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Uvodnik 

Reviji na pot 
Spostovane bra Ike, spostovani bralci! 

Pred varni je nova stevilka Zgodovine v soli, v kateri 
med drugim objavljamo stiri clanke 0 izbranih poglavjih 
iz slovenske zgodovine. V prvem lahko preberete, kako so 
se spreminjali slovenski pogledi na habsbursko monarhi
jo v obdobju med obema vojnama, med drugo vojno in 
po njej, drugi se dotakne izseljevanja Sloveneev, tretji pri
nasa pregled kulturnega boja na Slovenskem od 70.-ih let 
19. do devetdesetih let prejsnjega stoletja, cetrti pa prina
sa vpogled v premozenjske razmere, gospodarski razvoj in 
naCin razmisljanja na prelomu 19. stoletja v primeru dru
iine Ferjancic - Lasic iz vasi Goee na Krasu. (Ianek tudi 
ponazarja pomen najemnih pogodb kot zgodovinskega 
vira. 

Zanimivo in uporabno branje prinasajo tudi didakticni 
clanki. Na primerih angleskih in francoskih izpitnih nalog 
je predstavljeno, kako so v eksterno preverjanje in oeenje
vanje znanja vkljuceni zgodovinski viri, dobrodosel pa bo 
tudi clanek 0 uporabi interneta pri pouku zgodovine. Pr
vic v reviji predstavljamo tudi pouk zgodovine v okviru ev
ropskih oddelkov, ki so bili uvedeni v solskem letu 
200412005 na vlOreu stirinajstih gimnazij v driavi. Cilji 
pouka zgodovine v evropskih oddelkih so promoeija Slo
venije, mednarodna izmenjava dijakov, poudarjeno vklju
eevanje evropske dimenzije, timsko naertovanje in izvaja
nje pouka, medpredmetno povelOvanje, medkulturna 
komunikacija v tujem jeziku, saj je v teh oddelkih velika 
pozornost namenjena tudi pouku tujih jezikov. Pri pouku 
zgodovine je tako moino od pet do deset odstotkov ue
nih ur na letnik izvesti timsko z vkljueitvijo tujega soueite
Ija. Poudariti moramo, da ne gre za izvajanje pouka zgo
dovine v tujem jeziku, ampak za medkulturno 
komunikaeijo v slovenskem in tujem jeziku, ko dijaki, do
maci ueitelj zgodovine, tuji souCitelj, ueitelji drugih pred
metov ali gostje (npr. iz muzejev) skupaj naertujejo in ob
ravnavajo izbrane teme. Teme morajo biti izbrane tako, da 
taksno medkulturno komunikaeijo omogoeajo, npr. obrav
nava poteka rimskega limesa pri nas ali v Nemeiji, ee je tu
ji soueitelj iz Nemcije, ali obravnava nastanka Rima in Chi
eaga, ee je tuji soueitelj iz Zdruienih driav Amerike. 
Objavljeni clanek pa prinasa razmisljanje enega od profe
sorjev 0 vnasanju evropske dimenzije v pouk zgodovine. 
Evropska dimenzija pomeni multiperspektivno obravnavo, 

upostevajoe razlicne vidike 0 istem zgodovinskem dogod
ku in pojavu. Priroenik, ki obravnava multiperspektivizem 
pri pouku zgodovine, najdete na spletnih straneh 
http:// www.zrss.si. predmet Zgodovina, rubrika Priroeniki. 

Nadaljuje se tudi uvajanje devetletne osnovne sole. S 
solskim letom 200512006 na vseh solah v driavi prvie 
poteka pouk zgodovine v devetem razredu po prenovlje
nem ucnem naertu. Primer Ierne delovne priprave za de
yeti razred najdete na spletnih straneh http://www.zrss.si. 
predmet Zgodovina, rubrika Naertovanje vzgojno-izobra
ievalnega dela. Na vse vee solah se izvaja tudi pouk zgo
dovine po novem uenem naertu z veeino novih tematskih 
sklopov tudi v sestem razredu devetletke. Primer Ierne de
lovne priprave za sesti razred najdete na omenjenih splet
nih straneh. Avgusta 2005 pa je bil v Uradnem listu RS 
objavljen tudi nov Pravilnik 0 preverjanju in oeenjevanju 
znanja (Uradni list RS, St. 23/05), ki v petnajstem C1enu 
prinasa novost pri oeenjevanju znanja v sestem razredu. 
Ueenei prejmejo ob koneu vseh oeenjevalnih obdobij Ie 
stevilCno oeeno, ki se jo Ie ustno utemelji in ne vee pis
no, kot je predpisoval prejsnji pravilnik. 

Veliko novosti prinasa tudi novi Pravilnik 0 preverjanju 
in oeenjevanju znanja v srednjih solah (Uradni list RS, St. 
76, 12. 8. 2005). Novost je ie ta, da je napisan enotni 
pravilnik za vse srednje sole in posebnega za gimnazije ni 
vee. Pri pouku zgodovine je pomembna novost v tern, da 
lahko profesor uporabi pri oeenjevanju zapis NMS ali »ni 
dosegel minimalnega standarda znanja'. Ker v srednjesol
skih uenih naertih oz. predmetnih katalogih minimalni 
standardi znanja niso posebej opredeljeni, je aktivu uei
teljev zgodovine na posameznih solah prepusceno, da 
opredelijo te standarde. Svetujemo, da jih opredelijo iz 
operativnih eiljev za vsak letnik posebej ob predpostavki, 
da je eilj standard. 

Novost v tekoeem solskem letu so tudi seminarji, ki 
jih izvajajo ucitelji multiplikatorji. Vse pomembne podat
ke v zvezi s seminarji najdete na spletnih straneh 
zrss:llwww.zrss.si. predmet Zgodovina, rubrika lzobraze
vanje ueiteljev, ki ga izvajajo multiplikatorji. Vijudno vas 
vabimo, da se udeleiujete teh seminarjev se zlasti zato, 
ker naertno skrbimo za popularizaeijo informaeijsko
komunikaeijske tehnologije in v oijem pomenu multime
dije pri pouku zgodovine. 

Vilma Brodnik, odgovorna urednica 

••••••••••••••••••••••••• 



Izbrana poglavja iz narodne zgodovine 

Prof. dr Janez Cvirn, Oddelek za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
Jure Gasparic, Institut za novejso zgodovino v Ljubljani 

Kakor da bi bili reseni najvecje more 
»Avstro-Ogrske ni vee. Drugje ne zelim Ziveti. Emigra

cija zame ne pride v postev. Zato bom naprej zivel s tor
zom in si mislil, da je celota«. 

(Sigmund Freud) 

Za razliko od Sigmunda Freuda, ki je ob razpadu Av
stro-Ogrske zaeutil bolee obcutek izgube, je veliko veCino 
slovenskih politikov in intelektualcev prevevalo velikansko 
navdusenje: Cutili so, ,da vstajajo iz smrti, iz neobstoja, iz 
spanja ... «. Tudi tisti, ki so se nekaj mesecev prej usodo slo
venstva vezali na usodo monarhije, so bili naenkrat prepri
cani, da pomeni vstop v novo drtavo osvoboditev sloven
skega naroda iz tisoeletnega sutenjstva. In da se je z 
njenim razsulom dokoncal dolgotrajni boj med naravnim 
in historienim pravom - v korist ,nacionalne drtave«. 

Prikazovanje Avstro-Ogrske kot ,jeee narodow je v 
zgodovinopisju (zlasti v solski zgodovini in zgodovini za 
vsakdanjo rabo) in se bolj v politicni publicistiki prevla
dovalo yes eas prve Jugoslavije - ne glede na to, da se je 
zacetnemu veselju nad zdrutitvijo s Srbi in Hrvati kmalu 
pridrutilo razoearanje nad mentaliteto novega drtavnega 
sredisca, nad drugacnimi gospodarskimi in politienimi 
navadami, pa nad nacionalnimi boji in centralizmom. Ob 
deseti obletnici konca Avstro-Ogrske (28. 10. 1928) je 
tako katoliski list Siovenec vzneseno zapisal: .Vse, kar nas 
je tlaCilo, vse, kar nas je dusilo, vse, kar je oviralo nas raz
voj in naso rast, je tega dne odpadlo od nas in zacutili 
smo se na mah v svobodi, 0 kateri smo preje Ie previdno 
sanjali. Kakor da bi bili reseni najveeje more, tako smo se 
oddahnili pred desetimi leti in zato nam je bilo lahko pri 
srcu.« Deset let kasneje (1938) pa so se v liberalnem lis
tu Jutro rajnke monarhije spominjali takole: ,Nasi mladi
ni se ne da dovolj nazorno dopovedati, kaksna posast je 
bila Avstro-ogrska monarhija in kako se je narod oddah
nil, ko je bilo te posasti konec. Pred 20 leti so bili vsi Ju
goslovani navduseni, presrecni, ko je posast omagala in 
ni mogla vee oklepati in sesati svojih nekdanjih treev.« 
Tisti, ki so kot lojze Ude kritieno opozarjali, da je v Kra
Ijevini SHS marsikaj »slabSe, kakor je bilo v Avstriji« in da 
so bili Siovenci v Avstriji ,po veliki veCini zdruteni vsaj v 
eni driavi, danes pa je slovensko kompaktno ozemlje raz
bito na tri, stiri driav€«, so bili redke izjeme. 

Pri iskanju razlogov za razpad monarhije so prevlado
vala stalisea v stilu razmisljanj Oskarja J.1szija, ki je v knji
gi The Dissolution of the Habsburg Monarchy (1929) 
men ii, da so bile centripetalne sile (dinastija, vojska, aris
tokracija, Katoliska cerkev in uradnistvo) presibke za resi
tev nacionalnih problemov in konstruktivno reformo mo
narhije. Za veliko veeino je zaeetek konca pomenila 

dualisticna preobrazba monarhije, s katero so se 186Z 
leta Nemci in Madtari polastili oblasti nad slovanskimi 
narodi in jih nato poskusali s silo asimilirati. Skladno s 
tern je ob deseti obletnici nastanka prve jugoslovanske 
drtave zgodovinar Silvo Kranjec zapisal: .Dualizem se je 
izkazal kot nepremagljiva ovira za vsak drtavnopravni raz
voj monarhije in stem tudi za resitev jugoslovanskega 
vprasanja v njenem okviru.< 

Tudi v casu druge svetovne vojne se odnos do dvoj
ne monarhije ni spremenil. Kako bi se tudi, saj so tako v 
partizanskem kot v protipartizanskem taboru videli v na
cizmu in nacisticni raznorodovalni politiki neposredno 
nadaljevanje starega nacionalnega zatiranja Siovencev v 
erno-tolti monarhiji. V okviru iskanja resitev slovenskega 
nacionalnega vprasanja za easa druge svetovne vojne je 
protipartizanska Siovenska zaveza v porocilu iz aprila 
1943 zapisala, da sicer obstajajo za Siovence razliene re
sitve, ,Ie pod NemCijo ali Italijo nihce ne bi hotel in tu
di Avstrije nihce ne mara,« saj da so ,Avstrijci eksponen
ci najbolj divjega nemstva in so bili Avstrijci, ki so najhuje 
morili in se more nas slovenski tivelj. Tudi mala Avstrija 
nam je bila pray tako krivicna kot monarhija.< Podobno 

Slika 1: Ilustrirani Siovenec, 28. 10. 1928. Slika vladne 
palace v Ljubljani s takratnim pripisom: »Vladna palaca v 
Ljubljani, ki je bila tudi sedez pratislovenskega vladnega 
sistema; dne 29. okt. I. 1918. zvecer je bil pa tu odstavljen 
zadnji njegov nosilec, grol Altems.« 



Izbrana poglavja iz narodne zgodovine 

so sodili v partizanskem taboru. V prvi veeji kulturni ma
nifestaciji Osvobodilne fronte - Siovenskem zborniku iz 
leta 1942 je v razglabljanju 0 slovenski politieni zgodo
vini po letu 1848 podcrtano .revolueionamo spoznanje«, 
»da se morajo Siovenei iztrgati iz utesnjenega sklepa mo
narhisticne Avstrije ter iskati opore pri enako ogroienih 
jutnoslovanskih narodih«. 

V skladu s taksnimi stalisei so se po drugi svetovni voj
ni pogledi na habsbursko monarhijo Ie se zaostrili. V pr
vern desetletju po vojni je habsburska monarhija se naprej 
veljala za »jeeo narodov«, ki jo je v propad pognalo pred
vsem nereseno nacionalno vprasanje. V slovenski historio
grafiji so prevladovale teze v stilu Roberta A Kanna (The 
Multinational Empire. Nationalism and National Reform 
in the Habsburg Monarchy, I.-II., New York 1950) in zlas
ti A J. P. Taylorja (The Habsburg Monarchy 1815-1918, 
London 1948; v slovenseino je bila prevedena leta 1956), 
ki je kot mnogi drugi menil, da je bila usoda monarhije 
dolocena z vojaskim porazom leta 1866 in vzpostavitvijo 
dualizma (1867). Taksna stalisca je zagovarjal tudi nas 
najboljsi poznavalec nacionalnih problemov v habsburski 
monarhiji Fran Zwitter, ki je v odmevnem referatu 0 nacio
nalnih problemih v habsburski monarhiji na svetovnem 
kongresu zgodovinarjev v Stockholmu leta 1960 nastopil 
s tezo, da monarhija ni razpadla zaradi »zunanjih faktor
jev« (vojne in zaveznikov), marvec je bil njen razpad posle
dica dolgotrajnega procesa dezintegracije, ki je dobi1 od
locilnih vzpodbud z vzpostavitvijo dualizma. Zwittru se je 
zdela monarhija zaradi svojega notranjega ustroja in na
cionalne politike »vedno bolj anahronizem« (bolj kot 0 

vzrokih njenega razpada se je spraseval, kako je »sploh 
mogla toliko casa vzdrtati«), njen razpad in nastanek no
vih drtav pa se mu je zdel »velik napredek«. 

Na mednarodnem simpoziju v Budimpesti leta 1964 
je Zwitter odlocno nasprotoval staliscu francoskega zgo
dovinarja Jacquesa Droza, ces da bi bilo treba leta 1918 
Avstro-Ogrsko reformirati, ne pa jo uniciti, saj da je bilo 
poznejse stanje slabse od stanja v casu stare monarhije. Za 
razliko od Droza Zwitter v dejstvu, da je bilo pred letom 
1914 »Ie malo struj, ki so bile odkrito za unicenje Avstro
Ogrske«, ni videl dokaza 0 zivljenjski moci monarhije, »saj 
cudi francoske revolucije leta 1789 ni nihce organizirano 
pripravljal, pa ona zato vendar ni fbilaf slucajen pojav«. V 
porocilu 0 svoji udeletbi na konferenci 0 nacionalnih 
problemih v habsburski monarhiji leta 1966 v Blooming
tonu (v ZDA) je Zwitter odlocno »obracunal« s tezami tis
tih zgodovinarjev, ki so vzroke za razpad monarhije iskali 
zgolj v vojni ali »zunanjih faktorjih«. Napacna se mu je 
zdela tako teza avstrijskih zgodovinarjev Adama Wandrus
zke in Huga Hantscha, ces da je monarhija razpadla zara
di diktata zunanjih sil, kot tudi teza Hansa Kohna, ki je 
glavni vzrok za njen razpad videl v zunanji politiki. Zwitter 
je Kohnovo tezo komentiral z besedami: »Pri tem je seve
da res, da habsburska monarhija ne bi razpadla kar sama 
od sebe, brez vojne. Treba pa je samo pomisliti, kaksne 
notranjepoliticne poslediee bi imela v Avstro-Ogrski zu-

nanja politika, ki bi se 10CiIa od zaveznisrva z NemCijo, da 
postane jasno, kako ozka je bila pri njej zveza med zuna
njo politiko in med naeionalnimi problemi.« 

Ce zanemarimo stalisee Matije ~kerbeca, ki je v drugem 
delu svojega Pregleda novodobnega slovenskega katoli~ke
ga gibanja (1957) iskreno obzaloval »razbitje, monarhije 
(»... ce bi bili driavniki, ki so odlocali 0 usodi Evrope l 
1918 in 191 9, usrvarili novo unijo svobodnih drtav, na
mesto da so razbili to sroletja staro formaeijo, da bi zados
tili sovinistienim zahtevam sosedov«, potem svet ne bi po
znal Adolfa Hitlerja, boljsevizem pa ne bi »nikdar prekoracil 
meja Rusije«), se je zaeel sloven ski pogled na monarhijo 
spreminjati sele v osemdesetih let, v casu splosne krize ko
munisticnega sveta in narascajocih nasprotij v posttitovski 
Jugoslaviji. Ziasti po objavi Kunderinega eseja Tragedija 
Srednje £vrope ( 1984), ki je na Siovenskem sprozil tivah
no debato, se je tudi nekaterim slovenskim intelektualcem 
zazdel »vcerajsnji svet« bolj svetel in pravicneje urejen od 
trenutnih razmer. Med njimi sicer ni bilo nikogar, ki bi - kot 
~kerbec - v razbitju monarhije videl »veliko napako«. Toda 
v razmisljanjih nekaterih slovenskih intelektualcev - kot pri 
pisatelju in esejistu Marjanu Rotancu - je bilo vseeno moe 
obcutiti kancek obtalovanja, da so razdiralne sile naciona
lizmov zakrivile propad drtave, ki je - kljub svoji protislov
nosti - nudila zadovoljiv okvir za tivljenje malih narodov v 
Srednji Evropi, in posledicno omogoeile vzpon nacizmu in 
komunizmu. V zborniku Srednja Evropa (1991) je Rotanc 
obeuteno zapisal: .Po eni strani aroganrni pangermanski 
nacionalizem Avstrijeev in njihova lasrna vizija srednjeev
ropske velesile, po drugi panslovanska ideologoja Cehov, 
Hrvatov in Sioveneev, panslovanska ideja kot obramba pro
ti nemski agresivnosti, ki pa je imela prav tako razdiralno 
moe. In ti dve nasprocujoCi si sili sea avstro-ogrsko monar
hijo ne samo razdrii, ampak slednjic priklieali v ta srednje
evropski prostor najprej Nemee, potem pa se Ruse, ki so te 

Slika 2: lIustrirani Siavenec, 28. 10. 1928. Slika natranjo
sti avstrijskega parlamenta s takratnim pripisom: »Pogled v 
notranj!Cino avstrijskega parlamenta, v katerem so bili slo
venski poslanci med vojno tako neustrasene boje za osvo
bojenje.« 



Izbrana poglavja iz narodne zgodovine 

ad nekdaj vse, kar je bilo ruskega, preimenovali 5 slovan
skim, da bi slednjic vse slovansko povzeli v rusko.< 

Taksne in podobne razprave so vsekakor prispevale k 
uveljavitvi bolj uravnoteienega pogleda na habsbursko 
monarhijo in na vzroke za njen razpad. Na zborovanju 510-

venskih zgodovinarjev na Ptuju leta 1988 (ob sedemdeset
letniei razpada dvojne monarhije in nastanku Jugoslavije) 
je tako Vasilij Melik upraviCeno opozoril, da je monarhija 
pred prvo svetovno vojno premogla veC iivljenjske moCi za 
ustrezno resitev politiCnih in naeionalnih problemov, kot se 
obiCajno misli: .Nacionalni spopadi so postajali vedno 
huHi. Vendar so poleg nestrpnosti, mrtnje in sovraseva ii
veli v istem casu in v istem prostoru tudi razumevanje, 50-

delovanje in pripravljenost na kompromise, celo v politiki, 
kakor kaiejo moravski in bukovinski sporazum, volilna re
forma 1907 in se kaj. Vma najrazlicnejsih nacrtov a tem, 
kako bi bilo treba preurediti Avstrijo, predstavlja pravo bo
gasevo misli, obenem pa svojevrstno prica na eni strani a 
krizi drtave, na drugi pa tudi a njeni tivljenjski sili, saj za 
umirajoee navadno ne delamo programov. Tetko je reci, ali 
bi prevladali dezintegracijski ali nasprotni tokovi, ce ne bi 
prislo do I. svetovne vojne. Vojna je vse odlocila. Najbrt 
je bilo leta 1914 mnogo bolj usodno kat leta 1918, ki je 
Ie placalo racun za to, kar je vojna sprotila.« Neposredno 
pred osamosvojitvijo Siovenije (1990) pa je Franc Rozman 
odloCno poudaril: .HabsburSka monarhija je v prvi svetov
ni vojni razpadla predvsem zaradi neresenih nacionalnih 
odnosov. Ob tem pa je vendarle treba reci, da ni bila tak
sna 'leca narodov' (sintagmo so si izmislili Angleti, pri ce
mer so jim vneto sekundirali Francozi, za oboje pa vema, 
kaksno politiko do 'nedrtavnih' narodov so v svojih impe
rijih vodili in jo tudi se vodijo), kat se to veckrat se pise v 
publicistiki in celo tudi v znanosti.« 

V devetdesetih letih je ugotavitev, da je bila Avstro
Ogrska ,res protislovna in v marsicem konservativna, toda 
se zdalec ne nepopravljivo zaostala in nedemokraticna dr
tavna evorba ali celo 'leca narodoV: kat sma vse predlogo 
enostransko in 'crno' ponavljali« (Peter Vodopivec), na 
splosno prevladala. Ob vsem tem pa je treba poudariti, da 
do pretiranega idealiziranja habsburSke monarhije in nos
talgiCnega obialovanja njenega razpada ni priSlo. Zata tu
di ne preseneca, Ce slovenski zgodovinarji sploh niso reagi-

Slika 3: Ilustrirani Siovenec, 4 . 11. 1928. Slika dunajske
ga dvora s takratnim pripisom: »Pogled na ' novi dver' na 
Dunaju, rezidenco Habsburzanov. Tu je stoloval rod, ki bo 
ostol zapisan v zgodovini s krvavimi crkami.« 

rali na teze Alana Skeda, Jeana Berengerja, Fran~oisa FejtO
ja in drugih piseev ,rekvijemov« za habsburSko monarhijo. 
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Pisatelj in politik Anton Novacan je leta 1942 v svoj 
intimni dnevnik v izgnansevu zapisal: 

.Austriam esse de(endam, Hitler je od tam, njegovo 
'velikonemstvo' v knjigi .Mein Kampf« in v njegovih 
dejanjih je doma iz Avstrije. Spomnite se parlamentar
nih borb v starem dunajskem parlamentu, spomnite se 
velikonemeev, dr. Sehonererja, Wolfa itd. Tam se je in
spiriral Hitler. In pa Austria - ie ime ,Ostmarke. pove, 
kaj je raison d'etre njene eksistenee. Karkoli, kadarko
Ii, Avstrija bo vedno sovraina nam, JUinim Siovanom, 
in Cehoslovakom. Unicite jo! Dunaj bodi svoja driava, 
Gradee slovenski, gornjestajersko ielezo mora biti zu
naj nemske driavne oblasti, vso drugo ropotijo prik
Ijucite ne preveliki Bavarski, katoliski juini Nemciji ...• 

Izvlecek 

V Clanku avtorja prikaleta spreminjanje slovenskih po
gledov na habsbursko monarhijo. V obdobju med obema 
vojnama je prevladovalo mnenje, da je bila prava mora oz. 
poSast, ce omenimo Ie dYe oznaki, ki sta se zapisali kato-
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Iiskemu Siovencu in liberalnemu Jutru, skratka prava .jeea 
narodov, (to poimenovanje so ji sicer nadeli Angleti). Tu
di med drugo vojno imata odklonilen odnos do razpadle 
monarhije tako partizanski kot protipartizanski tabor. Po 
drugi svetovni vojni je dr. Fran Zwitter ocenil, da monarhi
ja ni razpadla zaradi zunanjih vzrokov, ampak jo je razbil 
dolgotrajni proces dezintegracije, ki ga je spodbudil zlasti 
dualizem. V osemdesetih in devetdesetih letih se ocena 
uravnoteii, vendar pri Siovencih idealiziranja in nostalgije 
ne opazimo. Dr. Vasilij Melik je na zborovanju zgodovinar
jev na Ptuju leta 1988 povedal, da so v monarhiji vladali 
mrinja, nestrpnost in sovrastvo, vendar pa tudi sodelova
nje, razumevanje in pripravljenost na kompromise. 

Abstract 

The paper describes changing of Siovenian views on 
Habsburg monarchy. In the period between the wars opi-

••••••••••• •• •••• ••• 

nion that Monarchy was as a real nightmare or monster 
to mention only two designations which were published 
in catholic Siovenec and liberal Jutro prevailed. In sum it 
was a genuine »Jail of Nations. (this description was in
vented by the English). Even during the second world war 
the attitude of both camps - partisan and anti-partisan -
toward late monarchy was negative. After the second 
world war dr. Fran Zwitter estimated that monarchy did
n't decay for the sake of external reasons but that it was 
broken in pieces on the account of a long standing pto
cess of disintegration which was triggered above all by 
dualism. In the 80's and 90's the above mentioned jud
gement was equilibrated yet it didn't provoke any ideal
ization or nostalgy by the Slovenes. Finally Dr. Vasilij Me
lik in 1988 at the assembly of historians in Ptuj stated 
that in monarchy existed not only animosity, intolerance 
and hatred but also cooperation, understanding and re
adiness for compromise. 

••••• ••••••••• •••••••• 
Aleksej Kale, Narodna in studijska knjitniea Trst - Odsek za zgodovino 

Izseljenska pristanisca V desetletjih pred 
prvo svetovno vojno: primera Trsta in Reke 

Cezoceansko izseljevanje in 
razvoj pomorskega prometa 

V dobi mnoiicnega eezmorskega izseljevanja se je 
razvil tudi ladijski potniski promet in celoten organiza
cijski stroj, ki je skrbel za odpravljanje izseljencev iz sta
rega v novi sve!. Mnoiieno izseljevanje in inovacije v 
ladjarstvu ter cezmorskih prevozih so bili pravzaprav med 
seboj tesno povezani, lahko bi rekli soodvisni. Tehnieni 
napredek (v prvi vrsti parni stroj, pa tudi inovacije v la
dijskem gradbenistvu), ki je omogoeal vse hitrejse, udob
nejse in varnejse potovanje eez ocean, je mocno pribli
tal obale raznih celin in pospesil pretakanje prebivalstva 
z ene celine na drugo. Milijonske evropske mnotice, ki 
so v sebi gojile ameriski mit in se z velikimi prieakovanji 
obracale proti novemu svetu, pa so spodbujale naloibe 
in razvoj ladjarstva, pristaniskih objektov in pomorskih 
provezav nasploh. 0 prispevku mnoticnega potniskega 
prometa k »revoluciji, na tern podroeju priea na primer 
dejstvo, da so v stiridesetih letih 19. stoletja lahko vzpo
stavili prvo redno progo med Evropo in Juzno Ameriko 
zahvaljujoe poveeanemu stevilu potnikov. Sam tovorni 
promet namrec zaradi svoje sibkosti in specifik tega ni 
dovoljeval. 

Prevatanje potnikov je bilo v primerjavi z drugimi 
tovori ugodnejse, saj jih ni bilo treba »natovarjati, in 

»raztovarjati., jih »skladisCiti. in jih razporejati po toc
no doloeenem vrstnem redu; tako so na vmesnih po
stajah lahko del »tovora. izkrcavali in vkrcavali novega, 
ne da bi pri tern spreminjali ravnovesje plovila. Potniki 
so se morali med votnjo tudi hraniti, kar je nudilo do
datno moznost zasluika. Predvsem pa so omogoeali 
boljse zapolnjevanje ladijskega prostora in tovornih 
zmogljivosti plovil, ki so pogostokrat ostajale neizkoris
eene. Zato so bile cezoceanske ladje dolgo easa mesa
nega tipa. Prevazale so blago in hkrati tudi potnike - iz
seljence. Tern so bila na jadrnicah in nato tudi na vse 
vecjih parnikih na razpolago skupna letisea v velikih 
sobanah, ki so bile tako opremljene, da so jih po po
trebi lahko prilagajali cloveskemu ali blagovnemu tovo
ru. Ti prostori so bili pod palubo v ladijskem delu, ime
novanem medpalubje (v nemSCini Zwischendeck). Od 
tod tudi izraz medpalubni porniki (v nemseini Zwi
schendeck Passagiere, v angleSCini steerage passen
gers), ki se je uveljavil za cezmorske izseljence in se 
ohranil se v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno voj
no, ko so velika skupna letisea zamenjale veliko udob
nejse kajute tretjega razreda. To izrazoslovje je zelo po
membno, ker so bili medpalubni potniki oziroma 
potniki tretjega razreda zakonsko izenaeeni z izseljenci 
in 5 tern delezni strogih predpisov, ki so jih v zascito iz
seljencev in zaradi urejanja izseljenske oziroma prise-



l 

Izbrana poglavja iz narodne zgodovine 

Ijenske problematike izoblikovale tako drzave izseljeva
nja kot drzave priseljevanja. 1 

Zakonska zascita izseljencev 

Zascita in varstvo sta bila potrebna, ker so bili izse
Ijenci izpostavljeni celi vrsti nevarnosti. Odpravljanje in 
prevazanje izseljencev je namrec v 19. stoletju postalo 
izredno dobickanosen posel, ki je dopuscal tudi velike 
spekulacije na skodo Ijudi, odhajajocih v povsem nova 
in nepoznana okolja.2 Nevarnost je pretila ze v doma
cern kraju, kjer so se zaceli pojavljati agenti ali poda
genti ladjarskih druzb in potovalnih uradov, ki so Ijudi 
tudi z laznimi informacijami prepricevali v koristnost iz
selitve v to ali ono dezelo. Svetovali so jim, kako naj 
obidejo morebitne birokratske oziroma pravne ovire 
(predvsem vojaskim obveznikom, ki jim oblasti niso iz
dajale potnih dovoljenj), jim organizirali pot do prista
nisc in dalje do koncnih postaj, sklepali pogodbe za 
pridobivanje zemljisc in podobno. V pristaniscih in na 
ladjah so izseljenci pogostokrat ziveli v necloveskih po
gojih, ogoljufani so bili na primer pri menjavi denarja, z 
vsiljvanjem namisljenih zavarovalnin in na stevilne dru
ge nacine. V priseljenskih dezelah pa so veckrat nasli 
povsem drugacne pogoje dela in zivljenja od obljublje
nih. Znasli so se v nepricakovanih in nezavidljivih situ
acijah. V Juzni Ameriki so tvegali celo nekaksno polsu
zenjstvo (zlasti na obmocjih kavnega veleposestva), iz 
katerega so se potem s tezavo izmotavali. V drzavah iz
seljevanja so zato zaceli zakonsko urejati problematiko 
izseljevanja z vrsto pravil, ki so vsaj delno scitila izse
Ijence in izboljsala njihov polozaj. Pri tern ni slo sarno 
za moralna vprasanja. Zaseita in varstvo sta bila v sa
mem gospodarskem interesu drzav izseljevanja in prise
Ijevanja. Izseljenci/priseljenci so namrec predstavljali 
maso delovne sile, ki jo je novi svet potreboval za svo
jo rast in izkoriscenje gospodarskih virov. Starim domo
vinam pa je izseljenstvo koristilo stem, da je lajsalo so
cialni pritisk, in z ogromnimi vsotami, ki so jih izseljenci 
posiljali svojcem v stari kraj in stem pozitivno vplivali 
na gospodarsko stanje drzave. Obojestranska korist je 
bila torej, da pride ta mnozica Ijudi na cilj zdrava, dela 
sposobna in voljna. 

Pozornost ureditvenih predpisov se je osredotocala na 
izselitev kot tako. Da bi prepreeili podiiganje k izseljeva
nju in dopustiIi Ijudem, da sami odlocajo 0 umestnosti 
izselitvenega koraka, so v vecini driav prepovedali Iik iz
seljenskega agenta in propagando, ki bi kakorkoli aktivno 
spodbujala k izseljevanju. Dovoljeni so bili potovalni ura-

di, predstavnistva ladjarskih druib in druge pisarne za od
pravljanje cezoceanskih potnikov - izseljencev, vendar se 
je morala njihova dejavnost odvijati izkljueno v njihovih 
uradih in se omejevati na dajanje informaciji, svetovanje, 
prodajanje vozovnic in nudenje drugih uslug v zvezi s po
tovanjem. Osebje teh pisarn se ni smelo podajati .na te
ren«, siriti propagandnih prospektov, temvec je lahko nu
dilo svoje usluge in sklepalo posle Ie na prosnjo 
zainteresiranih strank in v skladu z zakonodajo, ki je ne
katerim kategorijam (v prvi vrsti vojaskim obveznikom) 
omejevala prosto odhajanje v tujino. Vrsta doloeil je ure
jala odnose med ladjarskim podjetjem in potnikom, kon
strukcijske, bivalne in higienske norme na ladjah. Na ta 
nacin in s tehnicnim napredkom so se pogoji cezmorske
ga potovanja znatno izboljsali, brodolomi, razne nesrece, 
tezke zivljenjske razmere, zaradi katerih se sredi 19. sto
letja veliko potnikov ni prislo zivih do cilja, so z desetlet
ji vse bolj postajali izjeme. To sicer se ne pomeni, da je 
bilo cezoceansko potovanje povsem nenevarno. Iz zdrav
stvenih statistik izhaja, da je bilo se pred prvo svetovno 
vojno podobno prehodu skozi ozko grlo, med katerim je 
na sicer modernih cezoceankah, ki so prevazale 2.000 in 
vec potnikov, prihajalo do cele vrste okuib in obolelosti 
ter splosnega telesnega opesanja, ki so vplivali na nadalj
nje zdravstveno stanje izseljencev. Ravno tako ni bila ni
koli odpravljena nevarnost goljufij na skodo izseljencev in 
gospodarskih spekulacij v zvezi s t. i. izseljenskimi posli. 
Kljub prepovedi je po vsej Evropi kar mrgolelo tajnih 
agenrov in podagenrov, ki so privabljali Ijudi v to ali one 
driavo, jih ilegalno odpravljali eez drzavno mejo in 
usmerjali na naslove te ali one ladjarske druzbe. K takim 
razmeram so pripomogli sami izseljenci, ki so se mnogo
kat poslavljali od doma brez vednosti oblasti oziroma so 
se pri izseljenskem koraku raje odloeali za poznane, pa 
ceprav nelegalne posrednike in zasluzkarje (pogostokrat 
so bili to gostilnicarji)3 

Izseljevanje iz Avstro-Ogrske 
in odprtje izseljenskih 
pristanisc na Reki in v Trstu 

V osemdesetih letih 19. stoletja je mnoiieno cezoce
ansko izseljevanje zajelo tudi avstro-ogrsko monarhijo in 
z njo slovenske deiele. Ogromna veeina teh izseljencev 
je v novi svet potovala iz severnih pristanisc, tokovi, na
menjeni v Juzno Ameriko, pa tudi iz italijanskih. Liverpo
ol, Le Havre, Rotterdam, Antwerpen, zlasti pa Bremen 
(toeneje njegovo novo pristanisce Bremerhaven) in 

I Za pregled zgodovine ladjarstva in razvaia pornBkih pomorskih prevozov gler bogata ilustrirano dela Kludas 1986. 0 lesni povezavi in sou~inkovaniu med mnoli~nim ~ezmorskim 
izseljevanjem, organizacijskim in tehnoloSkim razvojem ladiiskega prometa in gospodarsko rastja prislaniSt govorijo Studije U. Wagnerja, D. J. ?etersa in 1. Sielemanna v delu Schulz 
1994. Velika informacij in slikovnega grad iva 0 ladiarstvu in izseljenstvu ie danes razpolo1:l jivega tudi na internetu, npr. na spletnih straneh pomorskih in ilseljenskih/priseljenskih 
muzejev (naj kot najbolj znamenitega omenimo Ie muzej na newyorSkem otoCku Ellis Island, kjer je bila glavna vstopna postaja v lOA), na straneh, posvet'enih ladijskim dru2bam in 
pomorskemu prometu idr. 

2 Podrobneje 0 razvoju izseljenske zakonodaje in 0 vpra~anju varstva izseljencev Kale 1997b. 
3 0 vseh teh vidikih pravnega in organizacijskeila znat'aja, nevarnostih, ki so pretile izseljencem, 0 ilegalnem izseljevanju, delovanju agentur in drugih problemih, vezanih na izselitev 

in pmovanje, glej tudi Drnovsek 1991, Kale 1995, Umek 1968, Umek 1979.0 do2ivljanju t'ezoceanskega potOvanja piSe posebej DrnovSek 1998. 

-
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Hamburg so biJa ob izbruhu izseljevanja iz juine in 
vzhodne Evrope ie velika in za potniSki promet dobro 
opremljena pristaniSta, kjer so imeli svoje izhodiStne 
postaje mogocni ladjarski koncerni. Tak poloiaj so si 
omenjena pristaniSta in ladjarska podjetja ustvariJa s 
telOceanskim izseljevanjem iz zahodne in severne Evro
pe, ki se je zatelo ie v tridesetih letih 19. stoletja, od 
osemdesetih let pa je Stevilcno nazadovalo. Zato se je 
takrat pozornost ladjarjev osredototiJa na vzhodno in 
jugovzhodno Evropo, da bi lahko ohraniJi in okrepili 
svoje posle. Pri tern niso imeli velikih teiav, saj driave 
novega izseljevanja, kot so bile Avstro-Ogrska, Rusija in 
Grcija [ltalija je biJa v tern izjema, tudi zaradi posebne 
geografske lege), niso razpolagale s primernimi pristanis
kimi infrastrukturami, ladjevjem in Se manj z organizaci
jo ter izkuSnjami, da bi lahko tokove usmerjale skozi na
cionalna pristaniSta in se tako okoristile. Tako je ta 
ogromen izseljenski bazen padel avtomatitno v objem 
severnoevropskih izseljenskih pristaniSt in ladjarskih 
druzb. NajmotnejSi med njimi sta bili bremenski Nord
deutscher Lloyd in hamburSka Hamburg Amerika Linie, 
ki sta uspeli proti Bremnu in Hamburgu usmeriti velik del 
vsega vzhodnoevropskega potniskega prometa. Ta pro
met je bil tako dobro organiziran, da je potekal po po
sebnih koridorjih in skozi vrsto kontrolnih postaj. Tako je 
.reka. izseljencev prehajala tez nemsko driavno ozemlje 
naravnost v pristaniSke takalnice in nato na ladje, ne da 
bi prisla v stik z domatim prebivalstvom. To pa zaradi 
varnostnih in predvsem zdravstvenih razlogov, ker je to
likSna moiica prebivalstva od vsepovsod predstavljala 
veliko nevarnost za Sirjenje nalezljivih bolezni.4 

Kljub veliki gospodarski skodi, ki je nastajala s preta
kanjem izseljenskega prom eta prek tujih pristanist, v Av
stro-Ogrski dolgo tasa niso uspeli vzpostaviti domatih 
prog za izseljence. V tej smeri se je nekaj premaknilo se
Ie na zacetku 20. stoletja, ko je letno Stevilo avstro-ogr
skih izseljencev dosegalo ie sto tisote in je driava zase
dala prva mesta med evropskimi izseljenskimi driavami. 
Decembra 1903 je angleska druiba Cunard Line opravi
la krstna transporta na redni progi za izseljence med Re
ko in ZDA To progo, ki je imela vmesno postajo tudi v 
Trstu, je liverpoolsko ladjarsko podjetje odprlo v sozvot
ju z ogrsko vlado, od katere je pridobilo ekskluzivno pra
vi co za cezoceanski potniski promet na Reki. Sredi leta 
1904 so v Trstu vzpostavili konkurentno potnisko linijo 
za Severno Ameriko. Vzdrievalo jo je triasko ladjarsko 
podjetje Austro-Americana v sodelovanju z nemskima 
kolosoma Norddeutscher Lloyd in Hamburg Amerika Li
nie. Stem partnerstvom je Austro-Americana postala cla
nica kartela Nordatlantischer DampIer Linien Verband, ki 
je nadzoroval skoraj yes izseljenski promet iz vzhodne in 
jugovzhodne Evrope proti Severni Ameriki in dodelil tr
iaSkemu pristaniScu 4-odstotni delei tega prometa.s 
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Znacilnosti izseljevanja cez 
Trst in Reko 

Tako so se skozi Trst in Reko zaceli stekati tokovi izse
Ijencev iz Avstro-Ogrske in tujine. Na Reki se je Stevilo iz
seljencev kmalu povecalo na okrog 50.000 letno, nato je 
konec desetletja zatelo upadati in se ustalilo na priblii
no 20.000. V Trstu pa je bila rast postopna in je leta 
1912 dosegla 26.000 prehodov, nakar je leta 1913 Stevi-
10 izseljencev izjemoma poskocilo na vet kot 50.000, ce
mur sta botrovali dYe progi za Kanado. Prvo je vzdrieva
la kanadska druiba Canadian Pacific Railway Company, 
drugo je v odgovor vzpostavila Austro-Americana oziro
rna ladjarski karte!, ki ga je zastopa lo triaSko podjetje. Od 
leta 1908 je Austro-Americana vzdrievala tudi redne 
proge za izseljence med Trstom in Juino Ameriko. Julija 
in avgusta 1914 je bil zaradi vojne izseljenski promet iz 
avsroogrskih pristaniSc ukinjen. Vobdobju 1903-1914 je 
skozi Trst potovalo pribliino 290.000 izseljencev, od te
ga 220.000 (76 %) proti Ameriki, preostali pa v obratni 
smeri. Skozi Reko je v istem obdobju preSlo pribliino 
300.000 izseljencev, vecinoma proti Ameriki, ker je Cu
nard Line povratnike izkrcavala v Trstu. Zanimivo je tudi, 
da so promet skozi Reko tvorili skoraj izkljucno izseljenci 
iz ogrske polovice monarhije, medtem ko je biJ triaski 
bolj raznolik. Pribliino 40 % izseljencev je biJo iz avstrij
skih deie!, 20 % iz Ogrske ter iz Bosne in Hercegovine, 
40 % pa iz tujine. Podtrtati je treba tudi, da se je prek Re
ke izselila Ie tetrtina vseh izseljencev iz ogrske polovice 
monarhije, prek Trsta pa celo manj kot 7 % vseh avstrij
skih izseljencev tistega obdobja. 

Kot je razbrati iz preglednice Sl. 3, so bili v Trstu med 
avstrijskimi driavljani najbolje zastopani izseljenci iz Gali
cije in Dalmacije, pa tudi iz slovenskih deiel (Primorja in 
Kranjske), med tujci pa so prednjacili ruski driavljani, na
to turski, grski in italijanski izseljenci. Povratniki pa so bili 
vetinoma avstro-ogrski driavljani. Siovenci so se kar v pre
cejSnji meri odlocali za triaske proge, vendar se je kljub 
bliiini Trsta tudi med njimi vecina se vedno raje podajala 
tez ocean prek tujih pristaniSt6 To je bilo delno poveza
no z ie utecenimi in dobro organiziranimi zvezami, ki so 
med drugim omogocale laije izogibanje kontrolam, kar je 
prihajalo se posebno v poStev za vojaske obveznike in vse, 
ki so odhajali brez potrebnih dovolilnic. Ko so enkrat pre
Sli avstrijsko driavno mejo, jim je biJa pot do Amerike tako 
rekoc odprta, saj so imele tuje oblasti mocan interes pre
pustiti jih na ladje in zavrniti Ie tiste, ki niso izpolnjevali 
pogojev za vstop v Ameriko. V Trstu pa je pristaniSka 
oblast z lahkoto nadzorovala promet in prestregla vsak po
skus nelegalne izselitve. V vecjem stevilu so slovenski izse
Ijenci potovali prek Trsta in z domato ladjarsko druibo 
Austro-Americano na povratni voinji iz Amerike. 

logislika in potek izseljevanja prometa po nem~kjh tleh ler skozi nernSka pris(ani~a SI.l podrobno opisana v de[u Schulz 1992. 
Podrobno 0 Trstu in delno Reki kOI izseljenskih priscaniscih Kale 1992. 

6 Prime~aj statistiko izseljenskeg<l promela prek Trsta s statisliko izseljevanja s Kraniske y delu Drno~ek 1991. 
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Tako Cunard Line kot Austro-Americana in pozneje 
Canadian Pacific Railway Company so razpolagale z mo
dernim ladjevjem, ki je tudi potnikom tretjega razreda 
omogotalo preeej udobno tezoceansko vOinjo, teprav ni 
manjkalo pritotb zaradi slabe ali nezadostne hrane, hi
gienskih razmer, neprijaznega ravnanja osebja in podob
nega. Razmere na ladjah pa so bile v precejsni meri od
visne od izseljencev samih, od njihovih iivljenjskih in 
higienskih navad, od nespostovanja predpisanega reda 
itd. Da bi prepretili tovrstne nevsecnosti in morebitne 
spore med potniki zaradi nezdruiljivih navad, so izseljen
ce iz dolotenih obmoeij locevali od ostalih in jim dode
Ijevali doloeen prostor na ladji. 

Austro-Americana je prve ladje dala zgraditi v Angliji, 
od leta 1908 pa jih je gradila sarna v svoji ladjedelnici v 
Trtieu. V desetih letih je popolnoma obnovila svojo f10-
to, ki je leta 1913 stela 71 plovil, od tega 29 velikih eez
oceanskih parnikov, pet pa jih je imela se v gradnji. 510 je 
za precej hitre in dobro opremljene ladje, na katerih je bi-
10 med drugim poskrbljeno tudi za razliene verske oziro
rna kulturne navade izseljencev. ludovski potniki so tako 
imeli na voljo t. i. kosher kuhinjo, z jedili, pripravljenimi v 
skladu z judovskimi verskimi obrednimi predpisi. Od leta 
1906 je Austro-Americana razpolagala v Trstu tudi z iz
seljenskim domom oziroma penzionom, v katerem so bi
Ii njeni potniki nastanjeni, medtem ko so eakali na od
hod in kjer so opravili vse birokratske zadeve in 
zdravniske preglede. Dom, ki je istemu namenu slutil se v 
letih po drugi svetovni vojni, stoji se danes ob morju bli
zu slovenske vasi (danes predmestne eetrti) Skedenj, Ie da 
je v njem sola. Zanimivo je tudi, da so mnogi izseljenci 
pred odhodom zahajali k masi v skedenjsko slovensko 
cerkev, tako da je ta cerkev v nekaterih soeasnih publika
cijah 0 izseljevanju prek Trsta prikazana kot ,eerkev za iz
seljence. (Markitan 1911). 

Drutbi Cunard Line in Canadian Pacific Railway Com
pany nista razpolagali s podobnimi domovi. Njuni sicer 
manj stevilni potniki so na vkrcanje eakali po raznih za
sebnih sobah in stanovanjih v mestu, zaradi cesar je trpel 
javni red in sarno njihovo zdravje, ker so se eez dan ob 
vsakem vremenu zadrtevali na ulicah in po gostilnah. Z 
organizacijskega vidika je bil torej Trst zelo dalee od vo
dilnih izseljenskih pristanise, zlasti Bremerhavna in Ham
burga, kjer je teleznica pripeljala izseljence naravnost v 
njim namenjena in od ostalega okolja loeena postajalis
ea s prenoeisei in jedilnicami, razkuiilnicami, zdravstveni
mi domovi, razvedrilnimi objekti in sprehajalisei in nato 
dobesedno do ladijskega trupa. Takemu »industrijskemu. 
sistemu se je priblitevala sarno Austro-Americana, ki je v 
pose I vlotila kar velik kapitaJ, medtem ko sta se ostali 
drutbi zadovoljevali z bolj ali manj zasilnimi resitvami. 

Vse drutbe so imele v Trstu svoja predstavnistva z 
osebjem, ki je potnike sprejemalo in urejalo vse potrebno 
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za odhod. Svojo podrutnico je imela tudi Rafaelova drui
ba, cerkvena dobrodelna ustanova, na katero so se lahko 
izseljenci obracali za nasvete, informacije in drugo (po 
potrebi tudi denarno) pomoe. Ladjarske druibe so 
morale sestavljati poimenske sezname potnikov izseljen
cev s celo vrsto osebnih podatkov v skladu z ameriskimi 
priseljenskimi zakonodajami. Avstrijske oblasti so do 
vkljucno leta 1911 vodile sarno sumarno stevileno statis
tiko izseljencev in povratnikov, in sicer po spolu, drtav
Ijanstvu, za avstrijske potnike tudi po detelah zadnjega 
bivalisea in cilju izselitve. 5ele z letom 1912 je drtava (toc
neje Ministrstvo za trgovino, ki je bilo pristojno za po
morstvo) pristaniskim oblastem ukazala voditi poimenske 
evidence izseljencev, bodisi v statistiene namene bodisi 
zaradi kontrole nad potniki in iz varstvenih razlogov. To je 
za trtasko Lusko kapitanijo in Pomorsko vlado pomenilo 
veliko delovno obremenitev, vendar so se ti seznami 
ohranili v dunajskih in trtaskih arhivih in predstavljajo 
danes izredno dragocen vir za zgodovinarje pa tudi za ro
doslovce (Kale 1997).7 

Z izbruhom prve svetovne vojne je bil izseljenski pro
met eez Trst in Reko prekinjen. Mnogo eezoceank Aus
tro-Americane so kot lastnino sovratne driave zasegli in 
zadrtali v ameriskih pristaniseih, vkljutno s posadkami. 
Lastniki, velepodjetniki Cosulichi, so jih dobili nazaj sele 
po koneani vojni in z njimi zopet vzpostavili proge za iz
seljenee. Po prvih letih, ko je zaradi gospodarskih teiav 
veliko Ijudi odhajalo po zaslutek v eezoceanske detele, 
se je izseljenski promet nekoliko zmanjsal, vendar je osta
jal se vedno precej tivahen. Medtem sta ZDA in Kanada 
z zakoni 0 letnih kvotah v dvajsetih letih moeno omejili 
priseljevanje, kar se je negativno obrestovalo tudi ladjar
skim potniskim progam in izseljenskim pristaniscem. 
Upostevati je treba tudi, da je Trst presel pod Italijo, kjer 
je imel celo vrsto konkurentov, in da je z novo politicno 
razdelitvijo ter spremembami v mednarodni gospodarski 
geografiji in zaradi strateskih interesov novonastalih driav 
del no izgubil predvojno pristanisko vlogo. 

Po drugi svetovni vojni je za Trst nastopila se tretja fa
za izseljenskega prometa, ki je dosegla visek v petdesetih 
letih. Ladje so takrat prevatale stevilne begunce iz vzhod
noevropskih drtav, ki so presle pod okrilje komunistiene
ga bloka (t. i. razseljene osebe - displaced persons in po
Iitiene begunce), vkljueno s slovenskimi in iz ostalih 
jugoslovanskih republik. Ob ukinitvi Svobodnega trtaske
ga ozemlja pod anglo-amerisko vojasko upravo in njego
vi razdelitvi med Italijo in lugoslavijo pa se je zaeelo 
mnoiieno izseljevanje samega trtaskega prebivalstva v 
Ameriko, luino Afriko in predvsem v Avstralijo. 5 temi iz
seljenskimi vali, ki so zajeli tudi veliko Siovencev s Trias
kega in del no z Goriskega, se je v glavnem koneala tudi 
zgodovina trtaskega izseljenskega pristanisea (Kale 1992, 
Kale 1997a). 

J ZahvaljujOC rodoslovcem so danes Stevilni ladiiski seznami izseljencev [sieet ne tisti i1 IrtJSkega prist.ani~Ca) dosegljivi na internetu (i~Ci npr. pod geslom .passenger listso). Glej npr. 
cudi rodoslovni servis, ki 11<1 na temelju vslopnih izseljenskih seznamov nudiio na spleeni slrani prise!ienskega muzeja ncl Ellis Islandu in prek katerega ie mogOCe oprav!jati on-line 
raziskave. 

-
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Vloga Trsta in Reke 
v mednarodnem sistemu 
prevazanja cezmorskih 
izseljencev 

Vrnimo se nazaj v leta pred prvo svetovno vojno, tako 
rekoe k >zlati' dobi cezoceanskega izseljevanja. Glede na 
predstavljena dejstva bo verjetno marsikoga zanimalo 
dvoje vpraSanj. Prvic, kako to, da se je v pomembnih pri
staniscih, kot sta bili Trst in Reka, redni izseljenski promet 
zacel 5 tolikSno zamudo. Drugic, zakaj so se avstro-ogrs
ki izseljenci tako malo odloeali za domaca pristaniSea 
(kot omenjeno Ie 25 oziroma slabih 7 % vseh izseljen
cev). Delno smo na to ze odgovorili, ko smo omenili 
problem nelegalnega izseljevanja, policijskega nadzora, 
navezovanja na ze utecene izseljenske poti do pristaniSc 
in tetavno preusmerjanje tokov proti novim kana 10m. K 
temu je treba dotati daljSo pot, ki je locevala severnojad
ranska pristaniSea od severnoameriSkih ciljev, in oddalje
nost najvecjih izseljenskih bazenov, v Avstriji zlasti Gali
cije in Bukovine, od Trsta. Za globlje razumevanje vzrokov 
pa moramo poznati sirse razmere, ki so takrat vladale na 
podrocju prevaianja izseljencev, in polotaj, ki sta ga za
sedala Trst in Reka v tem mednarodnem okviru. 

Videli smo, kako so se ladjarska podjetja in pristaniS
ca potegovala za nadzor nad cezoceanskim izseljenskim 
prometom in kako je kartel Nordatlantischer DampIer Li
nien Verband, imenovan tudi Zwischendeck pool, zlahka 
razsiril svoj vpliv na vso vzhodno in jugovzhodno Evropo. 
Severnoatlantski kartel je zdruteval vse severnomorske 
ladjarske drutbe, ki so se ukvarjale 5 prevazanjem izse
Ijencev, ustanovili pa so ga leta 1891, da bi preprecili 
konkurencne vojne, ki so povzrocale padanje cen vozov
nic in 5 tem pripeljale drutbe na rob pretivetja. Kartel je 
omejil konkurenco 5 tem, da so se clanice pogodile za 
doloce delete prometa in jim tako ni bilo treba znitevati 
cen vozovnic za pridobivanje potnikov. Predpostavka pa 
je bila monopolno obvladovanje obmoCij izseljevanja, za
to si je kartel na vse naeine prizadeval prepreeiti izseljen
skim drtavam vzpostaviti lastna, t. i. nacionalna izseljen
ska pristaniSca. 

Te drtave, zlasti Rusija in Avstro-Ogrska, so se dobro 
zavedale problema, vendar niso uspele zbrati dovolj po
liticne in gospodarske moci, da bi se lahko uprle takemu 
stanju, oziroma se niso lotevale reSevanja izseljenske 
problematike 5 pravim zagonom. To zagotovo velja za Av
strijo, ki kljub Stevilnim osnutkom ni nikoli celovito za
konsko uredila svojega perecega izseljenskega vprasanja 
in je zamujala pri usposabljanju trzaSkega pristanisca za 
izseljenski promet kljub priloznostim, ki so se za to po
nujale. Trst se je v vlogi izseljenskega pristaniSca poizku
sil te v letih 1888 in 1889, ko so trzaski bankirji Mor
purgo sklenili z brazilsko vlado pogodbo za prevatanje 

a Podrobneje 0 vsem tern Umek 1968, Umek 1979, Kale 1995 in Kale 200t. 
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priseljencev v Brazilijo in opravili v sodelovanju z Avstrij
skim Lloydom tri poskusne prevoze. Obeti so bili ugodni 
in te so tekle priprave na vzpostavitev redne proge. Prislo 
pa je do zapleta, ker se je izkazalo, da so Ijudi zvabljali v 
Brazilijo z latnimi obljubami, zaradi cesar podjetje ni do
bilo dovoljenja za nadaljnje delovanje. Oblasti pa niso 
storile nicesar, da bi omogocile alternativno reSitev, ker je 
nenaden izbruh takrat resnicno se nevarnega izseljevanja 
v Brazilijo presenetil tako javnost kot oblasti, ki so si pri
zadevale pojav zajeziti. V resnici pa so Ijudje ostajali glu
hi na pozive in se se naprej izseljevali, ampak prek itali
janskih pristaniSe in torej brez vsakrSnega varstva pred 
zaslutkarji 5 strani maticne drtave8 

Na redne izseljenske proge iz Trsta in z Reke je bilo 
treba tako pocakati do leta 1903, ko je prislo do de
stabilizacije znotraj Severnoatlantskega kartela in po nov
nih konkurencnih bojev med druzbami. Sprotila jih je li
verpoolska Cunard Line, ki je bila z izgradnjo zelo hitrih 
in zmogljivih parnikov sposobna premagovati konkuren
co. Zato je izstopila iz kartela. Da bi pritegnila potnike 
in izkoristila svoj potencial, je sklenila z ogrsko vlado 
pogodbo za odprtje monopolne proge do Severne 
Amerike na Reki. V odgovor je Severnoatlantski kartel 
sprejel v clanstvo Austro-Americano, jo mocno dokapi
taliziral in ji omogocil odprtje konkurencne proge v Trs
tu, kamor je preusmeril 4 % svojega prometa. Tako je 
Trst paradoksalno pridobil proge za izseljence po zaslu
gi Severnoatlantskega poola, ki se je vedno boril proti 
odpiranju »nacionalnih« izseljenskih pristanisc. Sistem, 
ki je urejal partnerstvo v kartelu, je druzbam dovoljeval 
presegati dodeljeno stevilo potnikov. Tako so si ob pre
urejanju kvot, do katerega je prihajalo vsakih nekaj let, 
lahko priborile visje delete prometa. Austro-Americana 
pa si ni prizadevala, da bi v Trst pritegnila vee potnikov, 
kot jih je bilo temu pristaniscu dodeljenih, ker je bilo 
treba za presezke plaeati oSkodovanim partnerjem dolo
ceno protivrednost. Raje je svoje ladje polnila z izse
Ijenci v drugih sredozemskih pristaniscih (grSkih, sever
noalriskih in spanskih), saj ji je kartel to nalasc 
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Spominska razglednica no odhod v Ameriko iz Trsta s cez
oceanko Argentina 21. 3. 1914 »ob 3. uri popoldan« 
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dopuseal, samo da bi jo odvrnil od pritegovanja veejih 
kvot vzhodnoevropskih in torej tudi avstrijskih izseljen
cev. Tako se mu je uspelo upreti angleski konkurenci in 
zagotoviti se naprej severnoevropskim, zlasti pa nem
skim pristaniseem in ladjarjem, veliko veeino pornikov 
in zaslutkov, ki jih je prinasal porniski promet. Taka si
tuacija je trajala do leta 1913, ko je prislo do .vdora« 
kanadske drutbe Canadian Pacific Railway Company v 
Trst. Austro-Americana je cudi tokrat odigrala vlogo 
bojnega sredstva v rokah Severnoatlantskega kartela, sa
mo da je ta boj vodilne partnerje v kartelu moeno osi
bil. To je Austro-Americana sprerno izkoristila, tako da 
se je ob pod pori avstrijske vlade finaneno osamosvoji
la od nemskih delniearjev in si v kartelu zagotovila po
lozaj, ki je Trstu zagotavljal 10 % izseljenskega prometa 
iz vzhodne Evrope. tal je ta uspeh iznieil izbruh prve 
svetovne vojne. 

Literatura 

Chmelar, H. 1974: Hohepunkte der osterreichischen 
Auswanderung, Die Auswanderung aus den im Reichsrat 
vertrerenen Konigreichen und Landern in den Jahren 
1905-1914. Wien. 

DrnovSek, M. 1991: Pot slovenskih izseliencev na tuje. 
Od Liubliane do Ellis islanda - Otoka solza v New Yorku 
1880-1924. Liubliana 

DrnovSek, M. 1998: Usodna privlacnost Amerike : pric:evanja 
ilseljencev 0 prvih stikih z novim svetom, Ljubljana. 

Drnov~ek, M. 1999: Okrajna porocila 0 izseljevanju iz 
Kraniske v letih 1892-1913. V: Mihelic, D. (ur.). Gestrinov 
zbornik Liubliana, str. 413-432. 

Kale, A 1992: Prekooceansko izseljevanje skozi Trst 
1903-1914. V: Zgodovinski casopis Liubliana. L 46, It. 4, 
str. 479-496. 

Kale, A 1995: Nekateri vid iki primorskega izseljevanja v Julno 
Ameriko do prve svetovne vojne. V: Jurak, M. - Mislej, I.: 
Kuhurno ustvarjanje Slovencev v Juini Ameriki. Ljubljana, su. 
33-55. 

Kale, A 1996: ladijske potniSke evidence kot vir za zgodovino 
izseljenstva, s posebnim ozirom na izseljenske sezname 
triaSkega pristaniSca. V: Dve domovini. St. 7, str. 51-69. 

Kale, A 1997a: SelilVena gibania ob zahodnih meiah 
slovenskega etnicnega prostora: terne in problemi. 
Annales. L 7, It. 10, str. 193-214. 

Kale, A 1997b: Razvojni obrisi izseljenske zakonodaje v 
19. stoletju in do prve svelovne vojne. Dve domovini. St. 8, 
str. 9-35. 

Kale, A 2001 : Braziliia ie vabila. V: Kokali Kocevar, M.: 
lzseljenec: iivljen jske zgodbe Slovencev po svetu. Ljubl jana. 
Str. 57-60. 

Kludas, A 1994: Die Geschichte der deutschen 
Passagierschilfahrt 1850-1990. Hamburl> 

Markitan, F. 1911 : Tries! als Auswandererhafen. Wien. 
Schulz, K (Hrsl» 1994: Hoffnung Amerika. Europaische 

Auswanderung in die Neue Welt. Brernerhaven. 
Umek, E. 1968: lzseljevanje v Brazilijo v zadnjih letih 19. stoletja. 

V: Siovenski izselienski koledar 1969. Liubliana, Sit. 218-220. 
Umek, E. 1979: Brazilija v -roinaih« barvah. V: Slovenski 

izseljenski koledar 1980. Liubliana, str. 213-214. 

Povzetek 

Od prvih desetletij 19. stoletja dalje je mnotieno iz
seljevanje iz Evrope v Ameriko mnogo prispevalo k teh-
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nienemu in organizacijskemu razvoju mednarodnega po
morstva. Cezmorski porniski promet je postal dobieka
nosen pose!, za katerega so se potegovale ladjarske 
drutbe in vzpostavljale redne proge proti raznim severno 
in jutnoameriskim ciljem. Ker se je izseljevanje zaeelo v 
zahodni in severni Evropi, so se v tem prometu speciali
zirala in se z njim okoristila zlasti severnoevropska pri
stanisea. Vodilni polozaj so uspela ohraniti tudi potem, 
ko je predvsem od 80. let dalje izseljenski pojav zajel 
vzhodno in juzno Evropo. Tako je cudi veeina izseljencev 
iz Avstro-Ogrske in med njimi Siovencev do prve svetov
ne vojne potovala eez severnoevropska pristanisea. Sele 
leta 1903 sta Avstrija in Ogrska odprli v Trscu in na Re
ki svoji .nacionalni. izseljenski pristanisei. Stem sta lah
ko bolje nadzorovali (pogostoma nelegalno) izseljevanje 
svojih drtavljanov in jih seitili pred okoriseanjem izse
Ijenskih agentov ter tujih ladjarskih drutb. Kljub temu se 
je domaeih pristanise posluteval Ie majhen delez avstrij
skih in ogrskih izseljencev: na Reki se je vkrcala pribliz
no eetrtina, v Trstu pa niti 7 odstotkov vseh izseljencev 
iz ogrske oziroma avstrijske polovice monarhije v raz
dobju 1903-1914. To delno iz objektivnih razlogov 
(daljsa plovba, tezavnejsi dostop do pristanise), pred
vsem pa zaradi politike velikih severnoevropskih druzb, 
ki so zavirale odpiranje in delovanje .nacionaln ih« izse
Ijenskih pristanise, da bi sebi in svojim pristaniseem za
gotovile eim vee izseljenskega prometa. Trst in Reka sta 
tako ostali marginalni izseljenski pristanisei, pomembno 
vlogo pa sta odigrali prav v konkurenenih bojih za ob
vladovanje .eezoceanskega izseljenskega posla«. 

Izvlecek 

Avtor prikazuje potek in organizacijo eezoceanskega 
izseljevanja eez Trst in Reko v razdobju 1903-1914 in 
vlogo, ki sta jo odigrali glavno avstrijsko in ogrsko prista
nisee v mednarodnem sistemu Cezoceanskega prevaianja 
izseljencev. Vprasanje postavlja v okvir mnotienega ev
ropskega izseljevanja v Novi svet v 19. in 20. stoletju ter 
soueinkovanja med porniskim prometom in razvojem 
modernega pomorstva. 

Abstract 

The paper describes process and organization of 
transatlantic emigration which took place in Triest and 
Fiume in the period between 1903 and 1914 and the 
role of both main Austrian and Hungarian ports in in
ternational system of transatlantic transportation of 
emigrants. Question is set in frame of a wider problem 
of mass emigration from Europe to the New World in 19 
th and 20 th century and also refers to the relation bet
ween passenger traffic and development of modern ma
ritime affairs. 
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1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 Skupno 

lOA 19 6.599 13.837 11687 20,097 5.470 16,020 14,932 10,993 14,014 33.837 8,416 161.921 

Juzna 
Amerika 0 0 0 0 0 4.744 5.445 6,218 11.474 12.319 1172 1.311 46.683 

Kanada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.684 24 9.708 

Skupno 19 6.599 13.837 17.687 20.097 10.214 21.465 2l.l50 22.467 26.333 50.693 9.751 220.312 

Pregledniea 1: Izseljevanje prek Trsta v letih 1903-1914 po eilju izselitve (Vir: Kale 1992) 

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 Skupno 

Ogrska 41632 50,286 14,267 31317 38.488 19,038 19.553 226.581 

Avstrija 2,643 1.975 160 328 734 234 252 6.326 

Skupno 52.181 54. 168 16.335 39,554 41,132 21.183 21.717 246.270 

Pregledniea 2: 1zseljevanje v Ameriko prek Reke v letih 1906- 1912 po izvoru izseljeneev (Vir: Chmelar 1974, str. 71) , 

1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 Skupno 
Galiciia 6.433 4,888 2,902 1.497 3.907 2,862 2,622 2,175 4,875 1028 33.189 
Dalmacija 1.216 2,069 3,194 699 1.597 3.327 2.349 2.745 3.944 1.111 22.251 
Primorska 255 521 1.599 238 912 1.876 1.651 1.232 2,003 390 10.677 
Kranjska 152 257 505 229 1.035 876 638 1.372 3.534 723 9.321 
Bukovina 300 254 361 218 137 88 350 319 736 68 2.831 
Stajerska 25 46 135 84 70 108 145 349 449 143 1.554 
Spodnja 
Avstrija 55 37 91 55 27 105 179 236 346 104 1.235 
Tirolska 6 15 0 9 16 152 311 297 229 50 W85 
Ostale 
avo dezele 151 178 105 56 72 118 170 337 396 144 1.727 
Avstrija 8.593 8,265 8,892 3.085 1m 9.512 8.415 9,062 16,512 3.761 83.870 
Ogrska 1.333 1.654 3.147 1.320 2,021 1.428 1.497 1.757 917 686 15.760 
Hrvaska 399 1.967 2.370 485 2.713 3,029 1.390 2,099 3.781 667 18.900 
Ogrska 1.732 3.621 5.517 1.805 4.734 4,457 2,887 3,856 4,698 1.353 34.660 
Bosna in 
Hercegovina 445 1.124 2.436 58 607 1.156 726 857 761 132 8.302 
AVSTRO-
OGRSKA 10.770 13.010 16.845 4.948 13.114 15.125 12.028 13.775 21.971 5.246 126.832 
Rusija 2,145 2,036 2,160 2.451 2.526 3.506 5,036 6,802 18.043 2.741 47.446 
Turtija 87 187 83 24 58 717 2,646 2,159 2.871 134 8.966 
Grtija 125 128 134 40 8 738 710 333 4,039 391 6,646 
ltalija 37 44 66 56 29 303 1.071 2.364 2,032 307 6.309 
Romunija 442 1.610 1038 67 112 169 473 365 339 444 5.059 
Boigarija 100 370 906 2 31 37 29 37 196 322 2.030 
Nemtija 2 12 18 8 18 145 393 369 604 28 1.597 
Druge 
driave 129 393 393 292 212 151 81 129 598 138 2.516 
TUICI 3.067 4.780 4.798 2.940 2.994 5.766 10.439 12.558 28.722 4.505 80.569 
Skupno 13.837 l7.790 21.643 7.888 16.108 20.891 22.467 26.333 50.693 9.751 207.401 

Pregledniea 3: Izseljevanje prek Trsta v letih 1905-1914 po izvoru izseljeneev (Vir: Kale 1992), 
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Dr Ervin Do/ene, Institut za novejso zgodovino v Ljubljani 

Kulturni boj V Sioveniji 
Siovenski izraz ,kulturni boj« ima 

~ir~i pomen kot nem~ki ,Kultur
kampf«. To ni Ie boj liberalizma proti 
javnemu vplivu Katoli~ke cerkve ozi
roma boj za lotitev Cerkve od dria
ve, temvet je boj za kulturo nasploh, 
za vodilno mesto v slovenski kulturi.' 
Kulturni boj na Siovenskem je teinja 
Katoli~ke cerkve, da bi slovenski na
rod v celoti ponovno dobil preteino 
religiozni znataj in podobo. To pa bi 
najlaie dosegla s prevlado v kulturi, 
zlasli v drtavnem izobraievalnem sis
temu. Prizadevanja za rekatolizacijo z 
gospodarskim in duhovnim liberaliz
mom 19. stoletja omajane trdne ka
toli~ke vere slovenskega cloveka ima 
seveda svoje nasprotje v polititnem 
boju proti priviligirani vlogi KatoliSke 
cerkve v sloven ski javnosti. 

.Kulturkampf. izvorno oznacuje 
izrinjanje Katoli~ke cerkve iz javnega 
iivljenja v Nemtiji v sedemdesetih 
letih 19. stoletja. Leta 1871 je nem
~ki parlament z liberalno veCino iz
glasoval takoimenovani .kanzelpa
ragraph., 130. tlen nemskega 
kazenskega zakonika, ki je prepove
doval zlorabo cerkvene priznice v 
polititne namene. Naslednje leto so 
~olske in~pekcije pri~le v laicne roke. 
Iz cesarstva so bili izgnani jezuiti, la
zaristi in odre~eniki. To je izzvalo pre
kinitev diplomatskih odnosov z Vati
kanom. Od 1873 do 1875 so 
izglasovali se t. i. .majske zakone., ki 
so uzakonili civil no poroko. Po pri
hodu Leona XIII. na Petrov prestol le
ta 1878 so se zateli odnosi poprav
Ijati. Kancler Otto von Bismarck je 
zamenjal protestantskega ministra za 
vere,od 1880 do 1887 so zarnenja
Ii 'majske zakone. z ,zakoni miru. ter 
spet vzpostavili diplomatske odnose 
z Vatikanom. Do podobnih bojev je 
pri~lo tudi v SVici (zvezna oblast se je 
z Vatikanom sprla leta 1874) in v Av-

striji, ki je zatela sprejemati protika
toli~ke zakone, takoj ko so vlado pre
vzeli liberalci leta 1867, liberalni pri
tisk pa je trajal nekako do leta 1876. 
Nem~ka liberalna vetina v drzavnem 
zboru in t. i. 'me~tansko ministrstvo. 
sta raz~irila pravice driavljanov, vlogo 
parlamenta in uvajala liberalne refor
me, kar jima je omogotalo motnejsi 
poloiaj v boju proti konkordatu iz 
leta 1855. Ta je utele~al stare privile
gije Katoli~ke cerkve v avslrijski zako
nodaji. 

Z bojem proti konkordalu se je v 
Avstriji zatela tudi ~olska reforma. Po
trebna je bila revizija konkordala gle
de driavne zakonodaje: sprejeli so 
zakon 0 zakonskem pravu, zakon 0 

razmerju ~ole do Cerkve (ki je solo 
od Cerkve do dolotene mere osvo
bajal) ter zakon 0 medkonfesionalnih 
odnosih. Vsi trije zakoni so zateli ve
Ijati maja 1868. Vodstvo in nadzor 
nad osnovnimi in srednjimi solami je 
prevzela drtava, Cerkvi pa je bila pre
pustena skrb Ie za verouk. Po papeze
vi obsodbi vseh treh zakonov se je 
nad .brezversko solo. spravilo kato
Ii~ko tasopisje. Ceprav liberalna sol
ska reforma ni vrgla verouka iz sole in 
ni izkljutila duhov~tine iz ~olskih sve
tOY, je Cerkev veliko izgubila. 

Boj proti konkordatu, ki je simbo
liziral absolutizem in reakcijo, ni sel 
mimo Siovencev, ki so v teh letih bili 
boj za svoje nacionalne pravice. Raz
vitej~i nem~ki nacionalizem je z dob
ro organiziranim germanizacijskim 
pritiskom budil slovenski nacionali
sticni odpor. Drtavni in deielni po
slanci s Kranjske, Stajerske, Koroske, 
Goriske, Trsta in Istre so se bili ob 
razplamtevajotem nacionalizmu prisi
Ijeni najprej opredeliti za slovensko 
ali nemsko oziroma italijansko stran 
(v Istri tudi hrvasko). To je bila v ~est
desetih letih 19. stoletja predvsem 

I lotko Pire. AleS WeniCnik in znamenja Casov {daJje UseniCnikl, Ljubljana 1986, 144. 

polititna opredelitev. Razlitne politit
ne usmeritve pa so se zatele hkrati 
kazati tudi znotraj posameznih nacio
nalistitno diferenciranih sku pin. Libe
ralni ,mladoslovenci., motnej~i na 
Stajerskem, so hoteli katolisko sku pi
no slovenskih politikov prepritati, ,da 
je na~a narodnost v veliko vetji ne
varnosti kakor katolitanstvo',2 in so 
se bili zaradi te zunanje nevarnosti 
pripravljeni odreti nastopanju za svo
je liberalne nazore ter se javno izjav
Ijati za natelne katolitane. ,Na~ na
rod ne podnese verskega poleg 
narodnega boja,. je takrat zapisal li
beralni pisatelj in tasnikar Josip Jur
ticJ Toda veliki katoli~ko-liberalni 
boj v monarhiji in vedno bolj~a orga
nizacija katoliskega gibanja, ki se je 
opiralo na Cerkev, sta podpirala eks
tremizem na obeh straneh. Duhovniki 
so se zavedali svoje izjemno po
membne vloge in premoti zato so 
lahko dostikrat izsiljevali in zahtevali, 
da se narodno gibanje opredeli tudi 
konfesionalno-polititno. Liberalci pa 
so morali zaradi svoje polititne ~ib
kosti popu~tati. Zata so pogosto da
jali vtis dvolitnosti in neiskrenosti. 
Zaradi nacionalizma so bili tudi slo
venski liberalci proti nem~ko nacio
nalistitni liberalni vladi v opoziciji in 
so od slovenskih poslancev v dunaj
skem drtavnem zboru zahtevali poli
tiko abstinence po teskem vzoru. 
Skoraj vsi slovenski poslanci so glaso
vali proti novemu ~olskemu zakonu, 
ker so men iii, da bo novo drtavno 
~olstvo mnogo bolj nem~ko, kot je 
bilo stare pod cerkvenim nadzorom.4 

S popolno slovensko abstinenco 
je bil leta za splo~nim solskim zako
nom, leta 1869, sprejet ~e zakon 0 

osnovni ~oli. Razmerje med javno 
~olo in Cerkvijo v tistem tasu nam 
lepo pokaie podatek, da je morale 
npr. leta 1871 ~e tri tetrtine utiteljev 

2 Vasilij MeJik, Siovenei in ~nova Sola., V: Osnovna Sola na Siovenskem 1869- 1969, Ljubljana 1970,32, citat iz Casopisa Siovenski narod, 31 12.1868. 
l Pismo Joslpu VO$njaku jz [eta 1871, cila! po Melik, Siovenei in ~nova Sola-, 33. 
4 Melik, Siovenci in _nova mla_, 33. 



-
Izbrana poglavja iz narodne zgodovine 

opravljati tudi cerkovniske dolinosti, 
ce so hoteli gmotno preziveti.5 

Po vkljucitvi slovenskih katoliskih 
politikov in pozneje tudi Bleiweisove
ga kroga v dunajsko drtavno-pravno 
stranko, ki so jo ustanovili po ponov
nem prihodu liberalcev v vlado leta 
1872, so spopadi med liberalno in 
katolisko smerjo v slovenskem narod
nem gibanju postajali pogostejsi in 
mocnejsi. Prvic so se ocitno pokazali 
na obcnem zboru osrednjega znan
stvenega drustva Siovenska matica le
ta 1872, kjer so liberalci s samostoj
no kandidaturo za drustveni odbor 
propadli. Istega leta so se spori zaos
trili tudi v kranjskem dezelnem zboru. 
Do pravega politicnega razkola pa je 
prislo, ko so postavili locene kandi
date na drzavnozborskih volitvah leta 
1873. Ob tern se je tudi na Sioven
skem zacel kulturni boj, kot je bil zna
cilen za nemski prostor v monarhiji. 

Zaradi locenega politicnega na
stopanja so Siovenci proti Nemcem, 
kljub ugodni volilni reformi. v drtav
nem zboru in v dezelnih zborih ste
vilCno nazadovali. Ti neuspehi in pre
majhna moe liberalnega tabora so 
pripomogli. da so se ie po treh letih 
nasprotniki spet sporazumeli. Liberal
ni drzavnozborski poslanci, ki so v 
tern casu glasovali z nemsko vladno 
vecino vred za liberalne cerkveno
politicne zakone, so konec 1876 sto
pili v Hohenwartov klub drzavno
pravne stranke, kjer so bili :I.e od 
zacetka tudi sloven ski konservativci. 
Obnovila se je doba slogastva, poli
tika sloge v narodnih zadevah, ki je 
trajala vse do devetdesetih let. V dr
iavnem zboru in v dezelnih zborih 
so slovenski poslanci nastopali enot
no pod bolj ali manj konservativnim 
katoliskim plascem; na drugih pod
rocjih, posebej v kulturnem zivljenju, 
pa so se nasprotja ostrila6 

Osnovnosolski zakon iz leta 
1869 je ves cas do konca monarhi-

je ostal poglavitni problem politic
nega spora med katolicizmom in Ii
beralizmom. Kljub temu da so ga 
morali liberalci pred mnogimi po
skusi in srditimi napadi Cerkve in 
katoliskih politikov ves cas braniti, 
ni povsem zadovoljil nobene strani. 
Najglasneje je postavil zahtevo po 
spremembi solskih zakonov 1. av
strijski katoliski shod leta 1877 na 
Dunaju. Katoliska prizadevanja so 
se okrepila zlasti v casu konservativ
nih vlad grofa Eduarda Taaffeja 
(1879-1893). Nemski nacionalni 
pritisk prejsnjih liberalnih vlad je 
takrat nekoliko popustil. zato so se 
nacelna nasprotja znotraj sloven
skega narodnega gibanja okrepila. 
Odlocno katolisko nacelnost sta 
zacela zagovarjati tednik Zgodnja 
Danica pod urednistvom Luke lera
na in dnevnik Siovenec, kjer je kma
lu zacel zagovarjati konfesionalno 
solo in locitev duhov med ucitelji 
duhovnik Anton Mahnic.7 Zahteval 
je jasno in odlocno nacelno ,Iocitev 
duhov, med katolicani in liberalci. 
lavno se je zacel oglasati leta 1882, 
nacelni boj pa je razplamtel dve le
ti pozneje s serijo ostrih clankov 
pod skupnim naslovom Dvanajst 
vecerov konec 1884 in v zacetku 
1885. Katoliski strani je sicer uspe-
10 z Novelo k osnovnosolskemu za
konu leta 1883 zmanjsati pouk na
ravoslovnih predmetov, ki so 
predstavljali nevarnost evolucioniz
rna, zakon pa je ostar v veljavi do 
konca monarhije. Sarno v okviru te
ga zakona so lahko poskusale de
ielne oblasti s posameznimi ured
bami uveljaviti vecji vpliv Cerkve v 
solstvu, za kar je predstavljala zgled 
ureditev na Tirolskem. 

Slogastvo se je zacelo hitreje kr
hati leta 1888, ko je Mahnic zacel iz
dajati revijo Rimski katolik, kjer je 
neusmiljeno razkrinkaval liberalne 
materialisticne in protikrscanske po-

5 Milan Divjak, Sola - morala - cerkev oa Siovenskem, Ljubl jana 1995.46-53. 

glede slovenskih piscev in javnih de
lavcev .• Katoliska renesanca" kot jo 
je oznacil Mahnicev naslednik na 
mestu vodilnega ideologa slovenske
ga katoliskega gibanja Ales Usenic
nik, se je na Siovenskem zacela s 
splosnim preporodom Katoliske cer
kve pod papetem Leonom XIII. 
(1878-1903), z nastopom Antona 
Mahnica in z imenovanjem Ijubljan
skega skofa lakoba Missie leta 
1884.8 Pod vplivom 2. avstrijskega 
katoliskega shoda so leta 1890 na 
Kranjskem ustanovili Katolisko poli
ticno drustvo, ki se je pozneje pre
imenovalo v Katolisko narodno 
stranko, od leta 1905 je to bila Slo
venska Ijudska stranka (SLS). Vecjo 
prelomnico v slovenskem katoliskem 
gibanju predstavlja 1. slovenski kato
liski shod leta 1892 v Ljubljani. Re
solucije, ki jih je shod sprejel. so za
htevale, da se morajo znanost, 
umetnost, vzgoja, casopisi, socialno 
in politicno deja na Siovenskem rav
nati po katoliskih nacelih in izhajati 
iz zavesti. ki se hrani z :l.ivim verskim 
:l.ivljenjem. Le na taki - katoliski -
podlagi naj bi bilo mozno za naprej 
slo:l.no sodelovanje vseh Siovencev9 

Na takem izkljucujocem staliscu so 
ostali vsi stirje sloven ski katoliski 
shodi do prve svetovne vojne. 10 

Zadnjic sta obe politicni smeri na
stopili slozno pri drzavnozborskih 
volitvah leta 1891. a ze na dopolnil
nih volitvah istega leta sta oba tabo
ra nastopila loceno. Naslednje leto 
so se locili tudi v kranjskem dezel
nem zboru. 

Nasprotniki katoliske prenove -
liberalci in tudi prvi socialisti - niso 
bili kos nacelni ostrini in teoretski 
moci katoliskih ideologov, predvsem 
Mahnica in, po njegovem imenova
nju za skofa na Krku leta 1897, Use
nicnika. Po zgledu prvega kulturnega 
boja iz sedemdesetih let so se zate
kali ali v osebno ialjivo pisanje po 

6 Zgodovina Siovencev, Ljubljana 1979,504-5 15; Ivan Prijalelj. Siovenska kulturno politi~na in slovstvena zgodovina 1848-1895.111., Ljubljana 1958,35-74,230- 372; Jo1ko Pire, 
U~eniCnik, 44- 47; Fran [rjavec, Zgodovina kalOli~kega gibanja, Ljubl jana 1928,24-55. 

7 Jo1ko Pire, Rimski katolik in loCitev duhov, V: MahniCev simpozij v Ri mu, Celie 1990, sIr. 11 1. 
8 0 tej dabi in obeh slovenskih protagonistih podrobneje zbornika: Missiev simpozij v Rimu, Celje 1988 in Mahni<:ev simpolij v Rimu, Celje 1990. 
9 Joiko Pire, USeni<:nik, 48-49, ei(ira AleSa U~eni<:nika v clankih Kardinal Missia in katoliSka renesansa med Siovenci, Kaloliski obzornik 1902, 142 in Pomen prvega slovenskega ka

loliSkega shoda, Revija katoli~ke akeije, Ljubl jana 1942, 116-1 21; Poro<:ilo priprav!jalnega odbora 01. slovenskem katoliSkem shodu, Ljubljana 1893,45-83 in 120- 129. 
10 II. slovenski kalo!iski shod v Ljubljani 1900; Ill. slovenski katoMki shod v Ljubljani 26.-28. avgusta 1906, Ljubljana 1907; Siovensko - hrvatski kaloliSki shod v Ljubljani 1913, Ljub

ljana 1913; Slane Granda, I. in II. slovenski katol15ki shod, V: Missiev simpozij v Rimu, Celie 1988, 95-109; is!i, Jeglic in slovenski kaloliSki shodi, V: Jeglitev simpolij v Rimu, Celje 
1991, 333-34Z 
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casopisju in v brezplodno hujskanje 
na politicnih shodih." 

Duhovi so se mocneje razburili 
ob prvih detelnozborskih volitvah po 
razkolu jeseni 1895, ko so vse tri 
stranke na Kranjskem nastopile sa
mostojno. K ostrini boja je zlasti pri
spevalo pismo ~kofa Missie duhovni
kom, v katerem je razloiil praviee in 
dollnosti duhovnikov pri volitvah ter 
zapovedal za njihov srecen izid jayne 
molitvene ure po eerkvah.'2 Dogodki 
ob teh volitvah so pomenili dokonc
no politicno locitev med katolicani 
in liberalei na Siovenskem. Zaradi 
popolne zmage katoli~ke stranke v 
kmecki kuriji so se morali liberalci 
sporazumeti s kranjskimi Nemei in 
tako so lahko v slovensko-nemski li
beralni koalieiji vladali v kranjskem 
delelnem zboru dolgih 12 let 
(1896-1908). To je bila krona na
celne ~ibkosti slovenskih liberalcev. 
Zaradi vecje narodne ogroienosti so 
se Siovenei v drugih detelah politic
no locili pozneje: na Gori~kem ob 
prelomu stoletja, na Stajerskem leta 
1906, v Trstu, Istri in na Koroskem 
pa so zaradi premoci nemskih ali ita
lijanskih strank do konea monarhije 
politicno sodelovali. 

Locitev duhov se je, zlasti zaradi 
katoli~ke vneme, poglabljala. Tak zna
caj je imela tudi U~enicnikova pole
mika z glasilom uciteljskega drustva 
(Uciteljski tovari~) 0 vzgoji in soli ko
nee leta 1896. U~enicnik je glasilu 
slovenskih uciteljev ocital, da ne slu
li vee .narodni soli na verski podla
gi«, temvec da bolj ali manj zavedno 
oznanja liberalni duh in zavaja 510-

vensko solstvo na pot ,ciste Clovec
nosti«. Ker so njegovi pozivi ostali 
brez uspeha, je z analizami besedil 
dokazoval, da Ueiteljski tovariS prepi
suje ,kulturnobojne clanke« iz nem
seine ter stem kale negotovost in 
neutemeljenost svoje gonje proti ka
toliskemu gibanju. Polemika je locitev 
duhov poglobila in zaostrila zlasti 
med ucitelji, katerih vecina je potem 
do prevrata ostala najhuj~i idejni nas-

II Jo2ko Plrc, U~en i tnik, 47. 

protnik radikalnega katolistva na po
detelju. Soj za solo je bil tedaj zaradi 
razmaha in velikega napredka peda
gogike v srediscu pozornostL'3 Pri li
beralizaeiji vzgoje in izobraievanja, ki 
sta bila stoletja izkljucno domena 
Cerkve, je 510 za osamosvajanje dolo
cene stroke izpod absolutnega Cer
kvenega nadzorstva. Hkrati je ta kon
flikt odlocal, cigava bo mladina, torej 
cigava bo prihodnost.'4 

Dlje od liberalnih uciteljev, ki so 
v svojih zahtevah scasoma postali 
povsem odvisni od liberalne Narod
no-napredne stranke, so v svojem 
programu glede locitve ~ole od Cer
kve sli soeialni demokrati in njihova 
mladina (radikalno krilo). Zahtevali 
so locitev tudi moraine vzgoje izpod 
Cerkvenega nadzora in reformo ee
lotnega ~olskega sistema. IS 

Locitev v politiki je bila Ie del na
crtovane radikalne locitve na vseh 
podrocjih, zlasti na podrocjih duhov
nega tivljenja, ki je bilo vcasih izkljuc
na domena Cerkve. Osnovnosolski 
ucitelji so se organizaeijsko razsli leta 
1900, ko je bila nasproti Zavezi slo
venskih uciteljskih dru~tev ustanov
Ijena katoliska Siomskova zveza. Ka
tolisko usmerjeni so leta 1907 
prenehali sodelovati v narodno
obrambni Drutbi sv. Cirila in Metoda 
in leta 1910 ustanovili Siovensko stra
to. Telovadno drustvo Sokol je leta 
1906 dobilo konkurencno katolisko 
telovadno drustvo Orel. Sloven ski 
matiei naj bi od leta 1896 konkurira-
10 katolisko znanstveno drustvo Le
onova drutba, vendar je Usenicniku 
uspelo izzvati kolektivni izstop katoli
canoy iz Siovenske matiee sele leta 
1914. Razlicno po posameznih krajih 
so se politicno usmerila na enG ali 
drugo stran tudi lokalna izobrateval
na drustva in citalniee, ki so tako do
bili namesto vsenarodnega, vecinoma 
liberalni znacaj. Katoliska stran je bi
la agresivnejsa in je najveckrat na no
vo organizirala svoja izobralevalna, 
dijaska, akademska in druga drustva. 
Mreto svojih nepoliticnih drustev so 

12 Besedilo pisma objav!jeno v Rimskem katoliku 1895, 523- 525. 
13 Milan Dlvjak, Sola - morala - cerkev na Siovenskem, Ljubljana 1995,22-76. 
14 Jotko Pi tc, USenlcnik, 75-76. 

le leta 1897 povezali v Siovenski ki'S
cansko-socialni zvezi, ki je ob zacetku 
svetovne vojne zdruievala ie skoraj 
500 dru~tev in priblilno 45.000 cla
nov. Ta velika kulturna organizacija je 
postala ena najvatnejsih nosilcev slo
venskega katoli~kega gibanja. Pri poli
ticnih nasprotnikih ni imela tako 
rekoc nobene konkurenee. Liberalci 
katoliskemu gibanju niso pripisovali 
velikega pomena. Katoliski nacelni in 
organizaeijski radikalizem so razume
Ii kot anahronizem svojega casa, ki 
bo sam od sebe izgini l. Sirjenje in utr
jevanje svoje organizaeije se jim ni 
zdelo potrebno. Krscansko socialno 
gibanje se je Ie med industrijskimi 
delavei nekoliko borilo 5 socialno de
mokraeijo, ki pa je bila organizaeijsko 
presibka. Uspehi siroke katoliske or
ganizaeije so se odratali tudi v volil
nih uspehih Siovenske Ijudske stran
ke, ki je po volilni reformi na 
drzavnozborskih volitvah leta 1907 
dobila veliko vecino med slovenskimi 
drlavnimi poslaneL 

V osrednji slovenski dele Ii, na 
Kranjskem, so se politicne razmere 
spremenile po volitvah 1908, ko je s 
pomocjo volilne reforme SLS dobila 
v dezelnem zboru absolutno vecino 
in je tako vladala do konea monarhi
je. Poleg velikopotezne gospodarske 
politike je SLS proti svojemu politic
nemu nasprotniku uporabljala vsa 
sredstva, ki jih je kot vladajoca stran
ka imela na voljo. Ukrotiti je skusala 
predvsem liberalne ueitelje, ki so 
pray zaradi prizadevanja za obnovitev 
popolnega Cerkvenega nadzora nad 
solo najostreje nastopali proti Kato
liski eerkvL Veliko jih je zaradi nizkih 
plae, kazenskih premestitev, discip
linskih kazni, zlasti pa zaradi cetrtin
skega dodatka k placi za politicno 
pravoverne ucitelje pristopilo h kato
li~ki Slom~kovi zvezi ali pa zapustilo 
poklic. Plod teh pritiskov je bila tudi 
velika feminizaeija tega pokliea ie 
pred prvo svetovno vojno. 

Glavno nacelo katoliskega giba
nja na Siovenskem je njegov ideo log 

IS Milan Divjak, ~Ia - motala - cerkev na Siovenskem, 53-61; Ervin Dolenc, Solsko delo Dragolina lonc:arja, Glasnik Siovenske malice, XVII1 / 1-2, Uubljana 1994, 71-n. 
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Ales Usenicnik utemeljeval z impera
tivom: »uveljaviti za vsako ceno vodil
no vlogo katoliskih naeel v kulturnem 
prizadevanju Siovencev. Iz radikalizma 
naeel je 10giCno sledila Usenicnikova 
zahteva po radikalnosti katoliske or
ganizacije oziroma zahteva po orga
niziranosti socialnega, politienega in 
kulturnega udejstvovanja katolieanov 
na brezkompromisni konfesionalni, to 
je katoliski podlagi. To se je v letih 
pred PIVO svetovno vojno politic no 
zmagovitim katolicanom na Sioven
skem tudi posreeilo. Javno tivljenje se 
je dejansko skoraj v celoti odvijalo na 
katoliski podlagi ali imelo vsaj kato
lisko fasado.< 16 

Versko-kulturni boj se je na Slo
venskem spet mocneje razplamtel 
zadnja leta pred PIVO svetovno voj
no. Neposredni povod zanj so dali 
,kulturnobojni« predlogi liberalnih in 
socialnodemokratskih poslancev v 
dunajskem parlamentu ter driavno
zborske volitve leta 1911. Zahtevali so 
obvezni civilni zakon in moinost raz
poroke, preureditev solstva na ne
konfesionalni podlagi, driavnih ma
ticnih knjig naj ne bi vee vodila 
Cerkev, za vzdrievanje cerkva pa naj 
bi osnovali ,farne obCine«.17 Predlo
gi so vzbudili veliko ogorcenje in 
sproiili nov boj za kulturno premoe 
katolieanov na Siovenskem. Idejno 
ga je vodil Ales Usenicnik, ki se je s 
poudarjanjem »nacel. neposredno 
naslonil na Mahnica. Obnovitev na
eelnega katoliskega radikalizma je 
manifestativno potrdil 4. katoliski 
shod v Ljubljani leta 1913. Ostrino 
takratnega »kulturnega boja« sloven
skih katolieanov je nekoliko umirila 
sele svetovna vojna. 18 

Loeitev duhov in kulturni boj na 
Siovenskem pred PIVO svetovno voj
no sta spIVa prinesla poiivitev in kon
kurenco v kulturno iivljenje. Medse
bojno tekmovanje je v marsicem 
prispevalo tudi h kakovosti tovrstnega 
delovanja. Vendar v koncni perspekti
vi nista privedla do zrelega in plodne-

!6 lotko r ife, UseniCnik, 172. 

ga pluralizma idej. Vseobvladujoca 
bipolarnost je scasoma postala ovira 
za splosen kulturni razvoj in za razvoj 
novih idejnih usmeritev. 19 

V novi drzavi 

Ob zdruievanju Siovencev, HlVa
tOY in Srbov v novo skupno driavo 
ob koncu vojne je v pogledu kultur
nega boja zaradi pomembnejsih 
problemov spIVa vladalo zatisje. Ven
dar so razlieni politicni pristopi k ure
janju upravne ureditve nove driave 
stare politiene nasprotnike v Sioveniji 
zelo zgodaj spravili na iste politicne 
okope, kot so jih bili vajeni izpred 
vojne. Razlicni koncepti zdruievanja 
so se zaeeli oblikovati te pred dejan
sko zdruiitvijo, dokoncno pa so se 
oblikovali do ustavne razprave spom
ladi 1921. Siovenska Ijudska stranka 
je s cim veejo upravno avtonomijo 
posameznih upravnih ali federalnih 
enot povsem naravno branila svojo 
ze pred vojno doseteno politicno 
prevlado v Sioveniji in stem skusala 
zagotoviti nadaljnji vpliv katoliske 
cerkve. Tern hotenjem je ustrezal tudi 
koncept samostojnega slovenskega 
naroda v etnienem, torej jezikovnem 
in kulturnem smislu. Jugoslovanstvo 
so kot skupnost razumeli sarno v 
smislu drtavnosti, saj se je zdela mi
sel na samostojno slovensko drtavo 
zaradi mednarodnih razmer - italijan
skih, nemskih in madtarskih ozemelj
skih zahtev - nemogoca. 

Vecina liberalcev si je telela cen
tralisticno urejeno driavo, moeno na
vzven in eim bolj enotno navznoter, 
ker bi tako katolisko gibanje in Cer
key v Sioveniji izgubila svojo moe, oni 
pa bi prek vsedrtavnih povezav lahko 
sodelovali pri delitvi oblasti. Temu je 
ustrezala ustavna ureditev in koncept 
zakonodaje, ki bi pospeseval kultur
no-jezikovno stapljanje v etnicno 
enoten jugoslovanski narod. Slednje
mu, unitaristicnemu kulturnemu kon-

ceptu so se po zacetni zmedenosti in 
nezainteresiranosti za to ,meseansko« 
problematiko te zaradi protikatoliske 
politike leta 1921 pridrutili tudi mar
ksisti, tako socialisti kot komunisti. 
Novi kulturni problem je torej gladko 
padel v utecene tire slovenske stran
karske politike in se je v mnogoeem s 
starim kulturnim bojem tudi poisto
vetil. Kljub temu da se je ta kulturna 
dilema, ki je scasoma dobila povsem 
politiene oblike v prizadevanjih za 
centralizem ali avtonomijo, na zunaj 
kazala kot glavni spor slovenskega 
politicnega opredeljevanja, je ostajal 
temeljni spor slovenske politike vse
eno stari kulturni boj med liberaliz
mom in politicnim katolicizmom. To 
nam kate povezovanje slovenskih 
politicnih strank v koalicije v kratkem 
in enkratnem casu relativno svobodne 
parlamentarne demokracije v Jugosla
viji v desetietju do kraljeve diktature 
leta 1929, nekoliko modificirano pa 
tudi v tridesetih letih. Z minimalno iz
jemo koalicije z marksisti na obCin
skih volitvah v Ljubljani leta 1922 ka
toliska Siovenska Ijudska stranka v 
slovenskem delu drtave nikoli ni pre
stopila praga kulturnega boja. Najvec
krat se je povezovala z razlienimi sku
pinami iz srbske Narodno radikalne 
stranke, ki je bila navezana na srbsko 
pravoslavno cerkev, ter z religiozno 
obalVano Jugoslovansko musliman
sko organizacijo. V zacetku sta obe, 
potem pa predvsem najveeja in naj
moenejsa stranka v drtavi, srbski radi
kali, zagovarjali centralistieno uprav
no ureditev drtave, proti eemer se je 
SLS yes cas bolj ali manj odkrito bo
rila. Koalicije s srbskimi demokrati so 
bile neposredno v funkciji federaliza
cije driave, ki bi politicnemu katoli
cizmu na Siovenskem prinesla veliko 
politicno prednost. Nikoli pa se ni 
povezovala s strankami, katerih slo
venski predstavniki so stali na drugi 
strani katolisko - liberalnega konflikta. 

Ravno tako je bilo na liberalni in 
marksistieni strani kulturnega boja v 

17 Josi p Gruden, Kulturnobo jni naeni, Cas, 1912, 8- 14; Ale~ U~eniCnik, Kultu rnobo;ni naerti, Cas, 1912, 95 - 108; Pi l(. USeniCnik, 145- 153. 
18 U~en iCnik je 0 zakonskih predlogih il leta 1911 nekoliko pozneje jasno lapisal: . Kar nameravajo svobodomisle<i, to je .Iailac ijo~ dr:lave, to je razkristjanjanje vsega javnega livl jenja, 

razkristajanianje najvainejSih socialnih ustanov: zakona in Sole, po {eh pa razkrisLljanjanje tudi lasebnega livljenja .• Na~i boii in k~Cansko nac.'elo, Cas. 1917, 7; 0 sredBtni vlogi na
tel je leta 1912 USenitnik napisalwdi knjigo Vet luti!, Jo1ko Pire, USenit nik, 145- 153, ta natela Dodrobno analizira. 

19 Jol ko Pi re, U~enitnik, 4Z 

17 otll'.'IIIIIII.'.)I". 



Izbrana poglavja iz narodne zgodovine 

dvajsetih letih veliko lazje povezova
nje med strankami in skupinami, ki 
so imele razlicen odnos do centralis
ticne ali avtonomisticne driavne ure
ditve, nemogoce pa s politicno opre
deljenimi katolicani. Do spremembe 
je priSlo Sele v drugi polovici tridese
tih let, po veliki gospodarski krizi, 
diktaturi, politicni radikalizaciji, vecji 
nevarnosti faSizma in komunizma ter 
razkolu v slovenskem katoliskem gi
banju po papeSki okrotnici Quadra
gesimo anno leta 1931. Okrotnica je 
zaostrila vpraSanje nacina resevanja 
zelo perecih socialnih problemov, 
kar je od siovenske Ijudske stranke 
in Ijubljanske Skofije locilo krscanske 
socialiste v sindikatu lugoslovanska 
strokovna zveza. Odnos KatoliSke 
cerkve do aktualnih politicni proble
mov faSizma, nacizma, komunizma in 
cerkvene politike v Spanski drtavljan
ski vojni pa je povzrocil se spor s 
skupino katoliSkih intelektualcev 
okrog Edvarda Kocbeka. To je v dru
gi polovici tridesetih let opozicijo v 
katoliSkem gibanju okrepilo in omo
gocilo povezovanje enega dela kato
licanov z dolocenimi liberalnimi in 
marksisticnimi skupinami v okviru 
Ijudske fronte.20 

Vecji del kulturnega boja v novi 
driavi se je osredotocil na Solo, ker 
so oboji ocenili, da je to stratesko 
najpomembnejsi boj za prihodnje 
generacije. Najbolj intenziven pa je 
bil v letih med 1920 in 1925, ko so 
upravo v slovenskem delu driave 
nadzirali liberalci v lugoslovanski 
oziroma samostojni demokratski 
stranki. 

spori, ki so zadevali predvsem 
ustavna vpraSanja driavne ureditve, 
so se na konkretnem politicnem po
Iju najprej zaceli pray v kulturni pol i
tiki. Eden najbolj gorecih .ustvarjal
cev< enotnega jugoslovanskega 
naroda, svetozar Pribicevic, je kot mi
nister za prosveto te maja 1920 za
cel nasilno uveljavljati izkljucne pri
stojnosti osrednje vlade nad 
solstvom v sioveniji. Po Naredbi 0 

prehodni upravi iz novembra 1918, 

torej pred zdrutitvijo Driave sHs iz 
bivsih habsburSkih ozemelj s Kralje
vino srbijo, pa naj bi do drugacne 
odlocitve ustavodajne skupscine sol
stvo v sioveniji upravljala Narodna 
oziroma Dezelna vlada za siovenijo. 
KatoliSki poverjenik za uk in bogo
castje v Detelni vladi za siovenijo 
Karel VerstovSek ministrovih odlokov 
ni priznaval. Sri ko je decem bra 
1920 SIS izstopila iz osrednje in De
zelne vlade, upravo v sioveniji pa so 
prevzeli liberalci, so nadzor nad slo
venskim Solstvom prevzeli solski 
nadzorniki, ki jih je te pol leta prej 
imenoval Pribicevic. 

V zacetku leta 1921 so liberalci 
prevzeli ViSji solski svet v Ljubljani, ki 
je v naslednjih letih izvajal mocan Ii
beralni pritisk na slovensko Solstvo. V 
Solske programe so vnasali propa
gando narodne enolnosti, liberalno 
vzgojo in telovadbo po nacelih libe
ralnega nacionalisticnega telovadne
ga druStva Sokol. Zaradi nasprotova
nja katoliSkih Solskih in uciteljskih 
drustev ter Cerkve so v Solah prepo
vedovali njihove casopise in clanstvo 
v katoliskih in marksisticnih organi
zacijah, ki so konkurirale liberalnim. 

KatoliSka cerkev v sioveniji se je 
prvic po menjavi drtavnega okvira 
konec leta 1922 odlocila za katoliS
ki shod, ki naj bi katoliSkemu gibanju 
zacrtal novo organizacijsko in idejno 
delo. V vecmesecnih pripravah so v 
Sestih razlicnih odsekih izoblikovali 
staliSca do najpomembnejSih drut
benih vpraSanj v novi drtavi. Med 
najpomembnejSimi je bil tudi odnos 
do driavnega Solstva, 0 katerem naj 
bi v Solskih svetih na vseh ravneh 
enakopravno odlocati trije dejavniki: 
starSi, Cerkev in driava. Driava ima 
pravico zahtevati znanje in driavljan
sko vzgojo, Katoliska cerkev in kato
liski starSi pa kalOliSko vzgojo in po
uk, ki ne bo v nasprotju z naceli 
katoliSke vere. Vse drtavne Sole naj 
imajo v vseh razredih obvezen vero
uk in verske vaje, ki naj jih vodi in 
nadzira Cerkev. Zasebne Sole naj bi 
imele povsem enake pravice in dol-

znosti kot drtavne. Nasprotovali so 
vidovdanski ustavi, ki naj bi s kancel
paragrafom (prepoved politicnega 
delovanja med bogoslutjem) grobo 
posegala v zajamceno notranjo sa
moslOjnost posameznih veroizpove
di. V primerjavi z naceli delovanja 
pred prvo svetovno vojno je bilo 
vecjo odprtost cutiti sarno v odnosu 
do znanosti in umetnosti. V sploS
nem pogledu na druzbo in politiko 
pa so resolucije s shoda vmajale na 
idejni razdvojenosti in nepomirlji
vosti slovenske drutbe. Katoliska cer
key je zase zahtevala polozaj, ki bi ji 
omogocil rast in ponovno pokristja
njevanje te precej sekularizirane 
druzbezi Shod avgusta 1923 je bil 
po zelo ugodnih izidih parlamentar
nih volitev marca istega leta z veliko 
mnotico in uglednimi gosti s kraljem 
na celu hkrati velika manifestacija 
moci katoliskega gibanja v sioveniji. 

Novi zakon 0 drtavnih uradnikih 
je julija 1923 omogocil njihovo 
premeScanje .po neizogibni slutbe
ni potrebk To je sprotilo prave se
litve osnovnoSolskih uciteljev, ki so 
bili najpomembnejSa opora liberal
cev na slovenskem podetelju. Ucite
Iji iz demokratske stranke so bili pre
meSceni v vecje kraje ali blizje 
upravnim srediScem in teleznici, pri
staSi katoliSke politike pa v odrocne 
enorazredne Sole s slabimi bivanjski
mi razmerami. Ob vsakokratni me
njavi oblasti se je smer preseljevanja 
obrnila. leseni 1924 so se zaradi 
politicnih menjav ucitelji v glavnem 
sarno preseljevali, pedagosko delo 
pa je bilo mocno prizadeto. Minister 
Pribicevic je cas do poletja 1925 iz
koristil za viSek kulturnega boja pro
ti .vatikanski crni internacionali«. 
sredi solskega leta je npr. reformiral 
gimnazijske ucne programe ipd. Za
to je bila pobuda za depolitizacijo 
uciteljskih druStev novega ministra 
za prosveto stjepana Radica jeseni 
1925 sprejeta z odobravanjem veci
ne uciteljev. Leta 1926 sta se obe 
konkurencni uciteljski organizaciji 
zdrutili v enoten politicno nevtralen 

20 lanko Prunk, Pol krS{a nskih so<ial islQv V Osvobodilno lroneo slovenskega naroda, CankarjevJ zalo2ba, Ljubljana 1977, 136- 204; Alenka Nedog, l judskofromno gfbanje v Sioveniji: 
Cd lela 1935 do 1941, Zalo2ba Boree, Ljubljana 1978. 

21 Peli katoliSki shod v l jubljani 1923, Ljub!iana 1924, 73 -200, 309- 33 5. 
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sindikat in stem je bilo konec 26-
letnega kulturnega boja med sloven
skimi osnovno~olskimi ucitelji.22 

Siovenski liberaici v Samostojni 
demokratski stranki so s prehodom v 
trajnej~o opozicijo leta 1925 svojo 
trdo centralisticno in unitaristicno 
kulturno politiko nekoliko zmehcali. 
Velikih, zlasti kulturnih, razlik med 
posameznimi jugoslovanskimi narodi 
niso vee povsem zanikali, pac pa so 
zaceli poudarjati slovenstvo kot ene
ga temeljnih konstitutivnih elemen
tov nastajajocega jugoslovanstva. Po
dobno je bojevitost proti politicnim 
nosiicem centralizma in unitarizma 
plahnela tudi na katoli~ki strani, ki je 
ocenila, da ji je ~estletno ostajanje v 
opoziciji prineslo veliko ~kode. Vodi
telj SL5 Anton Koro~ec je zacel pri
pravljati sporazum z Narodno radi
kalno stranko, saj mu je Ie vstop v 
vlado lahko zagotovil nadzor nad 
upravo v slovenskem delu drzave. Ta 
pa je zagotavljal tudi veliko prednost 
v kulturnem boju. 

Veliko vlogo v kulturnem boju so 
odigrale mnoiicne nepoliticne orga
nizacije obeh sku pin. Ziasti obe te
lovadni dru~tvi, liberalni Sokol in ka
toli~ki Orel, sta s svojo dejavnostjo 
najbolj pritegovali mladino. Z mno
zicnimi telovadnimi nastopi sta slu
iili za manifestacijo moci, njihovi 
ciani pa so obicajno vzdrievali red 
in fizicno varovali pred ideoloskimi 
nasprotniki tudi druge manifestacije 
in zborovanja. Obe telovadni drustvi 
sta zdruzevali vse pripadnike enake
ga ideolo~kega izvora tudi potem, 
ko se je v dvajsetih letih pojavilo vee 
razlicnih liberalnih politicnih strank 
in ko se je na vee politicnih skupin 
v tridesteih letih raz~lo tudi katoli~

ko gibanje. 
Kr~cansko socialno gibanje je po

men drobnega organizacijskega in 
vzgojnega dela med mnoiicami do
umelo dovolj zgodaj in ie pred prvo 
svetovno vojno v tern pogledu po
vsem prevladalo. liberaici so se s sis
tematicno ~iroko organizacijsko mre
to nepoliticnih dru~tev zbudili ~ele 

po svetovni vojni. Leta 1920 so po 
katoli~kem zgledu ustanovili krovno 
organizacijo, Zvezo kulturnih drustev. 
V primerjavi s katoli~ko Prosvetno 
zvezo (kakor se je leta 1923 preime
novala Siovenska kr~cansko socialna 
zveza) je delovala precej bolj ohlap
no. Centralni organizaciji v Ljubljani 
in Mariboru sta v glavnem servisirali 
dru~tva s predavatelji, gledaliskimi 
igrami in kostumi ipd., vCianjena 
dru~tva pa so idejno delovala dosti 
bolj povezano v okviru drugih manj
~ih dru~tvenih zvez, kot so bili npr. 
Sokol, Udruienje jugoslovanskih uci
teljev idr. Po ~tevilu clanov (53.000) 
je celo presegla katoli~ko Prosvetno 
zvezo (40.000), vendar je po organi
zacijski in idejni homogenosti precej 
zaostajala.23 

Kot je bilo ie omenjeno so pred
vsem mednarodne razmere politicni 
poloiaj v Sioveniji pred drugo sve
tovno vojno tako spremenile, da 
glavni spor opredeljevanja ni bil vee 
kulturni boj kot v dvajsetih letih. Par
lamentarna demokracija in liberalno 
gospodarstvo sta pokazala veliko ne
moe pri premagovanju krize, na po
pularnosti so pridobivali avtoritarni 
in celo totalitarni politicni koncepti 
njenega reSevanja, kot so katoliski 
korporativizem, fa~izem, nacizem, ko
munizem, ceprav so vse do vojne se 
vedno ostajali v manjsini. Vecini je 
pravzaprav zavladal suah, ali vecjo 
nevarnost predstavlja fasizem ali ko
munizem, in to je bila - ne glede na 
kulturnobojno locnico - glavna toc
ka opredeljevanja tudi v vojnih raz
merah med letoma 1941 in 1945. 

Kot je znano, je komunisticni re
i im po vojni radikalno obracunal z 
vso realno in potencialno politicno 
opozicijo. Edina ideolosko nasprot
na sila, katere popolno unicenje ni 
bilo mogoce, je bila Katoli~ka cer
key. Deleina je bila velikih omejitev 
delovanja in strogega nadzora. Tak 
ideoloSki poloiaj je kljub velikim 
omejitvam Katoliske cerkve ponov
no vzpostavil kulturni boj kot glavno 
tocko spora slovenske drutbe vse do 

t. i. .politicne pomladi. konec osem
desetih let. 

Politicna sprostitev ter ponovna 
uvedba parlamentarne demokracije 
in trtnega gospodarstva sta v devet
desetih letih na novo politicno in 
ideolosko strukturirali slovensko 
druibo. Pray velike politicno-ideo
loske omejitve skozi pol stoletja in 
potlacen, a vendar latentno yes cas 
prisoten kulturni boj v tern casu pa 
so v veliki meri vplivali tudi na ideo-
10Sko opredeljevanje v devetdesetih 
letih. V vladnih koalicijah zadnjih de
setih let Janez Drnov~ek uveljavlja 
politicno taktiko t. i. .velike koalicije< 
in vanjo vedno vkljuci vsaj eno stran
ko, ki isce podporo pri Katoliski cer
kvi. Teinja po sredinski uravnoteze
nosti vsakokratne koalicije skusa bolj 
ali manj zavestno presegati tudi kul
turnobojni konflikt. Novi protikomu
nisticni Socialdemokratski stranki 
proti reformiranim komunistom ni 
uspela uveljavitev med potencialno 
zelo velikim delom volilnega telesa. 
Protikomunizem jo je napeljal k iska
nju pod pore pri Katoli~ki cerkvi. Pred 
vsakimi volitvami se ponavlja zgodba 
o oblikovanju t. i. pomladne koalici
je, ki navadno spod leti. Svojo .po
mladnost. sicer utemeljujejo stem, 
da so edini pravi plod politicne po
mladi konec osemdesetih let, vse 
druge pa naj bi predstavljale konti
nuiteto starih komunisticnih politic
nih organizacij. Vendar vse tri stran
ke te koalicije druii tudi to, da 
zagovarjajo interese Katoli~ke cerkve 
v Sioveniji. Tako sta podobno so
vpadla odnos do drtavno-upravne 
ureditve in do politicnega katoliciz
rna v prvi Jugoslaviji v dvajsetih letih 
20. stoletja kot protikomunizem in 
odnos do vloge Katoliske cerkve v 
javnem tivljenju v devetdesetih letih. 

Povzetek 

Siovenski izraz .kulturni boj< ima 
sirsi pomen kot nemski ,Kultur
kampk To ni Ie boj liberalizma proti 

Z2 Ervin Dolenc, Kulwrni boj: Siovenska ku[turna politlka v Kra lievin i SHS 1918- 1929, Cankarieva zalolba, Ljubljana 1996,212- 223. 
23 Ervin Dolenc, Kulwrni boj, 261-376. 
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javnemu vplivu Katoliske cerkve ozi
roma boj za 10Cilev Cerkve od drta
ve, temvec je boj za kulturo nasploh, 
za vodilno mesto v slovenski kultu
ri.24 KullUrni boj na Siovenskem je 
teinja Katoliske cerkve, da bi sloven
ski narod v celoti ponovno dobil 
preteino religiozni znacaj in podobo. 
Prizadevanja za rekatolizacijo z gos
podarskim in duhovnim liberaliz
mom 19. stoletja omajane trdne ka
toliske vere slovenskega Cloveka ima 
seveda svoje nasprotje v politienem 
boju proti priviligirani vlogi Katoliske 
cerkve v slovenski javnosti. 

Prva . Iocitev duhov« v sedemde
setih letih 19. stoletja je zaradi nem
skega nacionalisticnega pritiska v 
politiki trajala Ie tri leta, v kulturi pa 
so se nasprotja pocasi ostrila. Konc
ni razpad slovenskega narodnega gi
banja na liberalno in katolisko poli
ticno stranko v devetdesetih letih je 
strogo organizacijsko locevanje po
spesil. LoCilev v politiki je bila Ie del 
nacrtovane radikalne locitve na vseh 
podrocjih, zlasti na podrocjih du
hovnega iivljenja, ki je bilo veasih iz
kljucna domena Cerkve. Glavno na
celo katoliskega gibanja na 
Siovenskem je njegov ideolog Ales 
Usenicnik utemeljeval z imperativom: 
uveljaviti za vsako ceno vodilno vlo
go katoliskih nacel v kullUrnem pri
zadevanju Siovencev. 

LoCilev duhov in kullUrni boj na 
Siovenskem pred prvo svetovno voj
no sta sprva prinesla poiivitev in 
konkurenco v kulturno iivljenje. 
Medsebojno tekmovanje je v marsi
cem prispevalo tudi h kakovosti to
vrstnega delovanja. Vendar v koncni 
perspektivi nista privedla do zrelega 
in plodnega pluralizma idej. Vseob
vladujoca bipolarnost je seasoma 
postala ovira za splosen ku llUrni raz
voj in za razvoj novih idejnih usme
ritev. 

Vecji del kullUrnega boja v novi 
jugoslovanski driavi se je osredotocil 
na solo, ker so oboji ocenili, da je to 
stratesko najpomembnejsi boj za pri
hodnje gentracije. Najbolj intenzi
yen pa je bil v letih med 1920 in 

H Jozko Pire, USenitnik, 144. 
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1925, ko so upravo v slovenskem 
delu driave nadzirali liberalci v Jugo
slovanski oziroma Samostojni demo
kratski stranki. Veliko vlogo v kultur
nem boju so odigrale mnoiicne 
nepoliticne organizacije obeh sku
pin. Ziasti obe telovadni drustvi, libe
ralni Sokol in katoliski Orel. 

Mednarodne razmere so politieni 
poloiaj v Sioveniji pred drugo sve
tovno vojno tako spremenile, da 
glavni spor opredeljevanja ni bil vec 
kulturni boj kot v dvajsetih letih. Par
lamentarna demokracija in liberalno 
gospodarstvo sta pokazala veliko 
nemoc pri premagovanju krize, na 
popularnosti so pridobivali avtori
tarni in celo totalitarni politieni kon
cepti njenega resevanja, kot so kato
liski korporativizem, fasizem, 
nacizem, komunizem, ceprav so vse 
do vojne se vedno ostajali v manjsi
ni. Vecini je pravzaprav zavladal 
strah, ali vecjo nevarnost predstavlja 
fasizem ali komunizem in to je bila -
ne glede na kulturnobojno loenico 
- glavna tocka opredeljevanja tudi v 
vojnih razmerah med letoma 1941 
in 1945. 

Komunisticni reiim je po vojni 
radikalno obracunal z vso realno in 
potencialno politicno opozicijo. Edi
na ideolosko nasprotna sila, katere 
popolno unicenje ni bilo mogoee, je 
bila Katoliska cerkev. Deleina je bila 
velikih omejitev delovanja in stroge
ga nadzora. Tak ideoloski poloiaj je 
kljub velikim omejitvam Katoliske 
cerkve ponovno vzpostavil kulturni 
boj kot glavno tocko spora slovenske 
druibe vse do t. i. .politicne pomla
di« konec osemdesetih let. 

Politicna sprostitev ter ponovna 
uvedba parlamentarne demokracije 
in trinega gospodarstva sta v devet
desetih letih na novo politicno in 
ideolosko strukturirali slovensko 
drutbo. Pray velike politicno-ideo
loske omejitve skozi pol stoletja in 
potlacen, a vendar latentno yes cas 
prisoten kullUrni boj v tem casu pa 
so v veliki meri vplivali lUdi na ideo
losko opredeljevanje v devetdesetih 
letih. 

Izvlecek 

Avtor v clanku razloti slovenski 
izraz .kulturni boj«, ki na eni strani 
pomeni boj liberalizma proti javne
mu vplivu katoliske cerkve oz. za 10-
citev Cerkve od drtave in tudi za vo
dilno mesto v kulturi, na drugi strani 
pa je lUdi teinja katoliske cerkve, da 
bi slovenski narod ponovno dobil 
religiozni znacaj. V clanku predstavi 
prvo .Iocitev duhov« v 70.-ih letih 
19. stoletja zaradi nemskega nacio
nalisticnega pritiska in koncno loci
tev na politicnem podrocju v 90.-ih 
letih, hkrati pa se locuje tudi duhov
no tivljenje. Vecji del kulturnega bo
ja se je osredotocil na solo, ki je iz
obratevala in vzgajala mlade rodove. 
Pred drugo vojno in med njo je kul
lUrni boj potisnilo v ozadje oprede
Ijevanje 0 tem, ali vecjo nevarnost 
predstavlja fasizem ali komunizem. 
Po drugi vojni je komunisticni retim 
obracunal z realno in s potencial no 
politicno opozicijo, kulturni boj pa 
je bil yes cas latentno prisoten. Na 
ideolosko opredeljevanje v devetde
setih letih je vplival yes cas prisoten 
kullUrni bolj in ideolosko-politicne 
omejitve, ki so bile prisome vse ob
dobje po drugi vojni. 

Abstract 

The paper explains the meaning 
of Siovenian expression .cultural 
struggle« which on one hand indica
tes struggle of liberalism against 
public influence of Catholic Church 
(or more precisely struggle for sepa
ration between the Church and the 
State) respectively the battle for le
ading position in the field of culture 
and on the other hand also present 
aspiration of catholic church to re
store a religious character of Sioveni
an nation. Paper also describes first 
.division of spirits« in the 1870's 
triggered by the pressure of German 
nationalism and ultimate division in 
political field in nineties along with 
simultaneous separation of spiritua l 
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life. The major part of cultural strug
gle was concentrated on schools 
which raised and educated young 
generations. Before and during the 
second world war cultural struggle 
was pushed aside by the process of 

taking sides un case of danger ca
used by either fascism or commu
nism. After the second world war 
communist regime suppressed all re
al and potential political opposition 
although cultural struggle was all the 

time latently present. Ideological de
terminations in nineties were con
stantly influenced not only by pre
sent cultural struggle but also by 
political and ideological limitations 
of period after the second world war . 
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Kmecka druzina Ferjancic - Lasic z obrobja 
Krasa nad Vipavsko doli no konec 19. in na 
zacetku 20. stoletja 

Predmet nase raziskave je Druiina Ferjaneie - Lasie in 
njeni najemiki. Njihov rod ima te nekaj stoletij veliko 
kmeeko hiso in posest v vasi Gote, ki se nahaja na seve
rovzhodnem obronku kraske pia note. Drutina ima soraz
merno bogat drutinski arhiv, ki se taka na strokovno ob
delavo. Tokrat si bomo ogled a Ii, kaj se je z drutino 
dogajalo v drugi polovici 19. in v zatetku 20. stoletja, se 
prej pa bomo osvetlili zgodovinsko dogajanje tistega ea
sa, socialno, pravno in gospodarsko situacijo, ki je takrat 
pretresala Evropo in seveda tudi nase kraje. 

S kmeekim prebivalstvom zahodne Siovenije oziroma 
Krasa sta se pri nas podrobneje ukvarjala dva zgodovinar
ja. Marta Verginella je svoje raziskovalno deja 0 vasi Do
lina pri Trstu strnila v knjigah: .Drutina v Dolini pri Trstu" 
v kateri je tamkajsnje druiinske razmere navadnega elo
veka preueila v luei splosnih demografskih, drutbenih in 
gospodarskih sprememb; in v knjigi .Ekonomija odrese
nja in pretivetja" v kateri je iz zgodovinskega zornega ko
ta preueila vprasanje 0 tlovekovem odnosu do tivljenja 
in smrti v preteklosti. V raziskavi se je oprla na vee kot ti
soc oporok, spisanih od zatetka 19. do zaeetka 20. sto
letja v vaseh okoli Trsta. Drugi avtor pa je lames C. Davis 
z delom Nzpon z dna,. Davis, ki je sicer profesor zgodo
vine na pensilvanski univerzi v Filadelfiji, se je lotil pre
ueevanja kar sestih rodov prvotno kmeeke in nazadnje 
delavske drutine ZUiek iz slovenskega Slivnega na Krasu. 
Knjiga predstavlja mikrozgodovinski oris, ki bralca pope
Ije v spremembe slovenskega podeielja v preteklih stolet
jih in se posebej v 19. stoletju. 

Vas Goee je bila, kot veeina kraskih vasi v vojvodini 
Kranjski, poznana po vinogradnistvu. Tudi drutina Ferjan
eie - Lasic je imela na svojem posestvu vinograde, ki so 
jih obdelovali razni najemniki. Z najemniki so sklepali na
tancne pogodbe, ki so zavezovale najemnika, da je z na
jetim kosom zemlje, gospodarskim poslopjem ali celo hi
so gospodarno ravnal. Zelo nataneno se je vodila 
evidenca ob spravilu vsega pridelka, tako tudi ob trgatvi 
o pridelanem grozdju. Iz ohranjenih dokumentov je raz
vidno, kje so ti vinogradi bili, kdo jih je imel v najemu, 

koliko pridelka je posamezno leto dal vinograd, kdaj je 
potekala trgatev, v kaksnem vremenu in tudi komu in po 
kaksni ceni so na koncu prodali vino. Zanimive pa so tu
di nekatere vmesne opombe. 

Pregledala sem priblitno petnajst najemnih pogodb. 
Podrobneje born predstavila dYe najemni pogodbi iz leta 
1896. Ena je sklenjena med lastnico Zofijo Lasie in na
jemnikom Francetom Cesnom, druga pa med lastnico Zo
fijo Lasie in Francem Stembergerjem. Ta pogodba je zani
miva cudi zato, ker ima zraven se dopolnilno pogodbo iz 
leta 1898. Iz teh dokumentov se zrcali podoba eloveka -
tako bogatega, ki nastopa v vlogi najemodajalca, kot tu
di revnega, ki nastopa v vlogi najemnika ob koncu 19. in 
v zaeetku 20. stoletja. 

Burni casi sprememb 

Marija Terezija je za easa svojega dolgoletnega vladanja 
[1740-1780) v tivljenje prebivalstva vpeljala velike spre
membe s stevilnimi reformami, ki so zajele tako rekoe vsa 
podroeja in vse sloje prebivalstva. Poglaviten namen reform 
je bil okrepiti drtavo s potrebnimi spremembami, ne da bi 
se odrekli staremu absolutisticnemu redu. Take tetnje so 
nujno zahtevale omejitev pravic detelnih stanov in fevdal
cev ter veeje upostevanje in veeje pravice podlotnikov. 

Po njeni smrti jo je nasledil sin lote! II., ki je z refor
mami v deteli se nadaljeval. Za kmete je bil najpomemb
nejsi .nevoljniSki patent, iz leta 1781, ki jim je podelil 
osebno svobodo. Poslej je kmet 0 osebnih stvareh sam 
odloeal, te je do gospoda poravnal vse obveznosti, je 
lahko zapustil tudi zemljo in se prosto preselil drugam. 
Podloinistvo je po odpravi nevoljnistva ostalo omejeno 
Ie na imovinskopravne doltnosti in edina osebna omeji
tev je bila, da je moral podlotnik najti primernega nasled
nika, ee se je ielel odseliti z gospostva. 

Konec 18. stoletja je se velika veeina prebivalstva na 
Siovenskem tivela od kmetijstva in Ie manjsi del se je uk
varjal z obrtjo, trgovino, prevoznistvom ali se zaposloval v 
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takrat nastajajocih manufakturah. Mesta so bila majhna, 
nekoliko vee prebivalcev so imela Ie glavna dezelna mes
ta ljubljana, Celovec, Gorica ter obmorski mesti Piran, 
Koper in rudarsko mesto Idrija. Od vseh mest je izstopal 
Ie Trst, ki se je oblikoval v pomembno trgovsko in prista
nisko sredisce. 

Velike spremembe je dozivelo v prvi polovici 19. sto
letja tudi poljedelstvo. Triletno ali stiriletno kolobarjenje 
sadezev brez prahe je povsem prevladalo. Mocno so se 
tudi ze uveljavile nove kulture: koruza, krompir in krmne 
rastline. Z njimi je bila sredi stoletja posejana ze tretjina 
njivskih povrsin. To je omogocalo tudi intenzivnejso hlev
sko tivinorejo. Z dobljenim hlevskim gnojem pa so gno
jili polja, ki so tako lahko dajala kakovostnejsi in vecji pri
delek. V zvezi stem so ponehavale velike lakote, ki so se 
v prejsnjih obdobjih neprestano ponavljale. 

Vel ike druzbene in gospodarske spremembe, ki so se 
dogajale v dezeli, so zahtevale se nadaljnje spremembe v 
fevdalnih odnosih. Prebivalstvo srednje Evrope se je na
glo povecevalo, zlasti v vecjih mestih - na Dunaju, v Pra
gi, Budimu, Pesti, Gradcu in Trstu. Tam je bilo precej po
slovnezev, obrtnikov in tovarniskih delavcev, ki so 
pomenili za zemljiske gospode veliko trzisce za prodajo 
tita, zivine, volne, sladkorja in zganja. Da bi za narascajo
ce trzisce pridelali dovolj, so zemljiski gospodje potrebo
vali vee delovne sile. 

Znano je, da so se podlozniki tlaki izogibali, ce pa so 
jo te opravljali, so uporabljali staro, izrabljeno orodje, 
najslabso zivino in tudi sami se s svojim delom niso tru
dili. Zato so ze na zacetku 19. stoletja zemljiski gospod
je pritiskali na cesarja Franca I. in njegovega naslednika 
Ferdinanda, naj spremenita sistem dednega podloznistva 
in naj dovolita prevedbo podlozniskih naturalnih dajatev 
in delovnih obveznosti v denarne. Vse glasneje se je po
javljala tudi pobuda po zemljiSki odvezi s placilom vecje 
odskodnine. Po izracunih zemljiskih gospodov na j bi se 
bolj izplacalo kmecko delovno silo najemati in placati z 
mezdo ali dnino, ker bi bili kmetje potem bolj zainteresi
rani za delo. Kmetje pa so si tudi zeleli postati lastn iki 
zemlje, katero so obdelovali. Vendar cesar vse do revolu
cije 1848 ni hotel pristati na nikakrsne spremembe. Sele 
nepredvideni dogodki so ga k temu prisilili. Najprej je le
ta 1846 izbruhnil velik kmecki upor na severovzhodu ce
sarstva. Ker oblast ni reagirala, so se kmetje se tesneje po
vezali in v revolucijo vkljucili tudi druge nezadovoljne 
driavljane. Marca je tako habsburske dezele zajela prava 
revolucija. Cesarju ni preostalo drugega, kakor da si je 
pridobil zaveznistvo uglednih kmetov v parlamentu tako, 
da je popustil pritiskom in septembra 1848 podpisal dek
ret 0 odpravi dednega podloznistva. V zahvalo so kmetje 
podprli monarhijo, Ferdinand se je prestolu odpoveda!, 
njegov naslednik Franc Jotef pa je zacel ukrepe natancno 
izvajati, s cimer si je utrjeval svojo oblast. 

Z zakonom 0 zemljiski odvezi so kmetje cez noc po
stali lastniki posesti, na kateri so njihovi predniki stoletja 
garali in dajali zemljiskim gospodom dajatve. 
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Prvotnemu veselju in upanju na lepse in boljse tivlje
nje pa je kmalu sledila streznitev, saj zemlje niso dobili v 
dar, ampak so jo morali tretjino odplacati v naslednjih 
dvajsetih letih. Ce kmet odskodnine ni placa!, je kmetijo 
izgubil. Kmet je moral v nasprotju s prejsnjim stanjem tu
di vse stroske placati v gotovini. Sam je moral zaceti skr
beti za svoje gospodarstvo, popravljati stare ter skrbeti za 
novo orodje in posest gospodarsko dvigniti. Ko mu je trt
na us unicila vinograde, jih je moral na lastne stroske ob
noviti. To je predstavljalo se posebej hudo breme za 
majhne kmete. Majhne kmete je prizadel tudi patent iz le
ta 1853 '0 regulaciji in odvezi drvarskih, pasnih in gozd
no-proizvodnih pravic do pridobivanja nekih slutnostnih 
in skupnih posestnih in hasnovalnih (sistematicno uvaja
nje kupnega prava) pravic<, ki se je izvajala v korist lastni
kov vecjih posesti. 

Mnogi kmetje vseh denarnih obveznosti niso zmogli. 
V upanju, da bi tezave Ie prebrodli, so si zaceli izposoja
ti denar za pogosto nerealno visoke obresti pri t. i ode
ruhih: velikih kmetih, gostilnicarjih, trgovcih, veleposestni
kih ali mescanih. Ker mnogi dolgov niso zmogli 
poravnati, so njihova zemljisca za majhen denar odkupo
vali prav ti, ki so kmeta poleg drzave spravili v najvecjo 
stisko. Z izkoriScanjem so kmeta razlascali in zelo hitro se 
je nadaljevalo ze v prejsnjih stoletjih zaceto razslojevanje 
vasi. Na eni strani je nastajal malostevilen sloj bogatih, 
velikih kmetov, ki so zaradi svojega kapitalisticnega naci
na obdelave posestva in zaradi ukvarjanja tudi z drugimi 
pridobitnimi posli (npr. trgovina z lesom) predstavljali ka
pitalisticni element na vasi. Na drugi strani so ostali sred
nji in mali kmetje, ki so jim ostale samo gole roke v bo
ju za obstanek. Del propadlih kmetov je dobil dele na 
velikih kmetijah, del pa je moral po svetu. 

Nastajati je zacel proletariat, ki si je najprej iskal dele 
v bliznjih mestih, sezonsko dele v gozdovih na Hrvaskem, 
v Siavoniji, Bosni, Transilvaniji, Rusiji, mnogi pa so se od
pravili v Ameriko v upanju na boljse zivljenje. 

Tistim kmetijam pa, ki so uspele prebroditi vse tetave, 
ki so jih prinesle druzbene spremembe s konca 19. sto
letja, se je stanje v kmetijstvu zacelo pocasi izboljsevati. 
Zacenjale so izginjati velike zaostalosti prejsnje dobe. Tu
di srednji in mali kmetje so zaceli uporabljati telezni plug 
in najosnovnejse stroje ter po svojih moceh izboljsevati 
nacin poljedelstva. Uporaba umetnih gnojil je bila se ved
no majhna in omejena na veleposest ter velike kmetije. 
Potreba po vecji delovni sili in za zadnjih sto let znacilno 
odtekanje prebivalstva s podezelja je postavilo poljedel
stvo pod vprasanje, kako zamenjati clovesko in zivalsko 
delovno silo s strojem. Toda stroje so si do zacetka dru
ge svetovne vojne lahko privoscili Ie veleposestniki. Tako 
nova tehnika pri nas bistveno ni vplivala niti na nacin ob
delovanja, niti na obliko in organizacijo kmetijskih gos
podarstev, niti na povprecno visino hektarskega donosa. 

Zelo pomembno pa je konec 19. stoletja postajalo vi
nogradnistvo in sadjarstvo. Obnovljeni vinogradi so daja
Ii ob dobrih letinah veliko dohodka. 
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Kmecka druzina 

Reinhard Sieder v svoji knjigi Socialna zgodovina dru
zine pod a socialno klasifikacijo druzin in jih razdeli na: 
kmecko druzino, druzine podezelskih delavcev na domu, 
rokodelske druzine, mescanske druzine, druzine industrij
skih mezdnih delavcev in druzine mezdnih delavcev po 
prvi svetovni vojni. 

Nas predmet raziskave je kmecka druzina, ki se ukvar
ja preteino z vinogradnistvom, zato se bom osredotocila 
Ie nanjo. 

Visoki srednji vek je obdobje hitre rasti prebivalstva. 
Na obmocjih s prosto delitvijo kmecke posesti med de
dujoce otroke je prislo do drobitve posesti, tam pa, kjer 
je bil dolocen za dedica kmetije vsakokrat Ie eden od 
kmeckih otrok, se je izoblikoval sirok »podkmecki« sloj 
prebivalstva. Ta je vodil se k nadaljnji notranji diferencia
ciji vaSko podeielskih druzb. Za zahodno in srednjo Ev
ropo so bile najbolj razsirjene podkmecke sku pine prebi
valcev kot: mali kmetje, kajzarji, gostaci in delavci na 
domu. 

Sergij Vilfan je v Pravni zgodovini Siovencev podkmec
ke sku pine oznacil z besedo »osebenjstvo •. Ti naj bi iive
Ii od svojega dela, vendar ne na hubi. Za nastanek teh 
sku pin so bili odlocilni naslednji dejavniki: porast pode
zeljskega prebivalstva, moinost dninarskega dela na po
dezelju in nasicenje kolonizacijskega sveta s hubami. 

S pravnega vidika je kmetija zaokroiena gospodarska 
celota v enorodbinskem kmeckem obratu, ki obsega hiso, 
gospodarska poslopja, vrt, njive, travnike taksne in drugac
ne moinosti za udeleibo pri izkoriScanju gozda in pasne
ga sveta. Ta celota je lahko vecja ali manjsa, strnjena ali z 
raztresenimi polji, usmerjena bolj v to ali ono agrarno pa
nogo, bogatejsa ali revnejsa, podlozna ali svobodna. Fev
dalizem si je ustvaril svoj tip kmetije in rnu dal doloceno 
pravno obliko in vsebino. Pri tem se je zahodni fevdalizem 
navezal na iste kmetije, ki so se bile ze prej zacele razvija
ti pri Germanih. Zahodni fevdalni tip kmetije, ki se je tako 
razvil, je dobil naziv huba ali mansus in oznaeuje zemljo, 
ki jo ima posamezen kmet. Glavni tip hube je bil v fevda
lizmu preraeunan na tak obseg zemlje, ki jo je mogla ob
delati povpreena kmecka rodbina, stem da so donosi za
doSeali tudi za gospodovo zemljisko rento. Huba je tudi 
enota, katere praviloma ni bilo moe deliti, pozneje Ie na 
Primorskem, kar je ostalo iz casa lIirskih provine. Ce pa se 
je huba delila, sta nastali dYe novi kmetiji, ki sta veljali vsa
ka pol hube. Sestavni del hube je bila pravica do pase in 
sicerSnjega uzivanja vaskega sveta, kakor tudi do seenje v 
gospodovem gozdu za lastne potrebe. 

Iz katastrskih map za vas Dolino pri Trstu se razbere, 
da so tam bile v 19. stoletju male in deljene kmetije. Ma
li kmetje so se v omejenem obsegu ukvarjali s poljedel
stvom in zivinorejo. 

Posamezne posesti niso bile povpreeno vecje od 3 ha 
in razdeljene popreeno v 10 obdelova1nih enot, tako da 
je vsak imetnik razpolagal z razlienimi tipi zemlje. V do-
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linski davcni obcini je povprecna velikost parcele znasala 
161,3 a, kar je oteievalo intenzivno poljedelstvo. Lastniki 
zemlje so bili svobodni, ceprav so vse do leta 1849 izro
cali triaski patricijski druiini Bonomo, trtaSki Skofiji, gos
postvu Kastelec in dolinski zupniji enD desetino vina, jec
mena, psenice in se manjse vsote denarja. Stem letom pa 
je zemljiska odveza osvobodila tudi tamkajSnje prebival
stvo urbarialnih dajatev, obenem pa prinesla zadolzitev 
najSibkejsih gospodarstev in nacela proces vaskega raz
slojevanja. 

Na drugi strani pa imamo sku pine velildh kmetov, ki 
so se po nacinu gospodarjenja in iivljenjskem slogu vse 
bolj razlikovale od srednjih in malih kmetov. Glede na 
moznost dedovanja se oblikujejo jasno oznaceni zenitni 
krogi. Dedujoei otroci so se v glavnem porocali med se
boj in tako sirili posest. Nededujoei kmeeki otroci pa so 
vedno znova zdrknili med podkmecke sloje prebivalstva. 

Vzrok za rast podkmeckega prebivalstva lahko poisce
mo tudi v koncani kolonizaciji v obdonavskih in alpskih 
dezelah v 18. in 19. stoletju, ko nove kmetije tako rekoc 
niso vee nastajale. Ko je v Prusiji okoli leta 1800 pode
ielsko prebivalstvo Se sestavljala pribliino tretjina cistih 
kmetov, tretjina malih kmetov in tretjina podkmeekega 
prebivalstva, je Stevilo podkmeekega prebivalstva v prvi 
polovici 19. stoletja silovito naraslo. Sredi 19. stoletja je 
dosegel delez oseb brez zemlje ie tretjino celotnega pre
bivalstva Prusije. Kmecka posestva v velikosti 20 do 200 
hektarov so bila v Hannovru, Vestfaliji, Oldenburgu, 
Schleswig - Hoisteinu, Braunschweigu, v juzni in vzhodni 
Bavarski, v Schwarzwaldu, v delih Hessna in Turingije, v 
Avstriji pa predvsem v vzhodnoalpskem prostoru kot tudi 
v salzburSkem Pinzgau. Srednja in manjSa kmeeka gospo
darstva z velikostjo zemljiSca manj kat 20 hektarov so 
prevladovala v preostalem delu juine in zahodne Nemci
je, v vinorodnih goricah Avstrije, v zgornjeavstrijskem 
MOhlviertlu in v Vorarlbergu. 

KajZarji so imeli v lasti majhno hiso in koScek zemlje, 
ki je dajala krmo za enD kravo, par koz, ovac in razlicne 
male domace zivali. Izhajali so iz vrst hlapcev in dekel ali 
iz kmetij kot odpravljeni sinovi in heere. Velik del kajzar
jev si je z dovoljenjem zemljiSkega gospoda ali ponekod 
soseske ogradil del gmajne za hiSo, vrt ali celo njivo. Lah
ko pa je tudi kmet z gospodarjevim dovoljenjem odsto
pil otroku del kmetije za kajzo. Ker je tako imel kajiar vsaj 
koseek gospodarjeve zemlje, ga je ta Stel med svoje pod
loznike. Dodatni zasluzek za preiivetje pa so si kajzarji is
kali v dninarstvu, domaei obrti, tovorniStvu, mlinarstvu, 
krusarstvu, pranju perila za meScane ali pa so za zalozni
ke prevzemali deja na svojem domu itd. 

Gostaci so bili brez vsake posesti in po statusu dalec 
pod kmeti in tudi pod kajiarji. Ziveli so v hisnopravni od
visnosti na kmetijah ali v hiSicah kajzarjev, se prezivljali z 
dnino, delali kot delavci v zalozniStvu, nekateri so se uk
varjali z trgovino in imeli v zakupu najvec koseek njive za 
krompir ali Ian. Ker v svoji obdelavi niso imeli fevdalceve 
zemlje, jih je ta tezko uvrstil med svoje podloznike. Pone-
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kod so jim nalozili vsaj tri dni simboliene tlake, t. i. beras
ke tlake, da bi nakazali kam sodijo. Konee 19. in v zacet
ku 20. stoletja je pray iz teh vrst najvec Ijudi odslo v mes
ta in si poiskalo dele v nastajajocih tovarnah. 

Delovnopravna razmerja 

Za podezelske posle je prva obseznejsa uzakonitev de
lovnega prava ,red za podetelske posle« 29. septembra 
1787. Ta patent lotefa II. predpisuje prijavo delovnega 
razmerja konskripeijskemu komisarju (ee to zahteva delo
dajaleel, vodstvo poselskih vpisnikov, zagotovitev stalnos
ti poslov za doloceno dobo in pogoje za prenehanje de
lovnega razmerja. Red skusa olajsevati in pospesevati 
udinjanje. Dvorni dekret izdan 18. aprila 1828 0 postop
ku 0 poselskih zadevah je dolocal pristojnosti upravnega 
oblastva v casu, ko traja to razmerje, in se 30 dni po nje
govern prenehanju; sele po preteku tega roka so bila za 
spore med poslom in delodajalcem iz delovnega razmer
ja pristojna sodisca. 

V drugi poloviei 19. stoletja so poselske zadeve ureja
Ii poselski redi. Za Primorje je bil sprejet 10. julija 1857, 
za Kranjsko 18. marea 1858 itd. Poselski redi so vsebo
vali dolocila 0 nastanku delovnega razmerja, 0 obveznem 
nastopu slutbe, 0 trajanju razmerja, 0 prenehanju razrner
ja, 0 poselskih knjizieah itd. Med drugim je moral posel 
svojo osebno premicno imovino hraniti na gospodarje
vern domu; v navzocnosti posla in ene price je smel de
lodajalee pregledovati poslove zaboje itd. Praviee in dol
znosti poslov so bile opredeljene v zelo sirokih potezah, 
kar je dajalo veliko moznosti za samovoljo delodajalcev. 

Tistih poljedelskih dninarjev, ki so bili zaposleni Ie pri
lotnostno, pa zakonodaja skoraj ni upostevala. Take pri
loznostne zaposlitve so se pogosto dogajale ob spravilu 
pridelka na kmetiji. Takrat so se za kratek cas najeli kaj
zarji - dninarji, ki so bili placani z dnino. Mnogokrat se 
jirn je placevalo kar v naravi, npr. za lastno uporabo so 
dobili manjso njivo. Ce je kmet posodil kajzarju vlecno 
tival za en delovni dan, mu je moral ta to odplaeati z ne
kajdnevnim delom na njegovem kmeckem posestvu. 
Mnogi kajiarji pa so vzeli v »zakup« kako njivo od blit
njega kmeta. ,Zakup« se je povecini poravnal z delovnimi 
dnevi, ki jih je moral kajzar odsluziti na kmetiji. 

Izplacilo poslov je potekalo po mesanem sistemu, iz 
naravne in denarne mezde. Ko je kmet najel sluzabnika, 
se je z njim dogovoril za doloceno vsoto denarja. Poleg 
tega je hlapeem za bozic obljubil srajee in nedeljske hla
ce, deklarn pa blago za obleko, predpasnike, nogaviee ali 
eopate. Preskrba je veljala za del placila. 

Dnevni, tedenski in letni delovni cas so urejala nepi
sana pravila, tradieije in obicaji. Pri zajtrku je kmet odre
dil dnevno delo, na velikih kmetijah pa se je pogovoril 5 

prvim hlapeem, ki je potem kmetova navodila prenesel na 
ostalo sluzincad. Medtem ko je bilo poleti malo casa, so 
bili zimski veceri dolgi. 

Za starejse posle je bil cas, ki so ga porabili kot hlap
ei in dekle, vecinoma cas eakanja na poroko in 5 tern ko
nee sluzbovanja. Veeina poslov je ob misli na ustanovitev 
lastnega gospodinjstva varcevala, dekleta so zbirala po
steljnino, robeke in druge gospodinjske stvari, ki so jih 
najveckrat dobile od gospodinje kot del placila v naravi. 

Vloga in pomen oporoke in 
njeno mesto v dednem pravu 

V1ogo in pomen oporoke na trzaskern Krasu je teme
Ijito obdelala Marta Verginella v svoji studiji .Ekonomija 
odresenja in pretivetja«. Z obdelavo vee kot 1000 opo
rok nam je omogoeila vpogled v najbolj intimne odnose 
znotraj druiine, med starsi in otroki, med partnerjema ali 
med posameznikom in sorodniki ali eelo prijatelji. Vse te 
oporoke pa so morale biti vkalupljene v zakonodajo tis
tega casa. To pa nam preeej natancno predstavi Sergej 
Vilfan v svoji knjigi ,Pravna zgodovina Sioveneev«. 

Dedovanje je bilo doloceno v dednem pravu, ki se je 
opiralo se na znaeilnosti rimskega prava, po katerem se 
naj bi upostevala zapustnikova zadnja volja, zapisana v 
testamentu ali oporoki. 

V vsem srednjeveskem pravu se stikata dye naceli: na
eelo dedovanja enako upravieenih dedieev po enakih re
alno deljivih delezih in drugo naeelo nedeljivosti zapus
cine. Od znaeaja zapuscine pa je bilo odvisno, kdaj so 
uporabili eno ali drugo. Nacelo realne deljitve med dedi
ee je bilo najtete izvedljivo tam, kjer je bil glavni del za
puSCine zaokrozen agrarni obrat, preraeunan na delovno 
silo in potrebe ene rodbine. Tu je te zemljisko gospostvo, 
tudi kolikor je dejansko dopuscalo dedovanje kmetii, skr
bela za njihovo nedeljivost. To so dosegli tako, da so Ie 
eni osebi priznali dedno pravico. Ce pa je bilo na kmeti
ji vee dedicev, so nedeljivost kmetije dosegli tako, da so 
ostali dobili odpravseino. Kmetijo je dobille en dedic, ki 
je ostalim moral izplacati dedne delete. Naeelo nedelji
vosti, ki ga lepo ponazarja sloven ski rek ,Hisa razdeljena 
razpada kakor zapuseena« se je ohranilo v vecini sloven
skih krajev do 20. stoletja. Izjemoma se je delitev kmeti
je dovolila tam, kjer je kazalo, da bosta obe novo nasta
Ii poloviei gospodarsko dovolj mocni. Sezidala se je se 
ena domaeija, njive in ostala zemlja pa se je delila po 
dolgem na polovieo. 

Ker na Primorskem gospostva niso imela patrimonial
nega sodstva in zaradi moenega vpliva rimskega prava in 
vloge oporoke so se kmetije tam zacele deliti te vsaj v 
16. stoletju. Tako je na enem prvotnem stavbiscu okrog 
skupnega dvorisca nastalo tudi po pet ali vee domacij 5 

sklenjeno vrsto vec stanovanjskih in gospodarskih po
slopij, kar lahko se danes opazujemo v starih jedrih pri
morskih naselij. 

Potern ko so Francozi v Ilirskih provineah odpravili 
omejitve za delitev kmetij in ko te omejitve ob vrnitvi Av-
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strijcev niso bile v celoti obnovljene, je marcna revoluci
ja tudi drugje omogocila prostejsi promet s kmeckimi 
zemljisci. Tudi dedni zakon iz leta 1868, ki je dopuscal 
svobodno delitev kmecke posesti, je pospeseval njeno 
drobitev. Ta drobitev je dosegla toliksen obseg, da je bi
la drzava prisiljena sprejeti leta 1889 pose ben zakon, ki 
je v dolocenih pogojih omejeval delitev srednjih posesti. 
Nadrobnosti so bile prepuscene dezelnim zakonodajam, 
zato ta zakon razen na Koroskem ni nikjer zazivel. 

Menjali SO se gospodarji, 
vinska trta pa je ostala 

Vipavska dolina je naravna enota, stisnjena med kras
kimi planotami na Primorskem. Obsega ravno dolinsko 
dno, nad katerim se dvigajo na eni strani robovi Nanosa 
in Trnovskega gozda, na drugi pa nizji in bolj polozni Vi
pavski grici, ki preidejo v 300-400 m visoko in 12 km 
siroko apnencasto planoto Trzasko-Komenskega Krasa, ki 
se se naprej prevesi v obalni pas Trzaskega zaliva. Pray tam 
na severovzhodnem robu stoji vas, 0 kateri bo se veliko 
govora - vas Goce. 

Ie mnoga prazgodovinska Ijudstva so Vipavsko doli
no uporabljala za pot v notranjost. Pravo veljavo pa je 
dobila pod Rimljani, ki so v dolini zgradili prva naselja. 
Po Vipavski dolini je peljala pomembna cesta iz Jtalije v 
Panonijo. Ob tej cesti so Rimljani na prostoru danasnje 
AjdovSCine zgradili taborisce (Castrum ad fluvium Frigi
dum) okoli leta 100 pr. n. S. 0 tern poroca rimski pisatelj 
Plinij starejsi, ki omenja tudi zlahtno vin~, ki ga pridelu
jejo ob trzaskem zalivu .... Zgodovinski viri navajajo, da so 
vinsko trto gojili tudi na Vipavskem ze v casu Rimljanov. 
Tako v grbu mesta Vipave iz tistega casa najdemo grozd. 

5. in 6. novembra 394 je Vipavska dolina dozivela 
dogodek svetovnega pomena. To je bila bitka pri reki Fri
gidus (reka Vipava), kjer sta se spopadla samozvani po
ganski cesar Evgenij in cesar vzhodnega rimskega cesar
stva Teodozij. Mocan veter je omogocil Teodozijevi vojski 
zmago. 

Od 4. do Z stoletja je bila doba preseljevanja Ijudstev 
in pogoste menjave oblasti. V 10. stoletju je v tern delu 
nastopila kot mocan kolonizator oglejska Cerkev. V 14. 
stoletju, ko je zacela posest Ogleja razpadati, so si mno
gi posvetni fevdalci skusali pridobiti oglejsko posest (Vi
pava in Postojna). Tako je prisel leta 1371 del vipavskih 
ozemelj pod Habsburzane, drugi del pa je leta 1382 
ostal goriskim grofom. Kot njihovo posest leta 1398 
omenjajo poleg Vipave se Goce, Mance, Laze, Vrhpolje, 
Budanje, Dolgo Poljano, Zapute; leta 1471 pa se danas
nji Podnanos. Po izumrtju goriskih grofov leta 1500 in 
nasledstveni vojni z Benecani je se preostala zemlja presla 
v roke Habsburtanov. Na njej so gospodarile razlicne ple
miske drutine. Tako so postali sredi 16. stoletja gospo
darji vipavskega gospostva grofovska drutina l.anthieriji. 

Od srednjega veka pa vse do prve svetovne vojne 
imamo na tern obmocju dva vinogradniska centra: Gori
co, ki je bila sredisce za Gorisko, Srednje in Spodnje Vi
pavsko; ter Vipavo, ki je bila sredisce za Gornje Vipavsko, 
spadala pa je v vojvodino Kranjsko. 

V 16. stoletju se je razvila trgovina z vi nom. Vipavska 
vina so sodila med boljsa - sladka vina. Od kmetov so 
jih kupovali Ijubljanski trgovci, ki so potem posredovali 
njihov izvoz na sever, v Doljno Avstrijo, na Salzbursko, na 
Bavarsko. Siava vipavskih yin je segala pray na dunajski 
dvor, kjer so bila med najbolj zazelenimi. Iz navedenih 
detel pa so na Kras prihajali tudi tamkajsnji trgovci in sa
mi kupovali vina od kmetov. 

Stanje vinogradnistva na Kranjskem je opisal tudi Janez 
Vajkard Valvasor konec I Z stoletja v svoji knjigi ,Slava voj
vodine Kranjske«. Tam omenja, da na Vipavskem in na Kra
su pridelajo Ijudje vec vina kot tita in da vin~ prodajajo 
celo v tuje kraje. Omenja tudi kraje, ki slovijo se po pose
bej dobrih vinih. Med njimi navaja tudi Loze, ki je sosed
nja vas vasi nase druiine. V topografiji sodobne Kranjske 
vojvodine je prikazan tudi grad Podbrje (Rosse neg), Pod
nanos, kjer so v okolici gradu jasno prikazani vinogradi. 

Kako so tiveli vipavski kmetje, lahko vidimo iz poroci
la Riharda Dolenca iz leta 1876, ki ga je podal na seji 
glavnega odbora Kranjske kmetijske druibe. Iz porocila 
izvemo, da so bili vipavski kmetovalci revni; niso imeli de
narja za nalotbe, za obnovo gospodarskih poslopij in sta
novanj, zato je bila podoba Vipavske doline precej talost
na, saj je povsod prevladovala revscina. Velika nadloga so 
bile koze, ki so unicile gozdove in stem povecale moc 
burje, ki je Vipavcem unicevala pridelke, odnasala prst in 
poskodovala poslopja. Brez burje bi bila Vipavska dolina 
.kranjski paradii«. Tako so lahko tamkajsnji kmetje pride
lali krompir, koruzo, fitol in zelje komaj zase. Na trg so 
oddali Ie presetke sadja, grozdja in vina. 

Najbolj verodostojno sliko 0 stanju vinogradnistva na 
Vipavskem sredi 19. stoletja nam pod a Matija Vertovec, 
znameniti vipavski rojak, pisec prve slovenske knjige 0 vi
nogradnistvu z naslovom Ninoreja za Siovence« iz leta 
1844. Tej knjigi je Vertovec leta 1850 dodal se knjizico 
.Sporocilo slovenskim vinorejnikom sosebno vipavskim 
in primorskim«. V Vinoreji je Vertovec v 22 poglavjih po
drobno obdelal sortiment vinske trte, osipanje, sajenje, 
nego in varstvo trte, obdelavo, rez, gnojenje in cepljenje. 
Za razvoj vinogradnistva na Vipavskem pa ima veliko za
slug tudi ustanovitev kmetijske sadjarsko-vinorejske sole 
leta 1873 na Siapu, ki je delovala do leta 1883. Vipavski 
grof l.anthieri je za namen te sole dal v brezplacni najem 
posestvo s sedemintridesetimi orali in grad Slap pri Vipa
vi. Poleg rednega pouka in prakse za ucence so na soli 
prirejali tudi nedeljske tecaje za kmetovaice iz okolice in 
pocitniske tecaje za Ijudskosolske ucitelje kot glasnike 
gospodarskega napredka v dezeli. Tako so se npr. proti 
trtni bolezni peronospori leta 1880 uspesno borili z 
modro galico. Katastrofo pa je povzrocila trrna us leta 
1888. Kljub temu da so vecino vinogradnikov prizadeli 
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rami trtni Skodljivei in zajedalci, se je sieer Stevilo vino
gradov in vinogradnikov zmanjSalo, ostali pa so tisti naj
kakovostnejSi, ki so dajali prvovrstno vino. Za obnovo vi
nogradov je od leta 1894 naprej skrbela zadruga, ki se je 
pomeje razvila v vinskopredelovalno in prodajno Vinar
sko zadrugo Vipava. To je bil tudi za Goce cas evetocega 
vinogradniStva, ko si je vas ponovno financno opomogla. 
Tudi v tern casu so vipavska vina slovela v Ljubljani, na 
Gorenjskem, na KoroSkem in tudi na Dunaju. 

Veliko Skode pa je razvoju vinogradniStva povzrocila 
avstrijska vinska politika, ki je dopuScala eenen uvoz Yin 
iz Italije. 

Po koncani prvi svetovni vojni leta 1918, po razpadu 
habsburSke monarhije, ko smo Siovenei pristali v novi dr
tavi kraljevini SHS, so se spremenile tudi utecene trgov
ske poti z vinom. Z novo mejo na zahodu je velik del vi
norodnega obmocja pripadel Italiji. Zaradi italijanske 
vinske konkurenee so se zacele razmere naglo slabSati. 
Letnik 1922 se je zelo tetko prodajal, letnik 1923 pa je 
tako rekoc yes ostal v kleteh. Italija se tu za razvoj vino
gradniStva ni brigala, Ie visoke davke je nalagala kmetom. 
Pod novo oblastjo so posta Ii ti predeli popolnoma odri
njeni in tudi prebivalstvo iz tega dela se je zacelo izselje
vati, mnogi eelo v Ameriko. Vino so Ijudje pridelovali Ie 
Se za svoje potrebe, ker na trtiScu niso mogli konkurirati 
premocni italijanski konkurenei. Ponovno so zaeveteli ti 
vinorodni okoliSi Sele po drugi svetovni vojni. 

Vas Cote in njena zgodovina 

Vas Goce (279 m) je grucasto naselje, ki leti na po
doltnem slemenu vzhodnega dela Vipavskih brd. Do vasi 
nas pripelje kilometer dolga eesta od glavne eeste, ki po
vezuje Vipavo in Stanjei. 

Vas, ki se v pisnih virih prvic omenja 21. 4. 1300 pod 
imenom villa Gozaeh, je nastala na ugodni legi vrh grica. 
Najprej je bila v pravilnem pravokotniku zasnovana ob 
osrednji eesti in ob dveh vzporednih gospodarskih poteh 
ter hkrati okrog eerkve. Iz tega obdobja so Se ohranjeni ne
kateri deli stavb vsaj iz 14. ali morda eelo iz 13. stoletja. 

Stara arhitekturna zasnova prilagojena sami konfigura
ciji terena je vasi dala obliko Adrejevega krita. Levi, zgor
nji krak krita - severozahodni del sega do eerkve Marije 
Snetne. Levi, spodnji krak krita - jugozahodni del sega do 
tupnijskega pokopaliSca, ki leti na vrhu grica Strmec. Kra
ka se sekata pri eerkvi sv. Andreja. Cerkev se prvic omenja 
te leta 1376. Desni, zgornji del krita - severovzhodni del 
od eerkve sete proti Vipavski dolini. Desni, spodnji del kri
ta - jugovzhodni del pa pokrije na grebenu vecje in manj
Se kmetije v tern delu vasi. Dokoncno je bilo prvotno na
selje pozidano do 16. stoletja. Iz tega casa je Se vsa 
prostorska zasnova starega jedra vasi ter mnogo lepih got
skih in renesancnih kamnoseSkih arhitekturnih detajlov. 

Tisti srecnet, ki je imel hiSo na eerkveni zemlji, ki je bi
la okrog vaSke eerkve in kjer se je oblikovalo prvo nase-

Ije z ozkirni ulieami (gasami), je bil prost vojaSke obvez
nosti, drugi pa so morali slutiti vojsko do smrti in tako 
'poplacati svoj dom«. VaScani so se vedno pretivljali z 
obdelovanjem zemlje. V glavnem so obdelovali vinogra
de in vino tudi prodajali. Z ostalo kmecko dejavnostjo, 
poljedelstvom, tivinorejo in delno tudi s svilorejo so se 
ukvarjali za samopreskrbo. 

Z dobrimi vini so vaScani zasloveli po bliznji in daljni 
okoliei. Celo na sam dvor na Dunaj so prodajali svoje vi
no, imenovano pikolil. To je pospeSilo prodajo njihovih 
yin in stem je povezano tudi bogatenje vasi. Ceprav so 
se v tern delu Siovenije Ijudje v veliki vecini ukvarjali z vi
nogradniStvom, se oblika gorskega prava tu ni nikoli raz
vila, kakor se je razvila v dolenjskih ali Stajerskih vinorod
nih okoliSih. 

Tu so bili v glavnem hubni vinogradi v lasti eerkve in 
graScaka. Hubni vinogradi so tvorili stalni del hube in so 
se nahajali v kompleksu vaSkega obdelovalnega sveta. Ker 
se je od njih skupaj z drugimi zemljiW ene hube dajala 
pravda, so veljali za pravdne vinograde. Po razbitju hub pa 
del katerekoli kmetije in v sestavu vaSkega sveta. Vinogra
di kot del kmetije in vaSkega sveta so spadali pod iste or
gane kot kmetije in vaSki svet, pod detelno sodiSce. 

Njive in vinogradi so se meSali; praviloma se je na is
ti pareeli gojila vinogradniSka kultura poleg druge in med 
drugo kulturo. Tako se je vinska trta gojila v .plantah«, kot 
obrobna kultura na njivah in ravnini ob kolih, vrbah, mur
yah in drugem drevju, na terasah, na .ronkih" na nagnje
nem terenu. 

V 1Z in 18. stoletju so vas razSirili proti vzhodu in de
lorna tudi proti zahodu. Za razliko od prejSnjih malih do
macij so takrat zaceli graditi velike hiSe s prostranimi, za
prtimi dvoriW - podobno kot drugje na Krasu. 

Gradili so premiSljeno in gospodarno. Pri obdelovanju 
zemlje so odstranjevali trSe kamenje lapornatih pescen
eev in z njimi v vasi zidali kleti, hiSe in druga poslopja. 

Nove stavbe so krasili barocni in v 19. stoletju po kla
sieisticni modi oblikovani dodatki, ki so Ie Se dopolnili 
eelovitost vaSke podobe. 

Vas je najbolj evetela v 19. stoletju vse do zacetka oz. 
konea 1. svetovne vojne, ko je propadla habsburSka mo
narhija. Po njenem propadu je ta del Siovenije priSel pod 
Italijo. Nekdanjih trgov za prodajo vina ni bilo vee. V no
vi drtavi pa je bila konkurenea v pridelavi vina prevelika. 
Tako je nastopilo obdobje velike krize v vinogradnistvu. 
Tisti kmetje, ki so imeli dovolj gozda, so se preusmerili v 
prodajo lesa ali eelo v njegovo predelavo, kot ena najbo
gatejSih drutin v vasi na zacetku 20. stoletja drutina Ha
be. Mnogi pa so obubozali in odSIi v Ameriko. 

Druzina Ferjantic - Lasic 

HiSa, 0 kateri bo govor, stoji v zahodnem delu vasi. 
Zacetek njene izgradnje sega v 1Z ali morda v 18. stolet
je. Se danes je v lasti prvotnih potomeev. Pri hiSi, ki je ne-
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koc nosila hisno stevilko 37, danes pa 27, so se menjali 
priimki zaradi porok, staro ime pa je se do danes ohra
njeno .pri 10iefovih«. 

Osredotocila se bom na drugo polovico 19. stoletja, 
ko je bil hisni gospodar Andrej Ferjancic. Z ieno FranciS
ko Ferjancic sta imela dve hceri - Zofijo, rojeno leta 1872 
in Elviro, rojeno leta 1876. Oce Andrej je bit tako kot se 
nekaj drugih premoinejsih vascanov, vinogradnik, ki je 
prideloval s pomocjo najetih delavcev in nekaj hisnih 
hlapcev in dekel kakovostno vino za prodajo. Druiina, ki 
je imela v vasi status posestnikov, je dobro iivela in dek
leti sta se razvijali v pravi dami in lepotici. Toda usoda je 
posegla v njihovo iivljenje in 14. avgusta leta 1882 je 
umrl gospodar Andrej Ferjancic. Zena Franciska je tako 
ostala sama z dvema mladoletnima deklicama. Zofiji je 
bilo takrat 10 let, Elviri pa 6. 

Franciska se je znasla v teikem poloiaju, saj sama ni 
bila vesca voditi kar precej velikega poseSlVa, nadzorova
ti dela najetih delavcev, hlapcev in dekel ter hkrati se po
skrbeti, da so ji najemniki pravocasno placevali najemni
ne za njive, travnike, pasnike, vinograde itd. ali druge 
dolgove. 0 tem govorijo v druiinskem arhivu ohranjene 
stevilne toibe, ki jih je morala Franciska sproiiti po mo
ievi smrti. Nekaj let po moievi smrti ji je 7 julija 1889 
umrla se hci Elvira, takrat v cvetu mladosti, stara komaj 17 
let. Kmalu je tudi Francisko zacela napadati bolezen in 
prisiljena je bila vse vec in vec posesti dajati v najem. 
Nadzor nad poseslVijo pa je vse bolj prehajal v roke hcer
ke Zofije, ki je bila vredna potomka svojih marljivih pred
nikov. Zrasla je v izredno natancno, skrbno, delavno in 
posteno gospodarico. Kot tako se je se danes spominja
jo najstarejsi vascani. 

Leta 1895 se je Zofija seznanila s solskim nadzorni
kom v Tolminu, Andrejem Lasicem. Ta je izhajal iz zelo 
premoine druiine v Rencah. Leta 1896 sta se porocila. 
Zofija je dala hiso na Gocah in celotno posest v najem 
raznim najemnikom in se skupaj z mamo preselila v Go
rico. Tam se je Zofiji in Andreju rodilo pet otrok: Slavko 

narodne zgodovine 

laroslav leta 1896, Zvonimir 1898, Bogomil 1900, Hen
rik 1902 in Boris 1904. Leta 1903 je umrla mama Fran
ciska FerjanCic in Zofija jo je skupaj s svojo druiino po
kopala na Gocah v druiinskem grobu. Proti koncu I. 
svetovne vojne, se je druiina preselila v drui insko hiso na 
Goce. Otroci so bili po raznih krajih na solanju, oce An
drej je bil v Tolminu vse do upokojilVe leta 1922, mati 
Zofija pa je na Gocah upravljala s poseslVijo. Gospoda
rica je ostala vse do smrti leta 1957 Takrat je kmetija pre
sla v roke sina Zvonimirja, po njegovi smrti pa sta jo pre
vzeli iena Gabrijela in hci Bolena. 

Iz druzinskega arhiva 

Kot ie omenjeno, se je leta 1896 Zofija porocila z 
Andrejem Lasicem in se skupaj z mamo preselila v njego
vo hiso v Gorici. Hiso in posest na Gocah pa je dala v 
najem raznim najemnikom. Da bi si zagotovila od najem
nikov gospodarno upravljanje z njenim premoienjem in 
dediscino prednikov in da bi dobivala placilo za najem, 
je z njimi sklenila najemne pogodbe. Glede na pisavo je 
pogodbe v njenem imenu sestavil moi Andrej in se na 
nekaterih tudi sam podpisal. To kale na njun harmonicen 
odnos, ki se potrjuje tudi skozi nekatera druga dejsIVa. 

Pred nami je najemna pogodba, sklenjena leta 1896 
z najemnikom Francetom Cesnom. 

V pogodbah nisem spreminjala jezika (slovnicni po
pravki), ker se mi zdijo posamezni izrazi zanimivi in tudi 
zato ne, ker se iz pogodb zrcali vescost pisanja Andreja 
Lasica, ki je bil takrat solski nadzornik v Tolminu. Pogod
be so v celoti objavljene in iz njih se zrcali odnos naje
modajalec (posestnik) in najemnik. Iz pogodb je razvid
no, kaj vse se je dajalo v najem, kaksne obveznosti je imel 
najemnik do lastnika, katere iivali so gojili doma, kako so 
obdelovali polja in vinograde (kopanje, gnojenje, skrop
Ijenje), kaksno je bilo po takratnem prepricanju pametno 
gospodarjenje in tudi na kaksen nacin so razmisljali. 

•••••••••••••••••••••••• ••••• • ••••••• 
Pogodba, sklenjena med lastnico Zofijo Lasic in najemnikom 

• •• 

Francem Cesnom, iz leta 1886. 

Na Goeah dne 21. sepcembra 1896 (cisoe osemsco sesc
indevecdesec). 
Podpisani pogodnik sklenil je danes v navzoenosci pod
pisanih prie sledeeo najemno pogodbo. 
I. Gospa Sofija Lasie raj. FerjanCic iz Goe st J 7 prep us-
ea Francecu Cesnu iz Vipave h. st _____ za dobo 10 (de-
sec) sledeeih si lec - od dne I/. nov. 1896 (cisoe osemsco 
sescindevecdesecega) naprej v prasCi najem 

I.} sledeca zemljisca: 

a} lernejce (prvi del) v kat. obcini Loie pare. st. 1121 vi
nograd 

b} Gornja Raztegnca kat. obc. Loie p. st. 389 njiva (de
telja) 

c} Rogatka kat. obc. Goce p. st. 26 112 njiva, 112 vino-
grad 

c} Dolina kat obc. Goce p. st 29 cravnik 
d} Susterjevo kat. obc. Goce p. st. 1067, 1073 njiva 
e} Obeljunc (polovica) kat. obc. Goce p. st. 286, 294, 

295 vinograd, gozd, pasnik 
f} Brajda (polovica) kat. obc. Goce p. st. 10/1,73 njiva, 

travnik 
g} Vrt (polovica) kat. obc. Goce p. st. 1012 vrt 
h} Zemljaki (polovica) kat. obc. Goce p. st. 856, 878, 

931, 940, gozd 
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i} Hi~a (polovica) Goce h. ~t. 37 z gospodarskimi po
slopji vred ~e skupno uporabo z Janezom Mohorci
cem 

2.) 2 (dva) vola, I (eno) kravo 
3.} Gospodarsko orodje zaznamovano v inventarju 

II. 
Najemnik Franc Cesen vzame omenjeno realiteto v na
jem, ter se zaveze placati kot najemnik sledece: 

a} 213 (dve tretini) svojega pridelanega vina 
b} 213 (dve tretini) vseh tropin ali mesto teh 112 (polo-

vico) zganja najbolj~e vrste 
c} 112 (polovico) vsega sadja 
d} 200 kg krompirja 
e} 15 kg fizola 
f} od vsake krave, katere ima od vlastnice v najemu 6 kg 

masla na leta in polovico vsacega tel eta, katerega vr
iejo v najem dane krave 

g} 2 koko~ i , 8 piscet in 25 jajc 
h} izrediti vsako drugo leta enega pre~ica in sicer: lastni

ca kupi po zimi dva mlada pre~ica. Najemnik mora 
potem oba zrediti na svoje stro~ke. Ko popolnoma 
dorasteta zbere si lastnica najlep~ega. 

III. 
Najemnik zaveze se ~e k sledecemu: 
a} Zemlji~ca bode obdeloval pridno in dobro kakor to 

zahteva umno kmetijstvo, poslopja drzal v dobrem 
stanu, ter ob koncanem najemu, oddal v istem stanu 
kakor so sedaj. 

b} Vinograde bode dvakrat na leta okopal ter pognojil 
po potrebi z dobrim gnojem. Tako tudi zemlji~ca (nji
ve) bode gnojil po potrebi. Vse me bode skropil in 
tveplal vsaj dvakrat na leto. 

c} Drevesa ne bode sekal brez izrecnega dovoljenja last
nice kakor za trte, pa Ie kolikor jih bode rabil na na
jetih zemljiscih. 

d} Brez dovoljenja lastnice ne bode izkopal ali opustil ni 
jedne me, marvec zaveze se sam zasaditi vsako leta 
novih kolci (m) . 

IV. 
Morebitna pobolj~anja mora najemnik konec vsacega le
ta, drugace izgubi pravico do od~kodnine. 

V. 
Najemnik zaveze se brezplaena narediti - (enaCtrtina) ab
Cinskih rabat in marebitne vasnje, katere bi lastnica pa
trebavala. 

VI. 
V najem dana paslapja sa na GaCah h. st. 37 in sicer 
druga saba ( I. nadstrapje na leva) mala sabica pri ku
hinji. saparaba jedilne shrambe, saparaba kuhinje, kle
ti, bajte, dvarisCa, hlev na levem strani vhada in ravna 
tam senik, na skednji, svinjak in dela kasCe, abeh vad
njakav. 

Lastnica pridrti si v izkljuCna uparaba sledeCe: saba nad 
glavnim vhodam, tretja saba in souparaba kuhinje. 

VII. 
Pagajena najemnina je plaCati koj po kanCani t etvi. azi
rama trgatvi. 

VII/. 
Aka bi najemnik ne drtal taCno in natanjka pagajev ima 
lastnica pravico brez vsacega pavprejsnega naznanila raz
veljaviti predlateCa pagadba ter odvzeti najemniku v na
jem zemljiSea in paslopja. 

IX 
Najemnik nima pravice addajati v najem vzetih realitet 
drugemu v najem (podnajem) brez davoljenja lastnice. 

X 
Pravice in daltnasti sklenjene v tej pagadbi stopija v ve
Ijavo z dnem I/. navembra 1896 in nehaja z dnem I/. no
vembra 1906 (tisaC devetsta sest). 

Sklenjena in padpisana: 
Andrej LasiC 
Franc Cesen 

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

Naslednja je najemna pogodba iz leta 1886, sklenjena med Zofijo Ferjan~i~ in Francem Stembergerjem. 

Pogodba in pogoji 

o najemu vinagrada Strmc (gornji del) Leteeega v kat. 
abC. Lat e pare. St. I 176, katerega je vzel v najem g. Franc 
Stemberger iz GaC h. st. _____ _ ad lastnice g. Zafije La-
sie iz GaC h. st. 37. 

I. 

Omenjeni vinagrad sprejema najemnik v abdelavanje za 
doba 10 (deset) let. 
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I/. 
Najemnina je doloeena: polovico vina in polovico sadja 
na gori imenovanem zemljiscu pridelanega. Doloeeno 
najemseino placa najemnik vsako leta ob trgatvi in ko 
prada sadje. 

1/1. 
Najemnik se zavete v najem vzeta zemljisca prekopati in na
saditi z amerikanskimi trtami, vsako leto okopavati in gno
jiti po potrebi. Sploh mora ravnati z novo nasajenim vino
gradom kakor zahteva umno gospodarstvo in kmetijstvo. 

IV. 
Ako bi najemnik ne drtal tocno in natanjko v pogodbi 
omenjenih doltnosti, ima lastnica pravico brez vsacega 
prejsnega naznanila razveljaviti predloteco pogodbo ter 
odvzeci najemniku v najem dana zemljiSce . 

V. 
Najemnik nima pravice oddajati v najem vzetega zemljis
ca v podnajem drugemu brez dovoljenja lastnice. 

VI. 
Pravice in doltnosti dolocene v tej pogodbi stopijo v ve
Ijavo z dnem I I. novembra 1896 in nehajo z dnem 1 I. 
novembra 1906 (tisoc devet sto sest). 

Na Gocah 28. oktobra 1896 

Sklenjena in potrjena 

Stem berger Franc 
Andrej Lasic 

•••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ta pogodba ima tudi dopolnilno pogodbo, sklenjeno 6. novembra 1898. 

Dopolnilna pogodba 

katero sta sklenila Andrej Lasic iz Gorice ul. Sv. Petra 5 in Franc Stem berger iz Goe kmet. 

I. 
Vinograd Strmec (gornji del) kat obc. Lote pare. st 

1 176 prekopa najemnik Franc Stemberger »celega« v do
bi sestih let in sicer do leta 1 904 (stiri) vsako leto eno 
sestino, kar ni se obdelanega do letos. Vsak na novo sko
pani kos mora nasaditi z amerikanskimi trtami in obdelo
vati ga kakor zahteva umno gospodarstvo. 

I/. 
Andrej Lasie da Francu Stembergerju zato prosto sta

novanje v hiSi 37 na Gocah v najem in sicer: Crno kuhi
njo, enD spalnico, enD kasco, kos hleva za tivino (v hle
vu Janeza Sceka) en senik (na skednju) soporabe 
shrambe pod kolono. Nadalje dobi najemnik v najem 
travnik »Podlog« (kat. Obc. Slap). Njivo »Iedine« pri mos
tu - enD mejo v PodgradiSCi, katera irna letos Jotef Re
har v najemu - eno kravo. 

1/1. 
lato bode placeval dye tretini » vsega vina in polo vi

co vsega sadja pridelanega« na v najem vzetem zemljiscu, 
katero mora izrocici koj po trgatvi in od sadja koj ko pra
da. Od krave polovico vsacega teleta in 6 kg kuhanega 
masla na leto. S to tocko odpade tocka II. v prvi pogod
bi z dne 17. 10 1896. 

IV. 
Ta dopolnilna pogodba je v veljavi do 1 I. nov. 1 906 

(tiso devet sto sest). 

Na Gocah 6. novembra 1898 

Franc Stem berger 
Franc Cesen 
Andrej Lasic 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Iz najemnih pogodb razberemo, da so se sklepale v 

glavnem za dobo desetih let. 
V prvem delu pogodba navaja vse premicnine in ne

premicnine z natancnimi podatki 0 katastrski obcini in 
parcelni stevilki, ki so se dajale v najem (travniki, polja, vi
nogradi, hisa, gospodarski objekti, gospodarsko orodje, 
iivina itd.). 

V drugem delu so nastete vse obveznosti, ki jih je imel 
najemnik do lastnika. Natancno je doloceno, koliko pri-

delanega vina, sadja, krompirja, tivali itd. mora najemnik 
dati lastniku kot plaCilo za najemnino. 

V tretjem delu pogodbe se je moral najemnik zaveza
ti, da bo na najetih zemljiscih in objektih gospodaril kot 
pameten gospodar. 

V naslednjih delih so nanizane se nekatere specificne 
zahteve za najemnika ali obveze gospodarja. 

V zadnjem delu pa je navedeno se pisno opozorilo 
najemniku, da bo v primeru, ce se dolocil pogodbe ne bo 
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drtal, nosil vse posledice razveljavljene pogodbe sam. 
Pri drugi predstavljeni pogodbi, sklenjeni med Zofijo 

Lasic in Francem Stembergerjem, je zraven tudi dopolnil
na pogodba. Njen namen je bil dopolniti prvotno po
godbo z dolocenimi novostmi ali razveljaviti dolocila iz 
prve pogodbe. Ta dopolnilna pogodba je bila sklenjena 
za sest let. 

V prvem delu navaja, da je sklenjena za vinograd in 
kaj vse mora najemnik postoriti v njem. 

V drugem delu so nastete se nekatere nove najete 
premiCnine in nepremicnine. 

V tretjem delu dopolnilne pogodbe pa so navedeni 
placilni pogoji za novi najem. 

Na koncu so se datum sklenitve dopolnilne najemne 
pogodbe in podpisi lastnika, najemnika in price. 

Sklep 

Za konec lahko strnem ugotovitve ob pregledovanju 
najemnih pogodb v nekaj stavkov. Lastniki vecje posesti, 
ki so jo dajali v najem, so morali voditi s svojimi najem
niki natancne pogodbe in zapise 0 pridelkih. Le tako so 
se lahko izognili morebitnim nesporazumom glede ob
veznosti in pravic najemnika in najemodajalca. Za danas
nji cas so ti zapisi pomemben pisni zgodovinski vir, saj 
prek njih spoznamo nacin tivljenja cloveka na prehodu 
stoletja, njegovo razmisljanje, izratanje, vrednote, odnose 
med njimi, premotenje itd. Ti dokumenti, zbrani v drutin
skem arhivu, puscajo neizbrisno sled nasih prednikov in 
nas zavezujejo, da njihovo deja cenimo, spostujemo in se 
ga trudimo ohraniti tudi za nase potomce. 

Izvlecek 

Avtorica je na temelju bogatega drutinskega arhiva 
premotne kmecke drutine Ferjancic - Lasic iz vasi Goce 
preucila petnajst najemnih pogodb. V Clanku sta pod rob
neje predstavljeni dye, ki ju je lastnica Zofija Lasic skleni
la z najemniki na svoji veliki kmetiji. Iz pogodb je razbra
la nacin tivljenja na prelomu 19. stoletja, velikost posesti, 
kulturne rastline, ki so jih gojili, velikost najemnine, pa tu
di odnose med lastnikom in najemniki, razmisljanje, vred
note in nacin izratanja. V clanku pa predstavi tudi zgodo
vinsko ozadje, v katerem so bile sklenjene preucevane 
najemne pogodbe . 

Abstract 

The paper investigates fifteen lease contracts on the 
basis of sources from rich family archives of wealthy farm 
family Ferjancic - Lasic from the village Goce. Paper in de
tail describes two of the contracts concluded by propri
etress Zofija Lasic with tenants from her big farm. From 
the contracts was able to understand the way of life at 
the end of 19 th century: what was the size of possessi
ons, which plants were grown, how big was a rent and 
which relations between owner and his tenants prevailed. 
She also became familiar with their values, way of thin
king and old expressions. Article also reveals historical 
circumstances in which examined lease contracts were 
made. 
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Sodobna didaklika pouka zgodovine v teoriji in praksi 

Dr Oanijela Trskan, Oddelek za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani 

ANGLESKE IZPITNE NALOGE, KI SE 
NANASAJO NA PISNE IN SLIKOVNE VIHE 

Uvod 

V Veliki Britaniji je zgodovina obvezen predmet od 5. 
do 14. leta, potem pa je od 14. do 16. leta izbirni. Neob
vezno srednje solanje traja od 16. do 18. leta. Predmet zgo
dovina je ravno tako izbirni predmet za zakljucni srednje
solski zunanji izpit. Angleski ucenci opravljajo dva izpita, 
prvi je pri sestnajstih letih kot zakljucek obveznega solanja 
[General Certificate of Secondary Education ali kratko 
GCSEl. drugi pa pri osemnajstih letih kot pogoj za vpis na 
univerzo [General Certificate of Education ali kratko GCE). 

Izpitne naloge. ki se 
nanasajo na zgodovinske 
vire pri izpitu CiCSE 

Specificni izpitni cilji so trije. Prvi cilj je, da morajo 
kandidati obnoviti, izbrati, organizirati in pokazati znanje 
iz vsebine ucnega programa. Drugi cilj je, da morajo kan
didati opisati, analizirati in razloziti glavne pojave in do
godke, spremembe in znacilnosti obdobij, druzb in do
godkov. Tretji cilj je, da morajo kandidati analizirati 
zgodovinske vire in interpretacije; razumeti, analizirati in 
ovrednotiti opise in interpretacije dogodkov v zgodovin
skem kontekstu.' Drugi in tretji cilj sta vkljucena zlasti pri 
nalogah, ki se nanasajo na zgodovinske vire, ki so pred
stavljene tudi v nadaljevanju. 

Npr. na lemo Odnosi med velesilama 1945-75 so 
postavljena naslednja vprasanja, ki se nanasajo na tri pis
ne odlomke in dva slikovna vira. 

Vir A: 
(PoroCilo price na zaeetku berlinskega zraenega mos

tu, driavljan lahodnega Berlina, leta 1948.) 
»Potem je prisel dan, ko se je zacel zracni most. ace 

seveda ni verjel. lata se je peljal v Templehof s kolesom. 
Dolgo casa je bil ad doma. Ko je priSel domov, je rekel: 
'Resnieno to delajo! Hrano prinasajo z letali v Berlin. Am
pak ne bodo mogli dolgo easa. Pomisli na to ogromno 
mesta z milijoni prebivaleev!'« 

Vir B: 
Graf iz britanskega ucbenika, ki prikazuje podrobno

sti a zracnem mostu. 

VirC: 

H1500 111900 152200 196150 235 3&3 
b'IS ~ I:lns ltm tons 

fad! _ re,.-esents .oWl tOIt:I 

Slika prvega vozila, ki je peljalo v zahodni Berlin, ko je 
bilo konec zracnega mostu, maja 1949. Fotagrafija se je 
pOjavila v vee zahodnih casopisih. lnak na vozilu pravi 
»Hura, se vedno sma iivi.« 

VirC 
(Razlogi za oblikovanje pakta NATO. iz britanskega 

uebenika. ki je izselleta 1978). 
»Stirje pogovori a prihodnosti Nemcije so se spet zace

Ii. Vendar pa je Berlinska blokada prinesla hladno vojno 
spet na zaeetek. Mesee preden se je koneala blokada je bil 
podpisan Sevemo-atlantski dogovor. Berlinska kriza je do
koncno preprieala IDA, da so podprle sporazum a evrop
ski vamosti. Oboroien napad na eno ali vee driav, ki so 
podpisale ta dogovor, bi se smatral kat napad na vse." 

DokumentD: 
Starejsi britanski politik ga je napisal v osemdesetih 

letih (prikazuje pomembnost pakta NATO J. 

I History, 1998 Syllabuses A, C, D and E. GCSE 1998. london examinations. London, sIr. 5 . 
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.Leta 1949 ni bilo dvoma, da ;e bil glavni pomen 
pakta NA TO nalotiti IDA obrambo zahodne Evrape. De
;ansko pa se ;e uresniCil v petdesetih letih, ko ;e NATO 
zaCel oblikovati dogovor;eno vo;a~ko silo v lahodni Ev
rapi. Mislim, da ;e bil politiCni pomen na;pomembne;~i v 
prvih dnevih. Potem pa ;e pre~el v vo;aW pomen.. 

I . PreuCi vir AKa; lahko izve~ iz vira A 0 berlinskem 
zraCnem mostu? (3 coCke) 

2. PreuCi vira A in B. Ali dokaz vira B potr;u;e mnen;e 0 

motnosti zraCnega mostu, ki ;e podan v viru A? Razlo
ti. (4 tocke) 

3. PreuCi dokumenc C Vir C ;e fotografi;a, ki ;e bila ob
;avl;ena v zahodnih Casopisih. Ka; so prednosti in ka; 
poman;kl;ivosti uporabe takih dokumencov kot doka
zov za obCutke BeriinCanov 0 koncu zraCnega mostu? 
Razloti. (4 coCke) 

4. Preud vira C in D. Kako koristna sta vira pri prikazova
n;u, zaka; ;e bil NATO oblikovan leta 1949? Razloti. 
(4 coCke) 

S. Preuci vse vireo Uporabi svo;e znan;e, vire in razloti, ka
ko sta berlinska blokada in zracni most vplivala na od
nose med velesilama2 (5 tock) 

Prvo vpra~anje vklju~uje razumevanje podatkov iz vira, 
drugo vprasanje izbiranje podatkov iz viray za potrditev, 
3. in 4. vpra~anje evalvacijo virov glede zanesljivosti in 
uporabnosti, 5. vpra~anje pa sintezo podatkov iz vseh vi
roy z uporabo lastnega nau~enega znanja. Po Bloomovi 
taksonomiji dYe vpra~anji vkljucujeta razumevanje, dYe 
vprasanji vrednotenje in eno vprasanje sintezo. 

Ocenjevanje nalog je 5 tehniko to~kovanja, kjer so 
to~ke razdeljene v nivoje. To~kovanje vseh nalog je zelo 
natan~no dolo~eno in je predstavljeno v nadaljevanju. 

Ocenjevalna shema za naloge 

Prva naloga prever;a razumevan;e: I. nivo: tri;e pravil
ni poudarki razumevan;a (I cocka); 2. nivo: utemel;en 
sklep iz viray (2-3, na;veC 3 cocke). 

Druga naloga prever;a sposobnost sklicevan;a za pod
krepitev: I. nivo: za/prati z enoscavnimi razlagami ali ra
zumevan;e z opisi brez medsklicevan;a (I cocka); 2. nivo: 
za ali brez razlag, toCke so odvisne od razlage in upora
be viray (2-3 cocke); 3. nivo: izdelane razlage in upora
ba viroy, ki vkl;uCu;e;o elemence za/proci ali vec;e ~tevilo 
povezanih dokazov (4 coCke). 

Trec;a naloga prever;a evalvaci;o virov glede zanesl;i
vosti: I. nivo: enoscaven odgovor, ki temel;i na viru ali na 
kontekstu (I cocka); 2. nivo: prednosci ali poman;kl;ivo
sti z razlago (2-3 cocke); J. nivo: uravnoceteni odgovor, 

po;asn;ene so prednosci in poman;kljivosCi ali fakcor;i, ki 
vpliva;o na zanesl;ivosc (4 cocke). 

Cecrta naloga prever;a sposobnosc evalvaci;e virov 
glede uporabnosci: I. nivo: enoscavni odgovori, ki ceme
I;i;o na vsebini ali koncekstu (I cocka); 2. nivo: odgovor, 
ki cemel;i na po;asnilu vsebine vira ali izvora (2-3 coCke); 
3. nivo: odgovor, ki temel;i na kakovostnem po;asnilu 
vsebine in izvora viraY (4 coCke). 

Peca naloga prever;a sintezo informaci; iz viraY in lasc
nega znan;a: I. nivo: razlaga posledic brez uporabe virov 
(I cocka); 2 nivo: kakovostna razlaga posledic z uporabo 
viray (2-3 coCke). la vsak nivo se doda ena ali dYe coC
ki za obnovicev in uporabo uscreznega koncekstnega zna
n;a. Skupa; 5 toCkJ 

Ker se viri nana~ajo na berlinsko krizo 1948- 49, tudi 
slovenski dijaki ne bi imeli telav pri re~evanju teh nalog, 
saj je hladna vojna [in tudi berlinska krizaJ vklju~ena v ue
ni na~rt, v u~benike in delovne zvezke. Vee telav bi imeli 
pri 3. vpra~anju, ki zahteva tudi zgodovinsko razmi~ljanje 
o uporabi virov oz. ~olsko zgodovinsko raziskovanje. 

Naslednji primer je naloga, ki se nana~a na tri razli~

ne vireo Vpra~anje je: Do kak~ne mere so viri uporabni za 
pojasnitev, kako je Rasputinov vpliv prispeval k 
nepriljubljenosti carja in carice? 

Vir A: Karikatura je bila objavljena v Rusiji leta 1916. 

1 london Examin;lIions GCSE History A 199Z Modem World HistOly Paper 2. UlEAC London, sIr. 18-1 9. 
J London Examin.-lIions GCSE History A 199Z Markscheme with Examiners' Commenis. UlEAC london, str. 80-81. 
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Vir B: Iz pisnega porocila agenta Okhrane (Okhrana -
tajna varnostna organizacija notranjega rninistrstva VB) na 
zacetku leta 1916. 

Opravljanje carjeve drutine je postalo domena ulic. 
Potrebno je tudi dodati pretirani obcutek nespostovanja 
do njene visokosti Carice in razsirjeno mnenje proti njej 
kot 'Nemki'. 

Vir C: 
Fotografija Rasputina - >obroten z aristokratskimi da

mami«. Objavljena je bila v casopisih v Evropi in v Ame
riki. Namiguje, da je to Rasputinov aristokratski harem. 

Naloga zahteva analizo, razumevanje virov in ocenitev 
uporabnosti vseh treh virov. Ce kandidat odgovori, da je 
imel Rasputin velik vpliv, povezan s skandali, potem odgo
vor spada v prvi nivo (1-3 tocke). Prvi nivo vkljucuje upora
bo lastnega znanja ali uporabo virov za enostavno trditev. 

Drugi nivo odgovora (4-5 tock) vkljucuje ie razvite tr
ditve za povzetek virov. Primer odgovora bi bil lahko na
slednji: Rasputin je imel velik vpliv na kraljevo druiino od 
bolezni carjevega sina leta 1905, se vecji vpliv pa je imel 
po izbruhu prve svetovne vojne. Ljudje so ocitno verjeli, 
da je imel velik vpliv na carjevo druzino. 

Tretji nivo odgovora 3 (6-8 tock) vkljucuje razvite razla
ge z uporabo vrste virov. Primer odgovora bi bil naslednji: 
Karikatura prikazuje, da je bila povezava med Rasputinom in 
carjevo druiino zelo znana, to pa potrjuje tudi porocilo Ok
hrane, ki nakazuje, da je bil skandal zelo razsirjen, saj agent 
ni imel razloga, da bi prikrival resnico. Fotografija pa prika
zuje splosno podobo Rasputina kot ienskarja. 

Cetrti nivo (9-10 tock) pa vkljucuje potrjene dokaze oz. 
uporabo virov za dokazovanje: Ceprav karikatura nakazuje, 
da je imel Rasputin vpliv na oba, Nikolaja in Aleksandro, 
pa fotografija in porocilo Okhrane prikazujeta, da je imel 
resnicen vpliv sarno na carico. Nikolaj je bil manj pod nje
goyim vplivom, kar tudi pismo nakazuje in mu tudi ni za
upal. Rasputinovo obnasanje, ki je bilo bolj vpadljivo kot 
njegov vpliv, je vodilo carjevo druzino na slab glas.4 

lnacilnost uporabe zgodovinskih virov je, da kandidati 
uporabljajo vire po dolocenih korakih. Najprej preberejo 

besedila oz. si ogledajo slikovno gradivo, potem ugotavlja
jo vrste virov in vrste tematike ter ugotavljajo ozadje dogod
ka (npr. datum objave, datum zapisa in glavne znacilnosti 
obdobja oz. dogodka). Nato poskusajo opisati glavne ide
je in jih razlozijo z lastnimi besedami, ravno tako razloiijo 
tudi avtorjev prikaz dogodkov in avtorjevo povezavo z vse
bino. Na koncu kriticno primerjajo vir z drugimi viri in po
udarijo posebnosti sporocila za takratni cas in sedanji cas. 

Izpitne naloge, ki se 
nanasajo na zgodovinske 
vire pri izpitu GeE 

Izpitni ucni nacrti za GCE zahtevajo od ucencev, da 
pokaiejo znanje in razumevanje zgodovinske snovi, tern 
in obdobij, ki so jih prestudirali; znajo oceniti pomemb
nost dogodkov v zgodovinskem kontekstu; analizirati 
zgodovinske interpretacije 0 dogodkih; interpretirati, eval
virati in uporabljati zgodovinske vire v kontekstu ter po
kazati razumevanje glavnih pojmov in konceptovS 

lato specificni izpitni cilji zahtevajo preverjanje kandi
datovih sposobnosti, kot so sposobnost ucinkovite upo
rabe ustreznega podatkovnega znanja za prikaz razume
vanja zgodovinskih obdobij v splosnem ali poglobljenem 
nacinu; sposobnost vrednotenja in interpretacije virov kot 
zgodovinskih dokazov in sposobnost uporabe le-teh; 
sposobnost razlikovanja in ocenjevanja razlicnih interpre
tacij in mnenj; sposobnost zavedanja zgodovinskih kon
ceptov ter sposobnost jasnega in ustreznega argumenti
ranja6 

Izpitni cilji so za izpit GCE razdeljeni v tri vrste. Prvi cilj 
je, da ucenci znajo priklicati v spomin, izbrati in prikaza
ti natancno zgodovinsko znanje in razumevanje. Drugi cilj 
je, da znajo ucenci predstaviti zgodovinske razlage z ra
zumevanjem ustreznih konceptov in z vkljucevanjem 
ocen. Tretji cilj pa je, da znajo ucenci interpretirati, eval
virati in uporabiti vrsto zgodovinskih virov v povezavi z 
zgodovinskim kontekstom in razlotiti, evalvirati interpre
tacije zgodovinskih dogodkov iz prestudiranih tern? Tret
ji cilj je predvsem vkljucen pri nalogah, ki se nanasajo na 
pisne zgodovinske vire, ki so predstavljene v nadaljevanju. 

la temo Italija in kriza v Abesiniji 1935-36 je postav
Ijenih sest vprasanj, ki se nanasajo na stiri pisne odlomke. 

Vir ~ 1: 
»PlVic, Hitlerjeva moc je postajala iz dneva v dan ved

no vecja in njegovi nameni neustrasni. Drugic, Japonska 
agresija je grozila z vojno na Daljnem vzhodu, ko nismo 
bili dovolj mocni, da bi se upirali Hitlerju v Evropi in se 
socasno bojevali na Pacifiku. Tretjic, pomembno je bilo 

4 Lodon Examinations GCSE History A lind Shan Course], Mark Schemes with Examiners' Comments.1une 1998. 
5 GeE Advance and advanced subsidiary examinations subject cores for History. [997. SCM London, sir. 5. 
6 Ibid., SIr. L 
7 GeE Advance and advanced subsidiary examinaTions subject cores for HisIOIY. 1997. SCM london, sIr. 6. Podobno tudi v; GeE NAS subject core for History. 1994. SCM lon

don, sIr. 4. 
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za britansko varnost, da bi imeli prijateljsko Italijo v Sre
dozemlju, ki bi bila lahko garancija za komunikacijske 
povezave z Daljnim vzhodom in za nepotrebnost Franco
zov na italijanski meji ... Mislim, da je obstajala splosna 
odobritev dveh politicnih odloeitev, ki sem jima sledil, za 
sporazum z Italijo in za spostovanje nase kolektivne za
doltitve pod Konvencijo, ki je temeljila na anglesko-fran
coskem sodelovanju.« (Samuel Hoare, britanski zunanji 
minister, od 7. junija od 22. decembra 1935, v svoji knji
gi: Devet napornih let, I 954.) 

Vir ~ 2: 
• V casu, ko so ustrahovali Italijo 5 sankcijami, ki bi vo

dile v vojno brez pogojev, smo mi, francoski intelektual
ci, hoteli izjaviti pred svetovnim mnenjem, da nocemo ne 
vojne in ne sankcij. Nasa zavrnitev ni samo zaradi tega, 
ker smo hvaletni narodu, ki je pomagal obrambi nase 
zemlje, ko je bila zavzeta ... Z zacudenjem gledamo narod, 
katerega kolonialni imperij obsega enD petino sveta in ki 
nasprotuje opravicenim zahtevam mlade Italije, ki brez
skrbno prisvaja nevarno idejo 0 absolutni enakopravno
sti narodov in na ta nacin dobiva podporo v tem kritie
nem casu vseh revolucionarnih sil.« {Manifest desno 
usmerjenih francoskih intelektualcev, 4. oktober I 935) 

Vir ~t 3: 
• Leta 1938 _ je Mussolini prizna!, da je Drustvu naro

dov skoraj uspelo izvesti protiagresijo z odlocitvijo 0 kolek
tivni varnosti 'Ce bi Drustvo narodov sledilo nasvetu Edena 
pri Abesinskem sporu: je rekel Hitler, 'in bi razsirilo gospo
darske sankcije za nafto, bi moral zapustiti Abesinijo venem 
tednu.'. {Dr. Paul Schmidt, uradni nemski prevajalec, v svo
jih spominih, 'Hitlerjev prevajalec: objavljenih leta 1951} 

Vir ~ 4: 
.Izjave so ravnokar podali ... najbolj vplivni ciani 

Drustva narodov, ki predlagajo, da naj od takrat, ko je ag
resor uspel zasesti velik del Etiopije, ne nadaljujejo z 
uporabo nobenih gospodarskih in financnih ukrepov 
proti italijanski vladi ... Slisal sem trditi, da neustrezni 
ukrepi, ki so ie bili uvedeni, niso dosegli svojega name
na. V nobenem casu in v nobenih pogojih, ne bi mogle 
sankcije, ki so bile namerno nezadostne in neprimerne, 
ustaviti agresorja.« {Haile Selassie, Etiopski vladar, nago
vor skupstini Drustva narodov, 3~. junij 1936f 

Vprasanja, ki zadevajo vire, so zahtevnejsa od vprasanj 
pri izpitu GCSE, saj zahtevajo razumevanje podatkov iz vi
roY, vrednotenje vira glede zanesljivosti, medsebojno pri
merjavo podatkov iz veC virov, uporabo vseh viray in last
nega znanja pri sintezi. Prvo vprasanje je naloga 
pojasnjevanja (objektivni tip), vsa ostala vprasanja pa so 
naloge krajsih prastih odgovorov. 

I. .Kako v kontekstu virov razumes naslednje izraze: 
'Konvencija', nase komunikacijske povezave z Daljnim 
vzhodom? 

2. Kaj lahko sklepamo iz vira st. 4? Zakaj so bile gospo
darske in finanCne sankcije proti italijanski vladi od
pravljene julija 1936? 

3. Iz dokazov v virih St. I in 2 ugotovi, katere so bile 
glavne britanske in francoske ovire pri ugovarjanju ita
lijanskim zahtevam. 

4. Na katerih osnovah, upostevajoc izvor in vsebino, mo
raja zgodovinarji upostevati 5 previdnostjo dokaz, ki je 
v viru St. 3? 

S. Do kaksne mere dokazi v prvem, drugem in tretjem vi
ru podpirajo trditev v cetrtem viru, da so bile sankcije 
namerno nezadostne in neprimerne? Razloti. 

6. S pomocjo lastnega manja razloti, do kaksne mere vi
ri ustrezno razlagajo, zakaj je bilo tako teiavno zausta
viti italijansko agresijo v Abesiniji.«9 

Tockovanje odgovorov 

Prvo vprasanje vsebuje odgovor: DruslVO narodov in 
cez Sueski kanal (v Indijo). 

Drugo vprasanje: Nivo I (I tocka) zahteva en pouda
rek; nivo 2 (2-3 tocke) pa dva in tri poudarke (npr. Itali
jani so tako in tako zmagali, sankcije niso dosegle svoje
ga namena, moinost namerno nezadostnih sankcij) . 

Tretje vprasanje: Nivo I (I -2): en ali dva razloga iz 
enega ali dveh viray; nivo 2 (3-4 tocke): bolj obseina 
uporaba dokazov iz obeh viray in vec razlogov; nivo 3 (S 
tock): premisljeni komentarji in nivo 2 (npr. tetave, na
rodni interes, razdeljeni narod: nekateri podpirajo Italijo, 
Francija in Velika Britanija imata kolonialno dediSCino. 

Cetrto vprasanje: Nivo I (I -2 tockO: en ali dva razlo
ga; nivo 2 (3-4 tocke): bolj razvite razlage 0 naravi do
kazov (npr. datum dokumenta, pristranskost avtorja, neza
nesljivost nepotrjene novice). 

Peto vprasanje: Nivo I (I -2 tockO: omejena trditev, ki 
podpira ali ne podpira, poskus citiranja viray; nivo 2 (3-
4 tocke): bolj razvita ocena vrednosti dokazov, se pose
bej viray st. I in St. 2. 

Sesto vprasanje: Nivo I (I -2 toW): enostavna upo
raba virov za prikaz nekaterih teiav ali splosna trditev iz 
lastnega manja; nivo 2 (3-4 tock): uporaba viray in last
nega manja za razlago; nivo 3 (6-7 tack): nivo 2 in re
sitev problema, do kaksne mere.10 

Kandidati naj bi »podali kratek podatkovni opis ene
ga ali veC zgodovinskih pojmov ali osebnosti iz zgodovin
skih virov; povzeli ideje, informacije iz viraY in sestavili 
razlago, ki je uterneljena na povzetih in zakljucnih idejah 
ali informacijah; primerjali vsebino dveh ali veC virov in 
prisli do zakljuckov na podlagi teh primerjav; ovrednotili 
pomembnost in zanesljivost vira v odnosu do problemov, 

8 Viii so iz: History - Syl l.lbus D. 1991 Paper I - Internalional Problems since 1931, 5 June 1997. London Examinations GeE: Educational Excellent Foundation, sir. 2. 
, Vprasania so iz: History - Syllabus D. 1997. Paper 1 - International Problems since 1931.5 June 1997. london Examinations GeE; Educational Excellent Foundation, sIr. 2-3. 
10 History - D (9269). 1997. Mark Schemes with Examiners' Comments, May/June 1997 london Examinations GeE A level: Educational Excellent Foundation. str. II. 

1 
J 



i 
I 

\ 

f 

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi 

ki jih postavlja izpitno vprasanje, ali ocenili vrednost in 
omejitve virov (kot so avtobiografije, govori, zasebna pis
ma, dnevnikj) v odnosu do problemov, ki jih postavlja iz
pitno vprasanje, in sestavili argument ob uporabi virov in 
lastnega znanja .• 11 S taksnimi vprasanji se lahko preverja
jo in ocenjujejo tudi visji kognitivni cilji (analiza, prime
rjava, razlikovanje, sinteza, vrednotenje virov). 

Sklep 

Naloge, ki se nanasajo na zgodovinske vire vangleskih 
zunanjih izpitih, zahtevajo od kandidatov, da pokaiejo ra
zumevanje sporoCiia vira, razlotijo doloCene elemente vi
ra in ugotovijo pomen ali zanesljivost informacij, ki jih do
bijo iz virov. V slovenskih izpitnih polah so naloge, vezane 
na vire, redke in ponavadi zahtevajo Ie razbiranje podat
kov ali razumevanje bistva sporocila. Tudi slikovno gradivo 
[zlasti v slovenskih polah in tudi pri nekaterih vprasanjih 
pri angleskem izpitu GCSE) se uporablja kot ilustracija ali 
orientacija pri pisnih nalogah, pri angleskem izpitu GCE 
pa predstavlja osnovo za vprasanja, kjer morajo kandidati 
pokazati razumevanje tudi vizualnih virov. Naloge vezane 
na vire, so v slovenskih izpitnih polah laije od nalog, ki jih 
vsebujejo angleske izpitne pole, zato sta tudi pouk in pri
prava na maturo v Veliki Britaniji bolj usmerjena v dele z 
zgodovinskimi pisnimi in vizualnimi viri. S podobnimi na
logami bi se laie ocenjevali tudi visji miselni procesi (ana
liza, sinteza, vrednotenje) pri pisnem zunanjem ocenjeva
nju pri predmetu zgodovina v Republiki Sioveniji. 
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Povzetek 

V Veliki Britaniji obstajata dva zunanja pisna izpita za 
zgodovino. Prvi se imenuje »the General Certificate of Se-

condalY Education. [GCSE) in ga kandidati opravljajo pri 
sestnajstih letih kot zakljucek obveznega solanja, drugi iz
pit pa je .the General Certificate of Education. [GCE), ki 
ga kandidati opravljajo pri osemnajstih letih ob zakljue
ku srednje sole in predstavlja selekcijo za vpis na univer
ZOo Sestavni del pisnega izpita so tudi naloge, ki se nana
sajo na razlicne zgodovinske vireo 

Stevilne naloge, ki se nanasajo na vire, preverjajo vee 
kategorij, se posebej pa: razumevanje [interpretacijo in 
razlago z lastnimi besedami vsebine dokumentov); anali
zo (povzemanje, primerjavo in razlikovanje dokumentov, 
razlago pomena in namena dokumenta); vrednotenje 
(ocenjevanje zanesljivosti, pristranskosti in vrednosti, izbi
ranje dokazov iz dokumenta za potrditev); uporabo [ra
zumevanje dokumentov, notranjo analizo in zgodovinsko 
ozadje); sintezo [povezavo vsebine dokumenta in znanja 
ueencev ter sintezo znanja). 

Priprava na zunanji izpit v Veliki Britaniji vkljuCuje 
predvsem usvajanje in vadenje zgodovinske analize in 
interpretacije virov ter solskega zgodovinskega razisko
vanja, ki v Sioveniji od 12. do 19. leta ni tako prisotno. 
S pomoejo razlicnih nalog, ki so bile ie predstavljene, 
bi lahko tudi v Sioveniji pri predmetu zgodovina od os
novne sole naprej ucence postopoma navajali na upo
rabo razlienih virov in na enostavno zgodovinsko razis
kovanje. 

Izvlecek 

Avtorica predstavlja izpitne naloge, ki se nanasajo na 
zgodovinske vire, v Veliki Britaniji pri zunanjem izpitu 
GCSE, ki ga dijaki opravljajo pri sestnajstih letih in pri zu
nanjem izpitu GCE, ki ga dijaki opravljajo pri osemnajstih 
letih. Predstavljena sta dva primera izpitnih nalog za izpit 
GCSE in en primer izpitnih nalog za izpit GCE. Primeri so 
zanimivi za slovensko maturo iz predmeta zgodovina, saj 
bi se lahko s podobnimi nalogami poveCala sistematiena 
uporaba virov, kandidati pa bi se navajali na enostavno 
raziskovanje in interpretacijo zgodovinskih virov. 

Abstrad 

The paper presents British examination exercises on 
historical sources used in external exam GCSE performed 
at the age of 16 and exercises used by external exam GCE 
which pupils must pass at the age of 18. There are two 
examples of examination exercises for GCSE exams and 
one for GCE. Examples are interesting for Siovenian Ma
tura examinations especially for the field of histolY beca
use we could use similar exercises to increase systematic 
use of sources and in that way accustom candidates to 
simple research and interpretation of historical sources. 

II GeE HislOry, Adv~n(ed level Syllabus. 1998. london eXdminations. london, str. 52. Zgodovinski viri ne vkljutujejo sodb in interpretadj sodobnih zgodovinarjev. 
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Dr. Oanijela Trskan, Oddelek za zgodovino na Filozofski fakulteti V Ljubljani 

FRANCOSKE IZPITNE NALOGE, KI SE 
NANASAJO NA ZGODOVINSKE VIHE 

Uvod 

Zunanji srednje~olski izpit oz. maturo iz predmeta zgo
dovina v Franciji opravljajo ucenci pri osemnajstih letih. 
Tisti, ki izberejo zgodovino, morajo opravljati maturo iz 
zgodovine in geografije skupaj. Vsebina za maturo je ucna 
vsebina zadnjega letnika srednje sole, ki obsega obdobje 
od leta 1939 do srede devetdesetih let 20. stoletja. 

Francoska matura iz predmeta zgodovina je zanimiva 
predvsem z metodicnega vidika, saj prevladujeta pri matu
ri dva tipa nalog, esejska naloga in naloge, ki se nanasajo 
na razliene zgodovinske vireo Izpitni cilji mature so pred
vsem preverjanje in ocenjevanje sposobnosti, kot so npr. 
zbiranje informacij, klasificiranje, analiziranje in sintetizira
nje informacij ter odgovarjanje na problemska vprasanja. 

Specificni cilji se nana~ajo na tipe nalog pri maturi. Ci
Iji pri pisanju esejev oz. daljsih sestavkov so, da morajo 
ueenci na podlagi manja ugotoviti problem in ga pred
staviti v urejenem sestavku ter da majo uporabiti koncep
te in specificno besedisce. Cilji pri preueevanju virov oz. 
komentarju vee razlicnih virov so, da ucenci majo na 
podlagi manja poiskati informacije iz razlienih virov, jih 
klasificirati po kljucnih besedah [temah) in jih postaviti v 
odnose ter sestaviti kriticno in argumentirano sintezo. Ci
Iji komentarja enega vira [pisnega ali vizualnega) so, da 
majo ucenci uporabiti manje za kritieno branje in anali
zo vira ter nataneno odgovoriti na vprasanja. 1 

Ti cilji se tudi ocenjujejo pri teh treh tipih nalog. Na
loge naj ne bi preverjale Ie podatkovnega manja, ampak 
siroko manje, pomavanje in razumevanje zgodovinskega 
dogajanja. Izpitna pola je sarno ena in je razdeljena v dva 
dela [zgodovinski in geografski del). Kandidati imajo na 
voljo 4 ure [dYe uri in pol do tri ure za prvi del izpitne 
pole in preostali cas za drugi del izpitne pole). 

Vsako leto se z irebom doloci, kateri predmet bo v pr
vern delu [pomembnej~em delu). Ce je v prvem delu iz
brana zgodovina, potem imajo ucenci moinost izbi!e 
med dvema esejema in enim komentarjem vec virov. Ce 
je v prvem delu izbrana geografija, imajo ucenci moinost 
izbire med dvema komentarjema enega vira pri zgodovi
ni v drugem deluz V vsakem primeru pa morajo ucenci 
re~iti eno zgodovinsko nalogo. 

Primer nalog, ki se nanasajo 
na en pisni zgodovinski vir 

V nadaljevanju so predstavljene naloge, ki se nana~a
jo na en pisni zgodovinski Vi r3 

Odlomek je iz govora Harryja Trumana Kongresu, 12. 
marca 1947: 

»V najnovejsem casu so bile narodom stevilnih drtav 
proti njihovi volji vsiljene totalitarne oblike vladavine. 
Vlada ldrutenih driav Amerike je vedno znova protesti
rala proti prisili in ustrahovanju na Poljskem, v Romuniji 
in Boigariji. 1 ..1 

V tem obdobju svetovne zgodovine mora skoraj vsak 
narod izbirari med alternativnimi tivljenjskimi oblikami; 
ta izbira pogosto ni svobodna. 

Ena od teh tivljenjskih oblik temelji na volji vecine. 
lanjo so znacilne svobodne insrirucije, reprezenrarivna 
oblika vladavine, svobodne volirve, zagotovirev osebne 
svobode, svobode govora in verske svobode ter zagoto
virev politicne svobode. 

Druga iivljenjska oblika remelji na volji manjsine, ki 
svojo voljo nasilno vsili vecini; temelji na terorju in zati
ranju, na cenzuri tiska in radia, na manipuliranih volirvah 
in odvzemu osebnih svobosCin. 

Menim, da morajo ldrutene driave Amerike s svojo 
politiko pomagati tistim svobodnim narodom, ki se upi
raja podreditvi oborotenih manjsin ali zunanjemu pri
tisku. 

Menim, da moramo pomagati vsem svobodnim naro
dom, da bodo lahko sami po svoje oblikovali lastno zgo
dovino. TakSna podpora pomeni predvsem gospodarsko 
in financno pomoc, ki sta temelj gospodarske trdnosti in 
urejenih politicnih razmer. 1..1 

Ko IDA pomagajo neodvisnim narodom pri ohranja
nju njihove svobode, stem uresnicujejo nacela ldrute
nih narodov ... «4 

Naloge so naslednje: 
• Predstavite dokument in njegovo zgodovinsko ozad

je. 
• Razloiite vizijo predsednika Trumana 0 dveh moi

nih tivljenjskih oblikah. 
• Po avtorjem mnenju, kaksna mora biti vloga IDA? 

I Inforrnaciie 0 maturi: Triaud. C 1998: Composition, etude et commentaire de documents. Histoire et geographie. B.1Cca laureal L-ES-S. Vauibert. Paris, str. 11 - 18 in B.O. nol 2. 20 
mars [997, str. 888-891. 

2 Geografski del izpi tne pole pa vsebuje preuceva nje geografskih viray in izdelova nje zemljevida ali skice. 
les Sujets Nathan Bac 2000. Histoi re-Geographie. l-ES-$. 1999. Corriges. Nathan. Paris, str. 94- 97. 

4 Prevod je IZ: Neeak, D. 1999: Hladna vojna. Zgodovinski viri. Modrijan. l jubl jana, str. 20- 21. 
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• V cem je bif ta dokument odlocifnega pomena pri 
mednarodnih odnosih?S 

Ucenci morajo odgovoriti na stiri vprasanja, ki predstav
Ijajo osnovo za komenrar oz. daljsi sestavek. Prvo vprasanje 
predstavlja uvod v komentar in zahteva predstavitev vira 
(vrsto: odlomek sporocila demokraticnega predsednika 
Harryja Trumana v Kongresu; cas nastanka: 12. 3. 1947; 
zgodovinsko ozadje: v casu napetosti med zmagovalci v 
drugi svetovni vojni, zacerek sp~ra zaradi nemskega vprasa
nja). Drugo in tretje vprasanje predstavljata osrednji del ko
menrarja. Resitev za drugo vprasanje: sodobni svet (ZDA) in 
sver zatiranja (SZ). Resitev za tretje vprasanje: ZDA ielijo 
obrambo pred sirjenjem komunizma, gospodarsko in fi
nancno pomoc driavam, ki ielijo ostati svobodne. Cetrto 
vprasanje pa predstavlja zakljucni del komentarja. Resitev: 
pomeni razbitje velikih zavemikov, zacetek bipolarnosti, 
Marshallov nacrt, Zdanova doktrina in Informbir06 

Pri komentarju morajo ucenci uporabiti podatke, ki jih 
dobijo iz virov. Imeti morajo dovolj manja in morajo biti 
sposobni analizirati, razumeti in razloiiti dokumente, ugo
toviti zgodovinsko vrednost in izdelati sintelO. Resevanje 
nalog poteka v vee etapah. Prva etapa je pozorno branje 
ali opalOvanje virov, tudi branje naslovov, ki ponavadi iz
raiajo glavno idejo, potem podcrtavanje pomembnih stav
kov, kljuenih besed ter izralOv, ki jih je treba razloiiti. Dru
ga erapa je izdelovanje nacrta. Lahko se izdela samostojen 
naert ali pa na podlagi vprasanj. Pri komentarju je treba v 
uvodu odgovoriti na prvo vprasanje, ki je predvsem pred
stavitev zgodovinskih virov (vrsta, avtor, zgodovinsko 
ozadje, cas, prostor, glavna ideja) in nakazati glavne ideje 
osrednjega dela. V glavnem oz. osrednjem delu se odgo
varja na drugo in trerje vprasanje. Potrebno je organizirati 
ideje v odstavke, v odstavkih pa predstaviti najprej splos
no idejo, potem pa z dokazi in natancnimi podatki ter ci
tati iz virov argumenrirati ideje oz. probleme. Treba je po
kazati znanje, ki je v povezavi z zgodovinskimi viri. Treba je 
tudi ugotoviti objektivnost avtorja. V zakljueku se odgo
varja na zadnje vprasanje, ki zahteva prikaz pomembnosti 
in kritike virov v primeru subjektivnosti oz. pristranskosti 
ter kratke ali dolgorocne posledice pri dogodkih. Ucenci 
morajo pisati razloeno, v odstavkih, brez ponavljanja, brez 
dolgih stavkov in okrajsav ter agresivnega tona pisanja.7 

Primer nalog. ki se nanasajo 
na vee razlienih zgodovin
skih virov 

Komentar vsebuje tri vrste nalog in je razdeljen v tri 
dele. V prvem delu morajo ucenci predstaviti vire, v dru-

gem delu morajo glede na vsebino, izbrati, klasificirati in 
primerjati informacije, ki so jih dobili iz vseh virov in raz
deliti med teme. V tretjem delu pa morajo napisati, na 
sinteticen nacin, argumentiran odgovor na problematiko, 
ki jo zahteva vprasanje. 

Za primer komentarja virov je v nadaljevanju predstav
Ijena naloga: Spremembe v naeinu iivljenja v Franciji od 
1945 do 1975 (obdobje trideset slavnih let)8 Naloga 
vsebuje pet virov, en pisni odlomek, tri statisticne tabele 
in enD fotografijo. 

1. vir: Razdelitev prebivalstva po sektorjih. 

Leta Sektarji (v %) 

Primami Sekundami Terciarni 

1946 36,4 29,3 34,3 

1954 27,7 36,4 35,9 

1962 20,6 39,1 40,3 

1968 15,6 40,2 44,2 

1975 9,5 39,2 51,3 

2. vir: Spremembe v Franciji, kat jih je videl de Gaul
le. (Charles de Gaulle; Spomini upanja. Obnovitev 1958-
62, Pariz, Plan, 19 lOJ 

»Se nikoli 1..1 ni mogel Francoz, ki je sel skozi Fran
cijo, videti toliko velikih in hitrih sprememb. 1..1 Nasa 
stara mesta in stari trgi so izpostavljeni gradbiscem, ki jih 
bodo obnovila. Npr. Pariz, se polepsuje, vendar ohranja 
ceste paIne avtomobilov okrog stevilnih novih zgradb v 
mestu in vokolici. Vendar pa ima to se negativno posle
dico. Nas industrijski razvoj precej zmanjsuje pomemb
nost kmetijstva. Kako ne bi bil sam ganjen in zaskrbljen, 
ko vidim, kako se zabrisuje nasa kmecka drutba, ki ad 
nekdaj opravlja svoje delo in ima svojo tradicijo, pesmi, 
stare plese, narecje, obleke, trge; ta tisoCletna Francija ki 
so ji narava, aktivnost ter duh dali kmecki znacaj. Kako 
ne bi vedel, da je mesto za nas in najprej glavno mesto 
vedno center in okrasje uradnega aparata, sredisce 
umetnosti in znanosti, glavno trgovsko sredisce, najbolj
si prostor za delavnice, toda detela ostaja vir tivljenja, 
mati prebivalstva, osnova ustanov, zavetje domovine. 
1..1 Koncano je, in sicer obdobje, ko je francosko kme
tijstvo predstavljalo pretivetje, kjer je kmet, ne da bi kar
koli spreminjal, posejal na delu zemlje, gojil, da je preti
vel sebe in drutino, kjer je presetek zadostoval za 
pretivetje mest, kjer so carine in mitnice preprecevale ti-

5 les Sujets Nathan Bac 2000. Histoire-Geographie. l-ES-$. 1999. (orriges. Nathan. Paris, su. 94- 97 
6 Besedilo govari 0 odnosih med zahodom in vzhodom po drugi svetovni vajni, v Casu ko so se odnosi poslabSilii. Gre t.1 odlomek, ki Domeni uvod v hladno vojno, kier ie predsed

nik r.llvil doktrino zadr1:evanja komunizma. Les $ujets Nathan Sac 2000. Hisloire-Geographie. L-ES-S. 1999. (orriges. Nathan. Paris, SIr. 94-95. 
7 Salinero, G., Fran<;ois, P., Thillay, A 1996: Histoire Geographie au college. Bordas. Paris, sir. 55-61. 
a hup:llwww.ac-grenobleJr/hisloire/Programms/lycee/ClassiquefTerminale/analeLzero.htm (Les sujets 'annales zero' concus par I'lnspection Generale, fevrier 1998, Internet: avgust 

1998) 
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vei od zunaj. Stroj je sel mimo, zbegal to staro ravnoves
je, obdaveil pridelek, nakopicil presetke, ustvaril povsod 
imetje in zaradi tega nove ielje, ki so povzroeile pri kme
tih potrebq da zaslutijo vee, povzrocil tudi masivni pri
tisk tujih proizvodov ter tako v zameno zahteval od nas 
ponudbo kakovosti. Tako od sedaj naprej trg narekuje 
kmetijstvu svoja pravila, ki so: specializacija, selekcija in 
prodaja.« 

3. vir: Zracni posnecek mestnega naselja Saarcelles
Locheres leta 1971 . . (Na sliki so visoke stanovanjske 
zgradbe.) 

4. vir: Oprema gospodinjscev. 

Leto Sanitama oprema Iv % stanovanj) Gospodinjska oprema Iv % gospodinjstev) Avtomobili Iv % gospodinjstev) 

Tekoca voda Notranja Hladilniki Pralni stroji Televizorji 
stranisca 

1955 59 28 7,5 

1960 75 40 42 

1974 95 76 87 

5. vir: Kupna moe in poraba v gospodinjstvih. 

Kupna mot prejemnikov plat 

1950 1955 1960 1974 

Vodilno 100 155 243 305 
osebje 

Delojemalec 100 128 130 220 

Naloge so naslednje: 
o Predstavite vireo 
o Izberite ustrezne informacije oz. podatke ter jih kla

sificirajte in uredite po temah v skladu z vsebino. 
o Izdelajte na sinteticen nacin (priblitno 300 besed) 

odgovor na problematiko vsebine. 

Ucenci morajo pri prvem vprasanju predstaviti zgodo
vinske vireo Npr. zgodovinski viri predstavljajo obdobje od 

fJtt,',I,',li •.•• j,'" 38 

8,5 

32 

67 

I 21 

28 -

78 61 

Poraba v gospodinjstvih Iv % (elotne porabe) 

1959 1970 1975 

Prehrana 34,1 27,1 23,9 

Oblacila 8,6 8,6 7,8 

Stanovanje 11,9 14,5 14,9 

Oprema stanovanja 10,1 10 10,6 

Zdravje 7,2 9,8 11.8 

Prevoz 8,9 11,6 11.7 

Zabava, kultura 5.4 6,2 6,8 

Drugo 13,8 12,2 12,5 

leta 1945 do leta 1975 in so razlicne vrste. Viri st. I. 4 in 
5 so statisticni podatki iz uradnih ustanov (nacionalnih in
stiturov). Prvi vir predsravlja razdelitev aktivnega prebivalstva 
na tri sektorje. Drugi vir predstavlja odlomek iz knjige, ki jo 
je napisal general de Gaulle po odstopu leta 1969.0dlo
mek predstavlja osebno mnenje predsednika republike 
(1959-69), ki je tudi prispeval k spremembam, 0 katerih 
govori. Slika mestnega naselja v okolici severa Pariza pred
sravlja tip stanovanjskega dela, ki se ne more posplositi. 
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Pri drugem vpraSanju morajo ucenci izbrati in klasifi
cirati izbrane informacije. Pri teh virih je treba vse podat
ke klasificirati. V tern primeru jih je molno razdeliti v Sti
ri teme: ZmanjSanje Stevila kmeckega prebivalstva; 

Zmantsan;e steYila 
kmet ega prebivalstva 

Urbanizaci/a 
francoske drut be 

I. vir - Stirikrat manj kmetov - porast, nato stabilizacija 
(primarni sektor) sekundarnega sektorja, 
od 1946 do 1975 stalna rast terciarneta 

sektorja (urbano de 0) 

2. vir - podelelje ni vet - polepSanje starih 
nes~remenljiVO mest 

- me anizaCila - stevilna nova 
- trg diktira svoja pravila stanovanja 
- nostalgija 

3. vir - nova porazdelitev - Siritev in naselitev 
prebivalstva okolic 

- poenotenje naselij, 
stanovanj 

- blokovska stanovanja 

4. vir - ista oprema na podelelju - sanitarne opreme, ki so 
in v mestu: izbris jo pospeSile gradnje 
pode!elskih znaeilnosti novih stanovanj 

5. vir - od 1959 do 1975 
poveeanje izdatkov za 
stanovanje in prevoz 

Pri netjem vpraSanju morajo ucenci sestaviti sintezo iz 
izbranih in klasificiranih podatkov v razpredelnici v pri
blilno 300 besedah. Primer odgovora je naslednji: 

»V letu 1975 je bilo stevilo kmeekega prebivalstva sci
rikrat manjse koc leca 1946. Medcem ko odlomek iz Spo
minov upanja kate nekaksno noscalgijo po cradicionalnih 
znaeilnoscih kmeeke Francije, je bilo {rancosko kmecijscvo 
zelo modernizirano v easu predsednika generala de Ga
ul/a. Od cakrac naprej je bilo mehanizirano in podvrteno 
crtnim zakonom; podetelje ni vee nespremenljivo cer 
vkljucuje nacin urbaniscicnega tivljenja. 

Razvoj akcivnega prebivalstva kate na porasc zaposle
nih v sekundarnem sekcorju in se posebej v terciarnem, 
co je v urbaniscienem. Slediia je {aza hicre urbanizacije, 
stara mesca so se obnovila, medcem ko je postala grad
nja velikih scanovanjskih zgradb poenocena in boljse 
opremljena. Ta {aza je povzroeila tudi razsiricev v okolico 
(s problemi prometnih povezavj. Tako se razlaga porasc 
izdackov gospodinjscev za opremo scanovanj in za prevoz. 

Stroj je povsod prinesel blaginjo in nove telje. Kmec
je so hoceli imeci korisc od izboljsanja, eeprav neenake-

Urbanizacija francoske drulbe; K porabniSki drutbi; Pros
ti cas in kultura. En primer klasifikacije izbranih informa
cij naj bi izgledal kot v razpredelnici, ki je predstavljena v 
nadaljevanju. 

K porabniski Prost! tas 
drutbi In kultura 

- stroj povzrDti - izginjanje naretij 
nove lel~e in starih plesov 
In potre e 

- kmetje hoeejo 
zasluliti vee 

- spremembe oblik 
trgovin, slulb in prostega 
casa 

- poenotenje nacina 
livljenja 

- poveeanje stevila - televizija 
elektrienih aparatov - avtomobili 
(hladilniki, pomivalni - osvobajanje !ensk 
stroji _) (manj gospodinjske 

- poveeanje stevila prisile) 
avtomobilov 

- od 1950 do 1975 - poveeanje izdatkov 
povecanje ku~ne moei, za prevoz 
vendar neena omerno 

- poveeanje izdatkov 
za zdravje in oblaCila 

- zmanjsanje izdatkov 
za hrano 

ga nivoja tivljenja. Iz cega sledi poenocenje naeinov iiv
Ijenja. 

Porasc iivljenjskega scandarda je prinesel tudi novo 
obliko masovne porabe: gospodinjscva so se, eeprav tudi 
skromno, opremila za boljso higieno in udobje. Imela so 
doscop tudi do avcomobila in celevizije, vee proscega ca
sa, tenske pa so bile manj zaposlene z gospodinjskimi 
deli. 

Tako so se nove oblike, najprej urbanisciena, ki se je 
scalno sirila in se uveljavila v {rancoski drutbi, pocem pa 
nove oblike crgovin, slutb in proscega casa uveljavile na 
raeun cradicionalnih oblik (nareeja, scarih plesov ... j. 

Tako je, v eni generaciji, ki se ji rece 'cridesec slavnih 
let', {rancoska drutba dotivela globoke spremembe, ki so 
prinesle nov naein tivljenja.« 

Francoski komentarji viray oz. naloge, ki se nanaSajo 
na zgodovinske vire, so zanimivi, saj predstavljajo primer 
uporabe virov za preverjanje ali ocenjevanje razumevanja, 
analize in vrednotenja viray ter Se posebej sinteze infor
macij, dobljenih iz virov. 
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Sklep 

Predstavljeni primeri francoskih izpitnih nalog, ki se 
nanasajo na razlicne zgodovinske vire, bi se lahko z do
loeenimi spremembami uporabili tudi pri predmetu zgo
dovina v Sioveniji. Predstavljajo ideje za sestavljanje tudi 
drugaenih nalog, vezanih na pisne ali vizualne zgodovin
ske vire in nakazujejo primere preverjanja in ocenjevanja 
tudi visjih miselnih procesov pri predmetu zgodovina. 
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Povzetek 

Francoske izpitne pole vsebujejo tudi naloge, ki se 
nanasajo na zgodovinske vireo Prvi tip nalog predstavlja 
naloge, ki se nanasajo sarno na en pisni zgodovinski vir, 
drugi tip nalog pa predstavlja naloge, ki se nanasajo na 
vee razlienih pisnih in vizualnih zgodovinskih virov. 
Francoske izpitne naloge oz. komentarji, ki se nanasajo 
na zgodovinske vire, zahtevajo odgovarjanje po doloee
nih pravilih. Tako morajo ueenci pri komentarju enega 
pisnega vira v uvodu navesti vrsto pisnega vira in datum 
zapisa; opisati avtorja [njegov poklic, kariero in vlogoj, 

ozadje dogodka, ki ga avtor opisuje, in ozadje easa, v 
katerem iivi avtor. V osrednjem delu morajo v odstavkih 
prikazati kljucne probleme pisnega vira [predvsem, kaj 
teli avtor povedati, kaj hoee besedilo sporociti). V za
kljucku pa morajo navesti uporabnost, vrednost in po
membnost vira. Pri komentarju oz. nalogah, ki se nana
sajo na vee razlicnih zgodovinskih virov, pa morajo 
ueenci pri prvem vprasanju na kratko predstaviti vire 
[kdo je izdelal oz. napisal vir, kaksna je vrednost vira, kaj 
prinasa ... j. Pri drugem vprasanju morajo izbrati, klasifi
cirati, primerjati in razdeliti podatke, dobljene iz virov v 
razpredelnice. Pri tretjem vprasanju pa morajo izdelati 
sintezo [ok. 300 besedj vseh izbranih, klasificiranih in 
porazdeljenih informacij iz teh virov. Naloge so zanimi
ve tudi za slovenski prostor, saj bi se lahko z doloeeni
mi spremembami in dopolnili uporabljale tudi pri pred
metu zgodovina. 

Izvlecek 

Avtorica predstavlja dva primera francoskih izpitnih 
nalog, ki se nanasajo na zgodovinske vireo Izpitne naloge 
so zanimive tudi za sloven ski prostor, saj konkretno pred
stavljajo moinosti za preverjanje ali ocenjevanje visjih mi
selnih procesov, zlasti analize, klasificiranja podatkov in 
argumentirane sinteze. 

Abstract 

The paper presents two examples of French examina
tion exercises on historical sources. Above mentioned 
examination exercises are also interesting for Slovene mi
lieu because they offer possibilities for assessment and 
evaluation of higher mental processes especially analysis, 
clssification of data and argumentative synthesis . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gibe) Vresnik, SC Rudolf Maister; Kamnik 

Kako pojmujem evropsko dimenzijo pouka 
zgodovine V evropskih oddelkih 
Razmisljanje 0 pouku zgodovine V programu 
evropskih oddelkov 

Brez sprenevedanj in retorienih figur: zgoraj zastav
Ijeno vprasanje pojmujem in razumem predvsem poli
tieno! 

Za govorjenjem 0 zgodovini je vedno na delu angai
rna, ne nujno vedno politicen, lahko tudi tisti, ki se poro
di v povsem subtilnem svetu vsakega posameznika, pa 

Rtj,J,I,lj lil .•• J,J'.lJ2J 

vendar je zgodovinopisje vedno nase govorjenje 6 ... Na 
tern polju ni hladne teoreticne objektivnosti, lahko je sa
rno postenosl. 

,Evropska dimenzija pouka«, zame prevec elasticen iz
raz, pretirano pozitivno semanticen. Vsekakor pa v so
zvocju z leporecjem nase slovenske stvarnosti, kjer je poj-
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mu Evropa/evropsko te vnaprej dodeljen presetek vsega 
pozitivnega. 

Z evropsko dimenzijo pouka, kot sem jo do sedaj ob
cutil v solski praksi, vsaj naceloma ni nic narobe; zdrutu
je vedenja (»timski pouk«), dopusca raznolikost pogledov 
(»multiperspektivizem«) in novodobna »lingua franca« -
anglescina nam priblituje svet. Pa vendar, kaj je na tern 
tako evropskega, ali ne gre sarno za poskuse uvajanja no
vih oblik in nacinov poucevanja? 

Pravzaprav: kaj je Evropa? Kje naj ucitelj zgodovine is
ce v preteklosti tisto »resnicno evropsko«? 

V znanostih je vcasih nekoliko cinizma in ironije. Po 
nekaterih geografskih naziranjih je Evropa najvecji pol
otok kontinenta Evrazije. Ob njih je trcil tudi mojster de
finiranja geopoliticnih meja v prejsnjem stoletju, Winston 
Churchill, ki je k temu doda!, da mu je Ijubsa geografija 
iz njegovih solskih dni, in dobil nekoliko sprevrteno po
trditev onkraj telezne zavese, ko so sovjetski geografi po
stavljali vzhodne meje Evrope na vzhodni rob Urala. Ev
ropa pa se se vedno pojavlja kot stvar prestita in je vedno 
problematicna na njenih vzhodnih mejah. Danes si lahko 
na internetnih straneh turskega veleposlanistva v Sloveni
ji preberemo nekaj zelo tehtnih sugestij 0 vplivu anatol
ske pia note na porajanje zahodne civilizacije. 

Evropa je bil in je pojem v nastajanju. Dolgo brez 
vrednotnih konotacij. Grska geografija v tripartitni delitvi 
sveta na Evropo, Azijo in Afriko postavlja Helado v po
pek sveta in Delfe v njegov center. Heleni so na kritiscu, 
samosvoji, pobirajo in zdrutujejo najboljse iz vseh treh 
delov. Aristotel do Ijudstev v Evropi goji doloceno sim
patijo, so dobrosrcna in pogumna, vendar nezmotna 
vzpostaviti kakrsnokoli drtavno organizacijo, za razliko od 
perzijskega vzhoda, kjer so Ijudje razumni, vendar brezsrc
ni in po naravi nagnjeni k despotizmu. Helada je razum
na, pogumna in dobrosrcna. Vsi drugi so Barbari; najprej 
je bila beseda onomatopoeticna, pozneje polna vrednot
nih pomenov. 

Tridelno razdelitev sveta ohranjajo tudi krScanski mis
leci - svet je razdeljen med tri Noetove sinove: Serna (Azi
ja), Kama (Afrika) in latera (Evropa) z dostavkom, da se je 
lafet (krscanstvo) razsiril med Semove sotore (judovstvo). 

Svet ima sredisce v leruzalemu, univerzalna misel krs
canstva ima vizijo svetovnega krscanskega obcestva. Misel 
o vesoljnem obcestvu se krha s shizmo, muslimansko 
ekspanzijo, osvojitev lezusovega groba pa postane prvi 
skupinski evropski projekt, Evropa in krscanstvo se zacne
ta enaciti s kritarskimi vojnami, svet krscanstva je manjsi, 
pa vendar v domisljiji dopolnjen z miticnim kraljestvom 
Sv. laneza, dalec na Vzhodu, onkraj detel polmeseca. 

Z nastankom evropskih mest se zacne rojevati moder
na Evropa. Papeteva avtoriteta vse bolj upada, skupnost 
kristjanov pa se vse bolj pojmuje kot Evropa. Ceprav 
spodletelo, se vsaj v mislih porajajo prve evropske zdrut
be proti Turkom. 

Od renesanse dalje pojem Evropa dobiva vse bolj 
kvalitativen in tudi politicen pomen. V mislih se izobra-

tenec povete s Starimi in zanicljivo razglasi vsa stoletja, 
ki ga locijo od njih, s srednjim vekom. Evropa postane 
»stara celina«. 

Na zacetku 18. stoletja je pojem Evrope te skoraj po
vsem »danasnji«; pomeni podoben nacin tivljenja, krscan
sko vero, znanstvene dosetke, skupne poteze v drtavni 
ureditvi ... 

Pojem Evropa/evropsko ima svojo zgodovino. Njego
va vsebina se polni s kulturnimi in politicnimi pomeni. Z 
vstopom v Evropsko unijo postaja vse bolj dejanski tudi 
za Slovence in vse bolj seveda vstopa tudi v slovenski sol
ski prostor. Pri tern vidim prvo nevarnost v tern, da se po
jem Evropa jemlje te kot vnaprej dana, neproblematicna 
kvaliteta. Na njegovo problematicnost katejo te aktualna 
dogajanja znotraj Evropske unije in njen odnos do drtav 
v njenem preddverju. Ali ni realno gledano Evropa sku
pek nacionalnih in kulturnih entitet, ki nosijo v sebi nekaj 
skupnih potez, stvar politicnega projekta pa je, da bo dr
tavljane Evrope vse bolj povezal, ob vsem doltnem spos
tovanju do nacionalnih in regionalnih razlik? In kdo 
sploh sodi v Evropo? Navsezadnje je problematicen tudi 
odnos Evrope do ostalega dela zahodne civilizacije. Ali 
nismo prica nastajanju nekaksne geopoliticne protiuteti 
velesili na drugi strani Atlantika, ali ne nastajajo pred na
simi ocmi Zdrutene drtave Evrope? 

Civilizacija, mar ni to skrajni domet v njej tivecih kul
tur, nekaj trajnega, kar jih na neki nacin prerasca in se 
prenasa naprej in drugam. Seveda je za taksnim pojmo
vanjem na delu tudi perspektivisticna utvara, pogled in 
obracun za nazaj, nekaj, iz cesar bo zgodovinski cut stkal 
pripoved. Postavljanje zacetkov evropske zgodbe v antic
no Grcijo »kot zibelko evropske civilizacije« se mi je zde-
10 vedno prevec evrocentricno domisljavo. Vsekakor pa 
odpira vprasanje Inoevropejcev in danasnje jezikovne 
podobe Evrope. V njem vidim zelo poucno skupno uro 
jezikoslovcev in zgodovinarjev. Pri tern ne bi smeli poza
biti tudi na Hetite v Mali Aziji. Pa vendar je etnogeneza 
danasnje Evrope Ie nekaj drugega od njenega kulturne
ga nastajanja. Oba Homerjeva epa sta res velicastna spo
menika grske kulture, postavljena te ob njeni lOri: »Se
dem in dvajset tisoc osem sto in trije heksametri,« bi 
rekel Anton Sovre; skozi njiju pa lahko zgodovinarju se
petajo tudi togi birokratski zapisi s klinopisom popisanih 
glinenih ploscic in pecatnikov iz Uruka. Pisava, kljucni 
moment porajanja civilizacije, zgodovine, trajnosti spo
mina in prenasanja znanja, veWn ter postopkov. Podob
no je z urbanimi naselji, koledarjem, medici no, religijo, 
obrtjo ... 

Tudi ce pristanemo na telO, da je danasnja Evropa za
cela nastajati v casu preseljevanja narodov in na temelju 
judovsko (semitskega)-krscanskega izrocila in anticne 
kulture, ne moremo mimo starejsih izvorov. Zato pri zgo
dovinski snovi prvih letnikov srednjih sol ne velja hiteti v 
narocje Grkov in Rimljanov, saj govorimo 0 civilizaciji na
sploh, tukaj si moramo vzeti cas za razgledovanje in pri
merjave. 
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Opozoril bi rad ~e na nekaj, kar se v uebenikih pona
vadi pojavJja kot okrasek k poglavjem 0 zgodovini posa
meznih obdobij pod naslovom: »Kultura, umetnost in 
znanost •. Vrednotni sistem je v tern primeru povsem za
men jan: agens nastopa kot arabeska! 

vplivov sosednjih civilizacii. kar lahko razberemo ie pri 
Herodotu. 

Na kratko poglejmo sarno en primer. Ce nas v starem 
veku eaka kaj res evropskega in domaeega, je to gr~ka fi
lozofija. Njena edinstvenost je v zmoinosti in nagnjenju 
k posplo~evanju, abstrahiranju, iskanju in razpravljanju 0 

prvih vzrokih in naeelih, morda Grki v tern Ie niso bili pr
vi, ampak zato bolj znaeilni. Gr~ka polis se nam kaie kot 
duhovni univerzum, kot prostor politiene razprave, v ka
terem nastopajo tako demagogi kot filozofi. Skozi ta du
hovni milje si lahko razlagamo tudi nastanek demokraci
je v antienih Atenah, nastop demosa je potreboval 
politieno artikulacijo, brez nje bi bilo zaman trpljenje ves
laeev na trierah. Seveda je v Greiji rojena racionalnost v 
zgodovini Evrope vseskozi diskutabilna, a kljub vsemu ne
kaj, kar je kulturnemu pojmu Evrope zelo lastno, ee ie ne 
reprezantivno. Na modroslovno misel stare Greije zato ne 
more gledati kot nekak~en dodatek k vsemu tistemu, kar 
so Grki ustvarili, saj leii v samem sredi~eu njihove kultu
reo Ravno tako je ne moremo razumeti brez duhovnih 

Morda zgoraj nakazana razmi~ljanja zvenijo, za praktie
no in vsakdanjo rabo v ~olskem razredu, prevee teoretie
no. Vendar se mi zdijo nujna pri snovanju naertov za uva
janje evropske dimenzije v pouk zgodovine. Na zacetku je 
bila Evropa mit, danes pa je lahko zabloda ali pa realnost. 

Izvlecek 

V elanku avtor razmi~lja 0 pouku zgodovine v evrop
skem oddelku, v katerem je prvie poueeval v ~olskem le
tu 200412005. Poudarek je na poudarjenem vkljuceva
nju evropske dimenzije v pouk. 

Abstract 

The article reflect on instruction of history in Europe
an classes in which he has been teach ing in the school 
year 200412005. The emphasis is placed on accentu
ated incorporation of European dimension in to lessons . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Netka Brglez 

INTERNET PRI POUKU 
ZGODOVINE V SREDNJI SOLI 
Uvod 

V svetu in Sioveniji se internet, ki 
ga med drugim sprejemamo tudi kot 
neizmeren vir informacij, vse boJj 
uveljavlja. To pu~ea posledice na raz
lienih ravneh iivljenja, tudi pri po
uku. V prispevku ielimo prikazati 
moine naeine rabe interneta v ~oli in 
opis uene ure zgodovine, pri kateri 
se ueenci prek uene oblike sku pin
skega dela seznanjajo z uporabnost
jo interneta za zgodovinarja in hkra
ti samostojno spoznavajo novo ueno 
snov. Pokazati sku~amo neizogibnost 
rabe interneta tudi pri pouku, pozi
tivne strani te rabe, med katerimi je 
gotovo ena pomembnej~ih pray sa
mostojno in aktivno deja dijakov pri 

spoznavanju in usvajanju nove ucne 
snovi. 

Po men interneta 

Uporaba interneta vse bolj posta
ja realnost vsakdanjega iivljenja tudi 
za tiste, ki so ~e pred nekaj leti imeli 
tetave z osnovno uporabo raeunalni
ka. Raziskave kaiejo, da je vsaj 45 % 
Siovencev ie uporabljalo internet, 
vsakodnevnih uporabnikov pa je ne
kaj manj kot 20 %.1 

John Simkin pravi, da internet 
predstavlja moinost in prisilo za 
spremembo vee kot tisoe let starega 
tradicionalnega modela poueevanja 
in ueenja. Po njegovem mnenju po-

! R1 S, maj 2003, dOSlopno na: http://www.ris.ofg!jn di Jcato~i1osebe.html(8 . 12. 2003). 
1 Simkin, J. The internet revolution, doslopno na: hnp:l/www.eun.orglvslhistory/ intemeuevolution.html (26. 11. 2003). 

staja vse bolj nesmiselno pricakovati, 
da se bodo ueenci ~e naprej na pa
met ueili kopico letnic, podatkov ter 
informacij in jih na ueiteljevo zahte
vo na~teli v testu. Trditev se na prvi 
pogled zdi drzna, a resnica je, da so 
nam dandanes informacije dostopne 
hitreje in v veliko veeji kolieini kot 
kadarkoli prej.2 

Razlieni avtorji pi~ejo tudi 0 spre
menjeni vlogi ueitelja, ki vse bolj iz
gublja vlogo podajalca znanja. Ven
dar se veeina strinja, da postaja vloga 
ueitelja v informacijski drutbi, ko 
ueenci sami i~eejo informacije, ~e 

pomembnej~a. Pomembnej~a zato, 
ker mora ravno ueitelj poskrbeti, da 
se pri ueencih razvije obeutek kritie
nosti do informacij, pray tako je zelo 
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pomembno pravilno vodenje pri sa
mostojnejsem ucenju in ne nazadnje 
natancno in podrobno spremljanje 
rezultatov pridobljenega znanja.3 

Uporaba interneta 
v soli 

Stanje v slovenskih 
solah 

Siovenske sole, tako osnovne kot 
srednje, so z dostopom do interne
ta zelo dobro opremljene. Ze od le
ta 1999 ga imajo skoraj vse. Zal pa 
raziskovalci ugotavljajo, da ni na
predka v naCinu rabe intern eta. Za 
izobratevalne namene uporabljajo 
internet predvsem pri pouku racu
nalnistva, pri drugih predmetih pa 
redkeje, in se takrat predvsem pri iz
birnih vsebinah ali individualnem 
raziskovalnem delu.4 

Glavni dejavniki, ki zavirajo upo
rabo interneta pri pouku, so tako v 
srednjih kot v osnovnih solah podob
ni. Gre za pomanjkanje financnih 
sredstev, slabe internetne povezave, 
premajhno stevilo racunalnikov, upo
raba ni predvidena v ucnih progra
mih. Le malo anketiranih navaja, da ni 
potrebe po vecji uporabi interneta ali 
pa da bi uporabo zavirala nezaintere
siranost vodstva oz. ucencev.5 

Internet v soli 

Uporabo interneta v soli lahko 
razdelimo na dYe podrocji: uporaba 
interneta 5 strani ucitelja in uporaba 
interneta 5 strani ucencev. 

Ucitelj lahko internet uporablja 
tako pri domacem kot pri solskem 
delu, pa tudi za dodatno izobrateva
nje. K domacemu delu bi uvrstili is-

kanje slikovnega grad iva in besedil, 
te izdelanih ucnih priprav ali ucnih 
listov. K dodatnemu izobratevanju 
spada spremljanje novih strokovnih 
dognanj, prebiranje domacih in tujih 
strokovnih spletnih revij, sodelovanje 
na spletnih forumih, kjer si uCitelj iz
menjuje izkusnje in mnenja 5 kolegi 
po vsem svetu. Pray tako ucitelj prek 
interneta spremlja didakticne nasve
te, ucne sisteme v tujih drtavah, v 
spletnih knjigarnah pa naroca tuje 
strokovne knjige in CD-ROM-e6 Re
cemo torej lahko, da internet z obili
co informacij nudi ucitelju bogato, 
pestro in kakovostno pripravo na po
ucevanje. 

Uporaba interneta pri solskem 
delu lahko pomeni uporabo 5 strani 
ucitelja ali 5 strani ucencev. Ucitelj 5 

pomocjo interneta prikazuje domace 
strani priznanih galerij in muzejev, 
demonstrira slikovno gradivo ali 
izvirne dokumente na spletnih stra
neh nekaterih arhivov. Ucenci upo
rabljajo internet med poukom pri in
dividualnih ali skupinskih nalogah, 
pri cemer se kate prednost samo
stojnega pridobivanja znanja. To naj 
bo vodeno z ucnimi listi in vedno 
preverjeno 5 strani ucitelja. 

Pasti interneta 

Pozitivne strani uporabe interneta 
pri pouku so zagotovo vecja motiva
cija ucencev, ki se ne kate Ie pri 
posamezni ucni uri, ampak tudi v 
splosnem vecjem zanimanju za zgo
dovino. Zapomnitev in kakovost zna
nja sta vecji, saj gre pri ucenju z upo
rabo interneta za aktivno samostoj
no delo ucenca, ki se ne uci Ie iz 
besedila, temvec tudi iz interakcijskih 
zemljevidov, slik, zgodovinskih foto
grafij, graficnih prikazov, animacij ali 
celo kratkih filmov. Tudi za dinamiko 

pouka lahko recemo, da je ob upo
rabi interneta lahko vecja. Internet 
pray tako predstavlja pri pouku mot
nost, da ucenci, ki telijo in zmorejo 
v solski uri izvedeti vee, to tudi stori
jo, saj je kolicina informacij brezmej
na. Mnogokrat se bo verjetno izkaza-
10, da vsega ne morejo pregledati te 
med poukom, zato bodo z delom 
prostovoljno, iz zanimanja, nadalje
vali doma ali v knjitnici. 

Obstajajo pa tudi temnejse stra
ni te zanimive novosti. Prva senca 
pade na zaostajanje teorije, kar se ti
ce didakticno-metodicnih navodil 
za delo z racunalnikom pri pouku.7 
Neopremljenost zgodovinskih ucil
nic z racunalniki, ali vsaj enim racu
nalnikom, je drugi problem, ki je za
gotovo eden tete resljivih. Resitev 
gre iskati v cim pogostejsi uporabi 
racunalniske ucilnice, kar po vsej 
verjetnosti pomeni prilagajanje urni
ka. Nezadostna usposobljenost uci
teljev za delo z informacijsko-komu
nikacijsko tehnologijo je se 
nepremagana tetava, ki pa bi mora
la se posebej 5 prihodom mlajsih 
generacij uciteljev zaceti upadati. 
Velik in vsakemu uporabniku inter
neta znan problem pa je tudi vcasih 
te kar cezmerna kolicina informacij, 
zajetih v svetovnem spletu. Spletni 
brskalnik najdi.si izpise ob iskanem 
geslu prva svetovna vojna kar 
IZ094 zadetkov, yahoo pa za iska
no geslo World War I kar 6.790.000 
zadetkov,s Ucenci so navadno na
ravnani na princip najmanjsega upo
ra, zato so zadovoljni 5 prvo kolikor 
toliko relevantno informacijo. Po
membna vloga ucitelja pri tern je, da 
ucence nauci ucinkovite strategije 
iskanja informacij po internetu.9 

Ravno tako ali pa se bolj pomemb
no pa je, nauciti ucence kriticno 
oceniti najdeno spletno stran in in
formacijo.IO 

J Simkin, J. The internet revolution, dostopno nJ: http://www.eun.org!vs/hislory/imemeuevolution.html (26. 11. 2003), Razpotnik, J. (19981. Informaciiska tehnologija pri pcuku 19O
odvine. v; Pedago~ka obzorja. Letnik 16, ~t. 2, su. 104-111 in Almgren. H. How might IT help learning in history?, doslcpno na: http://www.mirya.bos.ru/euroclio/world/index.html 
(26. II. 2003). 

4 Ris 2001 -2002, Anketa med ~olskimi zavodi (Osnovne ugotovilVe, Celalno pcrocilo), dos\opno na: hupJ/www.ris.org/indikatcrjilzavodi.html(8. 12.2003). 
5 Ris 2001-2002, Anketa med ~olskimi zavodi (Osnovne ugotovitve, Celotno poroC:ilo), dostopno na: http://www.ris.org/indikatorji/zavodLhtml (8. 12.2003). 
6 Tr~kan, D., Uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Predavanje ~t. 9-4. 12.2003, doslopno na: 

http://www-ff.uni-lj.si/Zgodovin/Danijela/didaktikazgodovine/Povzetki%20predavanj.htm. 
7 Goricanec, L (2000). RazmiSljanje 0 uporabi racunalnika pri pouku zgodovine. V: Zgodovina v Soli. Letnik X, st. 4, Str. 12-IZ 
B Dne 8. 12. 2003. 
9 0 tern izC:rpneje v: Stradling, R. (2001). Teaching 20th-century European history. Strasbourg: Council of Europe Publishing, str. 171-192. 
10 Razpotnik, J. ( 1998). Informacijska tehnologija pri pouku zgoodvine. V: Pedagoska obzorja. Letnik 16, st. 2, Str. 104-111. 



Primer uporabe 
interneta v soli 

Primer utne ure z uporabo inter
neta je namenjen prvemu spoznava
nju prve svetovne vojne v cetrtem 
letniku gimnazije. Za izvedbo bi bilo 
potrebnih pet solskih ur, ker pa je 
trenutno v slovenskih solah motnost 
uporabe ratunalnikov z dostopom 
do interneta se precej otetena, vse
bino prilagodimo za cas ene blokure 
in deja razdelimo med vet skupin. 
Pri opisani solski nalogi dijaki sode
lujejo, si medsebojno pomagajo, dis
kutirajo in komunicirajo. Navajajo se 
na casovno razporeditev dela, spos
tovanje clanov v delovnih skupinah, 
izpolnjevanje delovnih navodil, 
usposabljajo pa se tudi za delo z in
ternetom. 

Potek utne ure je razdeljen na tri 
dele. V uvodnem delu gre za ucite
Ijev motivacijski uvod in predstavi
tev del a skupin. Utitelj razdeli dija-

VZROKI 
IN POVOD .. 
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ke v pet skupin in poskrbi, da so 
glede na znanje uporabe interneta 
po vseh skupinah enako porazdelje
ni. Sledi najobsirnejsi del, ko dijaki 
resujejo zastavljene naloge. V tern 
tasu ucitelj spremlja njihovo deja 
in je na voljo za morebitna vprasa
nja. Vsaka skupina dobi svoj list z 
navodili. 

Prva skupina spozna vzroke za pr
vo svetovno vojno prek dveh razlic
nih spletnih strani, ki ju med seboj 
tudi primerja. Svoje znanje preverijo 
in uporabijo med resevanjem splet
nega kviza in izdelovanjem graficno 
oblikovanega povzetka." 

Druga skupina se ukvarja s sara
jevskim atentatom in spozna dYe 
zgodovinski osebnosti: Franca Ferdi
nanda in Gavrila Principa. Podrobne
je se seznanijo tudi s potekom aten
tata, saj se vtivijo v delo novinarja 
porotevaica in napisejo tlanek s pri
zorisca dogajanja. Pokatejo tudi ra
zumevanje razlike med povodom in 
vzrokom za vojno. '2 

SPOZNAJMO SE 
S 1. SVETOVNO 

VOJNO 

V tretji skupini dijaki spoznajo 
velika svetovna bojista in razvrstijo 
drtave v dva bloka, novo znanje pa 
uporabijo pri vrisovanju v zemljevi
daY 

Cetrta skupina se posveca opre
mljenosti vojaka, ki jo morajo po
nazoriti ob skici le-tega, ter novim 
vrstam orolja, prvic uporabljenim 
med prvo svetovno vojno. Ogledajo 
si dva filma in skusajo analizirati 
vplive novih vrst orotja na nacin 
bojevanja. '4 

Dijaki zadnje, pete sku pine se 
skusajo vtiveti v tivljenje vojakov na 
fronti. Ogledajo si film, prikaz siste
ma jarkov in nekaj drugih spletnih 
strani. Za konec svoje obtutke strne
jo v pisanje pisma svojcem. 'S 

V zadnji fazi utne ure sku pine 
porocajo 0 svojem delu. Pri tern je 
pomembna vloga utitelja, ki skrbi, da 
vsi dijaki slisijo vse pomembne infor
macije. Ucitelj tudi vodi izdelavo mi
selnega vzorca, ki sluti kot povzetek 
opravljenega dela skupin. 

NOVO OROZJE, 
OPREMA VOJAKA 

/ 
__________ B L 0 KA 

\ 

~,--D_R_Z_AV_' ______ ~ 
SARAJEVSKI 

ATENTAT 
ZIVLJENJE 
V JARKIH 

Za uciteljevo nadaljnje nacrtovanje 
je koristno tudi, da od dijakov dobi 
povratno informacijo 0 njihovih vtisih 
dela z internetom. To dobi v ustni ob
liki ali pa izvede kratko pis no anketo. 

Povzetek 

Internet postaja v danasnji infor
macijski drutbi vse pomembnejse 
sredstvo komunikacije, zabave, pred-

SVETOVNA 
BOJISCA 

vsem pa je neizmeren vir informacij. 
S slednjo lastnostjo se mora sootati 
sola, saj hiter dostop do informacij 
vpliva na model poutevanja in ute
nja. Utitelji naj v internetu ne vidijo 

II http://lea rn ingcurve.pro.goy.ukl greatwa rica uses! activity I activity _ I.htrn, http://projekti.sva rog.orgl prva_5vetovn<L vainal di plomacija/index 1 02 4.html in http://www.schoolhisto
ry.co.uklquizzes/wwi/ outbreak.htm (10. 12. 2003). 

12 http} I www.spartacus.schoolnet.co.uklFWWoutbreak.htminhttp://projektisvarog.orglprvLsvetovna_vojna/diplomacija!saraievski_JtentaUrame.html( 10. 12. 2003). 
13 hctp://www.spartacus.schoolneLCO.uklFWWtheatres.htm, hnpJ/projekti.svarog.org/prva_svetovna _vojna/bitke/bojisca 1024.html in 

http://encarta.msn.com/medi,L681500232_761569981 _- I _I /Allied_and_CemraLPowerLof_World_War_l.html( 10. 12. 2003). 
.. http://enca rta.msn.com/, http://projekti.svarog.org/ prva_svetovna_ vojna/orozje 102 4.htm 1 in http://www.bbc.co.uklhistory/war/wwone/la unch_anL wwone_movies.shtml (10. 12. 

2003). 
IS http://www.bbc.co.uklhistory/war/wwone/launch_ani_wwone_movies.shtmI, http://encarta.msn.com/media _ 46151824 2_761569981 _- I _llTrench_Warfare.html, http://Iearningcur

ve.pro.gov.uklgreatwar/trench/frameset.hrm in http://www.spartacus.schoofnet.co.uklF.WWtrench.htm (10. 12. 2003). 
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Izvlecek Abstract sovratnika, ki preti, da jim bo odvzel 
delo, ampak sodelavca, ki jim bo v 
pomot pri pripravi in izvedbi dela. 
Pomen ueiteljev zgodovine v prihod
nosti zaradi njihove spremenjene 
vloge, iz podajalcev manja se bodo 
namret prelevili v koordinatorje vse 
samostojnejsega usvajanja manja, ne 
bo nit manjsi. Utitelji bodo dobili 
nove odgovornosti in naloge. Ueen
ci bodo z internetom pridobili brez
platno knjitnico, obiske galerij in 
muzejev, najnovejse izdaje enciklo
pedij in solski ucbenik, ki ne bo imel 
ne konca ne kraja. Naloga utiteljev 
je, da utence naueijo eim hitreje naj
ti telene informacije in razbrati ko
ristno od nepomembnega. 

V prispevku prikazujemo pozitiv
ne lastnosti uporabe interneta pri 
pouku zgodovine, s katero ueenci 
pridobijo novo motnost za samo
stojno delo. To pa je olajsano in po
pestreno zaradi hitrega dostopa do 
nepregledne mnotice informacij. In
ternet prinasa v solo revolucijo, ki 
pa se je ni treba bati, marvet se z 
njo spopasti tako, da bo delala uei
teljem in utencem v prid. V praksi bi 
bilo treba ugotoviti priljubljenost ta
kega natina dela pri utencih in re
zultate, ki so vidni v kakovosti pri
dobljenega manja. 

The paper discusses positive qu
alities gained by the use of internet 
at history lessons which offers new 
possibilities for autonomous work of 
pupils. Work becomes much easier 
and interesting on account of fast 
access to the enormous amount of 
information. Internet brings revolu
tion to school which we don't need 
to fear but make use of it so it will 
work in behalf of teachers and pu
pils. It should be establish in practi
ce how much is this method of work 
popular with pupils and examine the 
results visible in the quality of acqu
ired knowledge. 
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Pomladni dan v Evropi 2005 

Uvod 

V okviru Konvencije 0 prihodnosti Evrope so leta 
2003 prvit predlagali oblikovanje projekta ,Pomladni 
dan v Evrapi«, s katerim so utencem in njihovim utite
Ijem dali prilotnost za pridobitev informacij 0 Evropi in 
Evropski uniji, 0 njenih elanicah, delovanju organov in 
svetov ter motnostih izobratevanja mladih. 

Projekt v Sioveniji organizacijsko podpirajo Ministr
SlVa za SOISlVO in Sport, Zavod RS za SOISlVO in Urad 
vlade za informiranje. Ta zatetna pobuda je bila zelo 
uspesna, saj se je vanja vkljucilo vet kat 5 000 sol, 
med njimi tudi nasa sola, z teljo po aktivnem sodelo
vanju in pridobivanju tim vee informacij 0 politicnem 
in gospodarskem prostoru, v katerega smo vstopili. 

Tudi Pomladni dan 2005 si je prizadeval omogoeiti, da 
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se slisi glas mladih Evropejeev. Mladi so tako ponovno 
dobili prilotnost, da se pridrutijo vrstnikom in njihovim 
mentorjem iz vse Evrope. Letosnja tema je bila NOVA 
EVROPSKA USTAVA . Na prvi pogled se je tema res 
zdela nekoliko zahtevnejsa, vendar se nam je kljub te
mu porodilo veliko idej in predlogov za izvedbo aktiv
nosti. 

Aktivnosti na soli 

Letos smo na soli izpeljali naslednje aktivnosti: razsta
vo Od Gosposvetskega polja do Bruslja, predavanje zgo
dovinarja dr. loteta Pirjevea, postavili smo skrinjo zelja in 
predlogov za dijake, posadili smo oljko strpnosti in sozit
ja med generaeijami. 

Dijaki so pod vodstvom mentorjev pripravili obsirno 
razstavo v avli sole, na kateri so prikazali razvoj ustavno
sti Sioveneev. Izbrali so naslov 00 GOSPOSVETSKEGA 
POUA, DO BRUSUA Tak naslov so izbrali pray zato, da 
bi poudarili pomen zaeetkov slovenske drtavotvornosti in 
ustavnosti. Gradivo so zbirali s pomoejo mentorjev, po
magali so si s solskimi ucbeniki, najbolj pa so utivali, ko 
so brskali za informaeijami po internetu. Nekaj gradiva so 
dijaki nasli ze v domaci solski knjitniei, veliko pomoc pri 
delu pa jim je nudila knjizniearka, predvsem pri iskanju 
prek baze podatkov Cobbis. 

Predstavljena so bila zgodovinska obdobja, v katerih 
smo Siovenci bili nerazdrutljivo povezani z ustavami dr
zav, v katerih smo tiveli. 

Na kratko so v razstavi predstavili bistvene znacilnosti 
ustav, ki so veljale na nasem ozemlju v preteklosti. Naj
vee pozornosti pa so namenili zaeetkom na Gosposvet
skem polju - obredu ustolicevanja karantanskih knezov, 
ustavi Republike Siovenije in novi evropski ustavi. 

Razstavo smo teleli Cim boli priblitati dijakom, zato 
smo jo popestrili tudi z originalnimi primerki ustav, med 
katerimi je bila veliko pozornosti deletna vidovdanska 
ustava iz leta 1921, ki je med najstarejsimi redkimi pri
merki v drzavi. 

Fotografiio 1: Rozstovo od Gosposvetskego poljo, 
do Bruslja. 

Fotografija 2: Primerki ustav. 

Razstavo so si pod strokovnim vodstvom ogledali vsi 
dijaki nase sole. 

Da bi dijake z ustavo in ustavnostjo se podrobneje 
strokovno seznanili, smo na solo povabili zgodovinarja 
dr. loteta Pirjevea, ki nam je spregovoril 0 pomenu in 
simboliki ustave, predstavil zgodovinsko pot ustavnosti 
od Magne eharte, franeoske revolueije, pa vse do danas
njih dni. Zadrtal pa se je predvsem pri Sioveneih in nasi 
bogati tradieiji mnogih ustav, a Ie redkih zares nasih. Ta 
vsestranski poznavalee tudi aktualnih razmer v svetu nas 
je opozoril na pomanjkljivosti evropske ustave, pa tudi na 
Ajen namen ter svobodomiselno vsebino. Njegovo pre
davanje je bil cudovit prikaz, da zgodovina ni Ie suhopar
no podajanje letnie, ampak predvsem tiva, zanimiva in 
vecno aktualna zgodba 0 svetu in Ijudeh. 

Fotografija 3: Predavanje dr. Jozeta Pirjevca. 

Avlo sole smo porn lad no okrasili in postavili skrinjo 
zelja, v katero so nasi dijaki oddali svoje zelje oziroma 
predloge za nov elen v Evropski ustavi. Med predlogi je 
bilo najvec telja glede ugodnosti za mladino v Evropi; na 
primer: da bi imeli zastonj prevoze, motnost studija v tu
jini brez sprejemnih izpitov itd. 

V solskem zelenem atriju smo posadili naso avtohtono 
sredozemsko oljko, ki smo jo poimenovali oljkil strpnosti 
in sotitja, da bi poudarili pomen strpnosti med vsemi ge
neraeijami in narodi. Zanjo bo skrbel vsako leta drug raz-
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Fotografija 4: Skrinja zelja in predlogoy. 

red v okviru predmeta naravoslovje. V casu poletne suse, ko 
bomo te vsi na pocitnicah, pa bo zanjo skrbel nas hisnik. 

Vrhunec projekta smo dosegli 13. aprila, ko nas je 
obiskal minister za solstvo in sport dr. Milan lver. 

Najprej se je srecal z ravnateljem sole V1adimirjem 
Mlekutem, nakar so ga dijaki popeljali po razstavi Od 
Gosposvetskega polja, do Bruslja in mu predstavili tudi 
druge aktivnosti, ki so potekale v okviru projekta Pomlad
ni dan 2005. Minister nam je zaupal, da je bil to njegov 
prvi tovrsten obisk, na katerem je spoznal potek in dele v 
projektu, ki sicer poteka po stevilnih solah. Po prijetnem 
drutenju je dijakom in mentorjem izrekel pohvalo ter po
udaril porn en drugacnega nacina ucenja v nasih solah. 

Seveda smo ga zaprosili tudi, da svoje mnenje zapise 
v knjigo vtisov pomembnih gostov nase sole, ki jo hrani
mo v solski knjitnici. 

Fotografija 5: Minister dr. Zyer med zapisoyanjem syojih 
ytisoy 0 prajektu. 

Fotografija 6: Minister dr. lyer med dijaki in mentorji. 

V knjigo je zapisal: ,S projektom Pomladni dan ste 
zgradili zanimiv most med preteklostjo in sedanjostjo. Va
bim vas, da se se kdaj sprehodite po njem ali na kaksnem 
podobnem." 

Projekt je bil v celoti predstavljen tudi v lokalnem ca
sopisu Primorske novice in na Radiu Koper, saj smo ga 
zeleli predstaviti tudi sirsi javnosti. 

Sklep 

Sola je v projektu sodelovala ze drugic, tako da smo 
imeli mentorji nekaj izkusenj. Pomladni dan je kot projekt 
vsekakor dogodek brez primere, mladi kot nosilci prihod
nosti Evrope imajo tako priloinost izraiati svoja mnenja 
in stalisca 0 dogodkih, ki se odvijajo po Evropi. 

Sarna vidim v projektu tudi prilotnost za vzpodbuja
nje ustvarjalnega dela dijakov, poglabljanja znanja in nje
gove koristne uporabe, ne nazadnje so dijaki pridobili tu
di izkusnje timskega dela. 

Delo v projektu je tudi idealna priloinost medpred
metnega povezovanja, saj so dijaki pri delu uporabili tu
di solsko znanje iz razlicnih predmetov: zgodovine, geo
grafije, sociologije in prava, poslovne informatike, 
prakticnega pouka in umetnosti. 

lnanje so vsekakor nadgradili tudi z iskanjem infor
macij s pomocjo spleta. 

S takim pristopom je vloga ucitelja kot edinega prena
salca znanja bistveno zmanjsana, obenem pa krepimo in 
povecujemo aktivnost ucencev ter jih navajamo na samo
stojno in kriticno pridobivanje znanja in informacij. Ucite
Iji mentorji ohranijo vlogo usmerjevalcev, ki dijake spod
bujajo k pridobivanju novega znanja in jih navajajo na 
ustrezen izbor ter uporabo informacij. 

Ob zakljucku projekta so bili zadovoljni tako dijaki 
kot njihovi mentorji (Valerija Jakovac, Sarno Sternberger, 
Miroslav Tosie, Marina Zigon, Meri Logar, Natasa Potar, 
Mirjana Majer - Babic in jazl. 
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Mnenje dijakov 0 projektu je bilo zelo pozitivno, izve
deli so veliko koristnih informacij, socasno pa so se tudi 
zabavali. Kot sami pravijo, si podobnih projektov zelijo Se 
vee, saj jim zelo popestrijo njihov vsakdan. 

Viri na internetu: 

h rrp:1 lsi o.ed us.sil Pom lad n ida n 2 00 5. 
http://futurum.eu n.erg. 

Clanki: 

Brodnik, V. 2004: Pomladni dan v Evropi 2004 - Siritev, 
SreCanje v Drtavnem zboru RS 2. aprila 2004. V: Zgodovina 
v loll. liubliana. St. 3-4. 

Bobek, M. 2005: Pomladni dan v Evropl. V: Didakta. ljubliana. 
St.84/ 85 . 

Izvlecek 

Avtorica v clanku predstavi aktivnosti, ki so jih na 
Srednji ekonomsko-poslovni Soli izvedli v okviru projekta 
Pomladni dan v Evropi 2005, ki je potekal ie tretje leto. 
Rdeca nit je bila tema Nova Evropska ustava. 

Abstract 

The article presents activities carried out by pupils of 
Secondary Economic and Commercial School as part of 
the project Spring day in Europe 2005, which has been 
carried out for the third year in a row. Fil rouge was a to
pic of New European constitution. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vida Svoljsak Rojko, Srednja trgovska sola v Ljubljani 

ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V SALZBURG 

Za organizacijo ekskurzij v tujino se odlocam zato, ker 
menim, da naj mlad clovek vidi svet, obcuti drai razlic
nosti kultur, obcuti drugacno lepoto ... Povsem drugace je 
uciti zgodovino v razredu dalec proc od mest usodnih 
odlocitev in dogajanj, cetudi z uporabo najsodobnejSih 
ucnih pripomockov. Mislim, da so ekskurzije pomembne 
tudi za to, da se mladi Ijudje sprosceno druiijo, se vese
lijo in se dobro pocutijo. Ko pridejo zopet domov, imajo 
povedati veliko zanimivega, (emur radi prisluhnejo starSi, 
sorodniki in prijatelji. Vse to prispeva k boljSemu obcut
ku lastne pomembnosti in Sirjenju sploSnega obzorja. 

Zgodovinska ekskurzija v Salzburg je na naSi Soli ie 
skoraj tradicionalna, saj jo organiziram ie vee let (interes
na dejavnost po prosti izbiri dijaka). Od takrat, ko smo Sli 
prvic v Salzburg, se je veliko spremenilo. Leta 1995 smo 
najeli sarno avtobus, danes pa moramo najeti turisticno 
agencijo, kar ekskurzijo bistveno podraii. Stevilo prijavlje
nih dijakov je bilo leta 1995 skoraj Stirikrat vecje, kar gre 
pripisati ceni ekskurzije oziroma spremenjeni socialni 
strukturi dijakov, ki se vpisujejo na naSo Solo. Med dija
ki, ki so se takrat prijavljali na ekskurzijo, ni bilo skoraj 
nobenega, ki se ne bi drzal navodil profesorjev. Uiivanje 
alkohola na enodnevnih ekskurzijah ni bil problem, 0 uii
vanju mamil se sploh ni bilo treba pogovarjati, tudi pe
tard dijaki niso jemali s seboj. Takrat sem pobrala Stevil
ke zdravstvenih izkaznic in sarna urejala skupinsko 
zdravstveno zavarovanje za tujino. Danes mora to urediti 
vsak sam (ce naj bi bilo zavarovanje brezplacno). Pred 
ekskurzijo takrat nismo sklicevali roditeljskega sestanka, 
starSi so Ie podpisali izjavo, da spremljajoci profesorji ne 
odgovarjamo za dogodke, ki bi izvirali iz nediscipline ozi-

roma samovoljnih odlocitev dijakov, in da je pitje alko
hola in kajenje na ekskurziji prepovedano. Danes je ta iz
java bistveno razSirjena: prepovedujemo tudi uzivanje 
mamil in uporabo pirotehnicnih sredstev. StarSi morajo 
danes tudi podpisati, da se strinjajo s pogoji organizira
nja ekskurzije in da dovolijo udeleibo svojemu otroku. 
Pred leti je yes avtobus uiival ob posluSanju skupnega 
glasbenega programa (kasete so prinesli s seboj), danes 
pa ima vsak svoj sprejemnik s sluSalkami in mobilni tele
fon. Kadar hoce profesor ali vodic kaj povedati, je po
trebno iti najprej po avtobusu in dijake posamicno moti
virati. Pred leti je bil za spremljevalca primeren vsak 
profesor, ki je bil pripravljen dijake preStevati in skrbeti za 
varnost. Danes mora biti profesor, ki spremlja dijake na 
ekskurziji, primerne stroke ter pray posebno motiviran za 
to obliko pedagoskega dela. Nujno je tudi, da profesor te 
dijake uci, se najbolje je, ce je kar njihov razrednik. Vse 
ekskurzije so za dijake kar zabavne, za profesorje pa trdo 
delo in odgovornost. Skratka, za to dele ni primeren vsak, 
ki bi pac .rad sel v Salzburg«. 

Zbrali torej smo se 14. decem bra 2002 15 minut pred 
odhodom na glavni avtobusni postaji v Ljubljani. Pred od
hodom smo najprej ugotovili tocno Stevilo udelezencev 
(nekaj jih je manjkalo zaradi bolezni). Zaradi laijega nad
lOra in boljse medsebojne komunikacije smo profesorji 
razdelili udelezence na manjSe sku pine. Preverili smo, ali 
imajo s seboj potrebne dokumente, in pobrali potrdila 0 

zdravstvenem zavarovanju v Avstriji. Seznanili smo se z vo
dicem in voznikom in se veselo odpravili na pot. 

Po prehodu meje so dijaki prebrali kratke referate 0 zgo
dovinskih in geografskih znacilnostih KoroSke in Avstrije. 
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Dopolnjevala jih je razlaga vodita 
in profesorjev, ki smo vodili izlet iz 
izhodist svoje stroke (zgodovina, 
geografija, umetnostna zgodovina, 
nemski jezik). Dijakom smo razdeli
Ii fotokopije zemljevida, na katerem 
so bile poleg Avstrije oznatene se 
sosednje driave, avstrijske dezele, in 
seveda cilj potovanja, mesto Salz
burg. Profesorica geografije se je 
odpravila po vsem avtobusu, preve
rila razumevanje zemljevida in od
govarjala na vprasanja dijakov. Ko 

se je dokoncno zdanilo, se je izza oblakov prikazalo sonce, 
ki je osvetlilo tudovito alpsko pokrajino. Poslusanje glasbe 
po izboru dijakov se je izmenjavalo z voditevimi spodbu
dami k opazovanju mimo bezete okolice. 

Nasa prva postaja je bila gostisce Rosenberg. Profeso
rica nemstine je se pred postankom motivirala dijake za 
prakticno uporabo nemscine. Tudi tisti, ki se nemskega je
zika ne utijo, so kasneje njo in druge profesorje spraseva
Ii, kako bi narocili kayo, taj ali pijato v nemskem jeziku. V 
veselem ozratju smo nadaljevali voznjo proti Salzburgu. 

Dijakinja, ki se tudi sicer ukvarja z glasbo, je druge di
jake ob predvajanju Mozartove glasbe seznanila z njego
vo tivljenjsko potjo. Ob ugotovljenih znacilnostih posa
meznih zgodovinskih obdobij smo se pogovorili tudi 0 

zgodovini Salzburga. Dijakom sem razdelila kratek povze
tek zgodovine mesta. Cas je hitro tekel in kar naenkrat 
smobili tik pred ciljem potovanja. Se pred izstopom z av
tobusa smo dijakom razdelili zemljevid Salzburga s pose
bej oznaceno katedralo, kamor naj bi prisel tisti, ki bi se 
morebiti izgubil in bi ga bilo treba poiskati. 

Odpravili smo se s postajalisca Terminal proti centru 
mesta. Mimo Kapiteljskega trga smo prisli na Rezidencni 
trg, se fotografirali ob Mozartovem spomeniku, hkrati pa 
poslusali Glockenspiel. V turisticnem uradu sem nabavila 
za vso sku pi no prospekte z barvnimi fotografijami zname
nitosti mesta. Pogledi so nam uhajali k mogotni trdnjavi 
Hohensalzburg, ki dominira nad mestom podobno kot 
Ijubljanski grad nad Ljubljano. Dijaki so razlagali znameni
tosti v kratkih postankih ob njih, profesorji pa smo te raz
lage dopolnjevali. Nato smo si ogledali mestno katedralo, 
sli mimo svetega Floriana na Getreide Gasse in prisli do 
Mozartove rojstne hise. Tudi tistim dijakom, ki nimajo ra
di muzejev, so se Mozartova glasbila, fotografije njegovih 
sorodnikov ter stanovanjska oprema iz Mozartovega tasa 
zdeli zelo zanimivi. Res prijetnemu ogledu je sledila urica 
prostega casa, v katerem so se dijaki udelezili turisticnega 
vrveza mesta, ogledovali so si izlozbe, kupovali Mozartove 
kroglice, nekateri pa zavili Ie k McDonaldsu, kjer so se 
podprli za nadaljnje podvige tistega dne. Vseh se je do
taknila lepota in predbozicna carobnost mesta. Profesorji 
smo popili kavico in ogled se je nadaljeval. 

Sli smo cez reko Salzach in po nekaj min utah hoje vsto
pili v renesancni vrt palace Mirabelle. Ceprav ob tem let-

nem casu ni poletnega 
cvetja, ki bi vrt prikazal v 
vsej svoji lepoti, smo vse
eno zacutili navdih rene
sanse ter razmisljali 0 ne
navadnem salzburskem 
nadskofu, ki je dal na tem 

mestu zgraditi palaeo za svojo Ijubico Salome Alt in jo do
volj pogosto obiskoval, da mu je rodila 15 otrok. V strogi 
center mesta smo se vracali mimo znamenitega kopaliSca 
za konje, si ogledali franciskansko cerkev ter staro gotsko 
pokopalisce, ki lezi pod pecina gore M6nichsberg. V tej pe

cini so bile nekoc katakom
be prvih kristjanov, danes 
pa so vidni ostanki srednje
yeske cerkvice. Zbrali smo 
denar za zobato teleznico 
in se vzpeli na trdnjavo Ho
hensalzburg. Cudovit raz
gled na mesto nas je vse 

otaral. Naredili smo kratek povzetek ogledov, se sprehodi
Ii po mogocnem gradu in se vrnili nazaj. Dijaki so koncno 
zopet dotakali prosti cas (uro in pol). Z zemljevidom so si 
nekateri samostojno ogledovali mesto, vetino pa je vsrkal 
carobno lep botitni sejem. Navdusevali so jih tudi lepo 
okraseni salzburski konji, vpreteni v kocije s turisti. 

Totno ob dogovorjeni uri smo se zbrali na Kapitelj
skem trgu, se presteli in se odpravili proti Terminalu. Av

tobus je te cakal. Hitro smo vstopili, 
nato pa s skupnimi mocmi resili delov
ne liste. Posameznim zainteresiranim 
dijakom smo profesorji delili navodila 
za izdelavo obsetnejsih referatov. Na 
poti domov smo si krajsali cas z ogle
dom filma .Moje pesmi, moje sanje«, ki 
je bil posnet v Salzburgu in okolici. Ve-

~"'&~:....liiLli.,J selo ozratje nas je spremljalo vso pot 
domov. 

Na nasi strani meje so dijaki izpolnili se evalvacijski 
list. Navajam analizo odgovorov (v oklepaju je stevilo od
govorov in zaokroten odstotek dijakov, ki so ta odgovor 
obkrozili): 

I. Zakaj si se odlocil(a) za udeletbo na zgodovin-
ski ekskurziji v Salzburg? 

a) da bi videl Salzburg (40,87 %) 
b) ker gredo tudi sosolci (20,43 %) 
c) ker me zanima zgodovina (19,41 %) 
d) da bom obiskal bozicni sejem v Salzburgu 

( 14,30%) 
e) ker se fino slisi, da sem bil v Salzburgu (39,85 %) 
f) ker so starsi teleli, da naj grem (2,4 %) 
g) da bi opravil interesne dejavnosti po prosti izbi

ri dijaka (46,100 %) 
h) drugo (0,0 %) 
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2. Kaj si pricakoval, da bos doiivel(a)? 
a) da bom vide I znamenitosti mesta [45,98 %) 
b) da se bom zabaval s sosolci (21,46 %) 
c) da bom kaj kupil na bOiicnem sejmu [12,26 %) 
d) da bom doiivel zelo pose ben dan (38,83 %) 
e) drugo (5,11 %) 

3. Ali so se tvoja pricakovanja uresnicila? 
a) v celoti [42,91 %) 
b) del no [3,7 %) 
c) se niso [1,2 %) 

4. Cesa je na izletu primanjkovalo? 
a) komunikacije s profesorji [3,7 %) 
b) informacij vodica ali profesorjev (0,0 %) 
c) prostega casa [19,41 %) 
d) razlage znamenitosti [3,7 %) 
e) drugo [2,4 %) 

5. Kaj ti ni bilo vsec? 
a) da nisem smel kaditi [15,33 %) 
b) da nisem smel uiivati alkohola (6,13 %) 
c) da nisem smel uiivati mamil [3,7 %) 
d) da nisem smel metati petard (5,11 %) 
e) bilo je premalo prostega casa [18,39 %) 

Zgodovinska ekskurzija V Salzburg 
Delovni list 

f) ekskurzija je bila zelo utrudljiva [4,9 %) 
g) voinja je bila predolga [2,4 %) 
h) cena ekskurzije je bila previsoka [25,54 %) 
i) kakovost avtobusa [7,15 %) 
il drugo [0,0 %) 

6. Oceni izlet: 
I (0,0 %) 2 (0,0 %) 3 [2,4 %) 4 [6,9 %) 
5 [38,83 %) 

Izvlecek 

V clanku avtorica opise cilje in izvedbo zgodovinske 
ekskurzije v Salzburg ter analizira odgovore dijakov iz an
kete 0 tem, kaksno je njihovo mnenje 0 izvedeni ekskur
ziji in kaj so se na njej nautili oz. pridobili. 

Abstract 

The paper describes objectives and execution of ex
cursion to Salzburg and the analysis of pupil's answers to 
the questionnaire. The aim was to investigate pupil's opi
nion on excursion and knowledge they gained from it. 

I. Tauern autobahn je ___________ _ 
2. Peljali smo se skozi dva dolga predora, pod Nizkimi _ ________ __ _ 

in Visokimi ___________ _ 

3. Znano smucarsko sredisce se imenuje ___________ _ 
4. Siovensko ime za Salzburg je _____ ______ _ 
5. Kdo se je leta 1756 rodil na Getreide Gasse 9? ___________ _ 

6. Zakaj imajo srednjeveska mesta po navadi spomenik svetemu Florjanu? 
Z Kaksno oblast je imel knezoskof v Salzburgu? 
8. Osnove blagostanja Salzburga v srednjem veku so bile: ___________ _ 
9. Salzburg je bil sredisce pokristjanjevanja za Siovence, ki so tiveli severna od reke ________ _ 
10. Kaj danes trtijo v Salzburgu? 
II. Razvrsti kronolosko naslednje dogodke v Salzburgu [ostevilci od I do 9): 

_ nadskof Leopold je leta 1732 dal izgnati dvajset tisoc protestantov 
_ papel na leljo Karla Velikega posveti Salzburg v nadskofijo 
_ nastanek rimskega naselja Juvavum 
_ leta 1800 Napoleon zasede Salzburg 
_ Friderik Barbarossa je ukazal polgati Salzburg 
_ nadskof Wolf Dietrich je dal seigati katedralo, da bi po njegovih nacrtih postavili novo 
_ Salzburg postane del Avstrije 
_ leta 774 je skof Vergil posvetil prvo salzbursko katedralo 
_ leta 700 ustanovi sveti Rupert samostan svetega Petra in skofijo 

12. Zakaj je Salzburg danes eno najbolj popularnih mest v Evropi? 
13. V starem delu Salzburga prevladujeta umetnostna sloga ___________ _ 

in ___________ _ 
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»5 CUGOM DO BREMNA 

IN Z BARKO DO NOVIGA JORKACI: 

USODNA PRIVLACNOST AMERIKE ZA 
SLOVENSKE IZSEUENCE V 19. in 20. STOLET JU 

Pogovor z zgodovinarjem dr. Marjanom Drnovskom 

Marjan Drnovsek je diplomiral na oddelku za zgodo
vin~ na Filozofski fakulteti v Ljubljani in tam leta 1993 
doktoriral z disertacijo Izseljevanje iz ~i~e Ijubljanske 
okolice 1890-1914. Od leta 1974 do leta 2002 je ob
javil vee kot tristo izvirnih znanstvenih, strokovnih in po
Ijudnih clankov ter sestavkov v enciklopedijah in recenzij 
s podrocja arhivistike, krajevne zgodovine in zgodovine 
izseljenstva. Napisal je tudi tri znanstvene monografije, in 
sicer Arhivska zapu~C::ina Petra Grasselija: 1842-1933 
(objavljena leta 1983), Pot slovensldh izseljencev na tu
je: od Ljubljane do Ellis Islanda - Otoka solza v New Yor
ku: 1880-1924 (objavljena leta 1991) ter Usodna pri
vlac::nost Amerike: priC::evanja izseljencev 0 prvih stildh z 
novim svetom (objavljena leta 1998). 

Marjan Drnovsek je zaposlen na Institutu za slovensko 
izseljenstvo pri ZRC SAZU. Poleg tega je urednik medna
rodne revije Dve domovinilTwo Homelands, ki jo izdaja 
institut, clan uredniskih odborov Kronike, casopisa za 
krajevno zgodovino in Zgodovine v soli. Pri Zalozbi No
va revija je urednik zgodovinopisne zbirke Korenine in 
eden od ustvarjalcev Siovenske kronike 19. in 20. srolet
ja (oziroma urednik obeh knjig za 20. stoletje, 1995, 
1996). 

V Vasi dokrorski disertaciji Izseljevanje iz ~i~e Ijub
Ijanske okolice 1890-1914 ste analizirali izseljevanje 
Siovencev v casu mnoiicnega odhajanja v ZDA Ta izse
Ijenski val, ki je bil del odhajajocih mnotic iz srednje in 
vzhodne Evrope ter mediteranskega bazena je dosegel 
svoj vrh v letih I B 90-1914. Na podlagi literature in ar
hivskega gradiva ste podali temeljit vpogled v stanje tis
tega casa, ki govori a upadanju prebivalstva, ilegalnem 
begu v Ameriko, a vzrokih in smereh odhajanja, a poklic
ni strukturi izseljencev. 

Leta 1988 sem zapustil Zgodovinski arhiv Ljubljana in 
se zaposlil na omenjenem institutu. S seboj sem prinesel 
ogromno vedenja 0 dobi iupanovanja Ivana Hribarja, ki 
se je pokrivala z mnoiicnim izseljevanjem Siovencem v 
Zdruzene driave Amerike. V takrat nastajajocem arhiv
skem gradivu sem nasel ogromno podatkov za doktorsko 
temo, kar sem s pridom izkoristil, hkrati pa sem uposte
val tudi obsezno literaturo, ki mi je bila tedaj na razpola-

go v Sioveniji. Ker naslova doktorata nisem mogel razsiri
ti, sem ga vsebinsko nekoliko razsiril (mimogrede, migra
cije so globalni proces), tako da sem zajel tudi obmocje 
Kranjske, izpostavil pa sem vlogo Ljubljane v selitvenih gi
banjih, saj je bila pomembno prometno krizisce (zelezni
ca!) na poti v svet, in to ne sarno Siovencev. 

Siovenski izseljenci so za svoja potovanja izbirali veCi
noma nemska in francoska pristanisca, kat so Bremen, Le 
Havre, Cherbourg ... Pot slovenskih izseljencev ad doma 
do Ellis Islanda v New Yorku pred prvo sverovno vojno 
ste opisali v Clanku Slowenische Auswanderung vor 
1914 tiber Hamburg BremenlBremerhaven und Le Hav
re nach Ellis Island 

Razprava je bila objavljena v zborniku ,Pricakovanje 
Amerike: evropsko izseljevanje v novi svet«, ki je izsel pri 
zalozbi NDW v Bremerhavnu v NemCiji leta 1994. Ko sem 
zacel raziskovati potovanja izseljencev, njihovo dozivljanje 
poti in prihod na priseljenski otok Ellis Island na vhodu v 
newyorsko pristanisce, sem spoznal, da to tematiko pre
ucujejo stevilni raziskovalci iz Nemcije, Svedske, Norveske, 
Finske in od drugod. Od tod njihov interes, da objavim 
pot slovenskih izseljencev prek evropskih pristanisc. V iz
seljenskih pismih in casopisnih clankih najdemo stevilne 
opise poti, saj je bila za povprecnega Siovenca pot po 
kopnem in zlasti prek morja v tistem casu velika dogodiv
scina, ki si jo je vsak zapomnil do konca svojih dni, v virih 
pa so se nam ohranile te zgodbe do danasnjih dni. 

Kaj pa Trst? 
To pristanisce je dobilo svojo ,drobtinico« transatlant

skega kolaca sele po letu 1905, vendar tedaj ni moglo 
zamenjati znamenite »francoske crte«, to je potovanja 
skozi Le Havre oziroma Cherbourg v Franciji. Ne nazad
nje, pot je bila krajsa in cenejsa. 

Predmet vase obravnave so bile tudi prve slovenske 
priseljenke v Ameriki. Prve Siovenke, ki so prisle v Ame
riko, so bile Baragova sestra Anronija (18J7). Pirceva 
sestra Apolonija (IBSS), Trobceva sestra Marija 
(J 8l0) ... Ko sma na Osnovni soli Preserje raziskovali 
hisna imena v KS Podpec; Preserje in KS Rakitna, smo v 
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kraju Jezero slisali zanimivo drutinsko zgodbo neke do
macije. Prababica nasega pripovedovalca je kot vdova 
odsla v Ameriko v devetdesetih letih 19. stoletja. lani
mivo pa je to, da ni ostala. Ko je kot kuharica na trans
ameriski teleznici zaslutila zadosti denarja, se je vrnila in 
kupila zemljo, ki jo je potem pustila otrokom. Ti so v ca
su njene odsocnosti slutili kot pastirji pri razlicnih kme
tih. lnova se je porocila in znova ovdovela. Tako se je 
drugic podala na po~ kjer je ostala nekaj let Ko je za
slutila zadosti, da je svojo posest na Barju lahko razsiri
la, se je vnovic vrnila. V Ameriko je sla se enkrat in od
peljala s seboj sina iz drugega zakona. Nazadnje se je 
vrnila v Siovenijo, kjer je tudi umrla. 

Izseljenke ostajajo nekako v senci moskih, ko se ob
ravnavajo migraeijska gibanja, vsaj v Sioveniji. Po svetu se 
kar nekaj casa te posvecajo tej tematiki. To zaostajanje 
velja na splosno za slovensko zgodovinopisje, ceprav smo 
pred kratkim dobili vsebinsko bogat zbornik na to tema
tiko (Splosno tensko drustvo 1901-1945: od dobrih 
deklet do feministk, ur. Natasa Budna Kodric in Aleksan
dra Serse, Arhiv Republike Siovenije, 2003). Vendar v 
njem ne zasledite prispevka 0 izseljenkah, eeprav so vsaj 
v casu nastajanja drustva, omenjenega v naslovu zborni
ka, sestavljale kar tretjino slovenskega izseljenskega vala 
vsepovsod po svetu, sarno v Egipt pa vec kot 90 %. Tre
nutno poteka na nasem institutu projekt, ki je posveeen 
tenskim migraeijam, v okviru katerih obravnavamo tudi 
zgodovinski vidik selitev tensk po svetu. Se najbolj je v 
javnosti znana zgodba 0 aleksandrinkah, ki so odhajale v 
Egipt tja do druge svetovne vojne. C:im vee bomo odkrili 
takih zgodb, kot je ta, ki jo omenjate v vprasanju, tern bolj 
bomo spoznali pestrost migracijskih gibanj tudi pri Slo
venkah. 

Siroko podrocje vasih raziskovanj ne obsega samo 
najmocnejsega vala izseljevanja Siovencev v Ameriko v 
letih 1890 do I 924, temvec tudi slovenske izseljence v 
zahodni Evropi, zlasti ob izbruhu druge svetovne vojne. 

Na selitvena gibanja na Siovenskem gledam s sirsega 
casovnega vidika, to je za 19. in 20. stoletje. Zakaj? PrviC, 
ker nas je malo specializiranih zgodovinarjev za ta vpra
sanja, in drugie, ker so selitve globalna tematika, ki zahte
va sirsi in primerjalni pristop. Med obema svetovnima 
vojnama je prislo do drugega vecjega vala ekonomskega 
izseljevanja, ki se je usmeril v zahodnoevropske drtave, v 
sestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja pa do tret
jega. V vseh primerih se je zaustavilo zaradi zunanjih 
vzrokov; omenim naj sarno omejevalne priseljenske kvote 
za priselitev v ZDA v dvajsetih letih, gospodarski krizi 
okrog 1930 in 1973 in izbruh druge svetovne vojne. 
Glede zacetka druge svetovne vojne moramo vedeti, da 
se je za Siovenee v Nemciji, Belgiji, na Nizozemskem in v 
Franeiji zacela te leta 1939 oziroma 1940. 

Ned slovenskimi izseljenci v Evropi je bila tivahna tu
di kulturna in solska dejavnost S prispevki na to temo ste 

opozorili na trud izseljencev za ohranitev slovenskega je
zika, kulture in Ijubezni do domovine. 

Tako za predvojni kot povojni cas velja, da je bila 
skrb za ohranjanje slovenskega jezika in kulture med iz
seljenei bolj ali manj prisotna. Bolj kot drtave (prva in 
druga Jugoslavija ter Siovenija) so za to dele zaslutni 
posamezniki. lal je bilo tako v prvi in se bolj v casu dru
ge Jugoslavije to dele povezano z ideoloskim oprede
Ijevanjem in delitvami denarnih pomoci, uciteljev, du
hovnikov, slovenskih uradnikov na konzulatih ipd. po 
nazorskih in politienih kljueih. Sam sem nekoliko crno
gled glede politik vsakokratnih slovenskih oziroma ju
goslovanskih oblasti do Sioveneev po svetu. Danes je 
prevee formalnih in manj pristnih stikov. Kar nekoliko 
odvec so jim. lal na drugi strani deluje tudi narava, saj 
se zaradi usahnitve novih pritokov priseljeneev te prise
Ijeni vedno bolj asimilirajo, nove generaeije (to se cuti 
se najbolj v Evropi) pa se odtujujejo koreninam svojih 
starsev in prednikov. 

Katoliska cerkev je bila nasprocnica izseljevanja in je 
opozarjala pred moralnim in verskim razkrojem v tujini. 
Tako je npr. druiba sv. Rafaela izdajala stevilna svarila in 
obvestila 0 delovnih in iivljenjskih pogojih v detelah vec
jega priseljevanja. 

Nedvomno je bila Katoliska eerkev nenaklonjena izse
Ijevanju, ni ga pa prepovedovala. In se vee, (bila) je tudi 
med najbolj aktivnimi pri ohranjanju slovenske identitete 
med vernimi Siovenei po svetu. lal je bilo 20. stoletje 
hkrati stoletje ideoloskih nasprotij in bojev, ki so se ka
zali tudi med izseljenstvom. To jih je razdvajalo, slabilo in 
zlasti sprlo na osebnih ravneh (kar je najslabseL kjer tudi 
Cerkev ni vedno delovala v pomirjajocem in spravnem 
duhu. Zavedati se moramo burnih dveh desetletij med 
obema vojnama, vzpona dveh oziroma treh totalitarnih 
idelogij, fasizma, naeizma in komunizma, ki so zelo kroji
Ii cudi usodo Sioveneev po svetu, tudi po koncani drugi 
svetovni vojni. 

Izseljevanja so se nadaljevala tudi po drugi svetovni 
vojni, tokrat kot posledica vabljivosti viSje tivljenjske rav
ni v zahodni Evropi. Ugotovili ste, da se izseljevanje Slo
vencev v 20. stoletju ni umirilo zaradi svaril drtave, Cer
kve, razmisljajocih posameznikov, pac pa se je zmanjsalo 
zaradi omejevalnih ukrepov priseljenskih drtav, zaradi 
gospodarskih kriz in vojn. 

Drti nekaj, ce so bile meje odprte in omogoceno svo
bod no gibanje Sioveneev v tujino, so bila mocna cudi eko
nomska selitvena gibanja. Za selitvene proeese po letu 
1945 sta odlocujoca dva vala, prvi, ki se je zacel maja 
1945 (begunei in pozneje izgnanei) in se nadaljeval tudi 
v naslednjih desetletjih (»beg prek Karavank'L tja do sre
de sestdesetih let 20. stoletja. Begunei v Avstriji in Italiji 
so pozneje kot razseljene osebe nadaljevali pot v razne dr
tave, najvec v Argentino, Zdrutene drtave Amerike, Kana
do in Avstralijo, kar nekaj pa jih je ostalo v Evropi, zlasti v 
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Trstu in Celovcu. Novemu ekonomskemu valu v Avstrijo, 
Nemcijo, Svico in na Svedsko, manj v druge evropske dr
zave, sledimo od srede 60. let, konca pa se v glavnem z 
naftno krizo 1973 in gospodarsko recesijo, ki ji je sledila. 
Vendar se izseljevanje ni nikoli popolnoma zaustavilo. Res 
pa je, da so priseljenske driave z omejevalnimi ukrepi zau
stavljale priseljevanje, kar velja se danes. 

Najin pogovor bi bil nepopoln, ee ne bi omenila cudi 
izseljevanja Siovencev v predele nekdanje Jugoslavije. 
Ziasti Hrvaska je postala najpomembnejSa detela za slo
venske delavce iz vzhodnih delov Kranjske in Stajerske. 

Odhajanju s slovenskega ozemlja za delom proti vzho
du, za krajsi cas (sezoncil ali za stalno, sledimo od srede 
19. stoletja dalje. Gozdarji, vozniki konjskih vpreg, sluzki
nje, ucitelji in trgovci, zdravniki, uradniki, studenti, francis
kani in se vrsta drugih so nasli svoj nov dom na Hrvaskem 
in tudi dlje proti vzhodu (v Srbiji, Bosni in Hercegovini, 
Makedoniji, Boigariji, Rusiji itd.). Ne smemo pozabiti na 
mnoge Primorce (beg izpod faSizma), ki so med obema 
vojnama zaceli novo zivljenje na Hrvaskem. V zadnjem de
setletju njihove usode preucuje kolegica dr. Vera Krzisnik 
Bukic z Instituta za narodnostna vprasanja v Ljubljani. Kar 
nekaj knjig je izdala na to temo. Za mnoge je bila boleca 
vzpostavitev drzavne meje med samostojnima drzavama 
Siovenijo in HrvaSko, saj so Siovenci na Hrvaskem in v 
drugih drtavah nekdanje Jugoslavije dobili popolnoma 
drugacen status. To je Se danes aktualna tema. 

Ceprav so vaSa raziskovanja usmerjena predvsem na 
slovensko izseljenstvo do druge svetovne vojne, ste razis
kovali cudi odnos partije do slovenske emigracije na
sploh. To je bil cudi VaS prispevek k razstavi Temna wan 
meseca: kratka zgodovina totalitarizma v Sioveniji 
1945-1990, avtorjev Draga Janearja in Vaska Simonitija. 

Nekaj sem omenil ze v predhodnem pogovoru. Zlas
ti odnos partije do slovenske politicne emigracije (SPE) 
je enG od vpraSanj, ki ga preucujem na podlagi arhiv
skega grad iva, ki ga danes hrani Arhiv Republike Siove
nije, Dislocirana enota I. Zakaj? Ce je bila komunisticna 
ideologija nepopustljiva do kakega segmenta sloven
skega naroda, je bila do t. i. SPE. V njen okvir pa ni uvrS
cala samo domobrancev kot vojaskih pripadnikov (v ko
likor jih niso vrnili v Jugoslavijo maja 1945), ampak 
tudi vse nasprotnike komunizma in novonastalega druz
ben ega reda, takrat in pozneje, tja do razpada druge Ju
goslavije. Res je popuscala v navajanju obsega SPE po 
svetu, vendar so na njenem seznamu .sovraznih emig
rantov« ostali do konca vsi, ki so aktivno, to je s pisano 
ali govorjeno besedo, delovali proti rezimu v Jugoslavi
ji. Za Siovence v Jugoslaviji so bila njihova del a prepo
vedana, njihova aktivnost zamolcana ... Skratka, ti Slo
venci so bili stigmatizirani in »zamolcani. kot Siovenci. 
Nikoli v dosedanji zgodovini Siovencev ni bil narejen 

tako velik prepad med maticnim narodom in delom iz
seljenih. Brez neke osebne prizadetosti zelim opozoriti 
na odnos partije in driave do SPE v vsem povojnem ob
dobju, hkrati pa mi manjkajo viri s strani SPE, ki so ve
cinoma razprseni po svetu, zlasti v Argentini, in tudi do
stopnost mi Ie vedno ni popolnoma jasna. Gradivo je 
v glavnem v rokah zasebnikov in ne v javnih arhivih. 
Obojestransko soocenje virov in necustvena obravnava 
zgodovinarja lahko privedeta do bolj realne slike 0 tem 
vpraSanju. Nekaj pa se je Ie naredilo ... 

Pred leCi see se odloeili, da bosee prenesli vaSe bogate 
izkuSnje cudi na .solsko polje«. Leta 1997 je izSla vaSa 
knjiga V Ameriko rzal. Mladika, zbirka lIustrirana zgodovi
na Siovencev za otroke), kjer ste na otrokom razumljiv na
ein poskuSali priblitati izsledke vaSih dolgoletnih raziskav. 
Nekaj let pozneje pa ste v sodelovanju z Zavodom RS za 
Solsevo in svetovalko za zgodovino Vilmo Brodnik izdali 
priroenik za ueieelje. Soeasno je izSla cudi izobratevalna vi
deokaseea, ki ste jo posneli z NuSo Dragan. 

Slikanica za otroke kot tudi videokaseta z naslovom 
Mnoiicno izseljevanje Siovencev v Zdruzene drzave Ame
rike in omenjeni ucbenik so rezultat mojih zgodnjih raz
iskav po prihodu na InStitut za slovensko izseljenstvo ZRC 
SAZU v Ljubljani. Kot sliSim, je bila videokaseta dobro 
sprejeta ... V vpraSanju omenjena ekipa je dobro delova
la. Upam, da Ie kdaj. Najtezje za raziskovalce je posredo
vanje pridobljenega znanja SirSim krogom Ijudi in Se bolj 
mladim. Poljuden jezik, bogato slikovno gradivo in ne na
zadnje zanimiva tema so pogoji, da mnogi poseiejo po 
tovrstnem gradivu. Danes je svet racunalnikov, videov, cas 
neke cudne lenobe pri Ijudeh, da bolj posegajo po sli
kovnih kot samo pisnih izdelkih. Temu se moramo prila
goditi, da ne ostanemo na robu dogajanj, vendar se hkra
ti zavedati, da morajo biti izdelki narejeni na visoki 
strokovni ravni. Ni preteklo se mnogo vode od casov, ko 
se je za znanstvenika (pri mnogih to velja se danes) ne
kako .ni spodobilo., da piSe za otroke, pripravlja strokov
ne scenarije za televizijske oddaje, objavlja v poljudnih 
revijah itd. Meni to ni .pod castjo«, ravno obratno, vese
Ii me, ce vidim radovednost in iskreno zanimanje v oceh 
otrok (in tudi malo starejSihl. ko jim razlagam 0 sloven
skem izseljenstvu, npr. na razstavah in ob drugih 
priloznostih. 

In s eim se ukvarjate danes? 
Teme iz preteklosti se prepletajo z novimi izzivi. Ne

davno sem napisal strokovno monografijo 0 misijonarju 
Francu Pircu, pripravljam bolj zaokrozeno sliko 0 izselje
vanju Siovenk v 19. in 20. stoletju, s kolegom iz Nemci
je poskusava zastaviti mednarodni projekt na temo: Slo
venci v Nemciji, se vedno me priteguje tema: odnos 
Siovencev do izseljevanja v minulih dveh stoletjih ... In 
vedno se pojavljajo Se novi izzivi. 
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UNESCO - kratica 5 pomenom 
2Z maja 1992 je Siovenija posta

la clanica Unesca, organizaeije za iz
obratevanje, znanost in kulturo, ki 
deluje v okviru Zdrutenih narodov. 
Navedeni datum nam pove, da je 
Siovenija vstopila v to organizacijo 
zelo hitro po tern, ko je dosegla 
mednarodno priznanje svoje drtavne 
samostojnosti. Pravzaprav je minilo 
sarno toliko casa, kolikor je bilo ne
izbetno nujno, da so diplomati in 
politicna telesa opravila vse formal
nosti. Sioven ija se je takrat pridrutila 
186 drtavam clanicam, saj Velika Bri
tanija, ZDA in Jutna Afrika v tistem 
casu niso bile vclanjene v organiza
eijo. Vmes je bilo za priblitno osem 
let zamrznjeno tudi clanstvo Milo~e
viceve ,J ugoslavije«, leta 2000 pa je 
zvezna drtava Srbija in (rna gora po
stala clanica organizaeije. Naj bo ka
korkoli te, danes je v Unesco vcla
njenih 190 drtav in ~est pridrutenih 
clanie z razlicnimi mednarodnimi 
statusi (npr. Makao, Kajmanski otoki 
itd.) Med generalnimi konfereneami, 
ki so sklieane vsake dye leti, je naj
vi ~ji organ odlocanja v organizaeiji 
Izvr~ni odbor (Executive Board), ki ga 
sestavlja 58 izvoljenih drzav clanie, 
pri cemer je vsaka posamezna drtava 
izvoljena za mandat ~tirih let, vsake 
dYe leti pa je polovica mest odprtih 
za nove volitve. Siovenija je bila na 
generalni konferenci leta 2003 izvo
Ijena v Izvr~ni odbor, pisee tega clan
ka, ki sem bil takrat tudi imenovan za 
predstavnika Republike Siovenije, pa 
sem bil ~e znotraj te oblikovanega 
Izvr~n ega odbora izvoljen za pred
sednika Odbora za mednarodne ne
vladne organizaeije (NCO Commit
teel. ki je eno izmed ~estih razlicno 
poimenovanih delovnih teles (komi
sije, odbor in ekspertna skupina), po 
dogovorjenih postopkih izvoljenih 
ali imenovanih izmed clanic Izvr~ne-

ga odbora. Seveda ima Izvr~ni odbor 
tudi predsednika in ,biro« (ciani so 
predsedniki komisij in odborov, ge
neralni direktor Unesea itd.) Izvrsni 
odbor Unesca I zaseda dvakrat na 
leto priblitno tri tedne, vmes pa je 
osredn ji organ organizaeije generalni 
direktor, ki ga izvoli Generalna kon
ferenea za ~estletni manda!. Pri vsem 
tern je treba upo~tevati, da je Unes
eo globalna organizacija in zato pra
vila oblikovanja organov upostevajo 
ravnotetje med regijami, ki so podla
ga za dolocitev elektoralnih sku pin 
drt av. V Unescovi perspektivi je tako 
svet razdeljen na ~tiri regije. Sioveni
ja je del Evropske regije, v kateri pa 
sta tudi Kanada in ZDA 

Ze iz tega kolikor se Ie da zgo~ce
nega prikaza sarno najbolj odlocilnih 
organov in najsplosnej~ih obrisov 
organizaci je je mogoce soditi, da gre 
za zelo razsetno in tudi zapleteno 
strukturo, kar je na sploh znacilno za 
sarno organizaeijo Zdrutenih naro
dov in vse agencije ter druge oblike 
specializiranih organizacij v njenem 
sistemu. Seveda pa je jasno, da za 
dnevno delovanje skrbi mala vojska 
priblitno 2000 funkcionarjev in dru
gih zaposlenih v Sekretariatu, pri ce
mer ta ~tevilka ne obsega ~e zaposle
nih v terenskih izpostavah (field 
offices) in v vrsti institutov, centrov 
ter mret. Koliko je nadalje zaposle
nih Ijudi, ki delujejo v okviru Naeio
nalnih komisij drtav clanie, koliko je 
se vseh tistih, ki prostovoljno deluje
jo v mretah, programih, posameznih 
akcijah organizaeije itd., pa lahko 
bolj ali manj samo ugibamo. Povej
mo samo to, da se vsa ta mnotiea 
delaveev in aktivistov, tako ali druga
ce castno imenovanih, izvoljenih ali 
preprosto prostovoljno aktivnih, raz
vr~ca po podrocjih delovanja organi
zacije, torej po podrocjih izobrateva-

nja, znanosti in kulture. Za vso to de
javnost in tudi svoj lastni obstoj 
Unesco zdaj porabi 610 milijonov 
ameri~kih dolarjev proracunskih 
sredstev in ~e nekaj vee kot 300 mi
lijonov dolarjev zunajproracunskega 
denarja, ki ga po navadi dobi od 
sponzorjev ali kako drugace oprede
Ijenih partnerjev. 

Ustvariti mir 
V glavah Ijudi 

Kljub temu da sem te okoli dvaj
set let v stikih z Unescom na razlic
nih ravneh in podrocjih njegovega 
delovanja, pa moram priznati, da na 
pogosto postavljeno vpra~anje 0 

tern, kaj da je in kaj da pocne Unes
co, ne znam odgovoriti; namrec od
govoriti tako, da bi bilo te iz nekaj 
stavkov povsem razumljivo, kaj orga
nizacija pocne, kako to pocne in 
kak~no korist imajo drtave udele
tenke od tega. Marsikateri stari so
delavee Unesea bo brez zadrege tu
di priznal, da se ob prvih srecanjih z 
organizacijo - ~e zlasti na visjih in 
obsetnej~ih ravneh, denimo ob za
sedanju Generalne konferenee -
sploh ni znasel, da se mu je zdelo 
vse skupaj skrajno zmedeno in ne
pregledno. To je ocitno neizogibni 
ucinek dejstva, da gre za globalno 
organizaeijo. Ker je Uneseo zadol
ten za tri podrocja, ki so vsako zase 
razclenjena, pa je smisel obstoja in 
delovanja take organizacije najbolj 
razviden ravno v konkretnih dejstvih 
in delovanjih. Teh pa je toliko, da z 
opisovanjem in ngtevanjem nit kaj 
dosti ne pojasnimo, saj zaradi dreves 
ne vidimo gozda. Kot tudi v nekaj 
drugih, ne pray ~tevilnih takih prime
rih je za razlago 0 tern, za kaksno or-

I Sarna beseda .Unesco« ie na podlagi angle~ke sintakse narejena krafica. V !etih obsloja Unesca je kratica zatela uCinkovati kat beseda z lastnim pomenom in odtod najbl1 izhaja 
to, da ie v sloven$Cini beseda IXJ5la[a samoslalnik mo~kega spala. kar tudi ustreza besedotvornim pravilom. 



ganizacijo gre, najbolje zaceti pri 
njeni zgodovini. Unesco je bil urad
no ustanovljen 16. novembra 1945 
v Londonu, realno pa je organizacija 
zacela delovati slabo leto za tern, ko 
je ustanovitev ratificiralo prvih dvaj
set drzav. Osnovni utemeljitvi orga
nizacije v preambuli njene ustave se 
pozna takratna klima, v kateri je bil 
spomin na drugo svetovno vojno se 
zelo svei. Kljub pogosto utemeljene
mu cinizmu, ki ga mnogi izratajo 0 

mednarodnih odnosih, ces navse
zadnje gre vendarle za (egoisticne) 
interese, pa bi pray v primeru OZN 
in se posebej Unesca lahko verjeli, 
da je ustanoviteljem res slo za orga
nizacijo, ki naj bi bistveno prispeva
la k ohranjanju svetovnega miru. Ta
ko prvi stavek Unescove ustave pravi: 
,Ker se vojne zacenjajo v glavah Iju
di, je v njih treba ustvariti mir.«2 
Med temi utemeljitvenimi stavki iz
locimo se dopolnjujoco ugotovitev, 
da 'mir, utemeljen izkljucno na poli
ticnih in gospodarskih sporazumih 
med vladami, ne bi bil mir, ki bi ga 
soglasno, trajno in iskreno podpira
la Ijudstva sveta, in da mora zato bi
ti mir, ce naj ne propade, utemeljen 
na intelektualni in moralni solidar
nosti clovestva«. Danes tern temelj
nim izhodiscnim utemeljitvam doda
jajo opredelitve, ki odsevajo 
sorazmerno uspesnost organizacije v 
njeni dosedanji zgodovini. Unesco 
je danes ,Iaboratorij idej in postav
Ijalec standardov, ki kujejo univer
zalne sporazume 0 izstopajocih etic
nih vprasanjih«. Organizacija je 
hkrati razdeljevalka informacij in 
znanj, ki naj pomagajo drzavam cla
nicarn ustvarjati cloveske in instituci
onalne kapacitete na razlicnih pod
roi'jih. Posebej pomemben vidik pri 
tern je, da se Unesco trudi prispeva
ti k nastajanju pogojev za resnicni 
dialog, ki temelji na spostovanju 
skupnih vrednot in dostojanstva vsa
ke civilizacije in kulture. V manj lor
main em zargonu 0 Unescu govori-

Aktualno 

mo kot 0 kolektivnem ,svetovnem 
intelektualcu«. 

Ce naj spomnimo na nekaj naj
vidnejsih dosetkov Unesca doslej, 
dosetkov, po katerih je organizacija 
znana tudi sirsi javnosti, bo Unesco
va vloga in lunkcija v sodobnem 
svetu morda nekoliko jasnejsa. Ce
tudi je danes se mogoee najti zelo 
revne drzave, ki ne zmorejo organi
zirati vzgoje in izobraievanja, pa je 
vsaj od leta 1948 brezplacno in 
splosno osnovno izobrazevanje ven
darle mednarodna norma. Takrat je 
namrec Unesco 0 tern sprejel pripo
rocilo drzavam clanicam. Leta 1952 
je Unesco nadgradil Bernsko kon
vencijo za zaSCito knjizevnih in 
umetniskih del iz leta 1886 z uni
verzalno Konvencijo 0 avtorskih 
pravicah (Copyright Convention). 
Leta 1958 so po nacrtih arhitektov 
Breurja (ZDA), Nervija (Italija) in Ze
hrlussa (Francija) inavgurirali Unes
COY stalni sedei v Parizu na trgu 
Fontenoy. V kompleksu, ki zakljucu
je crte daljsih vzporednih ulic, zace
njajocih se v parku Marsovih poljan 
pod Eifflovim stolpom, dominira se
demnadstropna palaca s trikotnim 
tlorisom, katerega stranice so kon
kavno vbocene. Park okoli palace 
krasijo skulpture umetnikov iz vsega 
svetaJ Leta 1960 je Unescovo ime 
zazvenelo zaradi velike kampanje za 
preselitev velikega templja Abu Sim
bel, da ga ne bi poplavil Nil zaradi 
asuanske zajezitve. V dvajsetih letih 
so preselili kar 22 spomenikov ne
precenljive vrednosti. Unesco je po
tern vodil se vrsto podobnih kam
panj za resevanje kulturne 
dediscine, kot npr. v primeru maros
kega kraljevskega mesta Fez ali ne
palskega Katmanduja ali grske akro
pole4 Se preden so zelena gibanja 
in politicne stranke postali vsakda
njost zlasti v razvitih drzavah, je 
Unesco leta 1968 sproW prvo 
medvladno konlerenco 0 usklajeva
nju razvoja in naravnega okolja. Na 

2 Manual of the General Conference (2002)' Unesco, Pariz, m. I 

podlagi te konference se je porodil 
koncept »trajnostnega razvoja« (sus

tainable development) in znani pro
gram ,Clovek in biosfera«. Marsiko
mu se lahko zdi, da Unesco ze od 
nekdaj stiti kulturne spomenike. To
da sele leta 1972 je bila sprejeta 
Konvencija 0 zasciti svetovne in na
rayne dediscine. Odbor za svetovno 
dediscino je bil oblikovan leta 
1976, prve spomenike pa so vpisali 
na seznam svetovne dediscine leta 
1978. Istega leta je Unesco sprejel 
Deklaracijo 0 rasi in rasnih predsod
kih, ki je dokoncno ovrgla vsa latna 
znanstvena utemeljevanja rasizma. V 
obsezni zaloiniski dejavnosti Unes
ca ima leta 1980 poseben pomen, 
saj sta takrat izsla prva dva zvezka 
Splosne zgodovine Alrike. Unesco 
zapolnjuje vrzeli tudi glede zgodovi
ne drugih z zgodovinarskega stalisca 
manj sistematicno obdelanih pod
rociL kot sta npr. Srednja Azija ali 
Karibi. Orwellovo leto 1984 ni za
pisano z zlatimi crkami v zgodovino 
Unesca, saj so takrat iz organizacije 
izstopile Zdrutene drzave Amerike. 
To je bil eden tistih trenutkov, ko je 
v organizacijo, ki se ukvarja z med
narodnim dialogom na svojih pod
roejih, ne pa 5 politicnimi konflikti 
na politicen nacin, vendarle vdrla 
politika. Zdi se, da so v takratni neo
konservativni reaganovski Ameriki 
presodili, da je Unesco (tudi zaradi 
dolgoletnega mandata generalnega 
direktorja Amadu-Mahtarja M'Bowa 
iz Senegala) prevec resno vzel svojo 
vlogo v tretjem svetu, in da podpira 
levicarske interpretacije prepada 
med bogatimi in revnimi. Sele leta 
2002 so ZDA oznanile vrnitev v 
Unesco in tokrat je to dejanje bilo 
pravzaprav gesta ZDA, ki je sporoci
la svetu, da najvecja velesila zeli 
tvorno sodelovati v mednarodnem 
dialogu na vseh podrocjih.5 Kdor je 
bil seznanjen z Unescom v casu od
sotnosti ZDA, pa je lahko opazal, da 
izstop ZDA iz organizacije ni preki-

3 Trenutno pogled na park okoli palate ni pray lep, saj 50 zaradi prenove pisamgkega dela, v parku zatasno poslavili mont.l1ne objekte. 
i Pray pred kratkim je Unesco odlocilno pripomogel k (emu, da so v Mostarju obnovili znameniti most, ki ga ie un iCilo hrvaSko topnistvo v Casu voine v Bosni in Hercegovini. 
5 Kat je znana, ie v tern Casu zaradi ameriSkih akeij na Bli2njem vzhodu, Se posebej zaradi zasedbe Iraka, bila v mednarodni javnosti izreCenih in zapisanih veliko besed 0 . ameriSkem 

unilateralizmu«. 



nil mnogih vezi z znanstvenimi, kul
turnimi in izobraievalnimi nevladni
mi ustanovami in posamezniki, da 
niti ne govorimo 0 tern, da so stevil
ni uradniki Unesca iz ZDA ostali v 
svojih slutbah. Leto 1990 je bilo 
odlocilno oznaceno s svetovno 
konferenco .Izobraievanje za vse. v 
lomtienu na Tajskem, ki je na pod
rocju izobraievanja izrazila novo 
globalno strategijo Unesca. Ta se je 
deset let pozneje v Dakarju v Sene
galu oblikovala kot strategija kako
vostnega izobraievanja za vse. V ok
viru velikega stevila Unescovih 
aktivnosti na podrocjih vzgoje in iz
obraievanja je posebno pomembno 
vlogo odigralo porocilo tako ime
novane Delorsove komisije Ucenje, 
skriti zaklad (izslo leta 1996 tudi v 
slovenskem prevodu). Ta knjiga je se 
vedno enD izmed najbolj citiranih 
del v sodobni vzgojno-izobratevalni 
literaturi, nanjo in na osrednjo for
mulacijo 0 »stirih stebrih ucenja. se 
sklicujejo mnoge vlade, ko reformi
rajo svoje solske sisteme. Nic manj 
pa stevilne ugolovitve v lej knjigi ne 
slutijo strokovnjakom in oblikoval
cern nacionalnih solskih polilik po 
vsem razvitem in nerazvilem svetu. 
Za Siovenijo pa je gOlovo pomemb
no 10, da je v Delorsovi ekspertni 
skupini sodelovala nasa znanstveni
ca Aleksandra Kornhauser. Koncno 
se omenimo dYe pomembni dekla
raciji novejsega daluma, ki bosta 
najverjetneje podlagi za dye novi 
mednarodni konvenciji, do kalerih 
pa bo vodila se dolga in naporna 
pot prek ekspertnih srecanj, lemat
skih konferenc, ministrskih posvelov, 
odlocanj na Izvrsnem odboru in na 
zasedanjih Generalne konference 
do koncnih ralifikacij v nacionalnih 
parlamentih. Gre za Univerzalno 
deklaracijo 0 cloveskem genomu 
(1998) in za Univerzalno deklaraci
jo 0 kulturni raznolikosti (2001). 
Ne nazadnje omenimo se 10, da je 
med pomembna podrocja svojega 
delovanja Unesco uvrstil tudi infor
macijsko druibo. 

Aktualno 

Mednarodni 
prostor dialoga 

Podoba Unesca, ki jo zarisujejo 
njegovi dosedanji doseiki, oprede
Ijuje mednarodni socialni prostor si
rokega dialoga na podrocjih, za kale
ra je Unesco pristojen. Morda pa 
kaie omen iIi, da je za to zunanjo po
dobo se nekaj javnosti manj vidnih 
dejavnosli. Unesco je namrec v casu 
hladne vojne veliko prispeval k ohra
njanju slikov med driavami pripadni
cami razlicnih ideoloskih sistemov. 
Zahvaljujoc tihemu Unescovemu po
sredovanju je bil marsikaleri znan
stvenik ali umetnik za ielezno zaveso 
obvarovan najhujsih posledic. To de
javnost, ki pa ni odprla za siroko jav
nOSl, Unesco nadaljuje se danes, saj 
Odbor za konvencije in priporocila 
redno obravnava primere sumov kr
sitve clovekovih pravic Ijudi s podro
cij Unescovega delovanja. Sposob
nost Unesca, da omogoca dialog 
ludi v primerih, ko se zdi, da je la po
vsem nemogoc, se npr. kaie v lem, 
da se Paleslinci in Izraelci lahko do
govorijo za spostovanje pravic pales
linskih otrok do solanja in oboji sku
paj podpisejo ustrezno deklaracijo, 
odlocitev ali priporocilo Unesca. 
Drugih primerov lovrstnih akcij 
Unesca je se veliko, mi pa omenimo, 
da organizacija prispeva svoj delei 
ludi na podrocju jugovzhodne Evro
pe, ki je opredeljena kOl enD izmed 
pokonfliktnih obmocij. Siovenska na
cionalna komisija je posebej dejavna 
na lem podrocju, saj s lem hkrati pri
speva k uresnicevanju slovenskega 
nacionalnega interesa na zadevnem 
obmocju. Unescov program ROSTE 
izvaja program obnove raziskovalne 
dejavnosli na Balkanu, Siovenija pa v 
lem programu sodeluje kot driava 
donalorica. V okviru .programa par
ticipacije' Siovenija vodi vrslo pro
jektov na podrocju izobraievanja, 
denimo na podrocju driavljanske 
vzgoje. Siovenski Urad za Unesco pa 
pomaga ludi pri obnovitvi nacional
nih komisij za Unesco na neslabilnih 

obmocjih nekdanje lugoslavije. Na
cionalne komisije so sploh posebna 
oblika, ki je znacilna za Unesco. Vsa
ka driava clanica sicer lahko obliku
je svojo komisijo v skladu z lastnimi 
potrebami, vendar na splosno velja, 
da se v nacionalnih komisijah pre
pletajo vladni in nevladni dejavniki 
in da so nacionalne komisije mesto 
srecevanja oblasti in civilne drutbe -
kajpak na podrocjih Unescovega de
lovanja. 

Ce bi hoteli izcrpneje prikazati 
Unescove dejavnosti, bi morali ome
niti se vrsto posebnih ustanov, ki de
lujejo pod njegovim okriljem in so 
locirane na vseh koncih sveta. Osta
nimo pri tern, da gre za ustanove 
(urade, institute, programe ipd.), ki 
skrbijo za zbiranje statisticnih podat
kov, za spremljanje stanja vseh sto
penj izobraievanja po svetu, za stan
dardizacije, nomenklature in dolocanje 
indikatorjev. V zadnjem casu so 
opazni Unescovi prispevki na pod
rocju etike znanosti. Najvec je sicer 
slisati za .bioetiko" toda v okviru 
programa MOST so nastale ie mno
ge knjiiice 0 etiki vrSle znanosti 
znanstvenih podrocij ali pa takih po
sebnosti kot je npr. etika v vesolju. Iz
redno veliko je tudi dejavnosti na 
podrocjih druibenih in humanistic
nih ved, pri cemer Unesco pogoslo 
pritegne k sodelovanju vodilne mis
lece sveta. V tern okviru sta po
membna prizadevanje Unesca za 
dialog med religijami in posebna 
strategija na podrocju filozofije. 

Naj koncam ta prikaz, ki je kajpak 
dalec od tega, da bi bil izcrpen, se s 
poudarki, ki so zanimivi posebej za 
Siovenijo, kolikor jih nisem uspel po
prej omeniti te sproti. Ceprav je Slo
venija s svojimi strokovnjaki s podro
cij izobraievanja, znanosti in kulture 
sodelovala pri Unescu tudi v okviru 
Socialisticne federativne republike 
lugoslavije, pa se je njena aktivnost z 
osamosvojitvijo bistveno raziivela.6 

Marsikdo, ki ga za trenutek zanima 
delovanje Unesca, se od njega 
umakne, ko izve, da Unesco ne .deli 

6 To je bila hkra!.i ,~?se1eno z zela skromnimi sredStvi. Vse do leta 2001 ie v Uradu Nacion . .. . 
Klemen Krek, kl II Ie treba priznati nemajhne zasluge za vidnost Siovenij . "'J alne komlslle Zil Unesco profeslonalno delala sarno ena stalno zaposlena oseba (Zofija 

e v organlzaCll1 , vse drugo dela pa je bila opravljeno z boli ali manj proslovoljnimi aktivnostmi. 
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denarja', Organizacijo je namrec tre
ba razumeti predvsem kot prostor 
mednarodne komunikacije. To po
meni, da Unesco financira projekte 
vecinoma tako, da omogoci sreeanja 
(konference, diskusije, delavnice ipd.J 
in sofinancira publikacije. V nekate
rih revnejsih driavah pa prispeva tu
di sredstva za skromno opremljanje 
sol ali kaj podobnega. V Sioveniji je 
poteklo ie nickoliko razlicnih med
narodnih posvetov na vseh podroc
jih Unescovega delovanja (od npr. 
konference 0 pismenosti za 21. sto
letje do konference 0 avtorskem pra
vuJ. Kot posebej vidno akcijo na 
podrocju znanosti omenimo Forum 
Bled, ki je, med drugim, gostil tudi 
samega Jacquesa Delorsa. Vsekakor 
pa tega zapisa ne bi mogli koneati, 
ce ne bi omenili mreie ASP (Associ
aced Schools ProgrammeJ, v kateri je 
Siovenija opaiena kot ena od vodil
nih driav. Gre za program spodbuja
nja tako imenovanih Unescovih sol, 
ki svoje solsko in zunajsolsko dejav
nost usmerjajo glede na Unescove 
idea Ie. V mednarodnem prostoru pa 
deluje mreia teh sol, ki se vse bolj si
ri (za zdaj vkljucuje kakih sedem ti
soc sol). Siovenija je pri tern zelo ak-

Aktualno 

tivna in pogosto posreduje izkusnje 
svojih »ASP-sol, v mednarodni pros
tor. Tako je, na primer, pomagala k 
oblikovanju takih sol v Namibiji. Ce 
dodamo se prispevke Siovenije na 
podrocju hidrologije in krasoslovja, 
je to za majhno driavo ie kar zelo 
veliko. Vse to pa tudi pojasnjuje, za
kaj se izplaca biti v Unescu. Sprico 
vse boli »trine naravnanosti, medi
jev, kar pomeni prevladovanje senza
cionalisticnega in kakorkoli ie .udar
nega. sloga porocanja, je Unesco 
kot organizacija, naravnan v pOZiliv
no in tudi (glede na naravo podroeij 
svojega delovanjaJ inlelektualno 
obarvano delovanje, medijsko manj 
vsakdanje navzoc. To pa nas ne sme 
zmoliti, da ne bi videli nenadomest
Ijivega prispevka Unesca k ustvarja
nju boljsega sveta.7 

Povzetek 

Unesco je bil uradno uSlanovljen 
16. novembra 1945 v londonu, re
alno pa je organizacija zacela delo
vati slabo lelo za tern, ko je ustano
vitev ratificiralo prvih dvajset driav. 
Danes je v Unesco vclanjenih 190 

driav in sest pridruienih clanic z 
razlicnimi mednarodnimi statusi. 
Med generalnimi konferencami, ki 
so sklicane vsake dYe leti, je najvisji 
organ odlocanja v organizaciji Izvrs
ni odbor (ExecuCive Board), ki ga se
stavlja 58 izvoljenih driav clanic, pri 
cemer je vsaka posamezna driava iz
voljena za mandaI stirih let, vsake 
dYe leti pa je polovica mest odprtih 
za nove volitve. Siovenija je bila na 
generalni konferenci leta 2003 iz
voljena v Izvrsni odbor Unesca. 
Unesco je danes .Iaboratorij idej in 
postavljalec standardov, ki kujejo 
univerzalne sporazume 0 izstopajo
cih eticnih vprasanjih •. Organizacija 
je hkrati razdeljevalka informacij in 
znanj, ki naj pomagajo driavam ela
nicam ustvarjati cloveske in instituci
onalne kapacilele na podrocjih 
vzgoje in izobraievanja, kulture in 
znanosti. Posebej pomemben vidik 
pri tern je, da se Unesco trudi pri
spevati k nastajanju pogojev za res
nicni dialog, ki temelji na spostova
nju skupnih vrednot in dostojanstva 
vsake civilizacije in kulture. V manj 
formalnem iargonu 0 Unescu govo
rimo kOI 0 koleklivnem .svetovnem 
intelektualcu,. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mag. Andreja Valic Zupan, Tehniski solski center v Kranju 

Letna konferenca in seminar Evropske 
zveze uciteljev zgodovine EUROCLIO 
v Latviji 

V dneh od II. do 17 aprila 2005 je v latvijskem glav
nem mestu Rigi potekala lema konferenca in seminar Ev
ropske zveze uciteljev zgodovine Eurociio, ki sva se ga 
udeleiili dye predstavnici Drustva uciteljev zgodovine Slo
venije. Kljub mrzlemu in velrovnemu vremenu je bilo 
enotedensko bivanje v Latviji preielo z gosloljubnostjo 
domacinov, spoznanjem 0 hitrem gospodarskem in drui
benem razvoju ter ocitno odloenostjo, da Latvija nadalju
je zacrtano POI v skupino uspesnih evropskih driav. 

Osrednja tema seminarja se je dotikala vprasanja rav
noteija med lokalnim in globalnim pogledom pri pouce
vanju zgodovine. V uvodnem delu smo udeleienci iz vee 
kot Sliridesetih evropskih driav, ZDA, Kanade, Avstralije in 
Juine Afrike obiskali razlicne osnovne in srednje sole v 
Rigi. Gimnazija Zolitude, ki sem jo spoznala na studij
skem obisku, je dvojezicna osnovna in srednja sola v blo
kovskem naselju v predmestju Rige. Dijaki pri pouku upo
rabljajo latvijski in ruski jezik. Prisostvovali smo iivahni uri 

7 lela velika informacij 0 Unescu je seveda dOSlQpnih (predvsem v ang!e~tini ali francostini) na Unescovih spletnih siraneh www.unesco.org. 
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Konference, seminarji 

Fatografija 1: Med uro zgadavine v latvijski gimnaziji 
Zalitude. 

zgodovine, kjer je petindvajset dijakov dvanajstega razre
da [primerljivo z dijaki cetrtega letnika slovenskih sred
njih sol) v skupinah obravnavalo povojni razvoj Sovjetske 
zveze. 0 ravnanju Stalina, Hruscova, Bretnjeva in drugih 
sovjetskih veljakov po letu 1945 so porocali zelo previd
no in zadriano. Nastal je vtis, kot da se je sovjetska dik
tatura dogajala v neki drugi deieli nekim drugim Ijudem. 
Obiskovalci smo pogresali aktualizacijo in empatijo, mor
da pripovedi Ijudi, ki se se vedno zelo dobro spominjajo 
casov sovjetskega komunizma. Glede na umescenost so
le v ruski okolis bi bile pripovedi pray gotovo imeniten 
ustni vir. 

Opremljenost sole, ki ima lasten bazen, fitnes, multi
medijsko ucilnico, solski muzej in kapelo, je bila za obis
kovalce prijetno presenecenje. Na vprasanje 0 verski 
vzgoji v Latviji je ravnateljica pojasnila, da ima po novem 
zakonu, sprejetem v lanskem letu, vsak dijak moinost iz
birati med poukom verske vzgoje in etike. V driavi je 
uradno priznanih pet veroizpovedi [pravoslavna, katolis
ka, luteranska, baptisticna in judovska), ki imajo pravico 
do verskega pouka v javnih solah. 

Obiskom v solah je sledila tivahna izmenjava mnenj 
med udeleienci konference, saj smo vsi po vrsti ugotav
Ijali podobnosti in razlike med evropskimi ter svetovnimi 

Fatografija 2: Zivahna vzdusje v eni ad stevilnih 
delavnic za uCitelje. 

solskimi sistemi. Stevilo let obveznega solanja, pogledi na 
vlogo naravoslovja in druiboslovja, odnos do javnih in 
zasebnih sol, prehajanje na visokosolski in univerzitetni 
studij ter mnoge druge znacilnosti locujejo solske siste
me med seboj, druii pa jih nenehno prenavljanje in pri
lagajanje spremenjenim razmeram v vedno bolj globalizi
rani in storilnostno naravnani druibi. Poucevanje 
zgodovine v Evropi se prilagaja novim casom ter povezu
je z drugimi druiboslovnimi in humanisticnimi vedami. 
Kljub uvajanju evropske dimenzije pri pouku zgodovine 
pa je v tern trenutku zaznaven vedno mocnejsi trend po
udarjanja nacionalne zgodovine v evropskih driavah. 

Pestra predavanja, delavnice, obiski muzejev in univer
ze so se nadaljevali v naslednjih dneh. Ucitelji zgodovine 
iz stevilnih driav so predstavljali svoje projekte, med ka
terimi je posebno pozomost vzbudil projekt z naslovom 
Navadni Ijudje v nenavadni deieli, ki povezuje tri drtave 
nekdanje Jugoslavije: Hrvasko, Srbijo ter Bosno in Herce
govino. V projektu kot svetovalci in koordinatorji sodelu
jejo tudi slovenski ucitelji zgodovine. 

Problemi poucevanja 0 obdobju komunizma niso 
navzoci zgolj v nekdanjih driavah izza telezne zavese, 
marvec se z njimi srecujejo tudi ucitelji v Zahodni Evro
pi. Naj 0 tern obdobju molCimo, naj se ga sramujemo, 
naj ga obravnavamo kot drutbeni eksperiment ali kot 
dobro idejo, ki se je pokvarila v praksi? Latvijski ucitelji 
in kustosi Muzeja okupacije Latvije 1919-1991 so se s 
skupnimi mocmi lotili projekta, ki obdobje sovjetske in 
nemske okupacije prikazuje z najrazlicnejsih plati. S po
mocjo delovnih listov za ucence in dijake ter obi ski mu
zeja poskusajo obdobje, ki je v javni zavesti definirano 
kot cas okupacije, predstaviti kot cas usodnih odlocitev 
in stevi1nih dilem z vsemi razseinostmi njegove pestros
ti in raznolikosti. 

Siroko zastavljena tema konference je omogocila pre
gled mnogih dimenzij pouka zgodovine. Cas in prostor v 
zgodovini, zgodovinski stereotipi, Evropa v lokalni zgodo
vini, zgodovina ozemlja, etnicna ali driavna zgodovina, 
prihodnost pouka zgodovine v Evropi so Ie nekateri po
membnejsi naslovi tematskih sklopov, ki smo jih obrav
navali udeleienci konference. Kako pomembno je pouce
vanje zgodovine pri razvijanju strpnosti, kriticnega 
razmisljanja, multikultumosti, evropske dimenzije in iden
titet (evropske in nacionalne), je v svojem govoru pouda
rila tudi predsednica Latvije Vaira Vike-Freiberga, ki nas je 
obiskala predzadnji dan seminarja. 

Zadnji dan je bil namenjen letni konferenci Evropske 
zveze uciteljev zgodovine Euroclio, ki zdruiuje ie sestde
set organizacij iz sestinstiridesetih drtav. Predsednica Ma
nuela Carvalho je poudarila iivahno dejavnost Evropske 
zveze uCiteljev zgodovine, ki s stevilnimi projekti na vsej 
evropski celini in zunaj njenih meja uresnicuje temeljne 
cilje svojega delovanja: podpiranje poucevanja zgodovi
ne za utrjevanje miru, stabilnosti, demokracije in kriticne
ga razmisljanja, utrjevanje evropske dimenzije v pouceva
nju zgodovine in intelektualne svobode uCiteljev 



Konference, seminarji 

Fotografija 3: Udelezenci evropske konference smo 
sklenili nova prijateljstva in izmenjali svoje izkusnje. 

zgodovine, sirjenje medsebojnega razumevanja, informa
cij in sodelovanja ter spodbujanje izmenjave mnenj in 
druienje ueiteljev zgodovine. 

Drutenje uciteljev zgodovine v Latviji se je sklenilo z 
ekskurzijami v pomembnejse zgodovinske kraje v bliiini 

Rige ter povabilom na naslednje srecanje leta 2006 na 
Malti, kjer bo v ospredju uporaba zgodovinskih spretnos
ti in konceptov v razvoju evropskega driavljanstva. 

Drustvo uCiteljev zgodovine Siovenije ostaja se naprej 
tesno povezano z Evropsko zvezo ueiteljev zgodovine, 
mag. Jelka Razpotnik pa elanica predsedstva Euroclio. 
Euroclio in njegovo delovanje bomo imeli priloinost se 
bolje spoznati marca leta 2007, ko bomo slovenski ucite
Iji zgodovine na Bledu gostili letno konferenco in seminar 
Evropske zveze uciteljev zgodovine. 0 temi seminarja se se 
dogovarjamo, svojo podporo pa so ie obljubili minister za 
solstvo in sport dr. Milan Zver, evropski komisar za znanost 
in raziskave dr. Janez Potoenik, veleposlanik Evropske unije 
v Sioveniji, predstavniki Zavoda RS za solstvo in druge in
stitucije na Siovenskem in v Evropi. Vabljeni ste vsi ucitelji 
zgodovine, ki bi ieleli kolegom iz vse Evrope predstaviti 
primere dobre prakse ali se udeleiiti strokovnega izpopol
njevanja, ki bo del evropskega seminarja sredi marca leta 
2007 na Bledu. Za vee informacij sem na voljo na naslo
vu: andreja.valic@guest.arnes.si. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vojko Kunaver, Zavod RS za solstvo 

Osmo leto tekmovanja iz 
zgodovine V osnovni soli 

• znanJa 

V solskem letu 2004/05 smo te osmic organizirali tek
movanje iz znanja zgodovine. Tema tokratnega tekmovanja 
je imela naslov ,Slovenci in svet med leti 1914-1939«. 

Glavni namen tega tekmovanja je bil osvetliti nekate
ra pomembna vprasanja, ki se nanasajo na slovensko 
zgodovino v tern obdobju. Poleg uebenikov smo kot tek
movalno literaturo dodali tudi vrsto zanimivih clankov in 
knjig, ki se nanasajo na to obdobje. Nasa ielja je bila, da 
bi osnovnosolci poglobili in razsirili svoje znanje iz slo
venske zgodovine tega obdobja, se zlasti pa bi spoznali 
velike dosetke, ki smo jih dosegli na podrocju sporta, 
umetnosti, arhitekture in znanosti. Leon Stukelj, Stanko 
Bloudek, Joie Pleenik so Ie nekatera od tistih imen, ki so 
v medvojnem obdobju zelo zaznamovala yes slovenski 
prostor in s svojimi doseiki in stvaritvami Siovence pope
Ijala ob bok drugim evropskim narodom. Pray tako je bil 
to tudi cas, ko zaiivi Univerza v Ljubljani in s svojim de-
10m odloeilno vpliva na nov rod solanih strokovnjakov 
med obema vojnama pri nas. 

V ielji, da bi se mladi cim bolj vtiveli v podobo tega 
casa, smo torej v ospredje posta viii problem slovenskega 
tloveka in njegovo tivljenje med obema vojnama, politic
na in vojaska zgodovina pa nas je zanimala Ie v prvem 

delu, ko smo opozorili na trpljenje nasih Ijudi v casu pr
ve svetovne vojne (poudarek smo dali soski fronti) in na 
negotovost tik po njej. V tern kontekstu smo se morali 
dotakniti negotove usode Siovencev v zvezi z mejnimi 
vprasanji in se zlasti opozoriti na veliko vlogo generala 
Maistra .in njegovih borcev za severno mejo. 

Da bi osnovnosolci cim bolj celovito spoznali to ob
dobje z razlicnih perspektiv, smo jim v literaturi navedli 
tudi novejse dele 0 tivljenju podjetnika Matka Curka kot 
primer dela, ki se dotika problematike nastajajocega slo
venskega podjetnistva. 

Na tokratnem tekmovanju se nismo pretirano ukvarja
Ii s politicnimi razmerami tega tasa, ker se nam je zdelo, 
da je za osnovnosolce pomembnejse osvetliti iivljenje in 
razmere, v katerih so tivele njihovi babice in dedki, kot pa 
sarna politika. Stem smo tudi sledili modernim trendom 
evropskega pouka zgodovine, ki poudarjajo premik od 
politicne in vojaske zgodovine k zgodovini .povprecne
ga, cloveka, k umetniskim, znanstvenim in drutbenim do
seikom tega obdobja. 

Zasnova obeh testnih pol je bila torej zasnovana glede 
na zgoraj opisana dejstva. Pri snovanju nalog smo skusali v 
tim vetji moini meri vnesti vse tiste elemente, ki spodbu-



Tekmovanja 

jajo in razvijajo proeesno razmisljanje. Tekmovalke in tek
movalci naj bi ob nalogah razmisljali, ugotavljali, analizira
Ii in ski epa Ii. Pray zaradi tega so bile naloge po svoji struk
turi razli~no sestavljene, vsebovale so odlomke iz viray in 
literature, iz katerih je bilo treba izpeljati ugotovitev, treba 
je bilo analizirati grafe ali iz slikovnega grad iva razbrati od
govor na vprasanje. Pri sestavljanju smo se trudili, da bi ~im 
ve~ nalog sprasevalo >zakaj«, ne pa .kdo. in .kdaj •. 

Pray zaradi tega so naloge zanimive in spodbudno je, 
da si jih vedno ve~ nasih u~iteljev jemlje tudi kot primer 
za sestavo svojih testnih nalog. To pa je dober znak, da 
se pouk zgodovine vse bolj premika iz transfernih k pro
eesnim znanjem. 

Teiko je na pamet oeenjevati, koliksen je vpliv sodobnih 
pristopov pri snovanju tekmovalnih nalog na sam pouk, 
upam pa si trditi, da je velika ve~ina uciteljev zgodovine z 
nalogami in s koneeptom tekmovanja zadovoljna. To nam 
kaiejo tudi rezultati ankete, ki smo jo izvedli pred dvema le
toma in v kateri so se u~itelji pohvalno izrekli 0 nasem pri
stopu k izvedbi tekmovanja, pa tudi 0 sami zasnovi nalog. 

Letosnje tekmovanje je bilo glede na stevilo udeleien
eev pribliino enako kot ie vsa prejsnja leta. Tekmovalo je 

••••••••••• ••• •••••••• 

nekaj manj kot deset tiso~ osnovnosolcev, na tekmovanju 
pa sodelujejo vse slovenske osnovne sole. Nekaj ve~ kot 
3500 je bilo dobitnikov branastih priznanj, 640 srebrnih 
in 192 zlatih. Treba pa je omeniti, da se tekmovanja niso 
udeleiili Ie tekmovalke in tekmovalci iz zaklju~nega razre
da osemletne ali devetletne osnovne sole, pa~ pa tudi 
pribliino 10 % tistih iz osmega razreda devetletke, ki se s 
tekmovalno problematiko (Slovenei in svet 1914- 1939) 
pri rednem pouku se sploh niso sre~ali. Iz tega lahko 
sklepamo, da je interes za tekmovanje velik in da je ven
darle med tekmovalkami in tekmovalci tudi preeejsen de
lei tistih, ki se za udeleibo na njem ne odlo~ajo zgolj za
radi to~k pri vpisu v srednjo solo. 

Tudi to leta je tekmovanje organizaeijsko in tehni~no 
potekalo brez ve~jih zapletov, ~eprav je res, da bomo mo
rali tudi v prihodnje se bolj izpopolnjevati to~kovnike in 
popraviti tudi nekatere to~ke pravilnika 0 tekmovanju. So
delovanje z u~itelji je bilo tudi letos kot vsa leta do sedaj 
zelo korektno in pray njim gre velika zahvala, da so dob
ra poskrbeli tako za pripravo tekmovalk in tekmovaleev 
kot tudi za samo izvedbo osmega tekmovanja iz znanja 
zgodovine v osnovni soli. 

•• • • •••••••••••••• 
Mag. Andreja Va/it Zupan, Tehniski so/ski center v Kranju 

Cetrto srednjesolsko drzavno 
tekmovanje iz znanja zgodovine 

V soboto, 2. aprila 2005, so se v Tehniskem solskem 
eentru v Kranju zbrali srednjesolci iz stiriinsedemdesetih 
slovenskih srednjih sol, da se pomerijo v znanju zgodo-

Fotografija 1: Vrve"i. v solski avli v casu odmora med pis
nim in terenskim delom tekmovanja. 
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vine. Tema letosnjega tekmovanja je bila Industrializaciia 
v 19. stoletju, ki je obenem tudi ena od maturitetnih tem 
za leto 2005. V ~udovitem soncnem vremenu je na Zla
tem polju, kjer stoji solsko poslopje TSC Kranj, vrvelo ie 
zgodaj zjutraj, ko so prispele prve ekipe skupaj s svojimi 
mentorji. V imenu ministra RS za sols(Vo in sport dr. Mi
lana Zvera je mlade zgodovinarje pozdravila Metka Zev
nik, v. d. direktoriee Direktorata za osnovne sole in vrtee. 
Ob spodbudnih besedah direktoriee in ravnateljiee TSC 
Kranj Andreje Poga~nik ter zvokih glasbe so se tekmoval
ei razsli po razredih, kjer so v eni uri pisnega preverjanja 
razgrnili svoje znanje 0 industrializaeiji. 

Po prigrizku je bilo na vrsti terensko delo. Ekipe dija
kov so pohitele na uliee Kranja, kamor so jih usmerjala 
pisna navodila. Spoznavali so stara mestno jedra, obmoc
je stare elektrarne in Majdi~evega mlina ter kranjski in~ 
dustrijski bazen ob reki Savio Medtem so njihovi mentor
ji ie popravljali teste s pisnega preizkusa. Po prihodu ekip 
s terena in kosilu je sledilo predvajanje prvega slovenske
ga eelove~ernega filma V kraljes(Vu Ziatoraga iz leta 1931, 
ki ga je z glasbeno spremljavo oplemenitil znani sloven
ski tolkalee Zlatko Kau~i~. 
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Fotografiia 2: Ob solskem igriscu, kier so tekmova!ci 
odhaiali na terenski del in oddaiali izpalniene vprasalnike. 

Nestrpno prieakovana razglasitev rezultatov je postreg
la z nekaterimi presenecenji. Sedem dijakov je prejelo zla
la, triindvajset dijakov srebrna, vsi sodelujoei pa bronasta 
priznanja. Prvo mesto med najboljsimi mladimi zgodovi
narji in najvisje stevilo toek je dosegel Dominik Zver iz 
Dvojezicne srednje sole Lendava (mentorica prof. Silvija 
Hajdinjak Prendl), drugo mesto je osvojil Matej Jemec iz 
Gimnazije Skofja Loka (mentorica prof. Sonja Gartner), 
tretje mesto pa si delijo Larisa Cehovin iz Gimnazije Ce
Ije - Center (mentorica prof. Barbara Arzensek), Petra Mik
lie iz Gimnazije Ledina (mentorica prof. Darja Mlakarl. 
Matjat Zadnik iz Gimnazije Piran (mentorica prof. Sonja 
Bizjak), Simona Medved iz Gimnazije Ptuj (mentor prof. 
Bostjan Seruga) ter Tomat Mesar iz Gimnazije Solskega 
centra Nova Gorica (mentorica prof. Katja Mahoreie). 

V ekipnem sestevku je bila najboljsa sola Gimnazija 
Celje - Center (mentorica prof. Barbara Arzensekl. na 
drugem mestu je bila ekipa Gimnazije Ledina (mentorica 
prof. Darja Mlakar) tretje mesto pa si delita Gimnazija 
Skofja Loka (mentorica prof. Sonja Gartner) in Solski cen
ter Postojna (mentorica prof. Sonja Skrlj Poekail. Najbolj
si mladi zgodovinarji so poleg priznanj prejeli tudi prak
tiene nagrade. 

•••••••••••••••••••••••• 

Fotografiia 3: Podelitev priznani naibolisim mladim 
zgodovinariem. 

V Drustvu uciteljev zgodovine Siovenije, ki je poleg 
sole, kjer poteka tekmovanje, vsakoletni organizator tek
movanja, ugotavljamo vedno vecje stevilo mladih, ki zeli
jo preizkusiti svoje znanje na tekmovanju mladih zgodo
vinarjev. Izjemno mnoiicna so solska tekmovanja, kjer 
prejmejo bronasta priznanja vsi tekmovalci, ki dosetejo 
vee kot 90 % tock Stevilo mladih zgodovinarjev, ki so so
delovali na zakljuenem tekmovanju v Kranju, je preseglo 
pricakovanja. Najboljsim dvesto petindvajsetim udelezen
cern kranjskega tekmovanja moramo pristeti v povpreeju 
pet tekmovalcev z bronastim priznanjem na vsaki izmed 
sodelujoeih sol ter dodati se vse druge tekmovalce, ki so 
sodelovali na solskih izbirnih tekmovanjih. Tako dobimo 
presenetljivo mnotico srednjesolcev, ki so se v letosnjem 
solskem letu pomerili v znanju zgodovine. Zanimanje 
mladih in pripravljenost njihovih mentorjev, da svoje 
strokovno znanje usmerijo v pripravo svojih dijakov na 
tekmovanje ter sodelujejo pri popravljanju pisnih preiz
kusov na drtavnem tekmovanju, zavezuje organizatorje 
tekmovanja k se boljsim pripravam in izvedbi tekmovanja. 
Dosedanji organizatorji drtavnih tekmovanj smo si zato 
obljubili izmenjavo izkusenj in oblikovanje koristnih na
potkov za prihodnja leta. 

• •••••••••••••••••••••••• 

CD-ROM Test maker. Electronic Teacher tools. 
Creating America. 
A History of the United states, McDougal Littell, 2001 

CD-ROM z naslovom Izde
lovanje testov, Elektronski pri
pomoeek za ucitelje se nanasa 
na zgodovino Zdrutenih drtav 
Amerike oz. istoimenski uebe
nik. CD-ROM je izredno zani
miv, saj vkljueuje celotno di
dakticno-metodicno gradivo, 

ki ga ucitelj lahko uporabi za pripravo uene ure ter tu
di motnosti izbire razlienih te pripravljenih aktivnosti 
ucencev. Sestavljen je iz dveh delov. 

Prvi del omogoca sestavljanje testov. CD-ROM te vse
buje vprasanja, ki se nanasajo na zgodovino Amerike in 
so razdeljena v 32 poglavij. Za vsako poglavje so ze po
stavljeni naslednji tipi nalog: esejske naloge, naloge ob
jektivnega tipa: naloge dopolnjevanja, naloge urejanja, 
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naloge alternativne izbire (pravilno/napaeno) in naloge z 
izbirnimi odgovori. Pri vsakem vprasanju pa je prikazan 
tudi mozen odgovor, nivo vprasanja (nizji ali visji) in tu
di predmetna sposobnost, ki jo to vprasanje preverja. 
Najpomembnejse sposobnosti, ki jih vprasanja preverja
jo, so povezane z znanjem, razumevanjem, analizo, primer
javo, razlago, vrednotenjem, interpretacijo, klasifikacijo in 
organizacijo podatkov, dogodkov in procesov. Ueitelj lah
ko izbira naloge, jih kopira v posebno okno, na koncu pa 
tiska. Raeunalnik pa poskrbi za obliko testa. 

Drugi del pa je elektronski pripomoeek. Vsebuje pri
blitno 2000 strani metodienega gradiva, ki se nanasa na 
32 poglavij ameriske zgodovine (od leta 1500 do konca 
20. stoletja). Za uporabo je treba namestiti Adobe Acro
bat Reader 4.0 in Nescape Navigator 4.08. CD-ROM 
vsebuje raznoliko metodieno gradivo, npr. razliene nalo
ge, ki se nanasajo na pisne in slikovne vire, grafiene pred
stavitve uene v5ebine, naloge za kritieno razmisljanje (v 
obliki barvnih prosojnicj, uene lisle z razlienimi nalogami, 
primere uenih priprav, primere interdisciplinarnih projek
tOY, medpredmetnih povezav in alternativnega ocenjeva
nja ter raziskovalne naloge, standardne teste itd. Metodie
nega gradiva je veliko, vendar pa program omogoea, da 

ueitelji sistematieno izbirajo gradivo po poglavjih ali pa 
po vrstah grad iva. Celotno gradivo pa je tudi prevedeno 
v spanski jezik. Zalozba dovoljuje tiskanje in fotokopira
nje doloeenih strani iz CD-ROM-a za solsko uporabo. 
Elektronski pripomoeek tako omogoea, da ueitelj pripra
vi ueno uro s pomoejo tega grad iva. CD-ROM tudi omo
goea, da ueitelji shranjujejo izbrano metodieno gradivo 
po dnevih, saj vkljueuje tudi koledareek. 

CD-ROM je neverjeten, saj vsebuje uene priprave, pro
sojnice, uene delovne liste, skratka vse, kar potrebuje uei
telj za poueevanje. Ueni delovni listi pa vkljueujejo razno
vrstne naloge, ki razvijajo tudi viSje kognitivne elemente 
oz. zgodovinsko misljenje. CD-ROM je zanimiv tudi iz di
daktieno-metodienega stalisea, saj predstavlja raznovrstne 
aktivnosti, dejavnosti in naloge, ki se nanasajo na uebe
nisko vsebino. Vsak ueitelj lahko ze pripravljene naloge in 
uene lisle spremeni ter prilagodi posebnostim ueencev. 

Informacije 0 tej zalozbi se lahko dobijo tudi na: 
http://www.mcdougaIJitteIJ.com. kjer so za uebenik 0 

ameriski zgodovini 'Creating America' na voljo tudi pri
meri nalog, aktivnosti, uenih listov, uenih priprav ipd. 

Dr. Danijela T~kan 

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

Sole nasih babic. 
Izobrazevanje deklet v Ljubljani. 
Arhiv Republike Siovenije, Zgodovinski arhiv Ljubljana 
in Siovenski ~olski muzej, 2003. 

Videokaseta, dolzina: 20 minut. 

Leta 2000 so v Arhivu Republike Siovenije pripravili 
razstavo Sole nasih babic s podnaslovom lzobrazevanje 
deklet v Ljubljani. Ob razstavi se je porodila ideja za sne
manje istoimenskega izobrazevalnega filma, za katerega 
so scenarij napisale Natasa Budna Kodric, Tatjana Hojan 
in Aleksandra Serse, posnet pa je bil v produkciji Arhiva 
Republike Siovenije in s sodelovanjem Zgodovinskega ar
hiva Ljubljana ter Siovenskega solskega muzeja. Film je bil 
dokonean leta 2003, vkljueuje pa posnetke starih doku
mentov, fotografij in sodobnih posnetkov Ljubljane, ki se 
vsebinsko nanasajo na temo. 

Pred solsko reformo Marije Terezije so se dekleta izo
brazevala doma, premoznejsa pa tudi v zasebnih in sa
mostanskih solah. Ljubljanska dekleta so imela moznost 
izobrazevati se pri klarisah od leta 1648 in pri ursulinkah 
od leta 1703. V Ljubljani je v IZ stoletju delovalo sedem 
mesanih Ijudskih sol, v katerih so poueevali deeke in dek
lice. Solska reforma Marije Terezije leta 1774 je uvedla 
obvezno solanje obeh spolov ne glede na stan. Kljub re-

formi pa je trajalo se vee kot ISO let, da je obvezno so
lanje zazivelo tudi v vsakdanjem zivljenju. Dekliske Ijud
ske sole so po reformi Marije Terezije delovale pri samo
stanih, zupniseih, zasebnih uCiteljicah in lastnikih tovarn. 
Prva slovenska dekliska sola je bila ustanovljena leta 
1875 pri sv. lakobu v Ljubljani; delovala je poleg nemske. 
Po potresu 1895 so jo preselili v novo stavbo, v kateri da
nes deluje Zavod laneza Levca. Sestre ursulinke so pri so
lanju Ijubljanskih deklet odigrale pomembno vlogo. Vo
dile so vrtec, notranjo in zunanjo Ijudsko solo, 
gospodinjsko solo in ueiteljisee. Delovale pa so tudi za
sebne dekliske sole, med katerimi je znana sola v sirotis
nici pri zavodu baron ice Lichtenthurnove, v kateri so se 
lahko solale revnejse deklice. Znana gojenka te sole je bi
la poznejsa pisateljica Zofka Kvedrova. Delovali pa sta tu
di dye Ijudski soli za otroke delavk Ijubljanske tobaene 
tovarne in predilnice. 

Dekleta so se lahko solala tudi v meseanskih solah kot 
visji obliki Ijudskih sol. Vee meseanskih sol je bilo usta-
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novljenih po prvi svetovni vojni, delovale pa so kot nitje 
srednje sole. 

Dekleta so se lahko izobrazevala tudi v industrijskih 50-
lah, kjer so se urile zlasti v rocnih spretnostih, kot je bilo na 
primer vezenje. V teh solah so poucevale tene uciteljev. Pr
va taksna sola je bila ustanovljena leta 1781 pri sempetr
ski Ijudski soli, najbolj mana pa je delovala pri ursulinkah. 
Industrijske sole so ob koncu 19. stoletja zamenjale prave 
obrtne sole. V njih so dekleta poucevali rocnih del, gospo
dinjstva in krojenja ter sivanja oblek. Prva obrtna sola za 
dekleta je bila ustanovljena leta 1888, delovala pa je v 
Gruberjevi in sosednji Virantovi palaCi. Zaradi pomanjkanja 
prostora in z odlocilno pomocjo tedanjega zupana dr. Iva
na Hribarja, ki je bil zelo naklonjen izobratevanju zensk, so 
leta 1911 odprli novo poslopje obrtnih sol na Mirju ob M
kercevi cesti, kamor se je preselila tudi obrtna sola za dek
leta. V tern poslopju deluje vee sol se danes. 

Najstarejse strokovne sole 5 slovenskim ucnim jezi
kom so bile babiske sole. Znane so bile tudi gospodinj
ske sole, prvo pa so odprle ursulinke. Zenske so se lahko 
solale tudi na trgovskih solah. 

Gimnazije in fakultete so skoraj do konca 19. stoletja 
ostaJaJe za dekleta zaprte. Veljalo je celo prepricanje, da 
se dekleta DlSO sposobna solati na gimnazijah, kaj sele na 
fakultetah. Priporocali pa so jim izobratevanje na srednjih 
solah za dekleta, licejih in na uciteljisCih. Slednja so dek
letom nudila visjo izobrazbo, zaposlitev, zaslutek in ne
odvisnost. Znana Ijubljanska uciteljica in izobratevalna 
dama, kot so jo imenovali, Marija Wessner je v tern casu 
pomen izobratevanja deklet ocenila v ten ski samostoj
nosti. Ob koncu 19. stoletja pa so v habsburski monarhi
ji dovolili koncati gimnazije in fakultete tudi te prvim 
tenskam. Prva slovenska zdravnica v tem casu je postala 
Eleonora lenko Groyer. Z nastankom Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Siovencev je bila v ljubljani leta 1919 ustanov
Ijena slovenska univerza, na kateri je leta 1923 diplomi
ralo tudi prvih deset studentk. 

Videokaseto je motno kupiti v Arhivu Republike Slo
venije na Zvezdarski ul. I v ljubljani (http://www.si
gov.si/ ars/). 

Vilma Brodnik 
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Solska kronika 2003 
- zbornik za zgodovino so.stva in vzgoje 
Siovenski solski muzej, 2003, 1. in 2. stevilka, 392 strani, fotografije, slike. 

Leta 2003 sta v Solskem muzeju izsli dye stevilki 
Solske kronike. V prvi stevilki lahko med drugim pre
beremo se posebej zanimiv clanek 0 metodiki pouka 
fizike pred 120 leti. Gre za nasvete Franca Hauptma
na, kako poucevati fiziko v smislu urjenja ucencev v 
razmisljanju in sklepanju, ki jih je objavljal v ucitelj
skem listu Popotnik med leti 1883/84. Za cas, v ka
terem je Hauptman ucil, so bili njegovi nasveti, kot 
omenja tudi avtor prispevka, revolucionarni, saj je 
takrat stelo predvsem faktografsko znanje. 

V prvi stevilki lahko preberemo tudi zanimive pri
spevke iz rubrike Drobtinice iz solske preteklosti. 

Druga stevilka Solske kronike je obsetnejsa in v 
celoti posvecena solskim kaznim od srednjega veka 
do danes. Celotna stevilka solske kronike se pravza
pray navezuje na razstavo »5tara sola novo tepe: od 
strahu botjega do otrokovih pravic«, ki je bila na 
ogled v solskem muzeju leta 2003. (Ianek z naslo
yom Solske kazni ob uvajanju osnovne sole na 510-
venskem nas popelje v cas druge polovice 18. stolet
ja, v cas, ko je razsvetljena absolutiska Marija Terezija 
vpeljala splosno solsko obveznost. Tako je bila po
stavljena organizacija solskega sistema, njegovo de
lovanje, dolocena so bila glavna nacela, cilji in nor-

me poucevanja ter dela v soli. Takoj po uvedbi splos
ne solske obveznosti je izsla Metodna knjiga, katere 
glavni avtor je bil opat Ignacij Felbiger. V prvem de
lu knjige so zapisana splosna in podrobna metodic
na ter didakticna navodila 0 poucevanju posamez
nih predmetov, drugi del knjige vsebuje natancna 
dolocila 0 uCiteljih, njihovih obveznostih in doltno
stih, tretji del pa vsebuje predpise s podrocja osnov
nega solstva. Iz danka lahko izvemo, kaksna so bila 
v tern casu vzgojna nacela in predpisi, kaj je bilo in 
cesa ni bilo dovoljeno kaznovati, kaksni nacini kaz
novanja so bili dovoljeni in kateri ne. 

Proti koncu 19. stoletja, se posebej pa na prelo
mu stoletja in pred letom 1918, so avtorji prispevkov 
v pedagoskih casopisih ze zelo intenzivno razpravlja
Ii 0 telesnih kaznih v soli. Poleg prispevkov, ki so za
govarjali telesne kazni, je bilo vse vec clankov, ki so 
jim nasprotovali. Zelo zanimiv podatek je, da se je 
po letu 1910 zacelo omenjati, da bi ucenci sami ob
likovali pravila v razredu, zanje odgovarjali in celo 
sodelovali pri izrekanju disciplinskih kazni. Velika 
prelomnica v izrekanju kazni je bilo obdobje po 
koncu 2. svetovne vojne. Telesna kazen je bila z za
konom prepovedana, vendar so se je ucitelji v prak-
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si se vedno posluzevali, namesto nje pa so uvedli 
opomine, ukore in kot najhujso kazen v srednji soli 
- izkljucitev. 

Iz clankov lahko izvemo, da so bile v preteklosti v 
soli stiri oblike kaznovanja: telesne kazni (lasanje, 
pretepanje s palico, zausnice ter klecanje v kotul, 
sramotilne kazni [sramotilni napisi, stanje v kotu, kle
canje v kotul, zapor po soli ter zmerjanje. Prispevki 
nas podrobno seznanijo tudi z razlicnimi pogledi na 
kazni v razlicnih zgodovinskih obdobjih vse do da
nasnjih dnL 

Vsi prispevki, se posebej pa rubrika Spomini na 
solo, so lahko ucitelju bogat vir, ki ga lahko uporabi 
tudi pri pouku zgodovine zlasti ob temah, ki se na
nasajo na solo in izobrazevanje v posameznih zgo
dovinskih obdobjih. Ucencem lahko s citiranimi od
lomki besedil ali s krajsimi povzetki Clankov ter 
zanimivim slikovnim gradivom omogocimo, da sami 
raziscejo in sklepajo 0 oblikah solskih kazni v pre
teklosti in jih primerjajo z danasnjimL 

Sonja Bregar 
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Jelka Melik, Mateja Jeraj: Spoznajmo 
Ljubljano. Vodnik po mestu za otroke 
(male in velike). 
Tehniska zalozba Siovenije, 2005. 
128 barvnih strani, fotografije, rekonstrukcije, slike, zemljevidi 

Avtorici dr. lelka Melik in dr. Mateja leraj, obe iz Ar
hiva Republike Siovenije, sta napisali nov in zanimiv vod
nik po nasi pn';stolnici. Pogled v kataloge in baze podat
kov COBISS/ OPAC v Narodni in univerzitetni knjitnici 
nam sporoca, da je bil prvi t. i. Praktieni vodnik po Ljub
Ijani izdan ob IV. velikem Ijubljanskem sejmu avgusta le
ta 1924. Omeniti velja IUdi Vodnik po Ljubljani s pod
naslovom Tujsko-prometna propagandna brosura, ki ga je 
leta 1931 uredil in zalozil Guido Zupan. Poseben vodnik 
pa je leta 1930 izsel IUdi za Ijubljanska pokopalisca. Ob 
zacetku druge svetovne vojne je leta 1941 izsel tudi kar
tografski vodnik Piccola guida di Lubiana. Po drugi sve
tovni vojni je bilo 0 nasi prestolnici napisanih vee vodni
kov. Prvi nosi letnico 1965 in je dele loteta lavorska v 
obliki kulturnozgodovinskega eseja, ki je dotivel tudi 
filmsko priredbo v vee nadaljevanjih. Leta 1989 pa je Bre
da Mihelie napisala nov vodnik, ki je bil veckrat ponatis
njen IUdi v anglescini, nemseini in italijanseini. V devet
desetih letih preteklega stoletja so izsli se trije kakovostni 
vodniki po Ljubljani, kot so Sprehodi po stari Ljubljani dr. 
Ivana Stoparja, ki je dotivel tudi filmsko upodobitev v vee 
nadaljevanjih, nadalje Plecnikova Ljubljana dr. Petra Kre
(ica in Ljubljanske metarnorfoze Darinke Kladnik, ki je bi
la leta 2004 ponovno izdana z naslovom Preobrazbe 
Ljubljane. Leta 2001 je izsel Arhitekturni vodnik po mo
derni Ljubljani, leta pozneje pa Arhitekturni vodnik po 
Ljubljani s ponatisi in prevodom v anglescino. 

Vodnik Spoznajmo Ljubljano tako nadaljuje dokaj bo
gato tradicijo pisanja vodnikov po nasem glavnem mestu. 
Avtorici v uvodu razlozita teorije 0 izvoru imena nase pre
stolnice kot tudi pripovedko 0 njenem nastanku, poveza
nem z Argonavti. Sledi pregled zgodovine na Ijubljanskem 

prostoru od prazgodovine, prek starega veka z rimskim 
obdobjem, srednjega veka in nato 16., 17, 18., 19. in 20. 
stoletja. Nato nas avtorici popeljeta na sprehode po bolj 
znanih in pomembnih Ijubljanskih ulicah in trgih, nas vo
dita prek znanih Ijubljanskih mostov, nato pa se skupaj 
sprehodimo po Ijubljanskih parkih in vrtovih. Sledi spre
hod mimo stavb, v katerih domujejo razlicni organi drtav
ne oblasti od Drtavnega zbora, vladne palace, sedetev 
predsednika republike in predsednika vlade, do sedetev 
ministrstev in posameznih ambasad, sodisc in Arhiva Re
publike Siovenije. V naslednjih dveh poglavjih obiscemo 
znane Ijubljanske cerkve in gleda'lisca, Opero, Siovensko 
filharmonijo in Cankarjev dom. Poucen je obisk Ijubljan
skih muzejev in galerij, Ljubljanskega, Tivolskega in Ceki
novega gradu, posameznih dvorcev in palac, sledi sprehod 
mimo pomembnih his v mestu, kot so na primer mestna 
hisa, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Neboticnik in Cukrarna. 
Proti koncu pa obiscemo se trgovine, gostilne in hotele, 
glavni zivilski in bolsji trg ter si oddahnemo ob vodnjakih 
in vodometih. Avtorici vodstvo po Ljubljani skleneta se z 
obiskom pomembnih spomenikov in pokopalisca lale ter 
predstavita nekaj za Ljubljano pomembnih moz in eno sa
mo predstavnico zenskega spola, pesnico Lily Novy. 

Vodnik Spoznajmo Ljubljano je pisan v poljudnem in 
prijaznem slogu in namenjen v prvi vrsti otrokom, pa IU
di odraslim, ki jih zanima zgodovina nase prestolnice. Pri
nasa veliko zanimivih in uporabnih podatkov iz zgodovi
ne in sedanjosti nasega glavnega mesta in ga zato 
priporocam IUdi uciteljem zgodovine pri pripravah na 
ekskurzije in terensko dele po Ljubljani. 

Vilma Brodnik 
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Mesto v objemu voda - poplave v Celju 
v 20. stoletju 
Zgodovinski arhiv Celje, 2005, 103 strani, fotografije, 
zemljevidi, preglednice. Zgoscenka s fotografijami 

Med 21. 12.2004 in 31. 3. 2005 je bila v Zgodovin
skem arhivu Celje razstava z naslovom Mesto v objemu 
voda - poplave v Celju v 20. stoletju avtorie Bojane Aris
tovnik iz Zgodovinskega arhiva Celje in Tat jane Kae iz 
Osrednje knjitniee Celje. Ob razstavi sta izsla rudi isto
imenski zbornik prispevkov in zgoseenka s fotografijami, 
ki prikazujejo poplave v Celju v 20. stoletju. 

Zbornik prinasa osem prispevkov. V prvem z naslovom 
Nezadrtno eez bregove strug ... Pop lave v Ce/ju v 20. sto
letju avroriei Bojana Aristovnik in Tatjana Kac kronolos
ko prikateta poplave, ki so skozi zgodovino povzrocile v 
Celju in okolici veliko materialno skodo in terjale eelo 
cloveske trrve. Prispevek zacneta z omembo prve izprica
ne poplave iz leta 270, ko je Savinja spremenila tok in 
pokopala v strugo nagrobne spomenike znamenitih Ce
Ijanov. Za srednji vek ni ohranjenih poroeil 0 poplavah. 
Stevilna poroeila pa so znova ohranjena za novovesko 
obdobje ter zlasti za 19. in 20. stoletje, ko so dokumen
tirana se s fotografijami. Odlika prispevka so tudi stevilni 
odlomki iz easopisnih poroeil 0 poplavah. V tridesetih le
tih 20. stoletja so zaeeli Savinjo in njene pritoke naertno 
regulirati, zacetki regulaeijskih ukrepov pa segajo te v ko
nee 19. stoletja. Kljub temu pa je Savinja poplavljala rudi 
se po regulaciji. Veliko skodo so poplave na Celjskem pov
zroeile rudi leta 1998, pa se leta 2005. Avtorici sklene
ta prispevek z mislijo, prepisano iz publikaeije Vodna uj
ma, ki je izsla po velikih poplavah leta 1998. Poplave 
bode prenehale ogrotati eeljsko obmoeje sele, ko bode 
opravljena obsetna sanacijska dela na eelornem povodju 
Savinje in Sorle, ki bode upoeasnila odtekanje padavin in 
zmanjsala koniee visokovodnih valov. 

Sledi spominski zapis avtorja, sieer hidrotehnienega 
intenirja, Bele Bukviea, z naslovom Hudinjina noc V pri
spevku opisuje dogajanje v noei iz 4. na 5. junij 1954, 
ko je Hudinja opustosila svojo dolino. Poplavo je z dve
ma trrvama v drutini pretivel rudi sam. 

V prispevku z naslovom Nekatere geografske zasnove 
in maCiinosti pogostejsih povodnji na obmoCju Ce/ja av
tor Milan Natek predstavi vzroke za pogostejse poplave 
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na eeljskem obmocju, ki so v obsetnem porecju Savinje, 
ki odmaka Savinjske Alpe, Pohorje in Voglajnsko gricevje, 
ter v tem, ker struga Savinje v Celju v ostrem kolenu za
vije proti jugu. Prikate pa tudi nove motnosti, kako se za
varovati pred poplavami. 

Intenir Miran Trontelj v prispevku z naslovom Poplave 
in meseCna koliCina padavin razloti, da poplave na Celj
skem povzroeajo zlasti obilne jesenske padavine. 

Alenka Zupancic v prispevku Poplavna vamost Celja 
nekoC in danes poudari, da regulaeijska dela niso prepre
cila poplav in da se je treba usmeriti predvsem v ro, kako 
z razlicnimi ukrepi zmanjsati skodo ob poplavah npr. z 
gradnjo protipoplavnih objektov, pri uravnavanju poplav 
pa upostevati tristopenjski pristop, ki se kate v zadrteva
nju cezmernih kolicin vode, hranjenju te vode na obmoc
ju nastanka ter postopnem odvajanju vode. 

Sledi se en prispevek Bele Bukvica z naslovom Savinja 
pa teCe ... , v katerem avtor razmislja, kako Savinjo vkljuci
ti v mesrni organizem. 

Janko Franetic pa koncuje zbornik s prispevkom las
eita, resevanje in pomoC ob naravnih in drugih nesreeah 
in opise sistem zaseite, resevanja in pomoci na drtav
nem, lokalnem in obrarnem nivoju. Na drtavnem nivoju 
deluje Uprava RS za zascito in resevanje, ki deluje prek 
trinajstih izpostav. Ena izmed njih je Izpostava URSZR 
Celje, ki deluje na obmocju eeljske regije, ki jo naravne 
nesrece najbolj ogrotajo, se zlasti poplave. 

Zbornik dopolnjuje zgoscenka s PowerPoint predsta
vitvijo fotografij, ki dokumentirajo poplave na Celjskem 
od leta 1901 do leta 1998. Slikovno gradivo je razdelje
no v tri tematske sklope, in sieer je v prvem predstavljeno 
Celje na razglednieah v 20. stoletju. V drugem sklopu si 
sledijo fotografije, ki dokumentirajo poplave v letih 1901, 
1925, 1926, 1931, 1933, 1934, 1936, 1954, 1964, 
1990 in 1998. V zadnjem sklopu pa so na fotografijah 
predstavljeni se utrinki z razstave 0 poplavah v Celju v 20. 
stoletju. 

Vilma Brodnik 
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Zapiski iz zgodovine 

Melita Kladnik, Osnovna sola Janka Glaserja, Ruse 

BURSKA VOJNA 1899-1902 
IN SLOVENSKO CASOPISJE 

Na kratko 0 burski vojni 

Proti koncu 19. sto1etja sta se na tleh Jutne Afrike po 
do1gotrajnih trenjih med Britanci in nizozemskimi prise
Ijenci oz. njihovimi potomci - imenovanimi Buri (Boers -
kmetje) izoblikovali dYe britanski koloniji - Cape in Na
tal in dYe neodvisni republiki - Svobodna drtava Oranje 
in Transvaal. 

l odkritjem zlata v Juini Afriki pa so nastopili povsem 
novi casi, saj so se v detelo zaceli zgrinjati vedno novi 
priseljenci. Predvsem Britanci, ki so jih Buri, v glavnem 
kmetovalci, poimenovali »Uitlanders«. 

Te zlatokope, Uitlanderje je traansvaalska v1ada moc
no obdavcila in jim ni hotela priznati nobenih po1iticnih 
pravic, se posebej pa ne volilne pravice. 

Razen zlata pa so ob rekah Oranje (Orange) in Vaal 
ter okrog mesta Kimberley nasli diamante, kar je se pod
tgalo pohlep taksnih Ijudi, kot je bil britanski financni 
mogocnik Cecil Rhodes. 

Buri, ki so v 19. stoletju uspeli ustvariti dye drtavi, pa 
so - kljub svojemu lastnemu boju za neodvisnost - ne
usmiljeno teptali pravice afriskih domorodcev. Sami so se 
imenovali »prave Africane«, Afrikanerje, svoj jezik pa »af
rikaans«, ceprav je bil Ie nizozemsko narecje. 

Povod za izbruh burske vojne je bil vdor britanskega 
Jamesovega oddelka iz Becuane v Transvaal z vednostjo 
in sodelovanjem velikega kolonizatorja Cecila Rhodesa in 
britanskega minima za kolonije Josepha Chamberlaina. 

Ta oddelek naj bi opogumil »Uitlanderje« v Transvaalu, 
da bi se uprli burski vladi in predsedniku republike Paulu 
Kruegerju. 

K izbruhu vojne je veliko prispeval britanski visoki ko
misar za Jutno Afriko - lord Milner, ki je 5 svojo politiko 
na pogajanjih 5 Kruegerjem nenehno zaostroval polotaj. 

Vojna, ki jo imenujemo burska vojna, je izbruhnila po 
vojni napovedi Burov Angletem oktobra 1899. 

Razdelimo jo lahko na tri izrazitejsa obdobja: 
- V prvem obdobju je znacilna vojaska pobuda burskih 

oddelkov in njihov vdor v Natal. 
- Drugo obdobje se je koncalo oktobra 1900 z begom 

predsednika Kruegerja. 
- V tretjem obdobju pa je bilo v ospredju gverilsko voj

skovanje Burov, proti kateremu so se Britanci bojevali 
5 kazenskimi oddelki, 5 sistemom utrdb in 5 koncen
tracijskimi taborisci. Vojna je trajala do 31. maja leta 
1902, ko je bil ratificiran mir v Pretorii. 

Burska vojna 1899-1902 
v slovenskih casopisih 
Siovenec in Siovenski narod 
ter nemskem casopisu 
Marburger zeitung 

V nadaljevanju bo prikazano, koliko in v prid katere 
strani se je pisalo v konservativnem Siovencu in liberal
nem Siovenskem narodu ter v nemskem casopisu Mar
burger leitungu. Hkrati bo predstavljeno, kateri casopis je 
tem dogodkom namenjal najvec pozornosti in kaksen je 
bil pribliten casovni zamik med dogodkom, ki se je zgo
dil v Juini Afriki, in opisom tega dogodka. 

Omenjeni casopisi so bili izbrani zato, da bi si late ustva
rili podobo, kaj in koliko se je smelo vedeti v okviru nekega 
»casopisnega« kroga na prelomu sroletja v slovenskih dete
lah. Vsekakor je zanimiva primerjava med temi casopisi in 
njihov odnos do burske vojne, ob kateri se niso zastavljala 
Ie politicna vprasanja, temvec tudi mnoga mora Ina. 

Med oktobrom 1899 in majem 1902 je poleg clan
kov objavljenih tudi vecje stevilo telefonskih in brzojav
nih sporocil, ki katejo na veliko zanimanje za dogodke v 
Juini Afriki. 

V casopisu Slovenec je bilo med oktobrom 1899 
in majem 1902 objavljenih 1936 clankov 0 burski voj
ni. Najvec je 0 dogajanjih v Jutni Afriki povedala rubri
ka Vojska v Jutni Afriki, vendar ta rubrika po juniju 
1900 izgine. lelo velik odstotek (68,95 %) porocil je 
pod rubriko Telefonska in telegrafska sporocila. Ta so 
najveckrat prisla iz Londona, Pretorie, Bruslja, Haaga, 
vendar so bila skopa, kratka ter jedrnata in so opisova
la Ie najbolj kljucne vojaske in politicne dogodke v zve
zi z vojno. lamik med dogodki v Jutni Afriki in clanki, 
ki opisujejo te dogodke v Siovencu, se giblje med enim 
dnevom in tednom dni. Dne 26. maja 1900 je bil v ca
sopisu Siovenec velik oglas, da je izsla izredno zanimi
va knjiga 5 podobami Burska vojska, ki jo je zalotil A. 
Turk v Ljubljani. Siovenec pise tudi 0 domacem tragic
nem dogodku v zvezi 5 to vojno. Poroca, kako se je se
demnajstletni pekovski vajenec Karol Moravic, velik pri
jatelj Burov, obesil zaradi smrti generala Jouberta. Ob 
prebiranju tedanjega Siovenca nastane vtis, da so bili 
Ijudje v tedanjem casu zelo obcutljivi za vse, kar se je 
dogajalo po svetu, ceprav je bilo vesti 0 teh dogodkih 
mnogo manj, kot jih je na voljo danes. V danasnjem ca
su smo Ijudje »bombardirani. z vestmi z vsega sveta, kar 
nas je povsem otopilo. Cutiti je neko neobcutljivost, 
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nismo vee zmozni pravega soeustvovanja, v nasprotju z 
Ijudmi izpred stotih let. 

Casopis tudi veliko poroea 0 angleskih izgubah in po
razih, manj 0 burskih, npr. v elankih .Izgube Angletev v 
Jutni Afriki. (6. julij 1900), .Angleski neuspehi v Jutni 
Afriki« (11. avgust 1900), ,Angleske izgube v Juzni Afriki. 
(14. avgust 1900)' ,0 nesposobnosti angleskih castni
kov. (4. september 1900), .Angleske izgube v burski voj
ni. (7. september 1900). 

Clanki, v katerih easopis izraza naklonjenost Burom, so 
npr. Nztrajnost burskih bojevnikov. (25. avgust 1900), ,Bur
ska deputacija pri ruskem ca~u. (29. avgust 1900), .Kako se 
burski general Dewet sali z Angleti. (18. okcober 1900). 

V casopisu Slovenski narod je bilo med oktobrom 
1889 in majem 1902 napisanih 1738 elankov 0 burski 
vojni. Najvee elankov se nanasa na rubriko Vojna v Jutni 
Afriki. Zelo malo C1ankov je zunaj te rubrike, ki se pojav
Ija eez celotno obdobje burske vojne 1899-1902. Kar 
71,34 % elankov pa prihaja iz rubrike Telefoniena in brzo
javna sporoeila. V tej rubriki se pojavlja najvee sporoeil iz 
Londona, Bruslja, Haaga, Amsterdama, Pretorie. Ta sporo
eila so tudi v Siovenskem narodu kratka, jedrnata, skopa 
in opisujejo Ie najbolj kljuene vojaske in politiene do
godke v zvezi z vojno. Casovni zamik med dogodki v Jut
ni Afriki in elanki, ki te dogodke opisujejo, se giblje med 
priblitno enim tednom do sed em ali izjemoma tudi vee 
dni. Clanki so napisani veeinoma v prid Burom, eeprav 
vendarle manj eustveno, kot je to zaslediti v Siovencu. 
Mnogo manj pa opisujejo zanimivosti, npr. dogodke, ki 
so spremljali bursko vojno. Osredotoeajo se bolj na po
litiene ter vojaske dogodke te vojne. 

Precej pa je easnik pisal 0 stroskih vojne, ki so jih imeli 
Angleti, ter nasploh 0 finaneni plati tega vojnega spopada. 

V nem$kem casopisu Marburger Zeitung je bilo ob
javljenih neprimerno manj elankov kot v slovenskih easo
pisih Siovenec in Siovenski narod. Mnogo manj je zasle
diti telegrafskih sporoeil. Zanimivo pa je, da v tem 
easopisu do polovice leta 1901 pisejo v prid Anglezev in 
sele proti koncu vojne zaenejo soeustvovati z Buri. Simpa
tiziranje z Angleti gre najbrt pripisati vedno izrazitejsemu 
imperialistienemu razmisljanju Nemcev, na to pa so najbrt 
vplivale tudi finanene koristi Nemcev v Jutni Afriki. 

Analiza clankov iz Siovenca 
in Siovenskega naroda 

Poudariti je treba, da je casopis Slovenec pisal v 
glavnem v prid Burom, velikokrat so komentatorji izratali 
celo doloeeno eustvenost. Taksni elanki so npr. ,Simpati
ja cele Evrope za .Bure. (4. nov. 1899), .Cecil Rhodes -
kot opica. (4. januar 1900), .Angleski poraz. (31. januar 
1900). Veekrat je motno razbrati, da so Angleti sporoei
la z juinoafriskega bojisea, ee so Ie mogli, cenzurirali. 

27. aprila 1900 je na prvi strani easopisa elanek .Bur
ska vojna. sporoeal: ,Zgodovina uei, da vsak narod pri
tne propadati v dobi, ko je na vrhuncu svoje moei.. Hkra-

zgodovine 

ti pa elanek sporoea, da so Buri izdali knjiiico, v kateri 
opisujejo vse krivice, ki so jih pretrpeli od Angletev. 

Veekrat je v easopisu omenjeno, da so Angleti kupo
vali za vojno v Jutni Afriki konje z Ogrske (17. marec 
1900, 11. april 1900, 17. julij 1900, 25. julij 1900). 

21. septembra 1900 je objavljen tudi elanek .Kaj sem 
dotivel v vojni v Transvaalu?, v katerem je opisano pre
davanje Egona Moscherja, ki se je boril na jutnoafriskem 
bojiseu na strani Burov. 10. januarja 1901 pise easnik 0 

burski vojni kot 0 boju med pastirjem Davidom (Buri) in 
velikanom Goljatom (Angleti). 

28. januarja 1901 je bilo v okviru Telefonskih in brzo
javnih sporoeil sporoeeno, da bode Newyoreani prosili 
britanskega kralja Edvarda VII., naj ustavi vojno z Buri. 

1. februarja 1901 je bil objavljen elanek .Kitchnerje
YO' elovekoljubje v .Jutni Afriki., ki razkriva neelovesko 
ravnanje Angleiev z burskimi ujetniki. Istega dne je v 
elanku zapisano, kako so hoteli trije vrli slovenski fantje 
pobrisati k Burom v vojsko. 

7. februarja 1901 v clanku ,Buri in easopisje' pise, kako 
Burom ni bilo veliko mar, kaj je 0 njih pisalo easopisje. 

8. februarja 1901 je Siovenec zopet poroeal 0 areta
ciji mladega slovenskega fanta, ki je ielel med vojskujo
ee Bure. 28. februarja 1901 pise v elanku ,Koliko velja 
Anglete en Bur«, da vsak teden stane Angleie vojna 75 
milijonov frankov. 

2. marca 1901 je bil objavljen zanimiv clanek .Angleii 
proti vojski z Buri., v katerem pise 0 nasprotovanju velikega 
stevila prebivalcev Britanskega otocja vojni v Jutni Afriki. 

22. marca 1901 objavlja easnik, da je dal francoski po
litik Henry Rochefort pobudo za ustanovitev mednarodne 
loterije, iz katere bi sla zbrana sredstva za pomoe Burom. 

2. maja 1901 znova pise, kako si Angleii ielijo miru. 
14. maja 1901 pise v elanku .0 pravih vzrokih juino

afriske vojne', da je clan angleske spodnje zbornice 
Markham govoril v parlamentu, kako je vojna posledica 
brezvestnih denarnih spekulantov in firm ter posledica Ja
mesonove zveze. Ta Markham je bil deleien velike pohva
Ie v angleskem parlamentu. 

IS. maja sporoea elanek .Sklepi juinoafriske komisije 
za odmero odskodnine Nizozemcem«, da dobijo Ie-co sa
mo driavi prijateljsko razpoloteni Ijudje. 

20. maja 1901 je bil objav1jen elanek .Crnci proti Burom« 
o tern, kako Angleti hujskajo erno prebivalstvo proti Burom. 

22. junija 1901 pise v elanku .Angleii za Bure., kako 
je bil v Londonu shod, na katerem so prebivalci obsojali 
grdo ravnanje angleske vojske z Buri. 

11. julija 1901 elanek .Kralj Edvard in Buri. poroea, 
kako je le-ta ostro nastrojen proti burskemu prebivalstvu. 

8. avgusta 1901 pa lahko v Siovencu v elanku ,Interesi 
avstrijskih podanikov v JUini Afriki. izvemo, kako avstrijska 
vlada zelo slabo zastopa interese svojih drtavljanov v Juini 
Afriki, saj so le-ti v veeini primerov slovanskega porekla. 

V casopisu Slovenski narod pa se velikokrat pojav
Ijajo povsem vsakdanji naslovi, kot so Nojna v Transva
alu. (2., 13.oktober 1899), Nojna s Transvaalom. (4. ok
tober 1899), .Angleska vojna s Transvaalom. (5. oktober 
1899), .Anglija in Transvaal. (9. okcober 1899), Nojna v 
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Jutni Afriki« (18., 19., 25. oktober 1899). Velikokrat se 
pojavljajo clanki, naslovljeni Ie Nojna v Natalu« (6., Z, 8., 
10., II. november 1899). Med zajetnejse clanke spadajo 
.Kako snubijo Boerci, (Z oktober 1899), Nojna moe Bo
ercev« (10. oktober 1899), .NilOzemci in Buri, (16. ok
tober 1899, .Rusija in transvaalsko vprasanje, (18. okto
ber 1899), .Transvaalsko vprasanje v angleskem 
parlamentu, (21. oktober 1899), .Rusija, Francija, Nemci
ja in Anglija ter Transvaal, (24. oktober 1899). 

PrivoSCljivost zacutimo v clanku Neliki poraz Angletev 
v Juzni Afriki« (3. november 1899) ter «Anglezi lOpet 
premagani« (12. december 1899). Da Angleti cenzurirajo 
sporocila, ki gredo iz Jutne Afrike, izvemo iz clanka .An
gleska vojna cenzura« (15. november 1899). 

Nekajkrat se pojavi clanek .Izvor razmer v Juzni Afri
ki« (Z, 29., 30. november 1899). Naklonjenost Burom 
opazimo v clankih .Angleske grozovitosti v sedanji vojni, 
(12. december 1899), »Severno-americanski kongres za 
Bure« (16. december 1899) ter Nojna Burov in Anglezev 
- cirkuska pantomima« (12. januar 1900). Precej se je pi
saiD tudi 0 Pavlu Kruegerju (22., 2Z december 1899). 

S financno platjo vojne je povezan clanek .Kaj velja 
Anglijo sedanja vojna?« (13. februar 1900). Clanek .Teta 
Joubert' pa pise, kako junaska je zena generala Jouberta, 
saj mota spremlja na vsa bojisca (22. februar 1900). 

24. februarja 1900 je izsel clanek .Brosura 0 dosed a
nji angleski politiki v Juini Afriki" ki govori 0 tem, da je 
pod vplivom transvaalskega tajnika dr. Reitza izsla brosu
rica pod naslovom Stoletje polno krivic. Brosurica opisu
je krivice, ki so jih Buri utrpeli 5 strani Anglezev. 

o prisotnosti Rdecega kriia v Juini Afriki pise clanek 
24. marca 1900. 

30. marca 1900 sta prisotna dva clanka .Joubert 
umrl. in .Neusmiljeni Buri<. 

Maja 1900 se vesti iz Juinoafriskega bojisca skrcijo Ie na 
rubriki Vojna v Juini Afriki in Telefonicna in brzojavna poro
cila. Podobna situacija je tudi v naslednjih mesecih leta 
1900. le tu in tam se pojavlja kak clanek z dokaj .klisej
skim« naslovom .Buri in Angleii« (21., 29., 28., 30. avgust, 
I. september, 6. oktober 1900) ali pa .Anglesko-burska voj
na, (2., 13. avgust 1900). Zajetnejsi clanki leta 1900 so 
.Stroski jUinoafricanske vojne« (31. julij 1900), .Kako ravna
jo Anglezi z izgnanci« (24. september 1900), .Kruger v Pa
rizu« (26. november 1900), .Kruger v Evropi, (4. december 
1900)' .Kruger in nemski parlament« (12. december 1900)' 
v katerem pise, kako so Nemci P. Krugerju zaradi financnih 
razlogov (strah pred mascevalnostjo Angleiev) odpovedali 
obisk, kar je v nemski deieli sproiilo val ogorcenja. 22. de
cembra 1900 je bil objavljen clanek .Kruger in papez lev 
XIII." v katerem pise, kako se je papez ponudil za posredni
ka med sprtima stranema. 

V prvi polovici leta 1901 ni zaslediti nobenih drugih 
Clankov razen redno prisotne rubrike Vojna v Juzni Afriki 
in pa Telefonicnih in brlOjavnih porocil. 

Druga polovica leta 1901 prinasa nekaj obseinejsih 
clankov, kot so: .Razkol angleskih liberalcev, (4. julij 1901), 
.20 mesecev vojne v Juini Afriki, (15. julij 1901), .5400 
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konj za Anglete, (2. november 1901), .Bojkot Angletev, 
(5. november 1901). V slednjem clanku pise, kako so am
sterdamski pristaniski delavci predlagali bojkot angleskih 
ladij, nakar so isto predlagali se nemski pristaniski delavci. 

Od januarja do konca maja leta 1902 je moe zasle
diti vesti 0 burski vojni Ie v okviru rubrike Vojna v Jutni 
Afriki ter Telefonicna in brlOjavna porocila. 

Dne 31. maja 1902 je v okviru Telefonicna in brlOjav
na porocila pisalo: Nsi listi se strinjajo v tem, da je mir 
med Buri in Angleti te sklenjen in da je mirovna pogod
ba ze podpisana.« 

Sklep 

Primerjava vseh treh casopisov Siovenca, Siovenskega 
naroda in Marburger Zeitunga je pokazala, da se je bur
ski vojni 1899-1902 najbolj oz. z najvec Clanki posvetil 
konservativni Siovenec, najmanj pa nemski Marburger Zei
tung. Oba slovenska casopisa sta yes cas izkazovala na
klonjenost do Burov, nemski Marburger Zeitung pa se je 
.obnasal« dokaj dvolicno, saj je v prvem delu vojne .na
vijal, za Angleze, v drugem delu pa zacel izkalOvati usmi
Ijenje do Burov. Morda se je v vedno bolj imperialisticno 
razmisljajocem nemskem casopisu zacela prebujati zavest 
o veliki imperialisticni sili Veliki Britaniji kot konkurenci 
bodocemu imperialisticnemu nemskemu narodu. Liberal
ni Siovenski narod se je nekoliko vee posvecal financni 
plati te vojne. Casopis Siovenec so tudi bolj kot ostala 
casopisa zanimali domaci odmevi na bursko vojno, med
tern ko je Marburger Zeitung govoril 0 burski vojni zgolj 
z vidika .svetovnih dogodkov, in tako poskusal dokalO
vati svojo svetovljanskost. Vsekakor pa sta si po obliki, pa 
tudi vsebini bolj podobna casopisa Siovenec in Siovenski 
narod, casopis Marburger Zeitung pa se ie na prvi pogled 
dokaj vsebinsko razlikuje od njiju. 

Tako lahko zapisemo, da sta na prelomu stoletja ob
stajali na Siovenskem dYe dokaj razlicni mescanski struji, 
nemska in slovenska, ki se nista razlikovali Ie po jeziku, 
temvec tudi po svetovnem nazoru. 

Burska vojna 1899-1902 pa nam tudi danes, ko je 
apartheid ie umrl, se vedno ne pusca moinosti, da se od
loci mo. Yes cas svojega raziskovalnega dela se nisem mog
la opredeliti ne za enD ne za drugo vojskujoco strano 
Opredelitev je tudi odvec. JUinoafriska republika je danes 
to, kar je. Zgodovina jo je ustvarila, prihodnost jo se caka. 

Literatura in casopisni viri 

Thomas Pkenham (1992). The Boer War. Avon Books, 
New York. 

CUCek Janez, Rapu~a Kazimir {1981 J. Stoletje svetovnih vain. 
Cankarjeva za]oiba, Ljubljana. 

Siovenec, Ljubljana. 
Sloven ski narod, Ljubljana. 
Marburger Zeitung, Maribor. 



Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov 

V telji, da bi dosegli enotno obliko elankov in prispevkov ter poenostavili redakcijski postopek, avtorje in avtorice 
clankov in prispevkov prosimo, da v eim veeji meri upostevajo naslednja navodila za pisanje: 

I. obseg clankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole, to je 16 strani oz. 30.000 znakov; 
2. prispevki naj bodo pisani v racunalniskem programu Word for Windows z vnesenimi naslovi, podnaslovi in krep

ko natisnjenimi deli besedila; 
3. prispevke opremite tudi 5 povzetki vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvleekom, sinopsisom v 

obsegu do 200 znakov; 
4. vasi prispevki naj bodo tudi ustrezno citirani v skladu 5 Siovenskim pravopisom (1994, str. 222), npr.: 

Literatura: 
Simoniti, V. 1990: Turki so v deteli teo Mohorjeva drutba. Celje. 
Dular, A 1998: Obrtni dom v Metliki. V: Zgodovinski easopis. Ljubljana. St. 3. 

Viri: 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, UU, Rokopisne knjige 117, Cod. 111172 in Cod. 111173. 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, UU, Reg. I, 2211, fascikel 2060, 64 Vojna. 

Navajanje opomb: 
Opombe lahko navajate med besedilom, npr.: 

Nevarnost vnovienega vpada pa v tern letu se ni minila. 8. maja je Ferdinand pisal v Ljubljano, da je vnovie prislo vee 
obvestil, ki govorijo 0 motnem velikem turskem vpadu, razdeljenem v vee krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in Stajer
sko. (Simoniti, str. 119). Na koncu elanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu. 

A li pod crto: 

(Ianek: 
I. E. Dolenc, Siovenska kulturna politika v prvi Jugoslavijji, V: Zgodovina v soli, Ljubljana 1998, St. I,str. 17- 20. 

knj iga: 
E. Garin, Spisi 0 humanizmu in renesansi, Ljubljana 1993. 

Zapisnik revizijske komisije, pisan 9. oktobra 1904. BMM, Arhiv obrtnikov 1904. 
(

vir: 

, 
5. elanke in prispevke lahko opremite tudi 5 shemami, zemljevidi, barvnimi in erno-belimi fotografijami, diapozitivi 

ipd., slikovno gradivo ustrezno ostevilcite, med besedilom prispevka pa oznaCite, kje naj se natisne, dopiSite pa 
tudi besedilo, ki naj se natisne k slikovnemu gradivu; dodatno gradivo je lahko v obsegu do tri enote na 
prispevek; 

( 

6. za lektoriranje prispevkov bo poskrbelo urednistvo; 
Z kratice, ki jih navajate v prispevku, pri prvi omembi ustrezno pojasnite, lahko v oklepaju po leg kratice ali pa v 

ustrezni opombi; 
8. pri porocilih in ocenah razliene literature in didakticnih gradiv 5 podrocja solstva v naslovu navedite ime in pri

imek avtorja obravnavane publikacije oz. didaktienega grad iva, toeen naslov publikacije oz. didaktienega grad iva, 
zalotbo, kraj in leta izdaje, stevilo vseh strani obravnavane publikacije, stevilo slik (barvnih in crno-belih), shem, 
zemljevidov ipd., pri didakticnih gradivih pa glavne znaeilnosti, npr. pri CD-ROM-ih stevilo gesel, avtorja, zalotni
ka in kraj ter leta izdaje; 

9. vse prispele Clanke recenzirajo ciani uredniskega odbora, odgovorni urednik pa je zadoten, da avtorje obvesti, 
ali so clanki ustrezni za objavo ali zavrnjeni; 

10. Clankov, prispevkov in nenaroeenega grad iva ne vraeamo; 
II. prispevke posljite na disketi z oznacenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu; 
12. besedilo na disketi in izpisu na zaeetku opremite 5 Prijavnico prispevka za objavo v reviji, ki jo dobite na naslovu 

http://www.zrss.si/default.asp?link~ predmet&tip~ 6&pl D~ 34&rID~4 20 ali 
http://www.zrss.si/ d efa ul L za 10zba.asp?1 i n k~ predstavitev&a ~ 3; 

13. dodatno gradivo in diskete prilotite v posebno kuverto; 
14. za pravilnost navedb v prispevkih odgovarjajo avtorji sami; 

u 

J 



ZGODOVINA NISO s.~ INOTITUT ZR NOVEJOO ZGODOVINO 

"", R dp - so UUDlI: ... aOItt, " M .... IlOMMA,JO I ZGODOV I NA v so 1 i 

ISBN B6~341-3879-8 

1 .... 16 '41-2821 -Q 

'Vzn:nje uresnituje sanje 

DZS, d.d., DIVIZIJA ZALOZNISTEV 
IZOBRAlEVAlNO ZAlOlNISTVO 
http://www.dzs.si 
e-poSta: info .no rocilo@dzs.si 
tel. ,L 01 / 230 96 50 

01 / 2309654 

2005 

O. Jansa Zorn, D. Mihelic [~Iill ~~IIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
120050221,1/2 

Koraki V casu 
Od pralgodovine skoli starl In srednji vek 
Ucbenik za zgodovino v 7. razredu devetletne osnovne sole 

Uveljavljeni avtorici sta ponovno obdelali res obsezen cas od prazgodovine 
do priprav na velika geografska odkritja. Sveze besedilo sta zasnovali v skladu 
s konceptom celotne vertikale Koraki v casu. Tudi ta ucbenik ob primernem 
obsegu dejstev navaja k ustvarjalno-kriticnemu misljenju 0 zgodovinskih 
procesih in dogajanju ter omogoca razvijanje lastnega mnenja. 

Ucbenik odlikujejo: 
pregledni tematski sklopi (6) 
strokovna neoporecnost 
v eni ucni uri obvladljiva poglavja (55) 

jasna metodicno-didakticna zasnova 
bogastvo slikovnih in pisnih virov 

M. Rode, E. Tawitian 

Koraki V casu 
Od pralgodovine skoli stari in srednji vek 
Delovni zvezek za zgodovino v 7. razredu devetletne osnovne sole 

Pose:be:n poudare:k je: name:nje:n uporabi pridoblje:ne:ga znanja v novih 
okoliscinah, pridoblvanju In razvijanju proce:snih znanj ter de:lu z zgodo
vlnskiml viri. 

Delovni zveze:k odllkuje:jo: 
beget nebor plsnih, sllkovnlh In druglh vlrov 
v trch nlvojlh ZOSlnov.aNVP11.k11ja 
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