern World History 
eden najboljsih in najbolj prodajanih, 
saj je zgodovina 20. stoletja napisana 
pregledno, sislematieno, problemsko 
in razumljivo. 

Uebenik (ISBN 0-333-68523-7) se 
lahko naroei pri slovenskemu posred
niku: MARKOM d.o.o. Prvomajska 9, 
1001 Ljubljana, http://www.markom.si. 
e-mail: markom@markom.si. 
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Oanije/a Trskan 

Chansei Dominique: 
Europe on-screen-cinema and the 
teaching of history 
Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2001, 218 strani 

Knjiga z naslovom Evropa na film
skem platnu in poueevanje zgodovine 
je izsla v okviru projekta Sveta Evrope z 
naslovom Ucenje in poucevanje evrop
ske zgodovine 20. stoletja. Med ci lj i tega 
projekta so tudi cilj i kot npr. vzbuditi za
nimanje pri mladih za sodobne dogod
ke v Evropi, razviti sposobnosti kritiene
ga raziskovanja, vzpodbuditi ueitelje k 
vkl jueitvi evropske dimenzije v pouk 
zgodovine. V okviru tega projekta je iz
slo ze vee knjig 0 uenih nacrtih, uebeni
kih in ueni vsebini, ki so tudi didaktieno
metodieni prirocniki za evropske ueite
Ije zgodovine. 

fUfO,. ~n-t(rtt" • 
'lnem~ lind tlit-tuc:hl",.f IkS10l)' 

Knjiga vsebuje predstavitev 50 evrop
skih filmov (10 nemskih, 15 francoskih, 
8 italijanskih, 4 ruske , 4 angleske, 2 
spanska, 2 turska, en svicarski, en polj
ski, 3 eeskoslovaske). 26 filmov je baN
nih, 24 pa crno-belih filmov (od tega 
dva nema). 

Filmi so razdeljeni na stiri glavne te
me. PNa tematika je nacionalizem in 
vkljueuje PNO svetovno vojno, drugo 
svetovno vojno in ekstremni nacionali-
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zem. Druga tematika so zenske in vklju
euje fi lme, ki poudarjajo trpljenje in 
pogum, proteste in upore zensk. Tretja 
tematika je imigracija in vkljueuje filme, 
ki poudarjajo ilegalno imigracijo, razli
ene poglede imigrantov in zivljenje 
tujcev. Cetrta tema so elovekove pravi
ce in vkljucuje pravice otrok, delavske 
pravice, pravice do drugacnosti, spo
stovanje do manjsin, zaSCito pred ne
strpnostjo, politieno svobodo in politi
eno zatiranje. Filme je zbral Chansel 
Dominique, ueitelj geografije in zgodo
vine, ki je diplomiral iz zgodovine, umet
nostne zgodovine, arheologije, latin
seine, grseine in studija kina. 

Ceprav je filme , ki so predstavljeni v 
publikaciji , tezko dobiti , pa predstavlja 
ta knj iga nekaksen vodnik po evropskih 
fi lmih in podaja tudi konkretne primere, 
kako jih lahko ucitelji in ucenci upora
bljajo pri pouku zgodovine . Vsak film 
predstavlja reziserja in scenarista, 
zgodovinsko ozadje dogodkov v filmu, 
analizo filma (zasnovo in pricakovanja) 
ter predloge za analizo posameznih 
delov filma, dogodkov, oseb s pomoejo 
vprasanj. Ravno ta vprasanja so zan i
miva, saj ueence navajajo na podrobno 
analiza fi lmske vsebine. 

Npr. francoski baNni film Priznanje 
(L'aveu) iz leta 1970, ki ga je zreziral 
znani reziser Costa Gavras, vkljueuje 
teme, kot so totalitarizem, mucenje in 
unieenje osebnosti. Film je bil posnet 
po resnieni zgodbi eeskega politika, 
ministra za zunanje zadeve Arthurja 
Londona, ki je bil obtozen v casu Stali
novih cistk in je napisal knjigo 0 tem, 
kako so bili obtozeni prisiljeni priznati 
namisljene zlocine in kaksne metode 

so bi le uporabljene proti njim. Njegovo 
vlogo je v tem filmu igral francoski igra
lec Yves Montand, njegovo zeno Lise 
pa Simone Signoret. Vprasanja, na ka
tera lahko ueenci ob gledanju filma po
skusajo odgovoriti, so npr. povezana z 
zreziranimi procesi (Kaksni so bili lazni 
procesi?; Kaj je vsebovalo lazno prisil
no priznanje?; Kako je moral obtozeni 
razloziti svoje zloeine?; Kdo so bile pri
ce in kako so se obnasale?; Kako so 
se obnasali sodniki, policisti in tozitelji?; 
Kaksna je bila reakcija udelezencev 
procesa? Kaksen je bil odnos in obna
sanje zene obtozenega? itd.). Na kon
cu predstavitve fi lma pa je se ena nalo
ga, ki predlaga naslednji vprasanji za 
diskusijo: Zakaj se ni Stalinov totalitari
zem omejil na to, da bi odpravil nasprot
nike, kot je to pri diktaturah?; Zakaj so 
bili organizirani ti veliki procesi? (str. 
209-211). 

Stevilni zgodovinski viri, se posebej 
pa tudi filmi, omogoeajo drugaeen 
nacin poucevanja in ueenja, saj prika
zujejo drugacen pogled na svet, razlie
ne obicaje, navade in vrednote evrop
ske druzbe. Propagandni filmi ponavadi 
opravieujejo obstojece sisteme, vojaski 
filmi branijo neki druzbeni, politieni ali 
kulturni sistem, umetniski filmi pa Ie 
posredno sprejemajo ali opravicujejo 
sisteme. Pri zgodovini pa se sicer bolj 
pogosto uporabljajo dokumentarni filrni 
ali solski video programi, ki omogocajo 
vecjo nazornost, predstavnost in ra
zumljivost zgodovinskega dogajanja v 
preteklosti ter tudi vecjo trajnost znanja. 

Evropski filmi so bogat vir informacij 
o druzbi in Ijudeh, njihovem zivljenju, 
problemih in druzbeni nepravienosti. 
Filmi ne predstavljajo vec samo ilustracije 
ali zamenjave tradicionalnega pouka, 
ampak prikazujejo razliene kompleks
ne odnose v druzbi, ki jih ueenci lahko 
uporabljajo za podrobno analizo in vred
notenje. 

Publikacije Sveta Evrope se lahko na
robjo pri Informacijsko-dokumentacij
skem centru Sveta Evrope pri NUK-u, 
Rimska 16, Ljubljana, informacije pa so 
tudi na http://culture/coe.int. 
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SRECANJE UNESCO-vih SOL DB CERKNISKEM JEZERU 
ALI »JEZERO JE, JEZERA NI« 

Srednja gradbena, geodetska in ekonomska sola Ljublja
na je 4. in 5. maja 2001 v okviru leta varovanja naravne in 
kulturne dediscine pripravila dvodnevno sreeanje Unescovih 
sol v vasi Dolenje Jezero ob Cerknlskem jezeru. 

Vee kot petdeset dijakov iz vse Siovenije se je ukvarjalo s 
preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo tega obcutljivega 
obmoeja, ki bi zaradi svojega fenomena zasluzilo vee pozor
nosti. 

UNESCOVO SRECANJE 
V Sioveniji je 59 sol, ki so vkljueene v mednarodno mrezo 

UNESCO ASP-net. V ospredje so postavile stiri temeljne ste
bre izobrazevanja: uciti se, da bi vedeli, ueiti se, da bi znali 
delati , uciti se, da bi znali ziveti v skupnosti, in uciti se biti. 
Nov pogled na ucenje naj bi vsakemu omogoeil ustvarjalno 
in polno zivljenje, kar porneni izrazanje vrednot in potreb 
ter moznosti pridobiti si svoje rnesto v druzbi. 

Namen nasega srecanja je bil ugotoviti, kako doseci 
ravnovesje ekonornskih, socialnih in ekoloskih pot reb in 
kako ornogociti razumevanje vrednot domacemu prebi
valstvu. S svojim videnjem smo zeleli najti mozne resitve za 
trajnostni razvoj tega prelepega koscka nase domovine. 
Pomemben je bil stik z domacim prebivalstvom in seveda 
druzenje mladih. 

Zanimala nas je preteklost, narava (ptice , rastline, jame) 
in druzba - moznosti turizma in drugih gospodarskih dejav
nosti v prihodnje. Deloma smo gradivo pripravi li ze prej, 
delali pa smo v sestih skupinah in se v soli srecevali ze od 
novembra. K sodelovanju smo povabili ze v casu priprav 
druge Unescove sole in z njimi komunicirali prek svetovnega 
spleta. 

Bioloska skupina se je ukvaqala z rastlinstvom in zival
stvom in raziskovala, kako menjava kopnega in vode vpliva 
na ekosistem. Na terenu se jim Ie pridruzil ornitolog. 

Dijaki v geografski skupini so proucevali dejavnosti Ijudi 
na Cerkniskem polju s posebnim poudarkom na ugotav
Ijanju posledic teh dejavnosti v tipicnih ekosistemih obrav
navane pokrajine. Razmisl jali so, katere dejavnosti bi veljalo 
se razvijati in katere omejevati. 

Posebna skupina je ugotavljala potrebe prebivalstva in 
moznosti sirse turisticne ponudbe. 

Cerknisko jezero je svetovna posebnost, vendar po svetu 
obstajajo podobna jezera in ena od skupin jih je skusala 
poiskati. Nasla jih je v Dinarskem krasu , v Spaniji , v Nebra
ski, v nasi blizini pa Doberdobsko jezero. Obstajajo tudi 
druga zanimiva presihajoca obmocja z mnogimi raznolikimi 
kraskimi oblikami . Ti ekosistemi imajo veliko skupnega -
so obcutljivi, tam zivece zivali in rastline so zivljenjsko od
visne od kol icine vode v jezerih , okolisko prebivalstvo pa ni 
nikjer enotno, kako ravnati s svojim okoljem. 

Arhitekturna skupina se je ukvarjala z avtohtono arhitekturo 
tega obmocja. Izbrana poslopja so narisali s crtno risbo, jih iz
merili in pripravili idejne nacrte in tlorise za novo namembnost. 

Kulturnozgodovinska skupina je obravnavala dve podrocji : 
Valvasorja in etnologijo - iskali smo pripovedi in pesmi, ki 
so povezane z jezerom, in proucevali obicaje prebivalstva. 

Program je bil zasnovan tako, da smo pNi dan poslusali 
predavanje 0 podobnih zasCitenih ekosistemih v svetu, po
peljali smo se z lojtrnikom ob jezeru, si ogledali maketo, ki 
prikazuje polnjenje in izpraznitev jezera in se pripravili na 
terensko delo po skupinah. Naslednji dan je dele potekalo 
v delavnicah na terenu, koncali pa smo ga s predstavitvijo 
plakatov in nasih idej za trajnostni razvoj. Na prireditvi so 
nas pocastili poleg domacinov in zupana Cerknice tud i 
predsednik Turisticne zveze Siovenije in vodilni slovenskega 
zdruzenja UNESCO. Z dvodnevnega srecanja smo odsli 
bogatejsi z dragocenimi znanji in novimi prijateljstvi. 

Za marsikoga je voznja z lojtrnikom cisto novo dozivetje. 

DELO KULTURNOIGOOOVINSKE SKUPINE 
Razdeljeno je bilo v dva sklopa. PNi je bil opravljen ze v 

soli, z litreaturo, in je bil namenjen J. V. Valvasorju , njegovi 
zelji, da »nejevernost in nevednost tujcev odpravi« in proslavi 
dezelo Kranjsko . Ob tem je nastala krajsa seminarska 
naloga. Drugi sklop je bil bolj prakticen. Delo je potekalo 
na terenu, ob pogovorih z vascani Dolenjega Jezera in 
primerjavi »zivljenja, ki je bilo in ki je«. 

Valvasorieva korespondenca z Royal Society 
Ker tudi pri Cerkniskem jezeru ne moremo mimo polihi

storja Valvasorja, smo se v kulturnozgodovinski skupini pred 
srecanjem ukvarjali z njegovo korespondenco z Royal So
ciety. Pomembno se nam je zdelo opozoriti nanj z vidika 
sodelovanja z institucijo svetovnega pomena. Ta znanstvena 
druzba je nastala v Londonu leta 1660, da bi se borila proti 
misticizmu in crnosolstvu in da bi pospesevala eksperimen-
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talni pristop k znanosti. Danes je neodvisna ustanova, ki 
podpira raziskave naravoslovnih znanosti pa tudi raziskave 
s podrocja zgodovine znanosti. Valvasor se je ze zavedal, 
da je pomembno vedenje 0 okolju in svetu, v katerem zi
vimo, in da je pomembna tudi povezanost Ijudi z naravo. Na 
podlagi ohranjene korespondence smo lahko ovrednolili Val
vasorjev pomen na mednarodnem podrocju in opozorili na 
to, da je "svojo domovino« ze vee kot pred tristo leli pred
stavil svetu. Ugotovili smo, da se je odloeil opisati fenomen 
Cerkniskega jezera, ker je v glasilu kraljeve druzbe Philoso
phical Translation prebral njegov nepopoln opis. V cetrti knji
gi SLAVE VOJVODINE KRANJSKE pravi: "Tujci tudi pri oko
licanih malo temeljitega in gotovega zvedo, ker jim ti ne vedo 
veliko povedati ... Ta ali oni nekaj ve, nihce pa ne vsega, kar 
bi sicer dognal temeljit raziskovalec.« 

Sam je jezero in zivljenje ob njem prouceval v letih 1684/85 
in si zamisljal, da omogocajo njegovo delovanje podzemne 
votline in jezera v Javornikih in podzemno jezero pod cerkni
skim dnom, ki na zapleten naCin povzrocajo polnjenje in 
praznjenje jezera. Njegov opis so prebrali na seji druzbe 
14. decem bra 1687, svetovno znani astronom Halley pa je 
z vezno posodo tudi praklicno prikazal polnjenje in izprazni
tev jezera. Na temelju tega opisa so Valvasorja izvolili za 
clana Royal Society- postal je cetrti clovek v takratn i Avstriji, 
ki ga je doletela ta cast. 

Valvasor je druzbi napisal osem pisem v latinskem jeziku 
in dobil tudi odgovore, ohranjena pa so nekatera v izvirniku 
(Early Letters), nekatera so prepisana v posebni knjigi pisem 
(Letter Book). Hranijo jih v arhivu, na sedezu druzbe v 
Londonu. Tri pisma in prilogo z opisom Cerkniskega jezera 
je ze I. 1893 v Londonu nasel zgodovinar in publicist Peter 
von Radics. Podrobneje sta se s korespondenco ukvarjala 
dr. Branko Reisp in dr. Janez Sumrada. 

Poleg Slave Vojvodine Kranjske in Korespondence Jane
za Vajkarda Valvasorja z Royal Society smo pri delu pregle
dali se Valvasorjev zbornik ob 300. obletnici izida Slave Voj
vodine Kranjske in clanek Pisrno Edmonda Halleya Valva
sorju, uporabili zgoscenko Zgodovinski casovni trak in iskali 
podatke po svetovnem spletu. 

Etnologija 
Bolj zanimivo kot delo z literaturo je bi lo delo na terenu. 

Nasa skupina se je v Dolenjem Jezeru povecala z gosti z 
goriske gimnazije in 9imnazije J. Plecnika iz Ljubljane, pa 
tudi z ucenkama iz OS iz Cerknice. Iskali smo se znane pri
povedke in pesmi 0 jezeru, proucevali smo zivljenje Ijudi v 
preteklosti in ga s pogovori z domacini primerjali z da
nasnjim. Informacije smo pridobili s kratko anketo. Oblikovali 
smo tudi nekaj predlogov, kako kulturno dediscino uporabiti 
v sodobnosti pri razvoju kraja. 

PRIPOVEDKE 0 NASTANKU JEZERA 
Dijaki so nasli tri pripovedke 0 nastanku jezera: 0 Cerkni

skem jezeru, Za jezero je kriva grofica in Ljubezen sredi 
sovrastva, ki se pojavlja se v dveh inacicah, z razlicnima 
naslovoma. 

Pripovedka 0 Cerkniskem jezeru govori 0 svetnici, ki je 
rada pomagala Ijudem, zato jo je hotel hudic unieiti. Ko mu 
je to koncno uspelo, se je tako zakrohotal, da se je zemlja 
stresla, pridrla je voda in nastalo je jezero. 
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V pripovedki Za jezero je kriva grofica sreeamo grofico, ki 
je rada jedla ribe in se je zbala, da jih bo zanjo zmanjkalo, 
ee jih bodo ribici lovili. Preganjala jih je , ker pa je niso 
ubogali, je poziralnik zamasila in nastalo je jezero. 

Tretja pripovedka govori 0 Ijubezni mlade Karlovcanke in 
Stebereana, otrok grascakov z nasprotne strani doline. 
Oceta sta se mocno sovrazila in preprecila njuno sreeo. 
Karlovcan je od mladega Stebreana zahteval, da pride 
snubit heerko v colnu. Po suhem ni mogoce s colnom preko 
polja, zato je s pomoejo Jezerka - povodnega moza, "kralja 
tolmunov in potokov«, Stebrean ustvaril jezero, ki pa je oba 
zaljubljenca pogubilo. 

Vascani Dolenjega jezera veCinoma poznajo pripoved 0 
Ijubezni in sovrastvu, vedo tudi, da je se vedno mogoee 
videti ostanke gradu Steberg. Posebnost te pripovedi je 
dobrota povodnega moza Jezerka, ki je svetoval Stebreanu, 
kako ustvariti jezero, kajti "nadnaravna bitja v slovenskem 
izrocilu navadno niso dobra s clovekom«. 

PESMI 
Pesmi, ki bi bile posebej vezane na Cerknisko jezero, do

maCini ne poznajo, navajajo Ie pesem z naslovom Preljubo 
Cerknisko jezero, sicer pojejo splosno znane slovenske na
rodne. V vasi deluje posebna skupina zena, ki ohranjajo 
lepoto pevskega izroCi la. Irnenujejo se Jezerke. Pri iskanju 
pesmi s tega podrocja smo naleteli na avdiokaseto s pesrni
mi, ki jih je zbrala in izdala gospa Ljoba Jence, znana 
poznavalka Ijudskih pesmi. 

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
Ljudje ob jezeru so se in se se ukvarjajo z razlienimi go

spodarskimi dejavnostmi. Od nekdanjih so skoraj zamrle 
oglarjenje, sedlarstvo, mlinarstvo in sekanje ledu. Kmetijstva 
je vedno manj, tudi uporabe starih orodij, ceprav jih vascani 
Dolenjega jezera se nekaj hranijo. Najbolj zanimiva so: 
priprava za lupljenje lesa, zag a za led, slamoreznica, pred
vsem pa razlicne priprave za lovljenje rib. Iznajdljivost pri 
tem opravilu je pray zanirniva. Opisal nam jo je gospod Kun
stelj, ki ima manjso etnolosko zbirko kar doma. V njej so 
po leg priprav za 10viJenje rib in orodja se razlicne vrste drsalk, 
saj so se te od vasi do vasi razlikovale. 

Ribolov 
Ribe so lovili z rokarni - brez pripomockov, pobirali so jih 

iz jam, lovili s sakom (zakljem izvrvi), z drevakom, z drazo
dolgo palico, ki je imela na koncu trnek in zabo za vabo, z 
zanko - z njo so predvsem lovili otroci na pasi, s kosern, z 
vrsami (z njimi so lovili tudi rake) in z ostmi. Pozimi so upora
bljali leseni bet - kladivce, s katerim so udarili po ledu, pod 
katerim je bila riba, ki je ob udarcu omedlela. Led so nato 
izsekali s sekiro in ribo pobrali. Pravica do ribolova se je s 
easom spreminjala, vedno pa je obstajal krivolov. Zelo 
zanimiva je delitev ulova rib, predvsem po "raubsicu«. 

Lovili so navadno v skupini. Da ne bi prislo do prepirov, 
so irneli poseben nacin delitve plena. Ribe so stresli na 
pod v kaksnem skednju in jih razdelili na toliko kupov, kot je 
bilo ribicev. Kupe so oblikovali tako, da so ribe polagali po 
velikosti najprej od leve proti desni (od najvecje do manjsih) 
in nato od desne proti levi tako, da so bili kupi priblizno 
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enakovredni. Potem se je delilec obrnil s hrbtom proti razde
Ijenim ribam, eden od ribieev je stopa I od kupa do kupa in 
spraseval, komu naj pripada. Po taki delitvi se niso smeli 
pritozevati in prepirati. 

Pozimi so ribe susili, da so bile dlje easa uporabne, poleti 
pa so jih ohranjali sveze tako, da so jih polagali v lesene ee
bre - plast rib, plast kopriv, plast rib , plast kopriv. Brez hla
dilnikov in zamrzovalnikov so bile uporabne stirinajst (!) dni. 

Nazoren prikaz delitve rib 

Jezero za oddih (turizem) 
Veasih so se poleti v jezeru kopali, pO njem eolnarili, pozimi 

pa drsali. Danes ob jezeru potekajo tudi nove dejavnosti: 
taborjenje (Seukazlet), kolesarjenje, mnogoboji, jadranje, 
jeza, opazovanje ptic, jamarstvo, padalstvo, voznja z lojtr
nikom in pohodnistvo. Vse to in eudovita narava pa privablja 
Ijudi, zato se vse vee vaseanov trudi s turistieno ponudbo. 

SEGE IN NAVAOE 
Anketa je pokazala, da se obieaji (zivljenjske, letne in 

delove segel ne razlikujejo veliko od drugih v Siovenij i in da 
so nekateri po drugi svetovni vojni zamrli. Ohranjajo obieaje 
ob rojstvu otrok, krstu, birmi, naboru, poroki in smrti. Od 
letnih seg ohranjajo skoraj vse, se najbolj je znano pusto
vanje, manj praznujejo nekatere cerkvene praznike (svee
nica, pepelnica), na zalost (ali zadovoljstvo odraslih) pa 
pozabljajo na tepezni dan. 

Ob praznovanjih pripravljajo posebne Jed!: ocvirkovo po
vavanco (potico) in tasce (f1ancate) ob pustu, golobiece (kruh 
v obliki golobice) ob bozieu in presce - hlebeke, ki so jih 
za vse svete (1. november) dobili otroci. 

Najbolj znana jed je kavra (koleraba) ali trojka. Kuhali so 
zgance - koruzne, ajdove in krompirjeve, moenik, struklje, 
fizol, jesprenj, eespljevo kaso - vse to je obieajna hrana 
tudi se danes. Za Dolenje Jezero pa so posebej znaeilne 
skofove (farske) kapice. To je jed, ki so jo gospodinje po
stregle tudi koscem in zanjicam. 

Spretni kuharji lahko preizkusite recept gospe Levar. Testo 
zamesimo iz 1/2 kg moke, 3 jajc, 3 zlic olja, scepca soli in 
vode. Kapice nadevamo s skuto, sadjem ali marmelado. 
Namesto vode lahko za testo uporabimo mleko in 10 dag 
kuhanega in pretlaeenega krompirja. Te kapice nadevamo 
s sunko al i jajenim cvrtjem. Zgneteno testo pustimo pocivati 

vsaj pol ure, nato ga razvaljamo na debelino priblizno 2 
mm in razrezemo na krpice 5 x 5 cm. Na sredino kvadratka 
damo nadev in stisnemo nasprotne vogale. Skofove kapice 
skuharno v slani vodi, vrejo naj 15 min. Ponudimo jih lahko 
kot samostojno jed, z mesom in solato ali kot sladico -
posute z drobtinami prazenimi na maslu in s sladkorjem s 
cimetom. 

KULTURNA OEOISCINA V SOOOBNOSTI 
Za konec smo v skupini oblikovali nekaj predlogov, kako 

kulturno dediseino uporabiti v sodobnosti. Ker je v vasi 
precej opuseenih his oz. posesti, smo si zamisli li , da bi b ilo 
mogoee kaksno preurediti v muzej v naravi. Hiso in gospo
darsko poslopje bi sanirali in opremili s starim pohistvom in 
orodjem. V taksnem muzeju bi lahko mladini prikazali stare 
naCine gospodarjenja in uporabe orodja. 

Ob veeerih bi potekale ure spoznavanja Ijudskih pesmi 
in pripovedi in druzabna sreeanja ob domaci kul inariki. 

Pozimi bi bilo mogoce pripraviti drsanje na doma narejenih 
lesenih drsalkah in v oblekah iz Valvasorjevih easov. 

Pri vseh dejavnostih ob jezeru in zeljah po sirjenju turizma 
pa so mladi udelezenci srecanja ugotovili, da je potrebno 
ohranjat i naravno in kulturno dediseino, paziti nanjo in jo 
sm iselno in preudarno uporabljati. 

Predstavitev dela skupine na javni prireditvi 

Sklep 
Ucenje v naravi - najlepsi ucilnici, nam je poleg novega 

znanja in pogledov mladih na varovanje dediseine dalo 
tudi moznost za nove pristope k ucenju za trajnostni razvoj. 
V konkretnem stiku z naravo smo s strokovnjaki in domacini 
odkrivali prednosti in omejitve, ki izhajajo iz enkratnosti 
obmoeja. Tako smo se z razlicnimi metod ami dela (bol j 
aktivnimi za dijake) oddaljili od stereotipa "kreda, tabla« in 
se uCiIi bolj "v zivo« . Dijaki so b ili navduseni in predlagal i se 
vee takih srecanj. 



Mednarodno sodelovanje sol 

'Bmm, 
V Sioveniji deluje 59 sol, povezanih v mrezo UNESCO

ASP-net . SGGES je v okviru leta varovanja naravne in 
kulturne dediseine pripravila interdisciplinarno sreeanje 
ob Cerkniskem jezeru. Delali smo v vee skupinah. V 
kulturnozgodovinski skupini smo se udelezenci ukvarjali 
z dvema temama. 

S pomoejo literature smo ovrednotili neprecenljiv 
prispevek Janeza Vajkarda Valvasorja k spoznavanju 
fenomena presihajocega jezera. Njegovo proucevanje 
in opis presihanja, ki ga je poslal Royal Society, sta 
bistveno razsirila vedenje 0 takratni Kranjski, njemu pa 
zagotovila clanstvo v tej pomembni znanstveni instituciji . 

V pogovoru z domacini smo odkrivali se zive 
pripovedke, pesmi in obicaje, tipicne za to obmoeje. 
Pripravili smo nekaj predlogov, kako bi lahko »jezero, ki 
je in ga ni" in pokrajino ob njem eim bolj ohranili. 

Srecanje je dalo tudi moznosti za nove naeine ucenja, 
za oblikovanje novega odnosa do okolja, v katerem 
zivimo. 

Llteratura 

J. J'valvasar: Siava vojvodine Kranjske, MK, Ljubljana 1984. 
B. Reisp: Korespondenca Janeza Vajkarda Valvasorja z Royal Soci

ety, SAZU, Il.raz: Korespondenca pomembnih Siovencev, 8,1987. 
P Habie: Valvasorjev in dana?mji fXIgled na presihanje Cerkniskega jezera, 
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ZAVOD REPUBUKE SLOVENIJE ZA SOLSNO 
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Oanijela Herlah 

SRECANJE UNESCO ASP -
NET SOL NA PRVI OS 
SLOVENJ BRADEC 
PROJEKTNI DNEVI 
Ohranimo preteklost 

Nase mesto Siovenj Gradec je clan svetovne druzine 
Organizacije mest - glasnikov miru (Peace Messenger Cit
ies), zato je 23. in 24. oktobra 2001, potekalo srecanje slo
venskih UNESCO ASP-net sol na Prvi osnovni soli Siovenj 
Gradec in v mestu Siovenj Gradec. Nasa sola - Prva 
osnovna sola Siovenj Gradec - je pridruzena elanica Unesco 
sol od leta 1996 in vsa ta leta posveca posebno pozornost 
spodbujanju strpnosti in osvescanju vseh k spostovanju 
drugaenosti. Pomen srecanj Unesco sol je v druzenju, spo
znavanju ter pridobivanju novega znanja z razlicnih podrocij. 

Leto 2001 so Zdruzeni narodi razglasili za mednarodno 
leto prostovoljcev. Tudi na nasi soli poteka zelo uspesno 
dele prostovoljcev. Prostovoljci so vkljuceni v dejavnosti , ki 
spremljajo sam ueni proces (pomagajo pred in po pouku, 
pri projektnih in naravoslovnih dnevih, posebej pa v prvih 
razredih devetletke). 

Program Mirovniskega festivala je potekal tako na soli kot 
tudi v samem srediseu mesta. Koordinatorica Unesco 
programa na nasi soli je ueiteljica angleskega jezika 
Bernarda Ziodej, ki se ze nekaj let zelo trudi in vsem peda
goskim delavcem nase sole, podrobneje prikaze vse dog a-

janje na razlienih srecanjih teh sol. Tako celoten kolektiv zivi 
v tem duhu. 

Prvi dan Mirovniskega festival a smo sprejeli goste, jih po
peljali na otvoritev razstave Mestne obcine Siovenj Gradec, 
na sreeanje z zupanom Mestne obCine Siovenj Gradec g. 
Janezom Komljancem. Gostje so se udelezili tudi dogajanja 
v starem mestnem jedru, zvecer pa so na spoznavnem 
veceru, ki je potekal na nasi soli, stkali nove prijateljske vezi. 
Naslednj i dan so se udelezili nasih delavnic, se sezminili z 
znaeilnostmi nasega kraja v preteklosti , v "debatnem" klubu 
klepetali , poskusali razumeti nase nareeje in na racunalniku 
prek elektronske konference posiljali sporoeila na temo Mir 
je pot. 

Vsi udelezenci srecanja smo ustvarjali v razlicnih delavni
cah na naslednje teme: 
• Narecja, Ijudske sege in navade 
• Spoznajmo mojo domaCijo - moj kraj 
• Ljudske pesmi in glasbila 
• Igre za prosti cas 
• Zdrava prehrana 
• Po zgancih disi 
• Racunalnistvo in internet 
• Likovna delavnica 
• Tehnicna delavnica 
• Debatni klub na temo "PROTI KSENOFOBIJI - ZA 

STRPNOST" 

Ucenci 7. in 8. razredov so se prostovoljno vpisovali v te 
delavnice glede na interes , kar je omogoealo veejo 
ustvarjalnost in zavzetost pri izvedbi razlienih del. V delavnice 
so se vkljueili vsi ucitelji predmetnega pouka in tudi nekaj 
ueiteljev razrednega pouka. Tako je vse dni celotna sola 
zivela s projektnimi dnevi. 

Sem profesorica razrednega pouka, a ker vodim na soli 
folklorni krozek, so me povabili k sodelovanju v delavnicah 
na predmetni stopnji . 



= 
Mednarodno sodelovanje sol I 

Delavnica, 0 kateri bom spregovorila, je imela naslov 
Sege, navade in obicaji nasega kraja. 

Vemo, da se izrocilo nasih prednikov vedno bolj izgublja. 
Malo Ijudi se lahko pokaze in pove, kako so delali in se 
veselili v preteklosti in kako so znale nase vasi iz najtezjih 
opravil narediti praznik. K opravilom so Ijudje prihajali praZnje 
obleceni, saj so vedeli, da vecer ne bo minil brez plesa in 
zabave. Snov 0 preteklosti lahko crpamo iz pisnih, slikovnih 
virov, a zive besede je vedno manj. V nekaterih krajih se 
Ijudje zavedajo tega problema in zavzeto zbirajo, restavrirajo 
in nato razstavljajo ter tako ohranjajo sledove nase prete
klosti. 

Zadnjih nekaj let opazam, da lastniki najdene predmete 
iz preteklosti vedno bolj cenijo, cuvajo, shranjujejo, obna
vljajo in nato na primernih mestih razstavljajo. Zelijo ohraniti 
vire, ki so dokaz zivljenja nekoc, kar je seveda obcudovanja 
vredno. 

Nasa delavnica je stela 17 ucencev in ucenk iz 7. in 8. 
razredov, delo pa je bilo razdeljeno na tri dni. 

Prvi dan smo po skupinah proucevali sege, navade, obica
je, razlicne igre, iskali zbadljivke s pomocjo knj ig, starih revij 
in casopisov. Vse pomembno smo zapisali in dobili zanimiv 
plakat z naslovom STARINE - sen DOMOVINE. 

Ze med samim delom smo si pripovedovali zanimivosti, 
ki smo jih sproti prebrali: saljivke , navade, obicaje in 
nenapisane zakone, ki so med Ijudmi prav tako veljali kot 
zapisani. Med tem iskanjem po literaturi so se ucenci naucili 
razlicnih iger ("Kowo vrtet«, pobiranje zlice in klobuka s tal z 
usti, preskakovanje eez hrbet sedecega na klopi, polaganje 
klobuka na sosedovo glavo ... J, s katerimi so se nekoc 
fantje po napornem delu razvedrili. Seveda so bile te igre 
ucencem zelo zanimive, saj so jih prvic videli, zraven pa so 
se zabavali in smejali. 

Drugi dan smo ucencem predstavili obicaje, navade nase
ga kraja - lickanje koruze, predenje ovcje volne , trenje 
orehov in drugih semen, zraven pa tudi vse, kar je po na
pornem delu sledilo, od petja, pripovedovanja zbadljivk, na
gajanja pri delu, pripovedovanja grozljivih zgodb, do igranja 
na harmoniko. 

Da smo te obicaje lahko prikazali, smo potrebovali ustre
zen material, za iskanje le-tega pa porabili kar nekaj casa . 
Res je, da na enem mestu nimajo vec vseh potrebnih 
pripomockov, a sreca, da imajo vsaj nekaj in tako smo na 
razlienih kmetijah dobili vse potrebno za izvedbo delavnice. 

Ker za prikaz predenja na kolovratu nisem dobila predice, 
sem se tega dela morala nauciti sam a in potem to pokazali 
ucencem. 

Pri obdelavi volne sem ucencem pokazala celoten potek, 
od pravilne priprave ostrizene volne, krtacenja, predenja na 
kolovratu, navijanja prediva na motovilo, do pletenja toplih 
volnenih nogavic. 

Poskusite , deja je zelo zanimivo in te kar pritegne, je pa 
seveda potrebno kar veliko vaje, da ujames ritem in dobis 
ta pravo nit. 

Lickanje koruze nekaterim ucencem ni tako neznano, saj 
tudi danes ponekod tako obdelujejo koruzo in jo pripravljajo 
za susenje. Posebej je ucence pritegnilo spoznanje, da so 
se nekoc med delom znali tudi zabavati, ponagajati in tako 
pozabiti na tezek delovni dan. Za lickanje je posebej zna
Cilno "bulanje« koruznega licja za obleke. To je bila prava 
zabava! 

Ucenci so tudi izvedeli, da so ob dolgih zimskih vecerih 
ob topli peci trli orehe, lusCili razlicna semena in zraven peli, 
igrali na doma narejena glasbila, si pripovedovali saljivke in 
grozljivke. Zanimivo, da so se zelo radi strasili. 

Po tej predstavitvi so se ucenci razdelili v manjse skupine 
in se teh opravil zaceli uciti. Vsak ucenec je bil zaposlen ob 
nekem predmetu, lahko pa so se tudi menjavali in preizkusali 
razlicna del a ter zraven ugotavljali, kako so nekoc tezko 
delali. 

Pri tem delu nas je spremljal ucenec 8. razreda s 
harmoniko, zraven smo peli Ijudske pesmi in imeli obcutek, 
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I M e dn a rodno s odelovanje sol 

da smo se popeljali sto let nazaj. Vsi smo se zelo zabavali 
in zraven izvedeli veliko zanimivega, se naueili nekaterih 
lazjih opravil in jih na novo obudili. 

Z nami so bili ta dan tudi ueenci in njihovi mentorji iz druglh 
slovenskih Unesco sol (OS Frana Kranjca Celje, OS Maksa 
Pletersnika - Pisece, OS Apace, OS 16. Decembra -

. Mojstrana, OS Cirila Kosmaea - Piran, OS Zreee, OS Bratov 
PolanCieev - Maribor, OS Grize, OS Smihel Novo mesto, 
OS Ledina - Ljubljana, 1. OS Rogaska Slatina) in verjamem, 
da so ob nas uzivali , saUe bilo tudi zanje to nekaj novega, 
nekaj ze pozabljenega. Solam, ki so se udelezile letosnjega 
sreeanja, smo teden dni prej poslali teme nasih delavnic, 
tako so lahko tudi oni sodelovali v tistih , kjer je bit njihov 
interes najvecji. Imeli pa so tudi moznost prehajanja iz ene 
delavnice v drugo. 

Tretji dan so se delavnice predstavile ostalim ueencem in 
uciteljem na soli. Gledalci so biti navduseni in ueenci so 
sprejeli veliko pohval. 

•••••••••••••••••••••••• 

Vtisi udelezencev nase delavnice: 
• 0 preteklosti smo izvedeli veliko novega, kar je bilo ze 

pozabljeno. 
• Zelo smo uzivali ob razl icnih igrah, ki jih do sedaj nismo 

poznali. 
• Veliko novih orodij in drugih pripomockov smo videl i prvic. 

Tudi v preteklosti niso pozabili na zabavo, kar je tudi sedaj 
za nas vse zelo pomembno. 

• Veli ko novih zbadljivk in salj ivk smo slisali. 
• Ueitellica nas je oblekla v oblaeila iz preteklosti , zdeli 

smo se smesni drug drugemu. 
Se bolj zanimivo je bilo zaradi spremllave harmonike in 
petja. 

• Se se bomo udeleziti podobnih delavn ic. 

Mnenja ueencev 0 projektnih dnevih: 
• Projektni dnevi so zanimivi, ker si delavnice lahko izbl-

ramo sami. 
• Delo poteka sproseeno, zanimivo , zabavno in poucno. 
• Gostje so zanimivi , bilo bi jih lahko se vee. 
• Predvsem zanimivo, ker ni strogo usmerjen pouk. 
• Prisli smo do zanimivih ugotovitev, obudili preteklost. 

Kaj bi lahko izboljsali po mnenju ueencev? 
• Delo v delavnicah bi lahko prestavili kam drugam, zunaj 

solskih prostorov (nekatere delavnice seveda ze sedaj 
potekajo kje drugje npr. v naravi , v podletjih .. . ). 

• Ponekod prevee predavanj . 
• Bilo bi se bolje, ee bi lahko teme delavnic izbirali ueenci 

sami. 
• Projektni dnevi bi lahko trajali se dlje easa oz. lahko bi 

bit i pogostejsi. 

Ob koncu naslh projektnih dni smo spoznali , da so se 
znali nekoe, kljub napornemu, tezkemu delu, tudi poveseliti 
in zabavati, kar nam mogoee sedaj ob tem tempu zivljenja 
ne uspeva prevec. Prisli smo tudi do ugotovitve , da moramo 
ceniti in obujati naso preteklost. 

Zagotovo pa bomo take delavnice se ponovili, jim kaj 
novega oz. »starega« dodali. 

V vseh delavnicah so v teh dneh veliko ustvarili in se na 
koncu tudi predstavili , vse izdelke smo razstavili v avli sole, 
nekaj zbranih informacij pa so ueenci prenesli tudi na naso 
spletno stran, saj so ueenci fotografi budno slikali, ueenci 
novinarji pa kar med samim potekom zapisovali razliene 
vtise in mnenja udelezencev delavnic. Nastalo je kar veliko 
slikovnega in pisnega grad iva. Nekateri ueenci so napisali 
tudi spise 0 svoji delavnici . 
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Sem nar 

Sonja Bregar 

NOVE SMERI V POUCEVANJU ZGODOVINE 
(seminar, York 26. 3. 2002 do 3. 3. 2002) 

Sestdnevni seminar z naslovom »Nove smeri v poueevanju 
zgodovine« v Yorku je bil razdeljen na vee vsebinskih 
sklopov: 
• uporaba viraY pri pouku zgodovine, 
• uporaba muzejev in spomenikov kulturne dediscine 

(mestna jedra, stavbna dediscina itd.) kot viray pri pouku 
zgodovine, 

• interpretacija zgodovine, 
• uebeniki, 
• naertovanje uene ure zgodovine, 
• poucevanje 0 razlienostih. 

Predavanjem so sledile delavnice, v katerih smo udele
zenci , razdeljeni v skupine, izmenjali izkusnje in razpravljali 
o temi predavanja. Prakticni del seminarja je vseboval obisk 
sole , muzeja in cistercijanskega samostana, ki danes nima 
vee svoje prvotne funkcije, ampakje uvrscen med tiste pri
mere stavbne dediseine, ki jih lahko ucitelji uvrstijo v pouk 
zgodovine. 

V elanku predstavljam uporabo virov pri pouku zgodovine, 
ocenjevanje in preverjanje znanja na podlagi zgodovinskih 
virov in uporabo muzejev kot virov za poueevanje zgodovine 
v Veliki Britaniji. 

Uporaba virov pri pouku zgodovine in preverjanju 
fer ocenjevanju znanja 

Med prvimi je bila predstavljena tema 0 uporabi virov 
pri pouku zgodovine v Veliki Britaniji in oblikovanje nalog 
za preverjanje in ocenjevanje znanja na temeljni zgodo
vinskih viray. Uporaba viraY pri pouku zgodovine, pred
stavljena na seminarju, se je izkazala pri udelezbi ucnih ur 
v soli v Yorku za izredno ucinkovito. Viri niso sluzili Ie za 
ilustracijo povedanega ali zgolj za motivacijo, ampak 
so z njimi ucenci ob razlicnih dejavnostih aktivno in sa
mostojno pridobivali znanje in vescine. Tako so na primer 
imeli (12-letni) ucenci nalogo, da napisejo v vlogi novinarja 
easopisni clanek 0 vzrakih za kmecke upore v Veliki Britanji 
na temelju viraY v ucbeniku. Clanek so lahko tudi slikovno 
opremili , dodali spremno besedilo in izbrali zanimiv naslov, 
ki naj bi pritegnil bralca. Cilj taksne ucne ure je bil pridobiti 
poleg vsebinskega znanja tudi dolocene veseine, saj so 
morali ucenci prebrati in analizirati vecje stevilo viray in iz 
njih razbrati razlicne vzroke za kmecke upore ter ponovno v 
obliki elanka sintetizirati informacije in umestiti dogajanje v 
casovni okvir. Uciteljica je pri ocenjevanju izdelka upostevala 
razumevanje naloge, veseino analize viraY (koliko vzrakov 
za kmeeke upore so ueenci razbrali iz razlicnih viray in 
sintezo pridobljenih informacij). 

Kot nam je bilo predstavljeno na seminarju, uporabljajo 
v Veliki Britaniji vire tudi pri preverjanju in ocenjevanju 
znanja.' Predstavitev moznih pristopov k uporabi virov pri 

1 Povzeto p? gradivu s semmarja in Pledavatelju Johnu HamefJU. 

ocenjevanju in preverjanju znanja, je tako temeljila na 
kljuenem vprasanju , kako bomo ocenili uceneevo znanje 
in vescine. Pri tem naj bi upostevali cilje ocenjevanja, za
htevnost vprasanj in kakovost odgovorav. 
Cilji ocenjevanja so tako lahko naslednji : 
• izbor bistvenih informacij iz vira, 
• razumevanje vira, 
• sklepanje , 
• vrednotenje zanesljivosti vira, 
• uporaba vira v podpora utemeljevanju. 

Zahtevnost vprasanj , zastavljenih v nalogi za ocenjevanje 
znanja, je odvisna od stevilnih dejavnikov: 
• od c iljev ocenjevanja, 

od jezika in stevila viray, 
• od vrste informacij , ki jih morajo ucenci razbrati iz vira, 
• od ucenceve spretnosti dela z viri, 
• od tipa in strukture vprasanj (npr. zaprt%dprtovprasanje). 

Ob primerjavi uporabe viraY pri pouku zgodovine in pre
verjanju in ocenjevanju znanja v Veliki Britaniji in Sioveniji je 
pri nas poucevanje zgodovine se vedno prevec usmerjeno 
v vsebinsko znanje in ne k pracesom in veseinam (razume
vanje, dajanje primerov, utemeljevanje, analiza, sinteza, kriti
cna presoja itd.), ki bi jih ueenci pridobili pri samem delu z 
viri. Logicna posledica taksnega stanja je preverjanje in oce
njevanje znanja, ki pray tako temelji zgolj na vsebini in ne 
tudi na preverjanju in ocenjevanju razlienih vesein ueencev. 

Ob opazovanju ucnih ur zgodovine v britanski soli in pri
merjavi teh z ucnimi urami zgodovine v Sioveniji lahko ugoto
vimo, da gre za dva povsem razlicna koncepta solskega 
sistema, zaradi cesar so ludi nekateri pristopi k poueevanju 
in ueenju zgodovine razlicni. Pri tem ne gre toliko za didak
ticni vidik ucnih ur, saj so metode in oblike dela ludi v sloven
skih solah raznolike in aktivne, pray tako se uporabljajo 
razliena didakticna sredstva in tudi viri. Razlike so predvsem 
sistemske narave: 
1. V Sioveniji traja solska ura 45 minut (v Veliki Britaniji 75 

ali 35) , pri cemer moramo v casu 45 minut obravnavati 
ueno snov in hkrali tudi uslno ocenili znanje enega ali 
dveh, veasih tudi vee ueencev. 

2. Ucni nacrti v Sioveniji so vsebinsko zelo obsezni, ob lem 
pa moramo ucilelji predelati vse predpisane vsebine v 
okviru dolcenega stevila ur za posamezni razred. Inten
zivnost obravnave posamezne ucne leme je sicer odvi
sna od ucilelja, ki lahko izbere vsebine, kalere bo obrav
naval bolj ozirama manj poglobljeno, vendar je navkljub 
lemu obravnavanje uenih vsebin prehitro, ee hoeemo 
izpolnili predpisano realizacijo ur ob koncu leta. 

3. Ueno snov zgodovine obravnavamo v osnovnih in sred
njih solah kranolosko od prazgodovine do zgodovine 20. 
stoletja kar pomeni, da se v srednjih solah uene vsebine 
ponovijo, vendar v bolj poglobljeni in obsezni obliki. V 
britanskem kurikulumu za srednje sole je mozna izbira 
dolocenega slevila vsebin iz britanske, evrapske in 



svetovne zgodovine - za posamezne vsebinske sklope 
ostane tako vee ucnih ur, kar omogoea delo z viri. 

4. Britanski uebeniki za zgodovino temeljijo na virih in 
aktivnostih za ucence. V slovenskih ucbenikih ali delovnih 
zvezkih je z redkimi izjemami razmerje med viri in tekstom 
v prid slednjim. Za kakovosten pouk zgodovine ob virih 
bi morali imeti tudi ucitelji na razpolago razlicne zbirke 
primerjalnih virov za vsa zgodovinska obdobja. 

5. UCitelji v slovenskih solah praviloma tudi nimamo dovolj 
vesein za poueevanje zgodovine z viri in navajanje ucen
cev za aktivno in samostojno deja z njimi, pri eemer bi 
lahko razvijali razliene vescine. 

Uporaba muzejev in stavbne kulturne dediscine 
pri pouku zgodovine 

V okviru seminarja smo obiskali Yorvik Museum, Archaeo
logical Resource Center ter individualno Railway Museum 
- kler so nam bile predstavljene ucne aktivnosti za tam
kajsnje ucence. 

V Veliki Britaniji je tradicija sodelovanja med solami in 
muzeji na podrocju skupnega naCrtovanja ucnih aktiv
nosti v povezavi z vsebinami iz ucnih nacrtov zgodovine 
ze mocno utrjena. Razlog za to lahko najdemo v poudar
janju lokalne zgodovine v ucnih naertih in stem vkljucevanje 
lokalnih rnuzejev, mestnih jeder, stavbne dediseine itd. v 
pouk zgodovine. Med najbolj dejavnimi organizacijami na 
tern podrocju je English Haritage, v okviru katerega obstaja 
poseben izobraZevalni oddelek - English Heritage Educa
tion, kjer poleg uebenikov in knjig za solsko mladino pri
pravljajo tudi prirocnike za uCitelje , v katerih s konkretnimi 
primeri svetujejo, kako naj vkljucijo muzeje ali stavbno dedi
seino v pouk zgodovine. 

Poleg pravih eksponatov (s katerimi delajo ucenci po 
muzeoloskih pravilih, kar prispeva tudi k ozaveseanju 0 po
menu ravnanja s kulturno dediscino) uporabljajo v britanskih 
muzejih tudi kopije originalov in razne modele za sesta
vljanje. 

Pravo presenecenje je bil v tem primeru Arheoloski cen
ter v Yorviku (Archae logical Reosurce Centre), kjer smo lahko 
opazovali ucno dejavnost za ucence iz bliznje sole. Le-ti so 
ob nazorni predstavitvi, simulaciji in delu s (pravimi!) ekspo
nati spoznali delo arheologov pri 20-letnem izkopavanju, 
interpretaciji in rekonstrukciji vikingskega obdobja in njiho
vega naCina zivljenja v Yorku. 

V prvem prostoru omenjenega centra so tako ob steni, 
pobarvani z razlienimi barvami, spoznali arheoloske plasti. 
V malih vdolbinah stene so bili manjsi ostanki (kosti), ki so 
jih ueenci lahko vzeli v roke in tako spoznali, kaj vse arheologi 
najdejo pri izkopavanjih . V drugem prosotru so se ucenci 
preizkusili v prepoznavanju in razvrscanju ostankov (skoljke, 
usnje, kosti , ostanki ozganega lesa in loneenine) , najdenih 
v razlicnih plasteh zemlje. Sledilo je merjenje in opisovanje 
le-teh in ugotavljanje, kaj nam lahko povedo 0 vsakdanjem 
zivljenju Vikingov na tem obmocju. 

Omenjena pedagoska dejavnost za ucence Ie nastala na 
podlagi kurikuluma za 3. in 4. razred osnovne sole, ki vse
buje tudi vsebinski sklop z naslovom »Why people invaded 
and sattled in Britain in the past?«, povezan z britansko 

2 Povzeto po WI/IoWW';orvik-viklng-centre co.uk. 
3 Povzeto po grOOivu s sem,nar)3 C Culpin, No puzzle, 110 learning" how to make your Me viSits 

ngorous, lascinantlng and indispensable, York, 2002. 

zgodovino iz rimskega, anglo-saksonskega in vikingskega 
obdobja.' 

Ob primerjavi britanskih muzejev z izkusnjami v slovenskih 
je tako mogoce opaziti dolocene razlike na naslednjih 
podrocjih: 
• usklajevanja uCiteljev in muzejskih pedagogov pri 

oblikovanju ucnih aktivnosti za ucence so v slovenskih 
muzejih prej izjema kot pravilo, 

• opazno pomanjkanje aktivnih ucnih oblik in metod dela, 
saj (z izjemami Mestnega muzeja Ljubljana, Narodne 
galerije, Siovenskega solskega muzeja in Dolenjskega 
muzeja ... ) prevladujejo tradicionalna vodstva po zbir
kah, pri cemer ucenci razvijajo zgolj vescino poslusanja 
in opazovanja. V Veliki Britaniji poudarjajo vlogo muzejev 
in stavbne kulturne dediscine ne Ie v okviru pridobivanja 
znanja, ampak tudi raznolikih veSCin. Po Chrisu Culpinu3 

tako ucenci razvijajo vescine opazovanja, pomnjenja, 
zastavljanja vprasanj, primerjanja, povezovanja vizual
nega s pisnimi viri, ustvarjanje splosnih informacij itd. 
Povezovanje vesCin z znanjem jim omogoca razume
vanje resnicnih zgodovinskih situacij in skozi razlicne 
ostanke tudi globlje razumevanje zivljenja Ijudi v pre
teklosti. Eksponati v muzeju v tem primeru niso Ie brez
osebni, mrtvi ostanki preteklosti, ampak nam sporocajo 
o stevilnih vidikih vsakdanjega zivljenja v preteklosti: funk
cionalnost, obrtnisko spretnost, premoznost ali pomemb
nost uporabnika predmeta, estetsko dovrsenost itd., 

• pray tako problematicna v slovenskih muzejih so didakti
cna sredstva, kot so kopije originalov ter moznost izpo
soje didakticnih sredstev oddaljenim solam. Po izkusnjah 
v Ijubljanskih muzejih vkljucuje kopije originalov v dejav
nosti za ucence Ie Mestni muzej Ljubljana, in sicer v 
programih »Markus ima 161et" ter »Emonec v razredu«. 

Kljub omenjenim pomanjkljivostim pa je tudi v nekaterih 
slovenskih muzejih narejen korak od tradicionalnih vodstev 
po razstavi k aktivnim ucnim dejavnostim za ucence, vendar 
pa te niso nastajale v sodelovanju med ucitelj i in muzejskimi 
pedagogi. Cilji teh aktivnosti zato pogosto niso usklajeni s 
cilj i, ki bi jih zeleli doseei ucitelji z ucno uro v muzeju. Vzrok 
za slednje je verjetno v pomanjkanju pobude za nacrtno 
medsebojno sodelovanje. 

Seminar v Yorku je z vsebinami in predstavitvami le-teh 
odprl stevilna vprasanja 0 poucevanju zgodovine pri nas, 0 

vlogi lokalne zgodovine in vkljucevanju muzejev ter stavbne 
dediscine v pouk zgodovine. 

Vlrl 

GradivQ s seminarja, York , 26. 2. do 3. 3. 2002. 
WWWoN.jorvik-viking-centre.co.uk 
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Marjeta Kra/j 

Mednarodna konferenca CDRSEE V Atenah 
Od 4. do 7. aprila 2002 je v Atenah potekala mednarodna 

konferenca z naslovom History Teaching in Southeast Eu
rope - Present and Future, ki jo je organiziral Center for 
Democracy and Reconciliation in Southeast Europe. 
Konference so se udelezili tudi predstavniki iz Siovenije pod 
vodstvom dr. Boza Repeta. Na konferenci so bili tudi pred
stavniki Hrvaske, Zvezne republike Jugoslavije, Bosne in 
Hercegovine, Makedonije, Albanije, Grcije, Boigarije, Romu
nije, Cipra in Turci je . Konferenco so s svojimi spodbudami 
za ucinkovito delo odprli predstavniki ustanoviteljev g. Costa 
Carras, dr. Denis MacShane (British Foreign and Common
wealth Office) in metropolit John of Pergamon, predsednik 
Athens Academy. Med povabljenimi so bili tudi stevilni 
novinarji ter predstavniki solskih ministrstev iz razlicnih drzav. 

Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Eu
rope (CDRSEE) ima svoj sedez v Solunu v GrCiji. Ustanovljen 
je bil z namenom, da bi v drzavah jugovzhodne Evrope 
poskusali zmanjsevati stereotipe, ki nastajajo pri interpre
taciji zgodovinskih dogodkov med narodi, ki zivijo v nepo
sredni blizini ali jih celo delijo meje v jugovzhodni Evropi . Ti 
stereotipi so najveckrat vzrok za napetosti na tem podrocju. 

Cilj organizacije je najti moznost, kako pri pouku zgodovine 
najbolj primerno obravnavati sporne teme iz sodobne zgo
dovine, ki vplivajo na sedanje odnose med drzavami na 
tem prostoru. Zato je potrebno prilagoditi ucne nacrte, ucbe
nike in usposobiti ucitelje za uporabo primernih metod pri 
poucevanju zgodovine. 

Namen te konference je bil seznaniti strokovno javnost 0 

njihovem dosedanjem delu, ki so ga zaceli ze leta 1998. V 

stevilnih delavnicah, ki so potekale v razlicnih drzavah Ro
muniji, Cipru, Makedoniji, Grciji, Turciji in Sioveniji, so pred
stavniki drzav, predvsem pa ucitelji zgodovine, poskusali 
najti moznosti, kako obravnavati najbolj sporne teme. Srece
vali so se na delavnicah, predlagali resitve in usklajevali svoja 
stalisca. Delo je potekalo v dveh smereh. Prva je bila prouce
vanje ucnih nacrtov in ucbenikov, druga, pomembnejsa, pa 
usposabljanje uciteljev. 

Tako je nastalo veliko grad iva, ki so ga objavili v dveh 
knjigah z naslovom Teaching the History of Southeasteren 
Europe in Clio in the Balkans.' The Politics of History Educa
tion in Southeast Europe. 

Na konferenci so prvi dan vodje posameznih delavnic 
pod ali poroCila 0 opravljenem delu in njihovih ugotovitvah 
ter nakazali moznosti, kako naj bi se zaceti procesi na
daljevali. V diskusiji po predstavitvah je bilo izrecenih veliko 
pohval 0 dosedanjem delu, pri tem pa so se pokazale se 
mnoge tezave, na katere naletijo pri uresnicevanju teh idej 
v posameznih drzavah. Drzave so med seboj zelo razlicne. 
Solski sistem v nekaterih drzavah ni naklonjen tem idejam, 
drugod pa politicne razmere se niso zrele za taksne 
spremembe. 

Naslednji dan so organizirali delavnice, v katerih so posa
mezni ucitelji razlicnih drzav predstavili, kako so v razredu 
izvedli ucno uro s sporno temo in kaksni so bili odzivi ucen
cev. Temu so sledile delavnice, v katerih smo udelezenci 
ugotavljali, na katerih podrocjih bi morali bolj delovati in 
uvajati spremembe, da bi bili dosezeni ti cilji. 

V zakljucnem porocilu predstavljenem v plenarnem delu 
je dr. Bozo Repe predstavil razmere pri poucevanju zgodo
vine v slovenskih solah. Nase razmere se razlikujejo od raz
mer v drzavah jugovzhodne Evrope. Reforme v nasem sol
skem sistemu so te in podobne ideje ze upostevale in udeja
njile. Imamo tudi nekaj sodobnih ucbenikov in tudi ze 
usposobljene uCitelje za tako poucevanje zgodovine. Pri 
oblikovanju stalisc pa smo sodelovali tudi ucitelji zgodovine 
Biljana Frece (OS Primoza Trubarja, Lasko) , Helena Pacnik 
(OS Konjice pri Dravinji) in Marjeta Kralj (Srednja biotehniska 
sola Kranj). 

V neformalnem delu konference smo si udelezenci izme
njali nase izkusnje pri poucevanju zgodovine in navezali 
stevilne prijateljske vezi. Tridnevno mednarodno konferenco 
smo zakljucili z ogledom atenskih znamenitosti. Posebna 
pohvala gre organizatorjem, ki so s svojo prizadevnostjo in 
prijaznostjo poskrbeli za prijetno pocutje in nastanitev udele
zencev ter zagotovili nemoteno in ustvarjalno delo na 
konferenci. 
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Evropa in slovenske deiele v obclobju 1815·1848 
Avtor Bo~idar Mrevlje s prilujoeim delom nadaljuje serijo prirolnikov za 

ulitelje zgodovine v osnovni ~oli. Struktura in vsebinska zasnova je enaka 
kot pri obeh, ki sta ~e iz~la (Rojstvo modeme Evrope in Evropa in svet od 
16. do 18. stoletja); vsako poglavje je sestavljeno iz ulno-ciljne strukture, 
motiva-cijskega pristopa in strokovno-teoretilnih osnov. 

V knjigi so obdelani trije vsebinski sklopi: Evropa in slovenske de~ele v 
obdobju 1815-1848, Siovenci od 1815-1848, Revolucija v habsbur~ki 
monarhiji in na Siovenskem. 

Delo so strokovno pregledali in ocenili: dr. ~tefan Trojar, Pavia Karba, 
Vilma Bradnik in Vojko Kunaver. 

Narocrre ga lahko plsno. po telefonu ali faksu na naslov: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
~OLSTVo. PoIJan~ka 28, 000 Ljubljana, tel. 01/300 51 13, faks: 01/300 51 99, e·poSta: 

• 



INTERDISCIPLINARNOST NA UeNI EKSKURZIJI 
ALI OGLED MUZEJA PREMOGOVNISTVA V VELENJU 
Kako uresniciti princip interdisciplinarnosti ucne 
snovi na predmetni stopnji osnovne sole 

Slikovno gradivo k clanku 
sstrani 18-19. 

Ob ob isku muzeja se obiskovalci vazijo s pravim jamskim vlakom. 

»Jamomerec« 



,I Navodlla avlorjem n avlor cam 

Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov 
V zelji, da bi dosegli enotno obliko Ciankov in prispevkov ter poenostavili redakcjski postopek, avtorje in avtorice 61ankov 

in prispevkov prosimo, da v eim veeji meri upostevajo naslednja navodila za pisanje: 

1. obseg elankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole, to je 16 strani oz. 30.000 znakov; 
2. prispevki naj bode pisani v raeunalniskem programu Word for Windows z vnesenimi naslovi, 

podnaslovi in krepko natisnjenimi deli besedila; 
3. prispevke opremite tudi s povzetkom vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvleekom, sinopsisom v obsegu 

do 200 znakov; 
4. vasi prispevki naj bode tudi ustrezno citirani v skladu s Siovenskim pravopisom (1994, str. 222) npr.: 

Literatura: 

Simoniti, V. 1990: Turki so v dezeli ze. Mohorjeva druzba. Celje . 
Dular, A. 199B: Obrtni dom v Metliki. V: Zgodovinski easopis. 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, fascikel2060, 64 Vo)na. 

Navajanje opomb: 
Opombe lahko navajate med besedilom npr.: 

Nevarnost vnovienega vpada pa v tem letu se ni rninila. B. maja je Ferdinand pisal v Ljubljano , da je vnovie prislo vee 
obvestil, ki govorijo 0 moznem velikem turskem vpadu, razdeljenem v vee krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in Stajersko. 
(Simoniti, str. 119). Na koncu 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 199B, st. 1, str. 17-20. 

knjiga: 
E. Garin, Spisi 0 humanizmu in renesansi , Ljubljana 1993. 

vir: 
Zapisnik revizijske komisije, pisan 9. oktobra 1904. BMM , Arhiv obrtnikov 1904. 

5. elanke in prispevke lahko opremite tudi s shemami , zemljevidi, barvnimi in crno-belimi fotografijami , d iapozit ivi ipd ., 
slikovno gradivo ustrezno ostevilcite, med 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 omembi ustrezno pojasnite, lahko v oklepaju poleg kratice ali pa v ustrezni 

opombi ; 
B. pri poroeilih in ocenah razliene literature in didaktienih gradiv s podroeja solstva v naslovu navedite ime in priimek avtorja 

obravnavane publikacije oz. didaktienega gradiva, tocen naslov publikacije oz. didaktieega grad iva, zalozbo, 
kraj in leto izdaje, stevilo vseh strani obravnavane publikacije, stevilo slik (barvnih in erno-belih), shem, zemljevidov ipd., 
pri didaktienih gradivih pa glavne znacilnosti, npr. pri CD-ROM-ih stevilo gesel , avtorja, zaloznika in kral ter leto izdaje; 

9. vse prispele elanke recenzirajo ciani uredniskega odbora, odgovorni urednik pa je zadolzen, da avtorje obvesti , ali so 
prispevki ustrezni za objavo ali zavrnjeni; 

10. clankov, prispevkov in nenaroeenega gradiva ne vracamo; 
11. prispevke posljite na disketi z oznaeenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu; 
12. besedilo na disketi in izpisu na zaeetku opremite z vasim imenom in priimkom, akademskim oz. strokovnim nazivom, 

imenom in naslovom ustanove, kjer ste zaposleni , z vasim domaeim naslovom, posto s postno stevilko, EMSO-m, 
stevilko ziro/tekocega racuna, toenim naslovom banke, kjer imate odprt ziro/tekoei racun , 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 . 

ZAVOD REPUBLIKE SlOVENIJE ZA SOlSNO 



r Danijela Trskan, doktorica, profesorica zgodovine in : Melita Kladnik, profesorica zgodovine in geografije, : Vi ljenka Skorjanec, specialistka za mednarodne odnose, 
francoskegajezika, Gimnazija Bezigrad, Perieeva 4, 1000 • ueiteljica mentorica, as Janka Glazerja Ruse, Lesjakova • profesorica zgodovine, Gimnazija Bezigrad, Perieeva 4, 
Ljubljana ul. 4, 2342 Ruse : 1000 Ljubljana 

Alternativno ocenjevanje pri zgodovini 

Avtorica predstavlja primere alternativnega ocenjevanja in • 

Interdisciplinarnost na ucni ekskurziji ali 
ogled Muzeja premogovnistva v Velenju 

Nekaj utrinkov iz diplomatske zgodovine 
s sosedo Italijo 

samoocenjevanja, ki se lahko uporabljajo pri pouku zgodovine. : Na Osnovni soli Janka Glazerja v Rusah se trudimo ustvaqati : Diplomatske izkusnje v pogajanjih z Italijo so pokazale, da 
Predstavljeni so konkretni primeri ocenjevanja uenega • cim kakovostnejso solo. To dosegamo tudi s povezovanjem • je le-ta v pogajanjih neprekosljiva ter da je uspesnost pogajanj 
procesa, konenih izdelkov in osebne mape s tehniko klasi- : uenih vsebin in nazornostjo na uenih ekskurzijah, ki morajo biti : z njo v veliki meri odvisna od upostevanja njene diplomalske 
fikacije oz. rubrikami. Alternalivno ocenjevanje postaja vedno • celostno zastavljene. Obisk Muzeja premogovnistva Siovenije • tradicije. Avtorica v razpravi ugotavlja, da vse dokler Italija ni 
bolj pomembno za ueni uspeh, saj vkljueuje refleksijo, samo- : vVelenju nam je omogocil veliko moznosti za doseganje tako : imela interesa in zadostne polilicne volje za resitev odprtih 
ocenjevanje In evalvacijo dela ucencev in uciteljev. • opredeljenih ciljev. • vprasanj, rezultatov ni bilo in je vselel spretno izkoriscala svoje 

• : tradicionalne diplomatske prednosti ler mojslrsko zdruzevala 
• teoreticna spoznanja iz pogajalskega procesa v praksi. 
• Predsodki in stereotipi v zvezi z Italijo so bili z nase strani v 

Marica eerie, profeso!ica zgodovine in geografije , uei- : Katja Mahoreie, profesorica zgodovine in slovenskega : najvecji meri pogojeni z negativno zgodovinsko izkusnjo, 
teljica svetovalka, as Kungota, Plintovec 10/c, 2201 : jezika, ueiteljica mentorica, Solski center Nova Gorica - : previdnost do sosede je bila nujna in upravicena. 
Zgornja Kungota • Gimnazija, Delpinova 9, 5000 Nova Gorica 

Ucenje zgodovine v ustvarjalnih 
delavnicah 

Delovni Iisti pri pouku zgodovine 
• Miha Kosi , doktor, Zgodovinski institut Milka Kosa ZRC 

• V elanku prikazujem mnenje dijakovo uporabi delovnih listov : SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana 
Z ustvarjalnimi delavnicami smo povecali aktivno udelezbo • pri pouku zgodovine. Dijaki so ucenje ob pomoci delovnih • 

ucencev pri pouku, dosegli vecjo motivacijo in sirili znanje. : listov v glavnem ocenili pozitivno. Dijaki so bili mnenja, da jih : Promet na Siovenskem V srednjem veku 
Ucenci so se seznanili tudi z vlogo in pomenom muzejev, z • resevanje nalog na delovnih listih usmerja k uporabi ucbenika, • 
interdisciplinarno zasnovo ucenja v ustvarjalnih delavnicah • k razmisljanju in povezovanju zgodovinskih dogodkov in ' Promet je bil ze v srednjem veku dinamicna in kompleksna 
pa smo dosegli tudi veep povezanost in pogobljenost znanja. : pojavov. : dejavnost. Najrazlicnejsi motivi so vodili prebivalstvo vseh 

• slojev k potovanju. Siovenski prostor je imel tudi v srednje
: veskem obdobju izrazit prometno-prehodni znacaj in razne 
• obi ike prom eta lahko smatramo kot enega temeljev druzbe
: nega (zlasti gospodarskega) razvoja. 
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znanje uresnicuje sanje 
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