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iCenjene ko/egice in ko/egi!
Pred Vami je vsebinsko in oblikovno prenovljena in posodobljena revija Zgodovina v soli.
Prenovljen vsebinski koncept prinasa deloma stare posodobljene rubrike in pa nekaj novih , s
katerimi zelimo pokriti celotno pestro paleto solskih in zunajsolskih dejavnosti na nasih osnovnih
in srednjih solah .
Rubriki Zgodovina in matura in Iz zgodovinopisja bosta prinasali strokovne in didakticne clanke ,
ki se navezujejo na pripravo dijakov na maturo in druge strokovne clanke iz zgodovinopisja
nasploh . Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi se bo navezovala na sodobne,
novejse poglede poucevanja in ucenja zgodovine. Popotovanja zgodovinarjev je nova rubrika,
s katero zelimo predstaviti Vase bog ate izkusnje pri pripravi in vodenju solskih ekskurzij doma in
v tujino pa tudi zapiske 0 Vasih individualnih zgodovinskih popotovanjih , s katerimi bo moc pouk
obogatiti in poziviti , saj zgodovine ni moc dovolj kakovostno in obcuteno poucevati in se je uciti,
ce si zgodovinskih krajev in dezel ne ogledamo . Rubrika s pomenljivim naslovom Zgodovina
- uciteljica zivljenja? je namenjena Vasim polemicnim, kriticnim mislim , mnenjem 0 vlogi in
pomenu zgodovine v solah . Rubrika Muzeji-arhivi- sole bo nakazovala moznosti aktivnega in
ucinkovitega vkljucevanja muzejskih zbirk in arhivskih dejavnosti v vzgojno-izobrazevalni proces.
S Porocili , ocenami in strokovnimi mnenji zelimo spodbuditi k pisanju 0 Vasih vtisih in izkusnjah
ob uporabi razlicnih ucbenikov, ucnih sredstev in didakticnih gradiv pri pouku zgodovine pa
tudi 0 strokovni literaturi , ki jo prebirate med strokovnim pripravljanjem na solsko delo. Rubrika
Iz zalozniske dejavnosti prinasa vtise in mnenja avtorjev 0 velikokrat tako in drugace nehvaleznem
pisanju ucbenikov. Z aktualnimi informacijami Vas zelimo seznanjati z vsemi pomembnejsimi
dogajanji in dejavnostmi, ki se kakorkoli nanasajo na pouk zgodovine v soli od tekmovanj iz
znanja zgodovine do seminarjev, drustvenega zivljenja ipd . Prvi raziskovalni koraki mladih
zgodovinarjev pa bodo prinasali Vase clanke in prispevke Vasih ucencev 0 m ladinski
zgodovinskoraziskovalni dejavnosti.
Z zeljo , da postane revija cimbolj koristno in prijetno branje, Vas novi uredniski odbor vljudno
vabi, da v cim vecjem stevilu prispevate s svojimi clanki, prispevki, porocili , mnenji, ocenami,
kriticnimi pogledi in aktualnimi informacijami k uresnicevanju vsebinskega koncepta .
Dobrodoslo vodilo pri urejanju revije bodo tudi vse Vase pobude in ideje za dodatno aktualizacijo
revije , ki naj postane sodobno, dinamicno in fleksibilno glasilo.
Vilma Brodnik,
odgovorna urednica
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Zdenko Sever

ali imamo na voljo LCD-grafoskop:

Uporaba racunalniskega
CD-ROM-a Zgodovinski casovni frak
pri pouku zgodovine

1 . Frontalno - s postopno nastajajoco
tabelsko sliko ali zapisom (povzetkom) (obvezen LCD-grafoskop),
2. skupinsko deja - tako, da na zacetku napisemo gesla in jih ucenci sami
iscejo in potem porocajo,
3. s funkcijo predstavitev, ki jo ima Cas-

Najbrz ne bom povedal nic novega, ce
ugotovim, da je uporaba racunalnika
in racunalniskega CD-ROM-a pri nas
tako v osnovnih kot srednjih solah se v
povojih. Vecina zgodovinarjev ne kaze
nobenega navdusenja nad uporabo
teh sodobnih, »nezgodovinskih« pripomockov. In vendar bomo morali v korak s casom in informacijsko revolucijo .
Zgodovinski casovni trak je pripomocek, ki si ga lahko samo zelimo.
Zdruzuje informativnost in tisto, kar pri
pouku najveckrat pogresamo in kar
nam velikokrat vzame najvec casa nazornost. Besedilo, zemljevidi in dokumentarno gradivo se prepletajo in
lahko z naso pomocjo ustvarijo ucno
celoto , do katere bomo prisli z veliko
manj truda in na otrokom zanimiv, sodoben nacin.
Trenutni problem so seveda moznosti
in razlicna stopnja opremljenosti sol z
racunalniki. Kljub temu se zgodovinarji
moramo informirati, izobrazevati in
pripravljati za cas, ki ni vee tako dalec, ko
bo v vsakem razredu vsaj en racunalnik.
Tukaj je primer ure , izpeljane s CD-
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ovni trak sam in s pomocjo LCDgrafoskopa.

Poglavje: Konec starega reda
Tema: Amerika se upre
(vojna za neodvisnost)
Uro lahko izpeljemo na vee nacinov,
odvisno od stevila racunalnikov in od tega,

Pri prvem nacinu odpiramo gesla in
ucenci prebirajo besedilo. Skupaj se
pogovorimo 0 slikovnem gradivu in ga
komentiramo. Sproti delamo zapis na
tabli, ki je lahko krajsi ali daljsi. Pri dru-
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gem naeinu ueenci sami odpirajo gesla, ueitelj nadzira delo in pomaga tam,
kjer se mu zdi potrebno. Pri tretjem
naeinu je podobno kot pri prvem, stem
da manj easa zapravimo z iskanjem gesel, ker so pripravljena ze v naprej.
I. V uvodu otrokom povemo, da se
bomo seznanili z dogajanjem v Severni Ameriki od 16. stoletja naprej
in da bomo ugotovili, kako je prislo
do nastanka ZOA.
II. Gesla: Spanci v Severni Ameriki;
Francozi v Severni Ameriki; Novi
Amsterdam; Severnoameriski Indijanci; 13 kolonij; Oeklaracija 0 ne-

zgodov

ne

v teor

odvisnosti ZOA; Washington.
III. Nekatera starejsa obdobja obdelamo takoj npr.: Kaj so Spanci iskali v
Severni Ameriki? Kdaj so Francozi
zaeeli ustanavljati svoje naselbine v
Kanadi? Kako se je prvotno imenoval New York? Kateri dve skupini indijanskih plemen sta se pogosto
bojevali v 18. stoletju in kdo ju je
izrabljal za svoje namene?
IV S pomoejo tabelske slike naredimo
povzetek, razdelimo ueencem uene
liste, ki jih naredimo s pomoejo
funkcije odlagalisee in jim dodamo
nekaj pomembnejsih vprasanj! Be-

v

n praks

sedilo lahko dodajamo , ee se nam
zdi , da kaj manjka, ali kreimo . Vrzeli
v besedilu lahko zapolnimo tudi z
vprasanji.

Primer ucnega lista z uporabljenim slikovnim
gradivom iz Zgodovinskega casovnega traku
in besedila ter vprasanj, ki smo jih dodali sami.
....

AMERISKA DEKLARACIJA
o NEODVISNOSTI
Pritisk Vel ike Britanije na kolonije v Ameriki je bil v 18. stoletju vse veeji. Najtezje
je bilo daveno breme. Kolonisti so se tegobam upirali na razliene naeine. Vse
bolj se je krepila misel 0 nujnosti prekinitve stikov z Veliko Britanijo. Leta 1774
je bila v Philadelphiji sklicana prva kontinentalna skupseina. Na njej je se prevladovalo mnenje, da je mozen kompromis z Veliko Britanijo, vendar je angleski kralj Jurij III. zahteval brezpogojno pokornost kolonij . Prebivalci v kolonijah
so se zaeeli pripravljati na spopad, ki je postal neizbezen . Vojna za neodvisnost Amerike se je prieela aprila 1775. 4. 7.1776 so predstavniki vseh trinajstih
kolonij na kongresu v PhiladelphUi podpisali Deklaracijo 0 neodvisnosti in po
naeelih razsvetljenstva sklenili, da ne priznavajo vee oblasti angleskega kralja .

1. Zakaj so se angleske kolonije upr/e?
2. Kaj se je zgodito 4. julija v Philadelphiji?
3. Kdo je moz na sliki in kaj ves 0 njem?
4. Po kaksnih nacelih so bile ustanovljene ZDA?

Zadnji dan aprila leta 1789 je bil George Washington izbran za prvega predsednika ZOA. Washington je bil samouk in ze v mladosti lastnik plantaze. Sodeloval je v vojnah Anglije proti Franciji v letih 1755- 1759. Uspesno je zasedel
nekaj francoskih trdnjav v Ameriki . Po nekaj letih je bil poveljnik vseh eet Virginije. Ko je prislo do prvih vojaskih spopadov, je bil George Washington izbran
za vojaskega poveljnika. Ceprav je bila vojska kolonistov v Ameriki slabsa od
kraljeve angleske vojske , je uspela zmagati zaradi moene francoske pod pore
in pozrtvovalnosti Amerieanov. Najpomembnejsa je bila zmaga pri Yorktownu
leta 1781 . Po koncu vojne je decem bra 1783 zapustil polozaj prvega vojaka
Amerike . Leta 1787 je bil stiri mesece predsednik ustavodajne skupseine . Tam
se je zavzemal za federativno ureditev nove drzave. Predsednik drzave je bil
os em let. Po umiku s polozaja predsednika je zivel na svojem posestvu v Mount
Vernonu v Virginij i, kjer je umrl na pragu novega stoletja.

1. Zakaj so kolonisti zmagali, ceprav so imeli sibkejso vojsko?
2. Kdo je bit George Washington in zakaj je njegova podoba tako znana?
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mag. Oanijela Trskan

Razvijanje ucnih spretnosti pri delu V dvojicah
pri pouku zgodovine V srednji soli
Ucna oblika, ki zahteva ravno tako
veliko samostojnosti ucencev, je
parna ucna oblika oz. delo v
dvojicah. Siovenski didaktiki so
preucevali Ie frontalno, individualno in skupinsko ucno obliko, zelo
malo pa delo v dvojicah.
Ivan Andoljsek je dele v dvojicah poi menoval "delo v dvoje, delo partnerja ali
tandemsko delo"1 . Delo v dvojicah je
"razlieica samostojnega skupinskega
dela ueenCeV" 2, kjer je ta skupina
sestavljena iz dveh ueencev. Znaeilnost
te uene obi ike je, da dva ueenca delata
oz. resujeta naloge. Ker sta samo dva
ueenca, je moznost komunikacije veeja.
"V interakciji s sosolcem razvija ueenec
spretnost komunikacije v manj ogrozujoei
situaciji , kot je frontal no ali skupinsko
izraZanje mnenj in stalise."3
S parnim delom ueenca razvijata
naslednje ucne sposobnosti:
- komunicirata in sodelujeta,
- se medsebojno kontrolirata,
- naertujeta delo,
- razvijata obeutek za skupno odgovornost,
- samostojno izvajata delo: resujeta
naloge, piseta odgovore in poroeila.
Med solskim letom se lahko uporablja
krajse delo v dvojicah (5- 30 minut) ali
daljse delo v dvojicah (1 - 3 ure ali vee).
Ueenca lahko resujeta preproste ali problemske naloge. Vse dvojice lahko resujejo isto nalogo, vee dvojic lahko resuje isto
nalogo ali pa vse dvojice resujejo razliene
naloge.
Delo v dvojicah ponavadi poteka v treh
fazah:

Uvod v delo v dvojicah
1. Najprej mora ucitelj izbrati ucila,
literaturo oz. ucbenik, ki bi ga ucenci uporabljali pri delu v dvojicah.

Za ta primer je bil izbran poldelovni
uebenik:
Grobelnik, I. (1992). Zgodovina 3, DZS;
Ljubljana, str. 3-20, 20-27, 27- 33, 34-39,
104-112, 113-125,163-168, 175-176.
2. Potem mora ucitelj izbrati vprasanja v poldelovnem ucbeniku, ki jih
bodo morali ucenci resiti, ali pa mora
ucitelj sam sestaviti vprasanja oz.
naloge, ce ni ustreznih v ucbeniku.
Vprasanja iz tega poldelovnega uebenika so:
- kratka vprasanja, ki zahtevajo branje
besedila v uebeniku ;
- kratka vprasanja, ki zahtevajo uporabo
slik, zemljevidov in tabel v uebeniku;
- kratka vprasanja, ki zahtevajo uporabo
leksikona;
- kratka vprasanja, ki zahtevajo uporabo
dodatne literature;
- daljsa vprasanja, ki zahtevajo ponovitev
uene snovi;
- daljsa vprasanja, ki zahtevajo izdelavo
primerjalnih tabel ali opisov.
3. Ucitelj izbrana vprasanja v ucbeniku razdeli v stiri tematske ski ope
za dvojice.
1. TEMA Z VPRASANJI: INDUSTRIALlZACIJA V EVROPI
Grobelnik, I. (1992). Zgodovina3,
DZS; Ljubljana, str. 3- 20.
2. TEMA Z VPRASANJI: MESTO IN
PODEZELJE V 19. STOL.
Grobelnik, I. (1992). Zgodovina 3,
DZS; Ljubljana, str. 20-27, 34-39.

1. faza: uvod v dele v dvojicah;
2. faza: delo v dvojicah;
3. faza: frontalni zakljueek del a v
dvojicah . .

3. TEMAZVPRASANJI: II. ZNANSTVENO-TEHNICNA REVOLUCIJA
Grobelnik, I. (1992) . Zgodovina 3,
DZS; Ljubljana, str. 113- 125.

Primer za daljse delo v
dvojicah: Proces industri·
alizacije v 19. stoletju

4. TEMA Z VPRASANJI: DELAVSKI
POLOZAJ IN DELAVSKO GIBANJE
V 19. STOL.

Grobelnik, I. (1992) . Zgodovina 3,
DZS; Ljubljana, str. 27- 33,104- 112,
163- 168, 175- 76.
4. Nato mora ucitelj pripraviti navodila za izvajanje dela v dvojicah.
Najprej ueenci samostojno oblikujejo
dvojice (ponavadi sta to ueenca, ki sedita skupaj) , potem pa ueitelj predstavi
dele v dvojicah, naloge z navedbo literature in cas resevanja.

Delo v dvojicah
Najprej ueenca resujeta naloge oz .
vprasanja v poldelovnem uebeniku za
enG tematiko. Potem ko kon eata, primerjata svoje odgovore z odgovori
druge dvojice, ki je resevala naloge za
isto tematiko . Na koncu iste dvojice
prepisejo odgovore na posebne liste, ki
jih doma raeunalnisko obdelajo ter izdelajo tabelsko sliko na prosojnici za predstavitev dela.
Pamo dele poteka ponavadi v treh etapah: "1 . ueenca prebereta besedilo in
na njegovi podlagi izdelata vprasanja;
2. ueenca si izmenieno postavljata
zapisana vprasanja ter dopolnjujeta in
korigirata odgovore drug drugega.
Ueitelj nadzoruje delo ueencev in se po
potrebi vkljueuje v pogovor. Razlieica
ueeee se celice predpostavlja, da ueenca v paru obravnavata razlieen tekstovni material , ga drug drugemu podajata
in v tretji fazi z vnaprej pripravljenimi
vprasanji preverita poznavanje in razumevanje obravnavanih konceptov in
principov drug drugega. "4

Frontalni zakljucek dela
v dvojicah
Pri pregledu nalog se lahko uporabljata
dva naeina. Pri prvem naeinu ueitelj doloci ueence, da predstavijo odgovore. Pri
drugem naeinu pa vse dvojice predstavijo odgovore ali naloge s pomoejo tabelske slike na prosojnici.

1 Andol j5ek, I. (1973) . Osnove d idaktike , Zavod za 50lstvo SRS , Ljubljana , str. 109.
2 Rupnik Vee, T (1997) . Individualno delo in aktivnosti v majhnih skupinah, Vzgoja in izobrazevanje , letnik XXVIII , 5t. 6, str. 30.
3 Rupnik Vee , T (1997) . Individualno delo in aktivnosti v majhnih skupinah , Vzgoja in izobrazevanje, letnik XXVIII , 5t. 6 , str. 30 .
4 Rupnik Vee , T (1997) . Individualno delo in aktivnosti v majhnih skupinah , Vzgoja in izobrazevanje, letnik XXVIII , 8t. 6, str. 30- 31 .
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delu v dvojicah

Namen ankete je bil ugotoviti, kaksno
je mnenje ucencev 0 delu v dvojicah,
se posebej kaksne SO pO njihovem
mnenju razlike OZ. podobnosti s skupinskim delom.
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ucenca skupaj; 14,8 % ucencev, da sta
si ucenca razdelila naloge; in 9,3 %
ucencev, da samo en ucenec.

Na 3. vprasanje: 'Ali delo v dvojicah
omogoca boljse razumevanje ucne
snovi kot skupinsko delo?" je 63,0 %
ucencev odgovorilo z da;
24,1
%, da enako; in 13,0 %,
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- DELAVC I : . r.tllJt,oWli de/twa·
Na 4. vprasanje: 'Ali delo v
• nei~' ,oom0E",. delMlCi'
dvojicah omogoca vecje
• l'tfll~ in. tJbr,a.
sodelovanje in medsebojno
- OfLOyf</J CIr! :
-/6 fA"
pomoc kot skupinsko delo?"
- orreoci ; izbn'fTtvy't
- STI'tNOVANJ~ (NI0A/ ~Vt.£'AIJtt, ~A-A!ov,.f,WE
je 75,9 % ucencev odgovori- HEft,w!KI HI.ftcCI : • /Iemt' rU J'a-itC N"o/(.
10 z da; 16,7 %, da enako; in
• Cifarlu l'i1fIr'~r
7,4 %, da ne .
• ~hur Ok/III.

'If

Z' 618ANJIr'
3. NASTANEK D.D. IN BANK

-1.1I01ZcH
-MR1!Zm
- HAtelGflZef
i" Jl IN'fSW AaCN'.+ut

- .:r

- SodAI.OeHCX£.ItTtK.-t bBAV.t1:lr ~M- PIIRJJICIt JW(fllfI/r : ~_, at",." JI,Q ttol'tfll'-t.
- so&i~/.Nc (lII!.~tWl?ACl.le - rIAlOIK.+T1
3, IDcJe
- ktNA-Nsrvef</1 fOcilttJ~1'f
- ~~/ZION(~ (IUWM,,.t!7ta)
- j[ If</TCR/{/rdO~h L+( /tJtAt.Q, ~/~ , I/'U&iNl)
-NeHTK~ raJ
- /lfl/M !t>/ (UJlitt)
-to lVecNIltI<.oMAVNOi'T FEAI!" :
- kNJ'.t:C : • mddtnf~ .0tt
• h,rll4 f'D",«:AicIJ

• dtl4<'.ta.
RAVli HAnON -:1. J

n praks

Na 2. vprasanje: "Kdo je reseval naloge
iz ucbenika pri delu v dvojicah?" je
75 ,9 % ucencev odgovorilo, da oba

1. GOSPODARSKIIN POLITICNI L1BERALIZEM

svobodno gospodarstvo In stem indo razvoJ

ne

vorilo , da so bili manj delavni pri delu V
dvojicah kot pri skupinskem delu.

INDUSTRIJAUZACIJA V E.VROPI
dalu tloveka. Svobodno gospodaratvo • konkurenco.

zgodov

- /IOJJLII/r MM'/c.t
, NCcNA-.ttJfJ,etfVlflO,r

-&oJ lcwK.

~

Na 5. vprasanje: "Ali deja v
dvojicah navaja na vecjo samostojnost pri resevanju
nalog kot skupinsko delo?"
je 79,6 % ucencev odgovorilo z da; 16,7 %, da enako;
in 3,7 %, da ne.
Na 6. vprasanje: "Ali delo v
dvojicah navaja na boljso
koncentracijo za delo v soli
kot skupinsko delo?" je
72,2 % ucencev odgovorilo
z da; 16,7 %, da ne; in
11,1 %, da enako.

l1oJKIH/

Na 7. vprasanje: 'Ali delo v

Primer dveh tabelskih slik na prosojnicah,
ki so ju izdelali ucenci pri delu v dvojicah,s

Anketo je izpolnjevalo 54 ucencev v 3.
razredih na Gimnaziji Bezigrad, ki so
maja 1997 obravnavali v dvojicah temo
Proces industrializacije v 19. stoletju.
Predstavljali so 19,9 % ucencev na Gimnaziji Bezigrad in 2,6 % ucencev v 3.
razredih gimnazij v Ijubljanski regiji oz.
0,9 % v slovenskih gimnazijah 6

Interpretacija rezultatov
ankete7
Na 1. vprasanje: "Pri kateri ucni obliki si
bil bolj aktiven oz. delaven?" je 68,5 %
ucencev odgovorilo , da so bili pri delu v
dvojicah bolj delavni kot pri skupinskem
delu, 27,8 % ucencev, da je bila njihova
aktivnost oz. delavnost enaka pri obeh
ucnih oblikah; 3,7 % ucencev pa je odgo-

Ustna predstavitev dela v dvojicah S pomocjo tabelske slike na prosojnici. Na sliki so
ucenci 3 _j-razreda Gimnazije Bezigrad v solskem letu 1996/97.

Oelo v dvojicah v sol. letu 1996/97 na Gimnaziji Bezigrad . Prvo prosojnico sta izdelali ucenki 3. e-razreda: Nina Skedelj in Tina Podborsek, drugo pa ucenci 3. j-razreda : Filip
Breskvar, Nina Bremse , Igor Prodan, Jera Trefalt, Katjusa Tomazic in Nejc Zakrajsek.
6 Zavod za statistiko, 27. 6.1997 : v sol. letu 1996/97 je bilo 272 ucencev v 3. razredih na Gimnaziji Bezigrad, 2110 ucencev v Ijubljanskih gimnazijah in 6258 ucencev v
slovenskih gimnazijah.
7 Odstotki so zaokrozeni ne eno decimalko.
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PRIKAZ IZVEDBE DAWSEGA DELA V DVOJICAH V TABELI:
PROCES INDUSTRIALIZACIJE
UCNA TEMAIENOTA

PRIPRAVA
NA DELO V DVOJICAH

-----------

ST.
UR

1

- -

UCNA VSEBINA

o

teoreticna priprava na delo
v dvojicah

o

frontalna ucna
oblika

o

navodila za delo v dvojicah

o

metoda razlage

o

oblikovanje dvojic

o

o

delo v dvojicah

metoda
(uvodnega)
razgovora

o

navodila za pisanje
odgovorov in pisanje
porocila na prosojnice
o

2

ucitelj
organizira delo,
opazuje, svetuje
in pomaga
ucencem

2. TEMA:
MESTO IN PODEZELJE V
19. STOL.

4. TEMA
DELAVSKI POLOZAJ IN
DELAVSKO GIBANJE V
19.5T

- -

DELO V DVOJICAH

1

-----------

- -

POROCANJE DVOJIC

-------------o

zakljucevanje dela v
dvojicah

-------o

ucitelj pregleda
in popravi
naloge

o

porocanje dvojic, 1. in 2
tema

o

ucitelj
dodatno
pojasnjuje in
popravlja
napake

1

o

porocanje dvojic, 3. in 4.
tema

o

ucenci
postavljajo
dodatna
vprasanja

o

- -

SOLSKA NALOGA

1

-----------

- -

POPRAVA SOLSKE
NALOGE IN ANKETA

1

dodatna vprasanja ucencev

--------------

o

izbrani ucenci
na kratko
ponovijo
predstavljene
teme

Plenarno delo:
o porocan je: 5- 10
minut
a} ucenci predstavijo
odgovore na
vprasanja
b} ucenci predstavijo
celotno temo

Ucne spretnosti:
o sposobnost javnega
nast~panja in
porocanJa
o sposobnost
oblikovanja in pisanja
kratkih in jedmatih
odgovorov na
vprasanja
o sposobnost pisanja
povzetka na pro_ ~o10i~e ~a.P~d~t~vi~v_

-----Grobelnik, I.
(1992).
Zgodovina 3 ,
DZS; Ljubljana,
str. 3- 20.
Grobelnik, I.
(1992) .
Zgodovina 3,
DZS; Ljubljana,
str. 20-27,
34- 39.
Grobelnik, I.
(1992).
Zgodovina 3,
DZS ; Ljubljana,
str. 113-125.

Grobelnik, I.
(1992) .
Zgodovina 3,
DZS; Ljubljana,
str. 27- 33,
104- 112,
163- 168,
175- 76.

----------- ------Delo v dvojicah:
o pisanje odgovorov
o popravljanje napak
o oblikovanje porocila
in izdelovanje tabelske
slike na prosojnico
o priprava na ustno
predstavitev

UCNA
SREDSTVA
Grobelnik , I.
(1992).
Zgodovina 3 ,
DZS;
Ljubljana.

Delo v dvojicah:
o branje
o odgovarjanje na
vprasanja
o iskanje informacij in
medsebojno
posvetovanje

-------------- - - - - - - - - -----------

1

-----------

oblikovanje dvojic in
izbor tematike

Ucne spretnosti:
o spretnost samostojne
uporabe ucbenika
o spretnost iskanja
informacij in
odgovarjanje na
razlicna vprasanja
o spretnost dela v
dvojicah
o sposobnost
nacrtovanja in
or\:laniziranja
resevanJa
nalog

3. TEMA:
II. ZNAt;JSTVENOTEHNICNA REVOLUCIJA

-----------

o

DOMACE
DELO

-------------- - - - - - - - - ----------- - - - - - - 1. TEMA:
INDUSTRIALIZACIJA V
EVROPI

DELO V DVOJICAH

UCNE METODE/ AKTIVNOSTI UCENCE"
UCNE OBLIKE

o

priprava
porocil in
odgovorov za
fotokopiranje

------o

branje in
ucenje
porocil na
fotokopijah

o

branje
porocil na
fotokopijah
in priprava
dodatnih
vprasanj v
primeru
nejasnosti

-----o

fotokopije za
vse ucence

-----o

razred:
fotokopije
odgovorov
in vprasanj
vseh dvojic

-------

------

-------------- - - - - - - - - ----------- - - - - - - -

------

--------

Proces industrializacije
o
o

skupinska poprava sol.
naloge
izpolnjevanje anketnega
vprasalnika

Sodobna

d dakt

ka

pouka

dvojicah bolje navaja na izraianje mnenj
in diskusijo kot skupinsko delo?" je
48,1 % odgovorilo z da; 29,6 %, da ne;
in 22,2 %, da enako.
Na 8. vprasanje : ''''Ii ti cas v soli hitreje
mine pri delu v dvojicah ali pri delu v
skupinah?" je bilo mnenje ueencev
naslednje: 58,5 %, da pri delu v dvojicah;
41 ,5 %, da pri delu v skupini.
Na 9. vprasanje: ''''Ii delo v dvojicah bolje
navaja na uporabo uebenika pri resevanju nalog kot skupinsko delo?" je 85,2 %
ucencev odgovorilo z da; 13,0 %, da ne;
in 1,9 %, da enako.
Na 10. vprasanje: ''''Ii deja v dvojicah
navaja na odgovornost za opravljeno
delo?" je 74,1 % ueencev odgovorilo z da;
14,8 %, da ne; in 11,1 %, da Ie delno.
Na 11 . vprasanje: ''''Ii deja v dvojicah
poveeuje zanimanje za zgodovino?" je
50,0 % ueencev odgovorilo, da Ie del no;
29,6 % z da; in 20,4 %, da ne.
Na 12. vprasanje: ''''Ii deja v dvojicah
navaja na uspesno samoizobrazevanje?" je 64,8 % ueencev odgovorilo z da;

zgodov

ne

v teor

24,1 % , da Ie delno; in 11 ,1 %, da ne.

Rezultati ankete so pokazali, da:
• ima deja v dvojicah nekatere
prednosti pred skupinskim delom;
• je vee ucencev delavnih pri delu v
dvojicah kot pri skupinskem delu ;
• deja v dvojicah omogoea boljse
razumevanje uene snovi kot
skupinsko delo;
• delo v dvojicah omogoea vecje
sodelovanje in medsebojno pomoc
kot skupinsko delo;
• deja v dvojicah navaja na veejo
samostojnost pri resevanju nalog
kot skupinsko delo ;
• deja v dvojicah navaja na boljso
koncentracijo za delo v soli kot
skupinsko delo;
• deja v dvojicah bolje navaja na izrazanje mnenj in diskusijo kot
skupinsko delo;
• je deja v dvojicah skoraj tako
priljubljeno kot skupinsko delo, saj
ueencem pri njem hitro mine cas;
• deja v dvojicah bolje navaja na
uporabo uebenika pri resevanju

n praks

nalog kot skupinsko delo;
• deja v dvojicah zelo navaja na
odgovornost za opravljeno delo;
• deja v dvojicah Ie delno poveeuje
zanimanje za zgodovino;
• deja v dvojicah tudi navaja na
uspesno samoizobraievanje.

SKLEP
Na podlagi izkusenj pa sem oblikovala naslednje ugotovitve glede dela v dvojicah v srednji soli :
•
•
•
•
•
•
•

deja v dvojicah je primerna in privlaena ucna oblika za srednjo solo;
ucenec je zelo motiviran, saj dela skupaj s sosolcem, ki sedi poleg njega, s katerim se druzi in ga ima rad oz. ga spostuje;
redko ucenca ne delata, redko en ueenec prepusea deja drugemu, saj se cutita oba odgovorna za delo ;
ueitelj hitreje opazi simulante pri delu v dvojicah kot pri skupinskem delu;
delovna nedisciplina je manjsa kot pri skupinskem delu;
priprava in organizacija dela v dvojicah je hitrejsa in manj moteca kot pri skupinskem delu;
deja je hitreje in bolje opravljeno kot pri skupinskem delu.

Rezultati ankete in tudi lastne ugotovitve pri izvajanju dela v dvojicah so pokazali veliko pozitivnih prvin del a v dvojicah,
se posebej v primerjavi s skupinskim delom.
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d dakt

Marica eerie, AIda Stojanovie

19odovinske
de/avniee
na temo
okupatorjevo
nasi/je nad
S/ovenei na
Stajerskem

1941-1945
Uvod
V solskem letu 1996/97 smo se prek nase
prijateljske sole Hauptschule Gamlitz iz
Avstrije vkljucili v mednarodni projekt
Comenius. V okviru tega sodelovanja
smo se povezali se s Stokkan ungdomsskole iz Norveske in z Escolo Basica
2° 3° Jose dos Anjos iz Portugalske.
Naslov skupnega projekta, ki smo ga
zasnovali po prvem spoznavnem letu, je
LEARNING TOGETHER - WORKING
TOGETHER, SKUPAJ SE UCIMO SKUPAJ DELAMo.
Sporazumevalni jezik je anglescina.
Prvo leto sodelovanja je bilo namenjeno
spoznavanju drug drugega. Predstavljali
smo svojo solo, obcino, drzavo, kulturo,
obicaje, znamenitosti itd. Nastalo je veliko raznovrstnega gradiva: zborniki, letaki, plakati, igre , avdiokasete, fotografije, videoposnetki : .. Vsaka sola je
vsaki partnerski soli poslala nastalo
gradivo, ki so ga predstavili v svojem
okolju. V Zg. Kungoti smo imeli kviz 0
poznavanju vseh stirih sodelujocih
drzav, predstavili smo razstavo in uzili
nekaj tipicnih jedi, ki smo jih pripravili
po receptih, ki so nam jih poslali nasi
prijatelji.
Drugo in tretje leto sodelovanja sta bili
posveceni temi NASILJE. Ucenci so
povedali in zapisali, kaj je nasilje, prepoznavali so posamezne vrste in oblike nasilja v svojem okolju. Vsaka sola
je izbrala podrocja nasilja, za katera so
ucitelji in ucenci menili, da bi bilo dobro spregovoriti 0 njih ali jih raziskati. V
Zg. Kungoti smo se lotili nasilja med
mladostniki, nasilja v medijih, v literaturi, nasilja cloveka nad naravo (nastali

ka

pouka
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sta dve raziskovalni nalogi - Divja odlagalisca v obcini Kungota in Clovekov
vpliv na spremembe vodotokov na primeru Svecinskega potoka in reke
Pesnice v obcini Kungota), nasilja nad
narodom . Spregovorili in razmisljali
smo 0 posledicah nasilja med Ijudmi.
Delo v okviru navedenega projekta je
potekalo pri krozkih (knjiznicarskem,
naravoslovnem, zgodovinskem,
geografskem, novinarskem, dramskem, fotografskem , vezenju), dodatnem pouku (anglescina, slovenscina),
delavnicah, na kulturnih in naravoslovnih dnevih, pri pouku (razredna
stopnja, likovna vzgoja, tehnicna vzgoja,
etika) in pri razrednih urah.
Program so zasnovali ucitelji partnerskih sol in na svojih srecanjih predstavljali rezultate del a, izmenjali izkusnje ter ugotavljali podobnosti in razlike
v obravnavani problematiki . Ucitelji so
se srecali prvic v Avstriji in v Sioveniji,
dvakrat na Norveskem in na Portugalskem. Zakljucno srecanje bo spet v
Avstriji in v Sioveniji .

Priprava zgodovinskega
krozka na delavnice
Dneva delavnic smo izvedli v okviru
projekta Comenius za ucence
zgodovinskega in knjiznicarskega
krozka OS Kungota. (V mednarodnem
projektu Comenius je skupna raziskovalna tema Nasilje.) K sodelovanju smo
povabili Muzej narodne osvoboditve
Maribor.
Priprave na delavnice so trajale
sest solskih ur.
Trinajst clanov
zgodovinskega
krozka, vecinoma sedmosolci
in sestosolci , se
je prvic srecalo
z zgodovino 2.
svetovnevojne. V
stirih srecanjih
pred izvedbo
delavnic so spoznali temeljne
obrise vzrokov in
posledic 2. svetovne vojne v
Evropi in v Jugoslaviji, natancneje na
Siovenskem.
Na prvem srecanju smo se prosto
pogovarjali 0 tem, kaj ze vemo 0 2.
svetovni vojni. Pogovor je tekel 0 babicah, dedkih in njihovih pripovedih 0

v teor

n

zivljenju v casu vojne. Nekateri ucenci
so ugotovili , dajim dedki in babice niso
veliko pripovedovali 0 tem casu , zato
smo sestavili vprasalnik za starejse
osebe , ki so dozivele nemski napad v
domacem kraju. Ucenci so do
naslednjega sestanka zbrali razlicne
zgodbe in pripovedi 0 dozivljanju napada na Jugoslavijo in 0 prodiranju
nemskih vojakov skozi domaco vas.
Pripovedi smo primerjali in ugotavljali
podobnosti in razlike v dozivetjih svojih
dedkov in babic. Pred leti so ucenci
nase sole v sodelovanju z ucenci prijateljske sole v Gamlitzu zbirali pripovedi starejsih Ijudi 0 zivljenju ob avstrijsko-slovenski meji v prvi polovici 20.
stoletja. Zbrano gradivo je izslo v
dvojezicni knjigi Achtungl Staatsgrenze
- Pozor l Drzavna meja. Prebirali smo
zanimive pripovedi in primerjali zgodbe
Ijudi 0 zacetku vojne na avstrijski in
slovenski strani meje. Ucenci so
spoznavali razlicne oblike in vrste nemskega nasilja ali nenasilja na domacem
obmejnem obmocju danasnje obcine
Kungota. Spoznavali so tudi zanimiva
pricevanja 0 naklonjenosti Ijudi do nemskega rezima. Na naslednjih dveh
srecanjih so ucenci delali z razlicno literaturo 0 2. svetovni vojni. Zbirali so slikovno gradivo, ki prikazuje nasilje nad
Ijudmi po svetu v casu 2. svetovne
vojne, pomembne zemljevide in slikovno gradivo 0 napadu na Jugoslavijo
in 0 njenem razkosanju ter 0 posledicah kapitulacije jugoslovanske

vojske . Vso slikovno gradivo so oblikovali na plakate in jih vsebinsko ustrezno
dopolnili. Delo je potekalo v treh skupinah, ki so ga nato predstavile (fotografija s1. 1).

Sodobna

d dakt

ka

pouka

Priprave na kniznjicarsko
delavnico na Osankarici

v knjiznicarskem

krozku je delalo 10
ucenk iz 6. in 7. razreda. Na deja v
delavniei smo se pripravljali 3 ure.
V uvodni uri smo se pogovarjali 0 razlicnih vrstah nasilja. Konkretne vrste
nasilja smo prepoznavali ob branju literarnih odlomkov:
Zofka Kveder: Moja prijateljiea nasilje v druzini
Ivan Hribar: Moji spomini - nasilje v
soli
Branko S6men: Med v laseh - nasilje
nad narodom.
V nadaljevanju smo se pogovarjali 0
zgodovinskih obdobjih, v katerih je
slovenski narod dozivljal veliko nasilje
in prisli smo do 2. svetovne vojne.
V naslednji uri smo s pomocjo racunalnika poiskali vso leposlovno literaturo , ki obravnava cas druge
svetovne vojne v Sioveniji in jo imamo
v solski knjizniei. Zanimalo nas je, kateri
avtorji se najpogosteje pojavljajo in
kaksna je pogostnost izposoje te literature. Ugotovili smo, da je v zadnjem
casu ne berejo prav veliko. Vsaka claniea krozka si je izbrala enG knjigo in jo
doma prebrala. Po branju so zapisale
naslednje znacilnosti:
• kaksen je nacin pripovedovanja
(dolgocasno, napeto pripovedovanje);
• kako so prikazani glavni junaki (so
prepricljivi, bi jim bil rad podoben,
kako se med seboj razlikujejo);
• ali najdes katero od pripovednih
znacilnosti: pretiravanje, crno-belo
slikanje, humor.
V tretji uri so claniee krozka pripovedovale 0 prebranem. Oblikovali smo
strnjen zapis 0 znacilnostih partizanske
literature. Ob ilustracijah, ki so prikazovale razlicne nasilne prizore (nasilje
cloveka nad clovekom), so zapisale
svojo zgodbieo in pri tem upostevale
znacilnosti partizanske literature (crnobelo slikanje glavnih junakov, mocna
custvena napetost, napeti prizori, pretiravanje, srecen konee).
Nastale so zanimive pripovedi. Pripravili
smo manjso razstavo ilustraeij in zgodbie.

Izvedba programa dveh
dnevov delavnic
Zgodovinske delavniee smo izvedli 19.
in 20. oktobra 1998 v Muzeju narodne
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osvoboditve Maribor in na Pohorju na
Osankarici.
.
Pri izvedbi programa smo sodelovali
ucitelji nase osnovne sole:
Marica Gerie (mentoriea zgodovinskega krozka), Aida Stojanovi6 (mentoriea knjiznicarskega krozka), Alen
Krajnc (mentor likovne delavnice), Milena Putar (mentoriea glasbene dejavnosti) in sodelavci iz Muzeja narodne
osvoboditve Maribor: Simona Jaunik
(kustodinja pedagoginja), Ziatko
Kresnik (mentor za tehnicno izdelavo
makete).
Program dveh dni delavnie je bil natancno dolocen. Z dejavnostmi smo
zaceli zgodaj dopoldan v Muzeju narodne
osvoboditve.
Kustodinja pedagoginja je uceneem
predstavila razstavo Ko nisi smel biti
Siovenec . Ob pripovedi in ob ogledu
pestrega dokumentarnega gradiva so
ucenci spoznali vrste in oblike nemskega nasilja nad Siovenei na Stajerskem med 2. svetovno vojno. Ob vodeni
razstavi in pripovedi so si zapisovali
kljucne besede, ki se nanasajo na
nasilje nad Siovenei. Sledil je ogled
multivizije na imenovano temo. Ucenei
so pridobili razlicna konkretna znanja.
Zapomnitev pridobljenih vsebin so
utrdili z resevanjem ucnega lista. Ove
skupini uceneev pa sta zapisane kljucne besede 0 oblikah in vrstah nasilja
smiselno sestavili v miselni vzoree na
plakate in jih dodatno opremili s fotokopiranim dokumentarnim slikovnim
gradivom, ki smo ga dobili v muzeju .
Nato smo si samostojno ogledali dele
stalne razstave v muzeju 0 narodnoosvobodilnem boju na Stajerskem s
poudarkom na delovanju Pohorskega
bataljona. S tako podkrepljenim znanjem smo se odpravili na Osankarieo,
kjer so nas cakale nove naloge in
dozivetja.
Po opravljenih dejavnostih v muzeju
smo se odpeljali na Osankarieo, kjer
smo se namestili v planinski koci.
Vreme nam ni bilo naklonjeno. Bilo je
oblacno, zrak je bil nasicen z vlago in
kazalo je, da se bo ulil dez. Zato smo
se kmalu po kosilu odpravili k Trem
zebljem na zadnje bojisce Pohorskega
bataljona. Gospa Simona Jaunik nam
je na samem bojiscu pripovedovala 0
nastanku prezimovalisca in 0 bojih, ki
so tu potekali januarja 1943. leta. Ucenei so se vziveli v pripoved in dozivljali
usodo boreev Pohorskega bataljona.
Oozivljanje je bilo toliko mocnejse, ker
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je bilo vreme preeej neprijazno. Sledi10 je deja po delavnieah:
1. Orientaeija, kartiranje, maketa bojisca;
2. Pisanje knjige 0 Pohorskem bataljonu;
3. Likovna delavniea;
4. Kreativno pisanje.
Prva skupina uceneev je z mentorieo
ostala na terenu, kjer so narisali skieo
bojisca v dolocenem merilu , ostale tri
skupine so se vrnile v planinsko koco ,
kjer so zacele ustvarjati. Oelo po
delavnieah je potekalo do petih zvecer.
Slediia je vecerja in kulturni vecer ob
tabornem ognju , ki smo si ga zaradi
slabega vremena pricarali v koCi. Ker
je bila ura spanja se dalec, smo si vecer
popestrili z razlicnimi dejavnostmi.
Naslednji dan se je v dopoldanskem
casu nadaljevalo deja po delavnieah .
Ucenei, ki so pisali knjigo 0 Pohorskem
bataljonu, in ucenei, ki so izdelovali
maketo bojisca, pa so z delom nadaljevali
se popoldan . Po kosilu smo si ogledali
muzej Pohorskega bataljona, ki je ob
planinski koci Osankariea. Vecina
uceneev se je nato odpravila na pohod
proti Crnemu jezeru in slapu Sumiku.
Po vrnitvi s pohoda smo se ob 18. uri
odpravili proti domu.

Delo V posameznih
delavnicah
Po ogledu zadnjega bojisca Pohorskega bataljona pri Treh zebljih so
se ucenci v skladu z lastnimi interesi
razvrstili v delavnice. V delavnicah so
delali dve uri prvi in tri ure drugi dan.

1. DELAVNICA
Risanje skice terena in
izdelava makete bojisca
Pohorskega bataljona na
Osankarici
V neprijaznih naravnih razmerah, v
dezju in hladnem zraku, ki nas je dodobra premrazil, smo risali skieo terena bojisca, kar smo nujno potrebovali
za natancno izdelano maketo. Nasa
skupina je izvajala: orientaeijo, kartiranje in izdelavo makete.
ORIENTACIJA:
kako se orientiramo v pokrajini ;
orientaeija s kompasom in zemljevidom;
prikazovanje zemeljskega povrsja na
topografski karti bojisca;
branje topografskih znakov;
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2. Nino, Vito in Marko so kartirali bojisce Pohorskega bataljona in izdelali maketo.

dolocanje nadmorske visine s pOmocjo izohips ;
razlaga merila na topografski karti;
merjenje razdalje na karti s pomocjo
linearnega in stevilcnega merila.

KARTIRANJE:
risanje skice terena bojisca Pohorskega bataljona v razmaku 100 m
x 100 m v merilu 1 : 100, legenda.
IZDELAVA MAKETE:
na podlagi karte, ki smo jo narisali,
izdelamo maketo bojisca, uporabljamo naravne materiale iz gozda,
izdelamo zemljanke, drevesa (fotografija st. 2).

2. DELAVNICA
Knjiga 0 Pohorskem
bataljonu
Dekleta so s pomocjo zanimivega izvirnega slikovnega in dokumentarnega gradiva pisala zgodovino Pohorskega bataljona.

ZBIRANJE IN SPOZNAVANJE
GRADIVA:
poslusanje pripovedovanja, branje vsebine 0 dejavnosti Pohorskega
bataljona,spoznavanje pisnih in fotografskih dokumentov 0 Pohorskem
bataljonu, ki jih hrani Muzej narodne
osvoboditve Maribor.
UREJANJE GRADIVA:
Priprava besedila za naso knjigo 0
bataljonu.
OBLIKOVANJE NASE KNJIGE 0
POHORSKEM BATALJONU:

Ureditev in tipkanje besedila, vstavIjanje dokumentarnega, slikovnega
gradiva v knjigo, estetska izdelava
knjige.

3. DELAVNICA
Likovno ustvarjanje
V likovni delavnici so ucenci izraZali svoje
ideje 0 nasilju v skicah in plastikah.

RISANJE SKIC:
obstojecega spomenika Pohorskemu
bataljonu in risanje lastnega osnutka
za spomenik.
IZDELAVA PLASTIKE:
modeliranje, oblikovanje lastne
zamisli spomenika Pohorskemu
bataljonu iz glinomola.

4. DELAVNICA
Delavnica kreativnega
pisanja
• Ob spremljanju razstave Ko nisi
smel biti Siovenec so ucenke
zapisovale vtise. Pozorne so bile
na dejanja, ki so cloveku
povzrocala bolecino in trpljenje.
Izpolnjevale so poglavje v svoji
belezki Nasilje boli.
• Pregledali smo zapise in obnovili
vse, kar smo slisali na razstavi .
• Pogovarjale smo se 0 partizanskih
pesnikih, katerih deja je bilo med
Ijudmi v casu NOB zelo dobro
sprejeto. Predstavila sem jim
pesem Mateja Bora Kri v
plamenih .
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Branje in obravnava pesmi Mateja
Bora: Kri v plamenih. Pogovor 0
pesmi , podozivljanje in priprava
recitala (s spremljevalnimi efekti svetloba, kitara). Pesem smo
predelali tako , da smo izpostavili
poimenovanja za sovraznike
slovenskega naroda, vrste nasilnih
dejanj, ki jih je sovraznik izvajal
nad narodom , in nacine upora.
Tako je nastal recital:

GOSPODARJI,
BARBARI,
BARBARSKA BANDITSKA
DR HAL,
MEHANIZIRANE HORDE,
MOTORIZIRANI DZINGIS KAN
NASILNEZI
MORILCI
MUCITELJI
PREGANJALCI
HUDOBNEZI!
DIVJALI STE PO KONTINENTIH
IN VZBUJALI UPOR.
ROPALI STE, PUSTOSILI IN
RAZPENJALI VESALA.
IZ ZEMLJE STE NAS HOTELI
IZRUVATI.
SLEPILI STE NAS.
NAUCILI STE NAS SOVRAZITI,
POSLUSATI KRVI
IN DUHA UKAZ.
ZAPIRALI IN STRELJALI
STE NAS.
UNICEVALI STE NASO
DEZELO.
IZGANJALI STE NAS NAROD.
SPREMINJALI STE NASA
IMENA IN PRIIMKE.
UVEDLI STE NEMSKI JEZIK.
POZIGALI STE NASE
DOMOVE.
V NAS JE PO TISOCIH LETIH
ZAPLALA KRI.
NAS UPOR JE DVIHGNIL
GLAVO.
NASA DREVESA SO SE
ZAVEDLA KORENIN.
KORENINE SO POGNALE
DO PEKLA.
SOVRAZILI SMO VAS.
NASE PESTI SO POSTALE
MOCNEJSE OD JEKLA, TANKOV
IN BOMB.
NAS DUH JE POSTAL
EKRAZIT.
V TEM SVETU BO ZAVLADAL
CLOVEK.
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• Z recitalom so ueenke nastopale
ob tabornem ognju.
• Izvedli smo se nekaj vaj v
kreativnem pisanju: asociacije ob
besedi vojna, sestavljanje definicij
za vOjno, pridevniki k besedi vojna.
• Ob sprehodu v gozdu se ueenke
vzivijo v zivljenje partizan a
in opisejo dozivetja,
• Postavljamo vprasanja 0
Pohorskem bataljonu in na ta
vprasanja tudi odgovarjamo
z vprasanji.
• Uredimo zapise in izdelamo
plakate.

Kako smo preziveli vecer?
Najprej smo pripravili razstavo nastal ega gradiva. Nato smo si ustvarili
vzdusje ob tabornem ognju. Ker nismo imeli sreee z vremenom, smo si kulturni veeer pripravili v koei. Taborni
ogenj smo si ustvarili s sojem svee.
Posedli smo se v krog okrog njih in prisluhnili kulturnemu utripu, ki so ga pripravile knjizniearke. Vtemi , v soju svee
in prebliskih svetilk so nas opominjale
na trpljenje Ijudi zaradi nasilja. Ob
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Za lazje spanje smo se odpravili na
kratek pohod v dezevno noe pohorskega
gozda in sprostili energijo. Za konec smo
si pred spanjem ogledali film Ne joei
Peter.

Pohod

n praks

zunaj sole na drugaeen naein. Veseli
so bili, da so si lahko sami izbrali dejavnost, ki so jo izvajali. Veselili so se
vecera in spanja v planinski koci. Zanimive so se jim zdele razliene vaje
sproseanja in spontanega ustvarjanja.
Nekaj njihovih misli:

V popoldanskem casu drugega dne
smo se odpravili na pohod. Pot nas je
vodila od koee na Osankarici proti
Crnemu jezeru in proti Sumiku ter po
krozni poti nazaj na Osankarico.
Na poti so ueenci slisali 0 znaeilni kamninski zgradbi, prsti in vegetaciji ter 0
pomembnih pohorskih gospodarskih
dejavnostih v preteklosti. Doziveli so
jesensko lepoto pohorskih gozdov. Se
posebej so bili navduseni nad Sumikom.

»AZi bomo letos z zgodovinskim kroikom
se imeli kakSne dvodnevne delavnice?«
Alen Gamser

»Zelo zanimivo je bilo delali maketo
bojisca. Najbolj sem se veselil, ko je bila
maketa izdelana. Veselilo me je postavljanje zemljank in postavljanje dreves.«
Vito Weis

»Najbolj zan im ivo je bilo spoznavati razlicne pisne in fotografske dokumente 0
Pohorsekem bataljonu.«
Andreja Golob

Predstavitev delavnic
V soli smo pripravili razstavo izdelkov
in ustvarjenega gradiva, ki je nastalo v
dveh dnevih delavnic in v casu priprav
na delavnice pri zgodovinskem in
knjizniearskem krozku. Sicer pa 0
razstavi vee povedo fotografije. Na
otvoritev razstave smo povabili pred-

»Najbolj vsee mi je bil veeer ob tabornem
ognju.«
Marko Namestnik

»Se nikoZi nisem bila na nocnem pohodu,
se sploh ne v taksnih razmerah: popolno
crna tema, deije lil kot iz skafa, bili smo
prijetno mokri. Najboljse je bilo sproscanje
s kriki.«
Jadranka Krajne

»Eilo mi je vsec. Se bi se udeleiila takSnih
delavnic. «
Janja Krajne

»Pisanje knjige 0 Pohorskem bataljanu
je bila precej zahtevna nalaga. Dakancno
sma jo ablikovali v soli. «
Maja Pole

»Zanimiva je bila tudi ta, da sma prespa/i
v planinski kaCi in sma bedeli v nac.«
Polona Pepevnik

Ueenci zgodovinskega krozka so ob
pripravah na delavnice spoznali podrobnosti 0 nasilju med drugo svetovno
vojno v svetu, Sioveniji in v domaeem
kraju ter oblikovali plakate.

3. Gospa Milena Putar nas je seznanila z razlienimi oblikami partizanskih pesmL Zaradi
slabega vremena smo veeer ob tabornem ognju preziveli v koeL

spremljavi harmon ike smo se naueili
tri pesmi, ki so bile v casu narodnoosvobodilnega boja pogosto zapete:
Sivala je deklica zvezdo, Partizani v
gozd gredo, V temnem gozdu ob
tabornem ognju (fotografija st. 3). Ob
petju slednje pesmi smo tudi zaplesali.
Sledil je vecer ob kitari , petju in plesu.

stavnike Muzeja narodne osvoboditve
Maribor, ueitelje in ueence nase sole,
ki sodelujejo v projektu Comenius.

Mnenja ucencev 0 delu
delavnicah

V

Ueencem je bilo delo v delavnicah
vsec. Veseli so bili , da so se lahko ucili

Zgodov
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Problem
kolaboracije
in odpora
med drugo
svetovno vojno
Kolaboracija
K~laboracija in odpor v okupiranih
drzavah med drugo svetovno vojno sta
med sabo tesno povezana. Kolaboracij
poznamo vec vrst, temeljne pa so 1. i.
funkcionalna kolaboracija, ideoloska
politicna oz. upravna, kulturna, gospeldarska in vojaska. Kolaboracija je bila
v marsicem pogojena s predvojnimi
razmerami , se bolj pa z okupacijskimi
sistemi , ki so bili zelo razlicni. V Franciji
npr. nlsta bill samo nemska zasedbena
co~a in 1. i. vichyjska Francija, kot se najveckrat posploseno pise, ampak je bilo
v celoti sed em razlicnih okupacijskih
con , polozaj prebivalstva v njih in z njim
povezana kolaboracija (seveda tudi
odpor) pa zelo razlicen . Se najbolj podoben slovenskemu v nemski okupacijski
coni je bll polozaj Alzacije in Lorene.

Funkcionalna kolaboracija sodi v tisti
?kvir: ki naj bi bil pri kolaboraciji se sprejemljlv. Gre za to, da se zagotovi normalno funkcioniranje okupirane dezele do
konca vojne oz. do sklenitve mirovnega
sporazuma. To zadeva zlasti stvari, kot
so preskrba, promet, delovanje gospodarstva, javni red in mir. Vendar so meje
funkclonalne kolaboracije tezko dolocIjive: ze pri gospodarstvu lahko zelo hitro
zdrknejo v »pravo« kolaboracijo (proizvOdnJa orozja za okupatorja, vojno
doblckarstvo). Podobno je pri prometu:
ce zeleznice npr. skrbijo za nemoten prevoz ~udl v taborisca ali vojske na fronto
ipd. Se bolj problematicno je pri vzdrZevanju
reda In mru, kjer so oborozene vojaske
enote kolaborantov in policije vecinoma
sodel?vale tudi v boju proti odporniskim
glbanjem. Dodaten problem pri vrednote~ju 1. i. funkcionalne kolaboracijese
pOjavl tam , kjer je prislo do aneksije (kot
npr. pri nas v primeru t. i. Ljubljanske
pokrajlne), kar je krsenje mednarodnega prava. Tu ima kolaboracija se dodatno tezo, saj je v funkciji prikljucitve k
okupatorjevi drzavi in navadno tudi v
funkciji asimilacije prebivalstva.
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Ideoloska kolaboracija izhaja iz idejne
sorodnosti posameznih politicnih sku pin
v okupiranih dezelah z ideologijo okupato~ev, meddrugo svetovno vojno torej s
faslzmom In nacizmom oz. sorodnimi
sistemi (recimo s Hortyjevim rezimom oz.
kasneje s stranko puscicastih krizev, ki je
po nemski okupaciji prevzela oblast na
Madzarskem). Poseben primer so
mocne nemske manjsine v posameznih
drZavah - t. i. folksdojcerji - , ki so se vecinoma nacificirale in vnaprej pripravljale
na nemsko okupacijo (to velja tudi za
slovenske oz. jugoslovanske razmere) .
Ideoloska kolaboracija je bila v nekaterih
zahodnoevropskih in skandinavskih
drzavah zelo mocna, kar je bila tudi posledica nemoci demokraticnih sistemov
in predvojnih polarizacij, ki jih je vojna
se okrepila. To velja za Francijo, kjer so
bili prvi pojavi fasizma pod vplivom Mussolinij~vega vzpona na oblast v Italiji
opam ze od leta 1923. Med mocnejsiml skuplnami je bila Action frangaise , sicer pa se je francoska razlicica fasizma
izrazila v 1. i. frankizmu (francisme) , ki je
kot stranka (Parti franciste) in kot gibanje nasprotovalo demokraticnemu parlamentarnemu sistemu in boljsevizmu ,
poudarjalo antisemitizem, njihov cilj pa
je bila fasisticna revolucija v Franciji.
Podobne organizacije ali gibanja so bila
tudi v Belgiji organizacija Rex, Flamska
nacionalna zveza (Vlaams Nationaal Verbond) , na Nizozemskem Nacionalsocialisticna zveza (Nazionaal socialistiche Beweging), na Norveskem Quislingova nacisticna stranka itn . V Sioveniji
je bJi med vojno ideolosko se najblizje
naclzmu Rupnlkov krog, ki je podobno
kot v Franciji Petain poudarjal gesla, kot
so bog , narod, domovina, poleg njih pa
tudl red (v nasprotju s parlamentarizmom), protisemitizem in protikomunIzem . Poleg skrajno desnih idej je Rupnlka fascinirala tudi nemska velika gospodarska in vojaska moc - kar je sicer
znacilno tudi za druge ideoloske kolaborante po Evropi.
Politicna kolaboracija je navadno temeljila na ideoloski kolaboraciji, kar je
pomenJio , da so okupatorji domace
oblastne aparate - tam, kjer so jih doPUStJiI - v glavnem sestavljali iz ideoloskopreverjenih Ijudi. Ni pa bilo to pravilo,
saj so marsikje ravnali pragmaticno. Celo
Quislinga in njegovo vlado so npr. aprila
1940 za nekaj casa zamenjali z administrativnim svetom, ker mu ni uspelo doseci
vrnitve kralja. Leta 1944 so mu prakticno
vzell oblast zato, ker so njegova prizadevanja, da bi Norvesko uredil po kor-

porativisticnem nacelu , izzvala hud
odpor prebivalstva, ki pa Nemcem ni
ustrezal. Na drugi strani pa so marsikje
pustlll stan upravni aparat ali njegove
dele, sodelovali so s katolisko cerkvijo,
ceprav.so jo imeli za hudo nasprotnico ,
ko je njihova vojaska moc zacela pesati ,
pa v omejenih oblikah dopustili politicno
oz. upravno kolaboracijo tudi pri narodih,
ki so jih sicer hoteli uniciti (to velja tudi za
bivso Ljubljansko pokrajino po italijanskl kapitulaciji). Podpirali so tudi
posameznike ali politicne skupine , ki so
se zatekli pod nemsko okrilje, ce se jim
je to zdelo koristno . Veliki jeruzalemski
mufti Hadja Amin el Husein se je npr.
zatekel v Berlin po neuspelem uporu
Rasida Alija v Iraku , ki ga je podpiral.
Nemci so ga priznali za voditelja bodoce
palestinske drzave , ki so mu jo obljubIjall, tam pa naj bi po nemskem vzoru »resil« zidovski problem (po angleski zmagi pri EI Alameinu mufti za Nemce seveda ni bil vec zanimiv) . Iz rasnih in ideoloskih razlogov pa je Hitler nasprotoval
ustanavljanju nacionalnih komitejev za
posamezne vzhodnoevropske drzave
(Poljsko, Ukrajino, Belorusijo) , ceprav je
preblvalstvo izkoriscal za boj proti Sovjetski zvezi. Tu je pac racunal, da bo
stvari upravno uredil po kolonialnem
vzorcu . Politicno in upravno kolaboracijo v ob!iki pos,:bnih svetov pa je dopustil
v baltlsklh drzavah , ki jih je dolgorocno
(v priblizno 25 letih) sicer hotel vkljuciti v
rajh , vecino prebivalstva pa izseliti
(domace upravne oblasti so potem
sod~lovale pri resitvi »zidovskega
vprasanja« -: od 250 000 Judov jih je v
vseh treh drzavah ostalo zivih Ie 10 000).
Drugacna je bila nemska okupacijska
polltlka v protektoratih, kot sta bili
Siovaska in Hrvaska, kjer je bila vzpostavljena domaca oblast po fasisticnem
vzoru, Nemci pa so skrbeli za kontrolo in
svoje vojaske in gospodarske interese.
Kulturna kolaboracija je najveckrat
izhajala iz prepricanja v superiornost
nemske (tudi italijanske, madzarske ,
japonske) kulture . Pri sibkejsih narodih
je bil koncni cilj kulturne kolaboracije
»mehka« asimilacija, pri mocnejsih je slo
za zagotavljanje nemskega vpliva in prevzemanje nemskih kulturnih vzorcev. Tak
primer je bila npr. skupina Collaboration
v Franciji, ki jo je leta 1940 organiziral
nemski ambasador Otto von Abetz, v njej
p~ so sodelovali stevilni zelo znani politlcno desno usmerjeni literati in znanstveniki npr. pisatelja Alphonse de Chateaubriant in Drieu La Rochelle znani francoski izumitelj in industrijalec Georges
Claude. Collaboration je organizirala
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razne kulturne prireditve, gostovanja
nemskih umetnikov, razstave nacisticne
umetnosti ipd.
Tudi pri gospodarski kolaboraciji je
meje dopustnosti tezko dolociti. Marsikje so se industrialci izgovarjali, da s
kolaboracijo scitijo zaposlene in
preprecujejo njihovo deportacijo v Nemcijo ali prisilno mobilizacijo. Dostikrat pa
so se za tem skrivali veliki vojni dobicki
in teznje po cim tesnejsem povezovanju
z mogocnim nemskim gospodarstvom,
ki naj bi posameznim nacionalnim gospodarstvom (kolikor je bilo 0 njih se moc
govoriti) zagotovilo mesto v nastajajoci
novi Evropi pod nacisticno in nemsko
prevlado. Po drugi strani pa je Nemcija
okupirana ozemlja sistematicno izkoriscala, cemur se je bilo Ie tezko upreti
(pomembna podjetja in rudniki so ji
morali prepustiti koncesije ali pa so Nemci v njih uvedli svojo upravo, ustanovIjene so bile mesane druzbe z nemsko
prevlado, karteli v posameznih industrijskih panogah ipd. Nemci so s pomocjo domacih Ijudi nadzorovali celo crno
borzo, od cesar so imeli oboji korist. Gospodarsko kolaboracijo so po vojni
ponekod, zlasti tam, kjer je prislo do revolucionarnih procesov (tudi v Sioveniji
in Jugoslaviji), izkoristili za nacionalizacijo ali sekvestracijo premozenja okupatorjev in njihovih sodelavcev, mnogo lastnikov pa je bilo tudi obsojenih. Tudi tam,
kjer sicer do revolucije ni prislo, so v
posameznih primerih premozenje nacionalizirali. Znan primer je npr. francoski
Renault, ker je njegov lastnik (Louis)
Nemcem sam ponudil obrate za proizvodnjo tankov. Vendar je bilo v zahodnih
drzavah obracunov z industrialci manj
(delna izjema je Nemcija) kot pa z drugimi kolaboracionisti, to pa predvsem iz
pragmaticnih razlogov, ker je bilo treba
z gospodarstvom zaceti na novo in
oblasti tega niso hotele otezevati se z
obracuni.
Vojaska kolaboracija je imela vec razlicnih oblik. Najpogostejse so bile razne
pomozne vojaske ali policijske enote
pod nemskim nadzorom, ki naj bi skrbele
za red in mir na lokalnem obmocju in za
boj proti odporniskim gibanjem (taka je
bila tudi Siovenska protikomunsiticna
milica in nato Siovensko domobranstvo).
Sem stejemo tudi razne obi ike policij in
zandarmerij. Druge vrste kolaboracionisticne enote so nastale na ideoloski osnovi - tu gre za razne SS-enote, legije,
falange ipd., ki so stele po nekaj tisoc
ali deset tisoc pripadnikov in so jih Nemci uporabljali tudi za boje na frontah - zlasti
na ruski fronti. Za vstop v te enote so ve-

Ijali rasni kriteriji (ki pa se jih Nemci tudi
niso dosledno drzali), zato so vanje spNa
spravljali zlasti Skandinavce, Nizozemce,
Flamce, kasneje pa tudi pripadnike drugih
narodov. Mocne SS-enote so bile tudi v
baltiskih drzavah. V Jugoslaviji je bila npr.
znana SS-divizija Prinz Evgen, ki so jo v
glavnem sestavljali folksdojcerji iz Vojvodine, ali pa muslimanska SS-divizija
Handzar. Od »manjvrednih ras« so Nemci dopustili ustanovitev mocne ruske armade pod poveljstvom generalaAndreja
Vlasova, ki je stela okrog 50 000 moz. (Vlasoy je bil zajet pri Leningradu, sicer pa
je bil nekaj casa tudi vojaski svetovalec
Cankajska). Vendar so na vojsko generala Vlasova (ustanovljena je bila sele
leta 1944, po nemskih porazih na
vzhodu) gledali vsi - vkljucno s Hitlerjem - z velikim nezaupanjem in Nemci
tako rekoc do konca vojne niso dopustili,
da bi se bojevali .

Odpor
Tako kot kolaboracija tudi odpor ni bil
enoznacen . Na splosno bi ga lahko
opredelili kot patrioticni boj za
osvoboditev domovine. Ta je bil sku pen
vsem osvobodilnim gibanjem. Toda
domovine marsikje ni bilo vec in ni bilo
jasno, ali se bo obnovila (Jugoslavija je
ze bila tak primer), pa tudi osvoboditev
je bila redko kje edini cilj - ceprav
najveckrat res najpomembnejsi. VeCina
odporniskih gibanj je imela tudi
politicne in socialne programe za
povojni cas, ki bi jih lahko spravili na
en sam skupni imenovalec: nikoli vee
starih razmer. Sio pa je za razlicne
ideologije in razlicne vrednote. Pal eta
osvobodilnih gibanj je bila pisana in pray
tako njihova dejavnost, ki je segala od
ilegalne propagande, zbiranja informacij,
sabotaz do mocnega in organiziranega
odpora, kakrsna sta bila sovjetski in
jugoslovanski, ki v Evropi veljata za
najmocnejsa, ali Kitajski v Aziji. Na
intenzivnost odpora je vplivalo mnogo
dejavnikov, omenil bom dva:
Stopnja brutalnosti okupacijskega
sistema in kolaboracionisticnih oblasti
(upor je bil mocnejsi tam, kjer je bila eksistencna ogrozenost vecja - vendar se
tega ne da v celoti posplositi).
Odnos zaveznikov do odporniskih
gibanj Ta odnos je bil v dolocenih obdobjih pogojen ideolosko, od cesar je bila
odvisna tudi pomoc v orozju in opremi
ter politicna in propagandna podpora.
Predsodki so bili zlasti tam, kjer so bili v
odporniskem gibanju vodilni komunisti,
ceprav na splosno lahko recemo, da so

v odnosih med zavezniki in odporniskimi gibanji na koncu obicajno prevladali
pragmaticni razlogi.
V celoti vzeto so bila odporniska gibanja
pomembna tako zaradi konkretnih ucinkov kot psiholoskega dejavnika, saj so
rusila dejansko in propagandno moc
okupatorjev. V petdesetih in sestdesetih
letih, ko je bilo preucevanje zgodovine
odporniskih gibanj na visku, so jih
oznacevali kar za »drugo«, po izkrcanju
zaveznikov pa za »tretjo« fronto . Na vlogi odporniskih gibanj je bilo po vojni
zgrajenih kar nekaj sistemov, ki so pomembno, ce ne usodno vplivali na polozaj
posameznih drzav. Navedel bom tri
primere: Francija je zaradi odpora, ki ga
je simboliziral sicer protislovni De Gaulle,
postala cetrta najmocnejsa clanica protifasisticne koalicije. Zato je imel v njej mit
odpornistva posebno mesto in ga ima
se danes. Zavestno je bila minimizirana
Petainova vichyjska Francija, ceprav je
vsaj prvi dYe leti vojne imela vecinsko
podporo Francozov (znana je sintagma
0»70 milijonih petanistov«) , glorificiran
pa je bil odpor, ceprav je do leta 1943
slo Ie za majhne skupine, ki se - razen
komunisticnih makijev - skoraj niso borile.
Sele v sedemdesetih letih, predvsem pa
v zacetku osemdesetih let je bil mit 0 nepomembnosti vichyjske Francije zlomljen,
bolj odkrito pa so zaceli pisati tudi 0
avtenticnem francoskem fasizmu, ki je
imel korenine v predvojnem casu, do
izraza pa je prisel se zlasti za cas a
petainovega rezima. Ne glede na to pa
je za Francoze jasno, da njihova povojna vloga izhaja iz medvojnega odpornistva in kljub kontroverznosti stalisc (francosko zgodovinopisje govori celo 0
drzavljanski vojni) noben drzavnik ne bo
niti pomislil, da se ne bi udelezeval proslav ali komemoracij, povezanih z
odporom, ne glede na to, daje bila (kotv
primeru Giscarda d'Estaigna) njegova
druzina povezana z vichyjskim rezimom.
Drugi tak primer je Jugoslavija, kjer si je
Tito mednarodno priznanje izboril predvsem zaradi uspesnega odpora, ceprav
je bilo zaveznikom jasno, da je komunist in da bo uvedel komunizem. Sprijaznili so se z njegovo real no mocjo in
podporo , ki jo je uzival. Tretji primer je
Avstrija, ki so jo - predvsem po zaslugi
odpora slovenskih partizanov na Koroskem - zavezniki zaradi politicnih in geostrateskih razlogov razglasili za prvo
drzavo, ki je bila zrtev nacizma (kljub
znanemu rezultatu plebiscita za prikljucitev k Nemciji).
Ena od znacilnosti odporniskih gibanj je
bila v tem, da so jih vodile ali v njih imele
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pomembno vlogo leve politicne sile, zlasti komunisti. Nekatera gibanja so bila
mocna, druga komaj omembe vredna,
vendar so po vojni prevzela oblast predvsem s pomocjo Rdece armade oz. Sovjetske zveze. Drzave s prevladujocim
komunisticnim gibanjem so - z nekaj
posplositvami - bile: Albanija (ki je bila
pod vplivom jugoslovanskih komunistov) , Boigarija (kjer so glavno vlogo v
Domovinski fronti - Otecestvenom
frontu pray tako imeli komunisti, glavni
vpliv pa je prihajal od Georgija Dimitrova
iz Moskve), Madzarska in Jugoslavija. Na
splosno so bila taka gibanja sprva v
manjsini, vendar so se razmere ob koncu vojne spremenile v njihovo korist se
v nekaterih drzavah.
Do odporniskih gibanj razlicnih politicnih
in ideoloskih usmeritev je prihajalo v Belgiji (skupna koordinacija), Ceskoslovaski
(skupna koordinacija in dogovor, da se
vprasanje notranje ureditve prenese na
povojni cas), na Danskem, na Finskem
(tu je slo bolj za izogibanje sodelovanja
v vojni s Sovjetsko zvezo na strani Nemcije kot pa za dejanski odpor; razmere
so se spremenile sele proti koncu vojne,
pomembno vlogo pa so imeli tudi komunisti, zlasti pri zunanjepoliticni usmeritvi urejanju odnosov s Sovjetsko zvezo), v Franciji (skupna koordinacija Conseil national
de la resistance - CNRS, ustanovljen leta
1943), v Grciji (komunisticno in rojalisticno odpornisko gibanje, med katerima
je prislo do dogovora, ki pa ni zdrzal,
sledila je drzavljanska vojna), na Nizozemskem (tu fizicnega odpora skoraj
ni bilo , skupni Svet odpora, ustanovljen
leta 1944, pa ni imel politicnega programa,
ampak je bil povezan z emigrantsko vlado
in britansko obvescevalno sluzbo); v Italiji (do koordinacije ni prislo, vendar tudi
ne do medsebojnih spopadov, zavezniki pa so ob koncu vojne skusali omejiti
zlasti najmocnejse komunisticno
odpornisko gibanje), na Norveskem, na
Poljskem (do koordinacije med odporniskim gibanjem pod okriljem emigrantske
vlade in komunisticnim odporniskim
gibanjem ni prislo, kljub zaostrenim
razmeram med obema taboroma pa tudi
ne do medsebojnih spopadov), v Romuniji (kjer je glavno vlogo v vstaji 1. avgusta
1944, imel kralj Mihail, sodelovala pa je tudi
Ljudska fronta pod vodstvom komunistov,
ki so kasneje prevzeli oblast).
V nekaterih drZavah je bil odpor vezan zlasti
na obvescevalno dejavnost (Luksemburg).
Mocna odporniska gibanja so bila tudi v
Aziji: Burma, Filipini, Indonezija, Indokina,
Koreja, Malaja, Etiopija, Kitajska - kjer je
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sta bili dYe odpomiski gibanji: Cankajskovo in komunisticno). Tudi tu so odporniska gibanja mocno vplivala na povojne politicne razmere, njihova glavna znacilnost je
bila, da so se iz boja proti Japonski preusmerile v dolgotrajen boj proti kolonialnim
silam.

Vrednotenje odpora
in kolaboracije po vojni
in danes
Kolaboracija in odpor sta imela pomembne
posledice v prvih povojnih letih. Razmerje politicnih sil se je spremenilo, Ie redko
kje so se obdrzale stare politicne elite,
cetudi niso neposredno sodelovale z
okupatorjem . Nove politicne sile so skoraj v celoti izsle iz odporniskih gibanj.
Desnica je bila na splosno povsod politicno porazena in v defenzivi. V tistih
drzavah, ki so jih zasedli zavezniki , so si
prizadevali, da na oblast ne bi prisli komunisti. To velja zlasti za Italijo in za Francijo, medtem ko so v Grciji drzavljansko
vojno skusali obrniti v korist rojalistov. V
vecini drzav je tudi prislo do fizicnega
obracunavanja z resnicnimi in domnevnimi kolaboracionisti. Tudi tukaj so
zavezniki skusali stvari omejevati, enako pa so ravnale nekatere vlade
(ponekod, npr. na Nizozemskem so
kolaboracioniste za nekaj cas a zaprli v
taborisca, da se je polegelljudski gnev).
Kljub temu je ponekod prihajalo do
spontanih obracunavanj, t. i. »divje epuracije«, zlasti v Sovjetski zvezi in v vzhodnoevropskih drzavah, kjer so vzporedno potekali tudi revolucionarni procesi,
pa so tudi oblasti same organizirale izvensodne usmrtitve in druge oblike
nepravnih obracunov (pri nas je, kot
vemo, prislo do poboja domobrancev).
Sicer pa je t. i. ciscenje ali epuracija ime10 razlicne oblike: od sodnih pregonovdo
poklicne epuracije (zmanjsevanja place ali
privilegijev, izguba sluzbe), ki je zajela
zlasti posamezne poklice (sodne organe, policijo), izgube aktivne in pasivne volilne pravice ali drzavljanstva ipd .
Sojenja so potekala za vse oblike kolaboracije, obstajale pa so tudi neformalne oblike. Tako so ponekod delali spiske
kolaboracionisticnih piscev, posebne
komisije pa so presojale, kateri ne smejo objavljati in koliko casa (to je npr. veIjalo za vrsto francoskih piscev ali Knuta
Hamsuna, ki so mu na Norveskem pripisovali simpatiziranje z nacizomom).
Epuracija ni bila povsod izvedena enako dosledno, odvisna je bila od lokalnih
razmer, stopnje razvitosti posameznih
okolij, intenzivnosti kolaboracije, navzocnosti zaveznikov in njihovih intere-

SOY. Ponekod so npr. zelo omejili sodno
epuracijo, ker se je razpasel kriminal in
je primanjkovalo sodnikov, drugod so bili
prizanesljivejsi do gospodarstvenikov.
Francija je epuracijo izvedla dokaj dosledno, tam se je zavlekla se v petdeseta leta, medtem ko so v Italiji zaradi
zavezniskih interesov stevilni taki , ki bi
morali biti sojeni za vojne zlocine (tudi
funkcionarji in oficirji iz t. i. Ljubljanske
pokrajine) obdrzali sluzbe docakali pokoj
in mirno umrli v postelji. Bolece razmere,
ki jih je pustil spopad med kolaboracijo
in odporom , so dol go pretresale evropske drzave, se posebej tam, kjer je ze
tako zapletena razmerja obremenjeval
se tretji element - revolucija. V nekaterih
okoljih so bili medvojni konflikti na silo
potisnjeni v podzavest, vendar so se se zlasti etnicni - v taki ali drugacni obi iki ohranili in kasneje izbruhnili na dan
(najbolj brutal no v Jugoslaviji) . Marsikaksno druzbo - tudi slovensko - vojne delitve in povojni obracuni obremenjujejo se
danes.
K ponovnemu vrednotenju kolaboracije
in odpora pa ne prispevajo Ie stari
notranji spori , ampak tudi spremenjene
druzbene razmere. Na lokalni ravni gre
za nastanek novih drzav in novih elit, v
katerih so prisli do politicne moci ali vsaj
jayne besede tisti, ki je prej niso imeli ali
je niso imeli dovolj. Na evropski ravni je
Nemcija, nekoc glavni sovraznik, danes
znova najmocnejsa politicna in ekonomska sila v Evropi . Sovjetska zveza, med
vojno eden od treh glavnih stebrov protifasisticne koalicije, drzava, ki je tri leta
nosila glavno breme kopenskega vojskovanja, je propadla. Komunizma kot druge
najvecje ideologije dvajsetega stoletja ni
vec. Ali je potem odpor - gledano z danasnje distance - imel kaksen smisel?
Ta odgovor seveda isce vsak posameznik zase in tudi vsaka druzba ga tehta zase - tako iz zornega kota medvojnih razmer kot njenih posledic. Za
pozitivno vrednotenje odpornistva (seveda ob kriticnem vrednotenju tudi vsega
slabega, kar je nosilo v sebi) sam tudi iz
danasnjega zornega kota vidim (poleg
moralnega) vsaj dva zgodovinska razloga. Prvi je v tem, da je bil fasizem oz.
nacizem sistem, s katerim se ni dalo
skleniti kompromisa. Treba ga je bilo
enostavno premagati in v to vloziti vso
individualno in skupinsko energijo, sicer
bi za desetletja ali celo stoletja usodno
zaznamoval in spremenil zivljenje Evrope
in sveta. Drugi razlog je v tem, da je danasnja evropska druzba oz. zahodna
civilizacija kljub velikim politicnim, strateskim, gospodarskim in drugim spre-
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membam v osnovi se vedno utemeljena
na protifasizmu. Ce bo od tega osnovnega nacela odstopila in dopustila, da v taksni ali drugacni modemizirani obliki postane vpliven ali celo prevladujoc (spomnimo se samo lastnih svezih izkusenj z
italijanskimi neofasisti ali Haiderjevega
odnosa do Siovencev in Siovenije),
potem od evropske integracije ne bo ostalo pray veliko. In morda se bo ena od
prihodnjih generacij znova morala odlocati
med kolaboracijo in odporom.

Uporabljena literatura:
Enciklopedija druge svetovne vojne 1939-1945,
Borec, Ljubljana 1982.
Dictionnaire de la seconde guerre mondiale,
Larousse, Paris 1980.
Druga svetovna vojna (1, 2, 3), Mladinska
knjiga, Ljubljana, 1981.

Werner Rings: Vivre avec I' enemi 1939-1945,
Laffont Paris 1981 (originalna verzija: Leben
mit dem Feind, Kindler Verlag GmbH, Munchen,
angleska verzija Life with enemy: collaboration
and resistance in Hitler's Europe 1939-1945,
Weinfeld and Nicholson, London 1982.
Bozo Repe: Francija med drugo svetovno
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NACIONALSOCIALIIEM,
KOMUNIIEM, FASIIEM (1. del)
Skupne lastnosti totalitarnih druib in
njihove temeljne razlicnosti
Pricujoci prispevek je poskus kratkega pregleda idejnopoliticnih osnov
treh totalitarizmov dvajsetega stoletja.
Ko primerjamo oziroma analiziramo totalitarizme, lahko izberemo vrsto
pristopov:
Lahko se osredotocimo na opis politicne prakse pri prevzemanju oblasti
s strani levih in desnih revolucionarno-totalitarnih politicnih gibanj in
moramo potem govoriti 0 "pohodu na Rim", 0 "noci dolgih nozev",
posledicah Nove ekonomske politike v Sovjetski zvezi, populacijski
politiki v totalitarnih drzavah itn.
Lahko pa se odlocimo npr. za prikaz metodoloskih pristopov pri analizi
totalitarnih ideologij in razlagamo npr. tezo 0 fasizmu kot agenturi monopolnega kapitala (na star marksisticni nacin) 1, teorijo 0 srednjem sloju
belih ovratnikov, lahko govorimo 0 psihoanalizi, 0 Wilhelmu Reichu itn.2
Sam sem se usmeril na idejne razlike oziroma na tiste razlike med
totalitarnimi ideologijami, za katere sem menil, da se danes premalo
poudarjajo, in na nekaj sicer splosnih skupnih pojmov ...

Uvod
Pri obravnavanju velikih ideologij dvajsetega stoletja se zdi, kot bi imeli opraviti z
nihanjem v skrajnosti. Ce je bilo se pred
nekaj leti, ko sem bil se student, populama in mod no vsako, tudi najvecjo neumnost, ki jo je evropski proletariat napravil na svoji emancipacijski poti, slaviti in prikazovati kot pravzaprav nujen
delcek v popolnem mozaiku zgodovine
delavskega gibanja, je danes vse bolj
opazati nasprotno ...
Vse prevec lahko in preprosto je govoriti 0 nacizmu in komunizmu kot 0
dveh obrazih v bistvu iste zgodovine
z istimi ali zelo podobnimi konceptualnimi idejnimi izhodisci, podobnimi ciIji, vzroki in koncno enakimi posledicami ". Vcasih se opazovalcu zazdi, kot
da t. i. proletariata pravzaprav nikoli v
zgodovini Evrope sploh ni bilo.
Poleg obeh omenjenih totalitarizmov
naj bi bil tu se italijanski fasizem - zgolj
(po italijansko) malo bolj povrsna oblika tistega, kar so v Nemciji s pregovorno nemsko natancnostjo v praksi izvedli nacisti, med nacionalsocializmom,
1 Prim.
2
3

marksizmom in komunizmom pa naj
pravzaprav sploh ne bi bilo nobene razlike ."

I. Definicija totalitarne
ideologije in pojem
totalitarni rezimi
Ideologija
Tudi, ce se ne ustavljamo posebej ob
t. i. "klasicni" definiciji ideologije, ki da
pomeni poskus navidezni svet predstavljati kot realnost ali - po Lacanu omogoca "uzitek v pogledu" 3 oziroma
izpolnjuje prostor med gledanim in
videnim, je nesporna lastnost vseh totalitamih ideologij, da posamezna "pozitivisticna" ali psevdopozitivisticna dejstva prikazujejo tako, da jih kot
posamezne prvine zdruzujejo v mozaik, v celoto, ki jo potem ponujajo naprej
kot nekaksno nesporno dejstvo, spregledano danost oziroma - resnicnost.
Ideologija naj bi nam omogocala pristno percepcijo okolice, pristen pogled
na svet ". (t. i. Weltanschauung).

Dolar Mladen, Struktura fasisticnega gospostva, DDU Univerzum, Ljubljana 1982.
Prim . Wilhelm Reich, Masovna psihologija fasizma, Beograd 1981
Prim. Jaques Lacan , Stirje temeljni koncepti psihoanalize, Ljubljana 1980, str. 75 .
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V Evropi je bil cas med obema vojnama idealen za nastanek in razcvet razlicnih ideoloskih konstruktov. Za ta cas
je namrec znacilen na eni strani hiter
razvoj znanosti in na drugi poplava razlicnih psevdoznanosti. To je bila dobra podlaga za nastanek vrste ideoloskih premis, ki so jih aktualni ideoloski konstrukti povezovali tako, da je
bilo pravzaprav v resnici zelo tezko lociti
znanstvene premise, na katere so se
ideologije naslanjale, od dolge vrste
njihovih polznanstvenih ali psevdoznanstvenih elementov ... To je veljalo v
tistem casu za intelektualca ali znanstvenika in se bolj za preprostega
cloveka ...

Totalitarnost
Drugi temeljni pojem te snovi je seveda pojem "totalitarni rezim".
Othmar Spann , avstrijski Nemec, profesor na dunajski univerzi , je kot eden od
teoretikov, ki so vplivali na nemski nacionalsocializem in se posebej na italijanski fasizem , imenoval v svojem delu "Der
wahre Staat" (Resnicna, prava drZava),
ki je izslo leta 1919, tako pravo drzavo totaliteta medcloveskih odnosov.4
Od totalitete do totalitarizma ... Hannah
Arendt je ze v petdesetih letih totalitarni
rezim opisala kot teznjo po popolni oblasti,
vendar ne Ie v administrativno drZavnem
smislu (kot npr. ze v primeru razsvetIjenega absolutizma), temvec kot teznjo
po popolni oblasti nad vsem duhovnim ,
socialnim in gospodarskim dogajanjem v druzbi ... 5
Totalitarni rezimi so na podlagi totalitarnih ideologij tezili k popolnim spremembam ali bolje - popolnemu obvladovanju in usmerjanju druzbe v vseh
njenih segmetih .. . Od avtonomije
posameznika (s tem mislim na celoten
sklop clovekovih pravic, kot jih razumemo danes) , druzbenih podsistemov,
do gledalisca, sporta, druzinskih
odnosov, seksa itn. Heraklitov logos naj
bi razbile slucajne napake - radikalne
ideologije naj bi ga zdaj s svojim udejanjanjem v politicno prakso ponovno
uredile.
Pri teh vprasanjih moramo najprej upostevati razliko med filozofijo, ideologijo
in politicno prakso.
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II. Razlika med filozofijo,
ideologijo in politicno
prakso
Razliko med filozofijo, ideologijo in politicno prakso si lahko ogledamo na
primeru t. i. "znanstvenega marksizma".
Znanstveni marksizem se je pravzaprav
imenovalo v prvi vrsti deformiranje filozofskih predpostavk pri njihovi aplikaciji
oziroma uporaba filozofske smeri (ali
sole) za ozke, - najprej ideoloske in
pozneje politicne namene. Cetudi se
je Marx kot filozof 0 nekaterih stvareh
temeljno motil in imel 0 nekaterih
stvareh prav, velja v nasem okviru
obravnavanja snovi za marksizem
priblizno to, kar bi lahko rekli npr. za
Nietzschejevo filozofijo v Nemciji . Sicer je res, da je prav marksizem vseboval tudi napotek, napoved in celo
zahtevo po spreminjanju sveta, saj je
bil Marx filozof in ideolog hkrati , as tem
je vseeno priblizno tako , kot ce bi
povezovali Hegla ali Nietzscheja z nacisticnimi zlocini v drugi svetovni vojni
ali npr. Antona Mahnica na Siovenskem
s slovensko drzavljansko vojno (petdeset let pozneje). Podobno velja za
marksizem ...
Lociti moramo torej najprej marksisticno
filozofijo , potem to, kar smo oznacili kot
marksisticno ideologijo, in nazadnje komunisticno politicno prakso. Ce se je
Marx v svojih razmisljanjih npr. 0 vrednostni teoriji del a motil, se ne pomeni,
da v evropski zgodovini ni znanstveno
opredelil oziroma utemeljil razredov - kot
kategorije, ki je zgodovinar 19. stoletja
ne bo mogel obiti - in se dolge vrste
drugih, pomembnih elementov druzbene
analize.
Marx npr. gotovo nikoli ni pomislil na revolucijo v najbolj zaostali evropski drZavi,
v fevdalni Rusiji ... niti na to, v kaj se v
evropski druzbi pravzaprav lahko razvije
antisemitizem, ki ga je nenazadnje tudi
sam propagiral, ali na to, da bo ideologizacija in aplikacija njegovih filozofskih
premis 0 lastnini povzrocila milijonske
zrtve med nedolznimi ruskimi ali ukrajinskimi kmeti.

III. Vzroki za vzpon
totalitarizmov
Vsi trije najpomembnejsi totalitarizmi v
Evropi so se do polne moci razvili v

4

casu med obema vojnama.
Trije sklopi vprasanj definirajo nastanek
radikalnih odgovorov na druzbeno krizoo Najprej globalno vprasanje modernizacije evropske druzbe od konca 19. stoletja naprej, potem prva
svetovna vojna in koncno povojna
gospodarska depresija, ki doseze vrh
s svetovno gospodarsko krizo konec
dvajsetih let. Ti trije pojavi pogojujejo
nastanek vseh konzervativnih ali t. i.
"desnih" ideologij v Evropi - in tudi
komunizma.

1. Modernizacija
Modernizacijo aktualno karikirano
ponazarjajo vprasanja, kot so : zakaj so
zaprli pekarno, ki je pekla vec kot petdeset let, zakaj moja hci hodi z Arabcem in zakaj npr. Siovenci ne moremo
ostati kmecki narod itn . Na vsa ta in
podobna vprasanja so totalitarne
ideologije dajale dokoncne odgovore .
Podobna vprasanja so pravzaprav v
razlicnih oblikah aktualna se danes .
Najpomembnejsi "modernizmi" (s tem
mislim na modernizacijske procese v
evropski druzbi) , na izzive katerih so po
prvi svetovni vojni totalitarne ideologije
"dajale odgovore ", so ze ob koncu 19.
stoletja bili:
1 . Industrializacija z masovno proletarizacijo kot posledico.
•
2. Iz tega je sledilo narascanje mestneg a prebivalstva, ki je casovno sovpadalo z veliko demografsko rastjo v
19. stoletju.
3. Vdor kapitalisticnih odnosov na vsa
podrocja druzbenega zivljenja.
4. Liberalna demokracija, ki je bila razumljena kot ideologija "razkrajajocega" se industrijskega kapitalizma.
5. Nacionalna ideja, ki se je prek romantike spreminjala v nacionalisticno in sovinisticno obliko , je bila
pomemben element za potencialno
politicno mobilizacijo in je z agresivnimi emancipacijsko-integracijskimi teznjami povzrocala na eni
strani diferenciacijo v odnosu do
univerzalisticnih elit, npr. Katoliske
cerkve ali evropskih dinastij, na drugi pa nacionalno konkurenco in
nacionalisticno nestrpnost in histerijo.
6. Nastanek strank, ki naj bi bil posledica liberalisticne razkrojenosti
druzbe.

Prim. Othmar Spann , Der wahre Staat, Jena 1931, str. 82.; Prim. Klaus J6rg Siegfried, Universalismus und Faschismus, Wien 1974, str. 32 .

5 Prim. Hannah Arendt, Elemente und Ursprunge totaler Herrschaft, Berlin 1955.
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7. Parlamentarizem kot liberalistieen ,
racionalistieen, mehanicistieen itd.
instrument naj bi bil zgolj orodje
posameznih druzbenih interesnih
skupin, politiena konkurenca pa naj
bi vodila v razkroj, anarhijo in
nazadnje v revolucijo.
8. Razvoj tiska in javnega mnenja, ki
da je v sluzbi zastopanja, propagiranja in obrambe ze omenjenih
"kvarnih" procesov, poleg tega pa
naj bi bil v rokah Zidov, prostozidarjev ali - pri komunistih - burzoazije.
9. Brezbozni solski sistem , ki da odtujuje otroka narodu, Cerkvi, druzini ali
npr. nravnosti .
To je Ie nekaj pomembnejsih "modernizmov", seveda pa spadajo k podobnim "novostim" vsi mogoCi druzbeni
pojavi , ki so domnevno rusili druzbeno
harmonijo. Sem je spadalo "zensko
vprasanje", "izrojena umetnost", kinematografi, sport, literarne zvrsti, prehrana, razliene vrste plesov itn.
Na vsa druzbena vprasanja so se ideoloski konstrukti totalitarnih in avtoritarnih
ideologij odzvali z ideoloskim in politienim programom, ki naj bi ozivil staro
oziroma ustvaril novo, pristno , druzbeno harmonijo.

2. Prva svetovna vojna
in povojna frustracija
Omenjeni "modernizmi" so seveda ze
stvar konca devetnajstega stoletja, totalitarni odgovori nanje pa so bili mozni
sele , ko so posledice prve svetovne
vojne povzroeile splosno in veeplastno
evropsko krizo. Prva vojna je na zmagovalce in na premagance ueinkovala
katastrofalno. Lahko bi rekli , da so bile
Zdruzene drZave Amerike, ki so se vojne
udelezile kot zadnje, pravzaprav edini
zmagovalec prve svetovne vojne. Vojna
je zahtevala skoraj 10 milijonov zrtev,
politieni zemljevid Evrope je bil spremenjen, stare Evrope ni bilo vee. Tradicionalne svetovne velesile Francija, Anglija in
Nemeija so bile oslabljene, prva neposredna posledica vojne pa je bila boljseviska revolucija v Sovjetski zvezi.
Spremenjena je bila tudi psiha evropskega eloveka.

3. Svetovna gospodarska
kriza 1929
Prenose avtoritarnih in totalitarnih ideoloskih odgovorov na vprasanja mo-
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dernizacije evropske druzbe je omogoeila prva svetovna vojna s svojimi posledicami, pospesila in privedla do
vrhunca pa jih je sele svetovna gospodarska kriza ob koncu dvajsetih let. Ko
se je v Nemeiji nacizem povzpel na
oblast, sta bila fasizem in komunizem
sicer na oblasti ze vee kot desetletje,
prava poplava avtoritarnih in totalitarnih
idej in rezimov pa se je v Evropi sprozila
v tridesetih letih. Svetovna gospodarska kriza je samo se potrdila domnevno
nujnost radikalnega spreminjanja
druzbe (povpreenemu Evropejcu je
dokazovala, da naj bi bila liberalna
meseanska demokracija nesposobna
obstoja brez neprestanih global nih
gospodarskih in druzbenih kriz), na
drugi strani pa so nove drzave s total itarnimi rezimi (kot npr. fasistiena Italija)
krizo dejansko manj obeutile, saj niso
bile odvisne zgolj od trzne ekonomije
in jih je verizna gospodarska kriza manj
prizadela. To je se poveealo nezaupanje
v institucije liberalnodemokratiene
drzave.

Trideseta leta kot rezultat
treh omenjenih procesov
Trideseta leta so v svojem bistvu
rezultat teh procesov; zanje je znaeilna hitra izostritev omenjenih problemov in radikalizacija razmer. Vsi totalitarni (in avtoritarni) rezimi , 0 katerih bomo
govorili, so namree izhajali iz preprieanja,
da razvoja evropske druzbe v demokratieni smeri, znaeilni za konec 19. stoletja in cas pred prvo svetovno vojno ,
ko se je evropska druzba (nekje hitreje
in nekje poeasneje) postopno usmerjala v liberalno trzno ekonomijo, parlamentarno demokracijo, pravno
drzavo, princip en elovek en glas, avtonomijo posameznika in druzbenih podsistemov itn ., ni mogoee vee nadaljevati. Vseh teh konceptov, ki so se
uveljavljali na temelju razsvetljenske
tradicije , naj ne bi veljalo reformirati druzbo naj bi spremenili v njenem
temelju ... Vse tri najveeje totalitarne
ideologije ponujajo v svojem bistvu
odgovore, ki naj bi bili dokoneni tako v
odnosu do omenjene liberalne
demokracije kakor do smisla eloveske
zgodovine sploh - in vsi trije sistemi naj
bi potem, ko bi bili dokoneno
uveljavljeni, vsak na svoj naein
pripeljali do nekaksnega "konca

zgodovine".
Za avtoritarno in totalitarno desnico je
bila liberalnodemokratiena druzba
razbita, atomizirana. Na eni strani naj
bi jo z individualizmom razbijal liberalizem, na drugi strani pa naj bi jo napaeno integriral marksizem na razredni osnovi (prek socializma in komunizmal z geslom "eim slabse, tem bolje "
(za revolucijo , seveda).
Za levico pa naj bi liberalnodemokratiena, kapitalistiena druzba prisla v zadnji stadij razkroja . Ni nakljueje, da so
evropski komunisti se v tridesetih letih
prieakovali revolucijo v Nemeiji, ko je
bil tam nacizem na vrhuncu moei - prav
fasizem naj bi bil namree zadnji stadij
razkroja kapitalistiene druzbe .
Levi in desni totalitarizmi in vrsta vmesnih avtoritarizmov - vsi so razglasali
ponovno poenotenje druzbe, ponovno
druzbeno harmonijo na naeelu naroda,
rase , razreda , drzave ali npr. tudi s
sklicevanjem na katolicizem (kot npr. v
Spaniji, Avstriji, na Portugalskem in
drugod) .
Izgleda, kot da bi se bil takrat malokdo
pripravljen sprijazniti z druzbo, ki naj bi
bila, raztreseena, shizofrena, individualizirana in histeriena. Sio je tudi za to,
da so nad razumevanjem druzbene
dinamike in notranje logike druzbe vse
bolj obupavali tudi demokrati . Izgleda,
da so se bili mnogi pripravljeni prostovoljno odrekati lastnim elovekovim
pravicam v upanju, da bo zanje najbrz
bolje poskrbljeno v okviru , kakrsnegakoli ze - kolektiva.
Malo je bilo v tedanji Evropi Ijudi kakor
Friedrich von Hayek ali na Siovenskem
Andrej Gosar, ki so do zadnjega vztrajali in zagovarjali npr. trzno ekonomijo
in parlamentarni sistem in hkrati opozajali na nujnost drugaene socialne pol itike - na neueinkovitost obstojeee
socialne politike.
Danes vemo , da so imeli prav, saj je
za razumevanje omenjenega razvoja tudi nesposobnost in neucinkovitost liberalne demokraticne druzbe
- bistvena. Zaradi pomanjkanja socialnih programov oziroma neustreznih resitev za social no najbolj ogrozene sloje
je socialna politika predstavljala generator druzbenega nezadovoljstva. Enako malo je namree bilo Ijudi, ki so v
tedanji Evropi tridesetih let razumeli, kaj
naj bi pravzaprav poeeli z druzbenimi
podsistemi npr. z omenjeno socialno
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•

1- - - - - - - -- politiko ali kako napolniti social no blagajno itd.
Zaradi vsega povedanega se v vecini
evropskih drzav v tridesetih letih ni vee
postavljalo vprasanja, kako naj deluje
liberalnodemokraticna, parlamentarna
druzba in drzava, vprasanje je bilo vse
bolj izostreno v dilemo - kaj naj stopi
koncno na njeno mesto ... na mesto
kaosa, social nih razlik in konfliktov.
Na drugi strani v tridesetih letih opazamo tudi vrsto navideznih uspehov totalitarnih rezimov. Npr. nemsko in italijansko gospodarstvo je v tridesetih letih
napredovalo, v Franciji pa je vladalo
gospodarsko mrtvilo. Nemcija in Italija
sta (kakor na drugi strani Sovjetska zveza) vlekli tudi politicne niti po vsej Evropi, liberalne demokracije pa so izgledale utrujene, razjedene od znotraj,
razkrojene. Spanska drzavljanska vojna je bila kot predigra druge svetovne
vojne ne Ie poligon za preizkusanje
orozja, temvec tudi prostor soocanja
ideoloskih konceptov in merjenja politicne moci.
Jacques Droz imenuje cas, ko je Evropo poplavil val diktatorskih rezimov,
zaton demokracije 6 Na Madzarskem
je ze leta 1920 prevzel oblast admiral
Horty, na Poljskem leta 1926 general
Pilsudsky, na Portugalskem leta 1932
Salazar Oliveira, v Spaniji general Franco
leta 1936, v Avstriji kancler Dollfuss leta
1934, v Jugoslaviji kralj Aleksander, v
Grciji general Metaxas leta 1936.
Podobno je bilo tudi na vsem Balkanu
in v baltiskih drzavicah l
Skusnjavi preurejanja druzbe se ni
mogla izogniti niti Katoliska cerkev.
Kako naj bi bila sam a brez besed, ce
naj bi imela v posesti resnico, na drugi
strani pa se je v druzbi pojavljala dolga vrsta odgovorov na aktualno
druzbeno krizo, ki so bili usmerjeni
mimo nje ali celo proti njej.
K temu vzdusju - odklonilnemu ali celo
sovraznemu odnosu do liberalnih institucij mescanske, demokraticne, druzbe
- je tako pripomogel tudi papez Pij XI.,
ki je leta 1931 v encikliki Quadragesimo anna pravzaprav potrdil antidemokraticno in antiliberal no usmeritev. 8 V
bistvu je sicer res, da je tudi kritiziral
fasisticno totalitarno prakso, a na dru6

gi strani je v okroznici tudi jasno poudaril - posredno in neposredno - , da parlamentarna demokracija, trzna ekonomija, socialna demokracija itd. , ne morejo
predstavljati elementov za uspesen druzben model. Demokrati so encikliko obcutili
kot noz v hrbet - tudi tisti iz katoliskega tabora tako v Evropi kot na Siovenskem.
In imeli so prav.
Stanovski korporativizem, kakrsnega je zagovarjala okroznica, je namrec bil (poudarjam) v tistih tockah, ki so se tikale negacije liberalne demokracije (se enkrat
poudarjam - negacije!) pravzaprav na zelo podobnih staliscih kakor npr. italijanski fasizem, 0 cemer bomo se govorili.

IV. Nekaj temeljnih postavk ideologij (primerjava)
1. Komunisticna
ideologija

2. Nacionalsocialisticna
ideologija

Na eni strani vidimo to, kar je v zelo
grobi obliki predstavljalo osnovne
premise komunisticne ideologije.
Od treh totalitarizmov, ki so zaznamovali dvajseto stoletje, je imel
prav komunizem najtemeljitejso,
znanstveno najbolj prepricljivo in
utemeljeno ideologijo. Intelektualcu
je lahko postregel z marksisticno
filozofijo, s Kapitalom, in preprostemu proletarcu z Manifestom komunisticne partije.
Komunizem na tem mestu ne bo
obravnavan podrobneje. Osnovne
postavke ideologije smo se morali
uciti v casu studija, nekateri pa smo
ga celo predavali. Sluzi naj predvsem za primerjavo.

Nacionalsocializem svoje ideologije in politicne prakse ni mogel
utemeljevati na pomembnejsem
znanstvenem delu. Bil je v prvi vrsti
ideolosko eklektivisticno idejno
skrpucalo enega samega cloveka,
cetudi so se poznejsi teoretiki nacional-socializma, kot so Alfred
Rosenberg, Walther Darre ali Hans
Gunther, sklicevali tako na Hegla,
Nietzscheja ali srednjeveskega
misleca Eckharta, kakor tudi na dolgo vrsto "psevdoznanstvenikov" od
Arthurja Gobineauja, Hustona
Stewarta Chamberlaina, Juliusa
langhbena ali Paula lagarda vse do
gospodarstvenikov, kakrsen je bil
v ZDA ustanovitelj avtomobilske tovarne, Henry Ford. 9
Najpomembnejse programsko dele
je ostajalo Hitlerjev Mein Kampf, ki
ga je avtor tudi skrajno dosledno
izvajal v praksi.
Manifestu komunisticne partije je
strukturno se najbolj usrezal
Program Nacionalsocialisticne
delavske stranke, ki je vseboval 25
tock, ceprav je 510 bolj za propagandne floskule.

Janko Pleterski , Katoliske stranke in demokracija pred zmago nad fasizmom . Senca Ajdovskega gradc a, Ljubljana 1993. str. 43;

7 Glej 0 tem : Lill Robert, Heinrich Oberreuter: Machtverfall und Machtergreifung , Bayerische Landeszentrale fOr pol itische Bildungsarbeit, MOnchen 1986.
B Primerjaj : Erika

Weinzierl- Fischer, Die osterreichischen Konkordate von 1855 und 1933, Wien 1960, str. 226 ; ali Ernst H31nisch : Der Politische Katholizismus als ideologisc.her
Trager des 'I\ustrofaschismus" , v Emmerich Talos/Wolfgang Neugebauer, 'I\ustrofaschismus", Wien 1984, str. 61 ; ali Zitomir Janezic , Nemski katoliski shod na Dunaju, Cas
1933/34, str. 111 - 115.
9 Glej podroben pregled v: Heinrich Hartle, Deutche und Juden, Studien zu einem Weltproblem, Druffel - Verlag, Leoni am Starn berger See 1976.
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Osnovne idejne premise komunisticne
ideologije:

Osnovne idejne premise
nacionalsocializma:

1. Dialekticni materializem

1. Voluntarizem, vitalizem, volja do moci, prevrednotenje
vrednot
(Npr. pri Friedrichu Nietzscheju, Gentileju, Rosenbergu)

2. Druzbena delitev na razrede

2. Druzbena delitev na rasne skupine

(Delitev dela na razrede in razredni boj kot evolucijsko trenje
med proizvajalnimi silami in proizvodnimi odnosi .)

(Npr. razlaga francoske revolucije z rasnim principom kot upor

t. i. "nizjerasnih" rokodelcev, obrtnikov, mescanstva proti
arijskemu plemstvu germanskega porekla 5e iz cas a frankovske
Evrope itd .; tezo je prevzel od Hustona Chamberlain a drugi
najvecji nacisticni teoretik Alfred Rosenberg.) 'O

3. Revolucije kot rezultat in kot gibalo druzbene zgodovine

3. Rasni spopad kot gonilo zgodovine

(Od Spartakovega upora, kmeckih uporov v srednjem veku,
francoske revolucije, revolucije leta 1848 do oktobrske revolucije itn. Kot pravi francoski zgodovinar Franc;;ois Furet, so revolucije ticale kakor ruska babuska v babuski.)

(Od Spartakovega upora do francoske revolucije, stalni upori
pripadnikov nizjih ras in rasno me5anje, ki naj bi vedno znova
privedlo do propada velikih civilizacij, anticne Grcije, Rima, frankovskega kraljestva itd.)

4. Teza 0 presezni vrednosti (na primer) kot ena od temeljnih postavk marksisticne ekonomske teorije

4. Stanovski korporativizem kot bistvo socialnogospodarskega nacrta nacionalsocializma

(Predstavlja v svoji izpeljavi hkrati enG od najbolj znacilnih , za
tisti cas tudi zelo vabljivih, a v temelju zmotnih napacnih predpostavk t. i. ekonomske teorije marksizma.)

Vizija druzbe, v kateri bi ohranili privatno lastnino in kapitalizem ,
ukinili pa trzno ekonomijo in razredni boj . Produkcijo bi spravili
pod drzavni nadzor brez podrzavljenja, z drzavnimi zakoni pa
prepovedali stavke in sindikalni boj .
(Na zacetku je sicer bila trzna ekonomija zgolj drzavno dirigirana in usmerjana v avtarkijo, 5ele v zacetku druge svetovne vojne
pa se je Nemcija usmerila v popolno plansko gospodarstvo,)

5. Zbiranje delavskega razreda pod zastavo znanstvenega
socializma

5. Zbiranje rasnega potenciala prek narodov - do ras

(internacionalno organiziranje delavskega razreda)

6. Rusija kot avantgarda svetovnega socializma
Teza 0 prehodnem obdobju t. i. diktature proletariata, ki naj bi
vodila iz privatne lastnine do drzavne in od tu do brezrazredne
oziroma brezlastninske druzbe.

(germanskih narodov, seveda; zanimivo , da 5e tik pred drugo
svetovno vojno, celo v pricakovanju zaveznistva z Anglijo na
rasni osnovi)

6. Nemcija kot avantgarda, kot prva, ki je spoznala rasne
zakone, in Lebensraumteorie kot dolznost, ne zgolj pravica
zasesti vecji zivljenjski prostor

7. Teza 0 postopnem odmiranju driave in teza 0 svetovni
proletarski revoluciji

7. Svetovna prevlada arijcev nad manj vrednimi rasami

8. Notranji sovrainik: burzuj, kulak, ostanki burzoazne
mentalitete itd.

8. Notranji sovraznik: vecni zid, tujerasni elementi med
arijci, zaiideni duh v evropski druzbi itd.

Ideolosko primerjavo bi dejansko lahko nadaljevali brez konca, ce bi prestopili se na druga podrocja primerjave ali celo primerjavo politicnih
aplikacij totalitarnih ideologij vse do npr. internacionale in njenih ekspozitur, komunisticnih strank v posameznih drzavah in operacionalizacije
oziroma nacifikacije nemskih narodnih manjsin v Evropi ali npr. do NKVD-jevskih oddelkov, ki so sled iii sovjetski armadi po napadu na Poljsko z
istimi nalogami kakor SS-enote Wermachtu, Ie da so njihovi (sicer povsem enaki) zlocini imeli drugacen ideoloskl predznak.

3. Fasizem in vrsta
vmesnih avtoritarnih
rezimov - od fasizma
do avtoritarnih druzbenih
konceptov
Ce je komunizem svojo eshatologijo
utemeljeval na razredu in nacionalsocializem na rasi, jo je fasizem na
narodu,
Tudi zato je fasizem teze zajeti v tako
programsko shemo kakor komunizem
ali nacionalsocializem. Zanj se je ze v
osemdesetih letih vse bolj uveljavlja t. i,

"Halbfaschismustheorie" ali teorija 0
zgolj polovicnem fasizmu, saj naj bi
poleg pomanjkanja stabilnega, konsistentnega programa fasizem v Italiji
omejevali tudi Katoliska cerkev in dinastija.
Tudi italijanski fasizem ni imel velikih
intelektualnih prednikov, ceprav so se
zanj navdusevali futuristi, npr. Marinetti,
ali filozof Gentile in vrsta drugih sicer
velikih mislecev in filozofov,
Za nemski nacizem oziroma za Hitlerja osebno je bila znacilna posebna "obsedenost z ideologijo". Kar je leta 1924

10 Rosenberg Al fred , Der Mythus des 20. Jahrhuderts, Hoheneichen Verlag , MOnc hen 1940.
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zapisal v Mein Kampf, je izvajal nepopustljivo dosledno. Na drugi strani je
bil Mussolini pragmatik, cisto po njegovem znanem geslu "fasizem je akcija
in ne program" , Njegovo idejnopoliticno
strategijo lahko spremljamo na podlagi
govorov, clankov in intevjujev, bil je
poosebljena improvizacija. Mussolinijev
program je sicer temeljil na starem nacionalizmu iz 70-ih in 80-ih let 19. stoletja, na voluntarizmu in na nekaksni makiavelisticno-bizantinski improvizaciji.
Izvorno ni poznal rasizma, temvec zgolj
enacaj med drzavljansko in nacionalno
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r------------------------------pripadnostjo. V dvajsetih letih, ko je bil
Mein Kampf preveden v italijanscino,
je bila izbrisana skoraj polovica knjige
- celotna poglavja, ki govorijo 0 rasni
teoriji, saj bi povprecen Italijan v arijski
Evropi - po Main Kampfu - izgledal
rasno nevzdrzno. Sele leta 1938 je fasisticna Italija sprejela nekaj antisemitskih zakonov, ki pa so bili bolj blage
narave in sprejeti ocitno v zelji, da Mussolini ne bi prevec zaostajal za nacisticnim rezimom ("blage" narave seveda v narekovajih, - tj. v primerjavi z nacisticnim antisemitizmom). Tezo 0
arijski Evropi so potem preoblikovali v
tezo 0 enakovrednosti nekaterih ras, ce
so ciste, kar so propagirali v Italiji casopisi kot npr. La purezza della razza itd.
Podobno je Mussolini skusal oziroma
je bil prisiljen biti strpen do katolicizma.
Mussolinijevo utrditev na oblasti (v Italiji) namrec vsaj v druzbenem smislu
nedvomno pomembno zaznamuje
konkordat z Vatikanom, sklenjen leta
1929. Ob podpisu konkordata je Pij XI.
govoril celo 0 bozji previdnosti, ki naj
bi Italiji poslala Mussolinija, torej
fasizem! Mussolini je celo veckrat skusal vplivati na Hitlerja, naj ublazi svojo
anticerkveno in rasno politiko (tako npr.
ob podpisu pakta 0 "Osi Rim - Berlin"
leta 1936). Na drugi strani je Hitler
nacrtoval popolno nadomestitev protestantske in se posebno rimskokatoliske vere z nacionalsocialisticno
rasno religijo in - kot bomo videli v nadaljevanju - naj bi katolicizem ne Ie
institucionalno omejili ali prepovedali,
temvec naj bi ga - kot posledico
duhovne degeneracije - 'p ovsem
izbrisali iz zavesti nemskega naroda.
V resnici je nacisticna Nemcija konec
tridesetih let vse bolj spominjala na
kasarno, fasisticna Italija pa prej na
norisnico ali gledalisce.
In ce je komunizem napovedoval
svetovno proletarsko revolucijo in
nacizem svetovno rasno revolucijo z
zmago arijcev na vsem planetu in
zasuznjenjem nizjih ras, je bil tudi v tern
smislu Mussolini se najbolj skromen in
se je bil pripravljen zadovoljiti z obnovo rimskega imperija za casa cesarja
11 Prim. Spann, DerWahre Staat, Jena 1931, str. 32;
o tem podobno: Klaus Jbrg Siegfried, Universalismus
12 und Faschismus, Wien 1974, str. 32.
Prim. Spann, Der Wahre Staat, str. 82.
13 Pray tam, str. 25.
14 Pray tam, str. 44 .
1SPravtam.

Trajana, ko je bil ta najvecji - a se je bil
pozneje sorazmerno z nemskimi
zasedbami v Evropi pripravljen sprijazniti tudi z dosti manjsimi zahtevami.

Ideologija fasizma
Izmed vrste ideologov fasizma sem za
primer izbral ze omenjenega Othmarja Spanna. Govoriti bi morali sicer 0
stevilnih teoretikih, pesnikih, filozofih in
drugih spremljevalcih fasizma od Georga Sorela, Gentileja do D'Annunzia, na
katere se je skliceval rezim pri svoji
improvizaciji. Othmar Spann je bil od
vseh najbolj znan.
Univerzalizem Othmarja Spanna je
sicer predstavljal tudi ideolosko podlago nemski desnicarski organizaciji
Stahlhelm pred vzponom nacizma v
Nemciji, pomenil je politicni program
fasisticnim oddelkom v Avstriji (Heimwehrom), njegov vpliv pa je bil obcuten
tudi v Nemciji po 1933 in v fasisticni
Italiji. Za naciste je bil Spann sicer
mnogo prevec univerzalisticen in
premalo rasisticen.
Spannov univerzalizem je bil sicer povzet po romantikih, kot so bili v prvi
polovici 19. stoletja Adam MOiler, Fritz
Baader in drugi, in prehaja v okazionalizem prek etatizma in nacionalizmasovinizma, del no po drzavi, del no po
narodu. 11 Predstavniki okazionalizma kot
npr. MOiler so zanikali nacelo identitete
med subjektom in objektom in v nauku
o deljivosti "subjekta-objekta" videli
moment, ki omogoca visjo celoto in
vodi k njej . Spann je ta nauk priredil in
odnos "posameznik - drzava" postavil
v funkcijo oblikovanja take visje celote.
Teorija je postala politicno aplikativna,
ko so kot "posamezen del" predpostavili npr. "rasno cistega Nemca"(!?), kot celoto pa npr. arijsko drZavo.
Aktivnost posameznika, tj . individualizem, ki naj bi bila zaradi kvarnega
vpliva liberalizma "usmerjena stran od
celote", naj bi torej povzrocila "kapitalisticni razvoj" in na drugi strani unicevala "visjo duhovno celoto/skupnost.
Zato naj bi bilo potrebno drzavo ozirorna druzbo (kar naj bi torej bilo enG in
isto) najprej "ocistiti" vseh individualisticnih domacih elementov (Nemcev,
ki da so zastrupljeni z individualizmom)
in vseh drugih elementov, ki da ne sodijo v drzavno-druzbeno-narodni okazionalisticni okvir (Slovencev, ciganov,
zidov itn.) in ukiniti "individualisticno",

"navidezno" (tj. parlamentamo) demokracijo, ki je zgolj rezultat omenjene
"atomizacije" druzbe (tako Spann) .12
Pri tern Spann spekulira tudi z avgustinskim principom ordo/natura (tj . visji po
nravnosti/nravi , nizji po redu/stanu) .
Poglejmo odstavek iz njegovega temeljnegadela:

"Antieni idealizem razlaga individualnost
posameznika kot vedno drugaeno nasprotje med materijo in idejo ... samo to pa ne
zadosea ... /..1 Medtem ko si na strogi platonistieni naCin lahko predstavljamo celoto Ie kot nekaj dokonenega in njen del
kot nekaj, kar obstaja kot naknadno
(so)delovanje (die Teilname) na tej ideji,
izhajam jaz iz tega, da celota nikoli ni
nekaj dokon en ega, da je nekaj stalno
spreminjajoeega se, kar se v poteku (procesu) samoustvarja in izgrajuje. I .. .! Kje
leii ta moment iivljenjskosti, ki ustvari
celoto in jo ustvarja vedno znova ? Ce
najdemo odgovor na to vprasanje, smo
spoznali bistvo sleherne celote .. ." 13
In se odgovor:

"Enakost ne more biti univerzalistieen
pojem, eetudi se ga tolikokrat jemlje kot
"vrhunec pravienosti". Univerzalistieno
dojemanje pojma enakost v bistvu zahteva
neenakost stem, ko vsakemu dodeljuje razlicno mesto v celoti (dodeljena, distribuirana pravienost). Vsaka celota mora, strukturno vzeto, nujno sestojati iz razlienih
(diforenciranih) delov. KaSaste istovrstnosti,
homogenosti, ni v nobenem organizmu .. . "1 4
Tukaj torej vidimo, kaj je pravzaprav
organicizem. / .. ./ In ce navedemo se
Span novo prevrednotenje parlamentame demokracije:

"Enakost tako nujno vsebuje podrejanje
in je v tem smislu makiavelizem. To je
vladavina povpreenega, slabsega, ki
povzdiguje sibkejse, moenejSe pazatira. "1 5
Glasove naj bi torej bilo treba tehtati in
ne steti, kot se je Spann izrazil 0 splosni
volilni pravici.
Pri ideologih avtoritame desnice v Evropi v tridesetih letih, ki so si izposojali
Spannov model in se nanj sklicevali
(sem spada tudi katoliska desnica in
tudi slovenska katoliska desnica), pa
prehod v okazionalizem ni potekal prek
nacionalizma, sovinizma in etatizma
(kot v omenjenih totalitarnih rezimih in
pri Spannu), temvec prek "estetizacije"
idealne:
- druzine,
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- stanov,
- naroda in
- drzave v smislu (katoliskega)
organicizma. '6

V. Nekaj splosnih pojmov
totalitarnih ideologij

v nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri splosni pojmi.

1. Socialfasizem ali teorija
druzbene integracije
(Oruiba - societas/tatis; fascia - povezava.)
Nekaj podobnega, kar je vedel ze Othmar Spann v Avstriji takoj po koncu prve
vojne, je pravzaprav vedel Charles
Maurras ze pred njo, ko je razmisljal 0
tem , kako bi oblikoval druzbo, ki bi se
znebila demokracije, ki da je posledica
individualizma, in ki naj bi "ustvarila
enotnost interesov in volje". Ob tem je
celo zapisal, da bi socializem, osvobojen
demokraticnega in kozmopolitskega
elementa, povsem ustrezal za druzbeno
povezavo z nacionalizmom.
V resnici bi nastalo to, kar so pozneje,
ob zacetkih vzpona nacionalsocializma,
leva usmerjeni nacionalsocialisti
poimenovali "nemska revolucija" - Otto
Strasser ali Ernest Rbhm sta imela
namrec v zvezi z narodno-socialisticno
revolucijo v Nemciji se dodatne nacrte.
Tudi v Nemciji naj bi nacionalizirali veleposest in industrijo. Revolucijo naj bi
torej nadaljevali (pozneje sta, junija leta
1934, oba umrla v t. i. "noci dolgih
nozev").

2. Ukinjanje delitve oblasti
in avtonomije druzbenih
podsistemov
V skladu z deklariranim koncem
avtonomije druzbenih podsistemov so
vsi trije totalitarni sistemi vzpostavili nadzor nad sodstvom, umetnostjo, politiko,
mediji itd. Umetnostje bila podobno kot
sodstvo postavljena v sluzbo vzgoje
Ijudstva. V vseh treh totalitarnih rezimih
so sodisca sodila v imenu Ijudstva, pa
tudi umetnost je postajala podobna kot kult rase, kult naroda ali kult proletarca (ki so jih pogosto predstavljali npr.
lepi in postavni !judje).
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3. Uporaba masovnih
medijev (tisk, radio,
kinematografija)
Pri vseh treh sistemih naletimo na
drzavno strogo dirigirano in nadzorovane monopolno uporabo medijev za
masovno propagando. Mussolini je bil
npr. tudi ustanovitelj Istituta luce in je
osebno preverjal vso filmsko produkcijo, ki je prihajala v obliki porocil s front, ali
ustanovitelj npr. beneskega bienala.

4. Socialdarvinizem
Po ideologiji nacionalsocializma naj bi
bila vojna med narodi neizbezna kot
naravni izbor v naravi. V tem spopadu
je Germanom skrajni negativ predstavIjal zidovski narod. Rasna teorija naj bi
omogocila vzgojo rasno cistega
Germana, "vzrejo" elite (res so v tistem
casu govorili 0 "Zuchtung"). Krizanje
naj bi sicer v povprecju dajalo kot
rezultat sredino, povprecje - vedno
sicer visjo vrednost od nizjega, a nizjo
od visjega - zato so krizanje Ijudi v
Nemciji prepovedovali ostri zakoni 0
t. i. "krvnem grehu".
Tudi Darwinova teorija 0 naravnem
izboru je v Mein Kampfu dobesedno
prenesena na nacionalizem 17
V nacionalsocializmu imamo, kotje bilo
ze omenjeno, zdruzeno dolgo vrsto
"psevdoznanstvenih" teorij. Iz Malthusove teorije je bila npr. izpeljana teorija
o zivljenjskem prostoru, ki jo najdemo
v Mein Kampfu in po kateri naj bi Nemcija nujno morala uskladiti stevilo svojih
prebivalcev z ozemljem, ki ga obsega.
Poenostavljeno lahko recemo celo, da
je zunanja politika tretjega Reicha, zajeta v terminu "Lebensraumtheorie" teoriji 0 zivljenskem prostoru.

5. "Lebensraumtheorie"
oziroma teorija
o zivljenjskem prostoru
"Lebensraumtheorie" je pravzaprav
temeljila na Malthusovi teoriji, takrat
stari ze skoraj 150 let,'8 na Darwinizmu
itn. Argurnentacije pri ideologizaciji
psevdoznanosti so bile v resnici bolj
preproste, kot si mislimo, vendar so jih
jemali skrajno resno - kar je se ena od

znaCilnih lastnosti casa med obema
vojnama. Govorimo 0 t. i. antiskepticizmu.

6. Antiskepticizem
Skepticizem naj bi bil posledica
zidovskega materializma in v temelju
nasproten germanski misli, idealizmu,
voluntarizmu, vitalizmu, veri - npr. v
vodjo itn.

7. Psevdodemokraticna
taktika prevzemanja
oblasti
Zanimivo je, da so v vecini primerov
diktatorji pri tem uporabljali podobne
argumente - npr. "ce Ijudstvo po
demokraticni poti zahteva diktaturo,
potem je to demokracija ... ". Seveda
so imele totalitarne stranke pri prevzemu
oblasti pogosto lahko delo . Evropske
demokracije so namrec imele mnogo
vsebinskih in tudi strukturnih pomanjkljivosti, se najmanj pa so bile pripravIjene na rusenje demokracije z demokraticnimi sredstvi. Mnoge so vsebovale ustavne clene, ki so omogocali
vladanje brez parlamenta (tako v Avstriji
ali npr. v Nemciji).
Poseben problem je predstavljalo tudi
zasmehovanje demokracije, saj v
masovnih medijih srecujemo neprestane antiparlamentarne izpade pa tudi
razlicne oblike nestrpnosti (zakoni, ki naj
bi to prepovedovali, niso bili doreceni).

8. Antihumanizem in
"antizahodnost"
V tej zvezi naletimo na podobno propagando v nacisticni Nemciji, fasisticni
Italiji ali Sovjetski zvezi. Gre za zgodbo
o degeneriranem evropskem Zahodu
in njegovih perverznih "Iazidemokracijah". ''Antizahodnost'' je pri nacionalsocializmu ali fasizmu pomenila
zavracati vrednote evropske razsvetIjenske tradicije v najsirsem smislu.
Komunisti so se sicer na evropsko
humanisticno tradicijo sklicevali in se
predstavljali kot njeni dedici, tako da je
"antizahodnost" pri njih pomenila zdegenerirano - kapitalisticno Zahodno
Evropo.
(Nadaljevanje v prihodnji stevilki)

Prim. Ivan Ahcin, Totalna driava, Cas 1933134, str. 233--234.
Adolf Hitler, Mein Kampf, MOnchen 1933, 17. nespremenjena izdaja, str. 347-356 .
18 Thomas Robert Malthus je bil avtor vrste socialnih in ekonomskih analiz in teoretik klasicne nacionalne ekonomije. Leta 1789 je izdal knjigo z naslovom "An Essay on the
Principle of population" . Po Malthusu naj bi demografska rast prebivalstva narascala na potenco, vecanje donosov oziroma produkcija hrane pa naj bi se vecala linearno . To
naj bi nujno preivedlo razlike med kolicino pridelane hrane in stevilom prebivalstva. Cez 150 let najdemo isto tezo prepisano v Hitlerjevem Mein Kampfu .
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Goli otok - zapor za informbirojevce
Julija bo minilo 50 let, odkar so leta 1949 na Goli otok prisli prvi politieni kaznjenci. Prieakalo jih je od sonca
razbeljeno kamenje brez sence in vode. Mnogo zla se je zgodilo na otoku, tako da njegova danasnja podoba
ne preseneea. Opuseene in zaraseene poti in parki, razbiti zapori, hise za osebje, stevilni bunkerji, upravna
poslopja, restavracija za osebje itd. spominjajo na mesto mrtvih.
Goli otok je majhen otok sredi Jadrana. V zgodovino bivse Jugoslavije se je zapisal kot otok, kjer so nasli
svoje mesto "najhujsi sovrazniki drzave". Danes na njem gospodarijo ovce, ki se pred soneno pripeko
skrivajo po porusenih in naertno razbitih stavbah. Ko ti nenadoma iz temne kleti, hodnika, jeee all kaksnega
drugega prostora zbegano priteeejo nasproti in te v temi pogledajo s svojimi izgubljenimi zelenimi oemi, te
preplavi neprijeten obeutek.
V prlspevku ne born razmisljala, ali je bil Goli otok kot sinonim za politiene zapornike opravieljiv ali ne. Vsaj
del no born osvetlila cas in Goli otok kot posledico takratnih dogodkov. Poudariti zelim, da kljub takratni
situaciji v Jugoslaviji dogajanje na otoku ne opravieuje nobenega cilja. Ravnanje s kaznjenci na otoku je
preseglo najbolj sadistieno domisljijo.
Kako in zakaj se je to zgodilo?

Spor med ZSSR
in Jugoslavijo
Po ugotovitvah Vladimirja Dedijerja
(1914- 1990), zgodovinarja in publicista,
so se nesporazumi med Jugoslavijo in
Sovjetsko zvezo zaceli ze prve dni vstaje
proti okupatorju. Nesoglasja so zadevala predvsem podobo revolucije v Jugoslaviji, odnose med jugoslovansko in sovjetsko revolucijo in odnos Jugoslavije do
socializma. Se posebej so se odnosi
med drZavama zaostrili konec leta 1943,
ko se je AVNOJ sestal na 2. zasedanju
in ko so bili postavljeni temelji nove
jugoslovanske drZave.
Po vojni se je Josip Visarionovic Stalin
(1879- 1953) odlocil ravnati z Jugoslavijo kot z agrarnim in surovinskim priveskom, zato mu ni bilo do tega, da bi
se osamosvojila z industrializacijo in
izgradnjo bazicne industrije. Tako so se
ze leta 1946 zacele ustanavljati mesane
gospodarske druzbe, ki so imele pogodbe sestavljene v veliko korist Sovjetske zveze. Stalin je v Jugoslavijo poslal
tudi veliko svojih vojaskih in civilnih strokovnjakov, ki jih je morala placevati Jugoslavija. Imeli so do stirikrat visjo placo kot
domaci strokovnjaki. Nadzorovali so razvoj Jugoslavije in dobesedno kopirali sovjetske vzorce na nasa tla, ne da bi upostevali jugoslovanske posebnosti . Tako
si je Stalin skusal postopno podrediti
Jugoslavijo najprej gospodarsko in nato
se politicno.

Ustanovitev Informbiroja
in stopnjevanje pritiska na
Jugoslavijo
Leta 1947 je bil iz devetih komunisticnih
partij v Evropi na Poljskem ustanovljen
Informativni biro komunisticnih partij s
sedezem v Beogradu. Njegovo poglavitno nacelo naj bi bilo, da predstavlja telo
za izmenjavo izkusenj in koordinacijo dejavnosti komunisticnih partij na temelju
medsebojnega soglasja. Kljub sprejetju
teh nacel pa je biro ze prvi dan postal
slepo orodje za Stalinovo hegemon isticno politiko. V zacetku februarja leta
1948 je Stalin ocenil , da je prisel cas, da
Jugoslavijo odpravi kot samostojen
drZavni organizem. Zahteval je federacijo
med Jugoslavijo in Boigarijo, in to naj bi
bil prvi korak. V drugem pa bi vse drZave
zdruzil v okvir Sovjetske zveze. Toda to
zahtevo je CK KPJ 1. marca 1948 zavrnil.
Seveda je zavrnitev Stalina razjezila, zato
je 18. marca odpoklical iz Jugoslavije
vse svoje civilne in vojaske strokovnjake.
Odlocil se je tudi, da bo 0 neposlusnosti
jugoslovanskega vodstva seznanil tudi
druge komunisticne partije v Evropi, ki
se bodo pridruzile njegovim obsodbam
za neposlusnost. 27. marca leta 1948 je
Titu poslal prvo resolucijo informbiroja.
V njej je obsodil delovanje KPJ in clane
jugoslovanske vlade , da sirijo protisovjetske izjave. Seveda je CK KPJ vse
Stalinove obtozbe zavrnil.
28. junija 1948 je bilo zasedanje Informbiroja v Bukaresti. Zasedanja bi se morali na Stalinov poziv udeleziti tudi

jugoslovanski predstavniki pod Titovim
vodstvom . Toda ta je sodelovanje zavrnil.
Na zasedanju so sprejeli resolucijo 0
javnem izobcenju KPJ in Jugoslavije .
Tita pa so obsodili , da je imperialisticni vohun . Hkrati so pozvali vse
"zdrave " sile v Jugoslaviji , ki so ostale
zveste marksizmu in leninizmu , internacionacnim tradicijam KPJ in social isticni fronti , da prisilijo svoje voditelje ,
da odkrito priznajo svoje napake in se
vrnejo k internacionalizmu . Od njih so
pricakovali, da bodo zaceli krepiti socialisticno fronto proti imperializmu oz.
da bodo v Jugoslaviji postavili novo
Internacionalisticno vodstvo . Sovjetska
obvescevalna sluzba si je v Jugoslaviji
zacela intenzivno prizadevati pritegniti
na svojo stran cim vecje stevilo Ijudi na
polozajih v ministrstvih in v vojski .
Spor med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo je v glavah jugoslovanskih komunistov povzrocil pravo zmedo. Ljudje so v
svojih zbeganih razmisljanjih hiteli od
skrajnosti do skrajnosti. Doma je vrelo .
Zaradi sovjetske gospodarske blokade
se je lomilo jugoslovansko gospodarstvo. Na mejah so se zbirale cete in
pritisk Informbiroja je bil vse hujsi.
Zakaj se Stalin ni odlocil napasti Jugoslavije? Churchil je 1951 dejal : "Mislim,
da vojne ne boo Stalin si je ze dovolj
nagrabil, da ne bo tvegal , boji pa se
tudi atomske bombe. Ne verjamem , da
bo napadel Jugoslavijo - ni nor, da bi
drezal v osir. Prej bi zacel korakati proti
zahodu , kjer mu je pot odprta ... "
Takrat pa se je Djilasu, Brileju in Dedijerju tudi zagovoril, da je slo med

Iz

zgodov

nop

s a

..
S podobnimi parolami so bile popisane tudi stene ostalih delavnic.

Sovjetsko zvezo in zahodnimi drZavami
za razdelitev sfer pol- pol , ne za ozemIje na Balkanu.

Zaka e Tito ni ze
uprl alinu?

rej

Zakaj Tito proti Sovjetski zvezi ni odlocno nastopil ze leta 1946/47? Takrat
so bili odnosi med Jugoslavijo in ZOA

ter Britanijo se zelo napeti. Boleca rana
je bil Trst. Ameriska letala so brez dovoljenja preletavala Jugoslovansko ozemIje, kar je pripeljalo tudi do sestrelitve
enega od njih . Predlogov jugoslovanske delegacije na mirovni konferenci v
Parizu niso sprejeli in odkrito se je podpiralo jugoslovansko politicno em igracijo. Tem tezavam so se prikljucile
se tezave zaradi meja v .Sloveniji in

Pristanisce v jugozahodnem delu otoka. V ozadju se vidi sosednji otok Sv. Grgur
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Prostor jeee z vhodi v celice, kjer je bivalo
po 40 kaznjencev.

Makedoniji . Glede nastetega ni bilo
racunati na pomoc Zahoda, zato je
Jugoslavija vse upanje na svojo povojno izgradnjo usmerila proti Vzhodu .
Ne smemo pa pozabiti se na enG
pomembno dejstvo, da so Ijudje v povojnih letih, ziveci
v ozracju partizanske idile, slepo verjeli besedam "boga"
Stalina in videli
vzor v veliki Sovjetski zvezi . Tito
pa je bil tudi
clovek, ki ni maral biti podrejen,
ampak je zelel
sam vladati s tovarisi, ki so mu
bili v vsem pokorni. Zato se je
sporu s ZSSR in
Stalinom skusal
spretno izogniti
ali ga vsaj v veliki meri ublaziti.
Glede na vse
obsodbe sta Tito
in CK KPJ hotela
dokazati neupravicenost
obtozb. Zato se
je zgodil Goli
otok. Kasneje si
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je Tito z njim gradil trdnost svoje oblasti.
Nihee 0 otoku ni smel govoriti, eeprav
so Ijudje vedeli ali vsaj slutili, da obstaja. Njihovi prijatelji in sorodniki so izginili eez noe neznano kam. Ljudje so se
bali, da bodo naslednji oni. Tako lahko
reeemo, da je bila vsa Jugoslavija do
zaeetka 60. let pod priokusom Golega
otoka.
Na njem je bilo vzorno miniaturno stalinistieno sibirsko taborisee, oplemeniteno
s krutostjo srednjeveske inkvizicije in izkusnjami koncentracijskih in delovnih
taborise iz 2. svetovne vojne. Organizirali
so ga preiskovalci, ki so se takoj po vojni
solali v ZSSR in na samem terenu
spoznali ueinkovitost Stalinovih metod .

Goli otok
Otok meri 4,7 km 2 in ima najvisji vrh visok 105 m. Pokriva ga apnenec, ki so
ga nekoe uporabljali kot marmor.
Severna stran otoka je na udaru moene
senjske burje in je s strmimi stenami
brez zalivov. Juzna stran pa je bila
nekoe poraseena z nizko sredozemsko
vegetacijo in laze dostopna.
Vse do zaeetka 20. stoletja Goli otok ni
bil zanimiv za stalno naselitev. V
glavnem je bil gol in brez izvira pitne
vode, Ie kamenje je v poletni vroeini
slepeee bodlo v oei. Kot tak je postal
zanimiv avstro-ogrski oblasti med 1.
svetovno vojno, da so na njem uredili
delovno taborisee za ruske vojne ujetnike . Ti so na otoku v kamnolomih
lomili marmor. Zaradi tezkega dela in
nemogoeih razmer je bila umrljivost
med njimi zelo velika.
Po njihovem odhodu so na Golem
otoku prebivalci s sosednjega Raba, iz
Loparja, na njem pasli ovce.
Veletrgovec Rado Vukovic iz Brinja pa
je na njem skusal z italijanskimi rudarji
kopati boksit. Toda bil je zelo slabe kakovosti, zato so rudnik kmalu opustili .
Leta 1939 je na njem general Dusan
Simovic hotel urediti koncentracijsko
taborisee za komuniste. Toda ostalo je
Ie pri predlogu .

takrat pa se je Aleksander Rankovic
(1909-1983) kot minister za notranje
zadeve FLRJ zanimal za primeren
prostor, kamor bi lahko zaeel posiljati
informbirojevce. Tako je vest 0 Golem
otoku , ki bi lahko bil primeren za tako
taborisee, prisla tudi njemu na usesa.
Zadolzil je svojega pomoenika Slobod ana Krstica, da se je z dvema oficirjema vkrcal na Reki v motorni coin in
se odpeljal na Goli otok. Na otoku so
nasli Ie nekaj koz in ostanke nekdanjega taborisea iz 1. svetovne vojne . Ze
ob beznem obi sku otoka je bilo Krsticu
jasno, da bi billahko idealen za informbirojevsko taborisee. Bil je ravno prav
oddaljen od kopnega in drugih otokov,
da beg ne bi bil mogoe. Kaznjenci pa
bi na njem lahko delali v kamnolomih ,
kjer bi potekala tudi njihova prevzgoja.
Svoja razmisljanja je Krstic po vrnitvi na
kopno sporoeil Rankovicu in odloeitev
za otok je kmalu padla. Siobodan Krstic
je postal prvi upravnik taborisea na
Golem otoku .
Leta 1949 je zvezno Jugoslovansko
ministrstvo za notranje zadeve vzelo
domaeinom iz Loparja vse pasnike na
Golem otoku in jim prepovedalo stopiti nanj. Uradno so jim sporoeili, da bode
na otoku naselili pristase Rusov. Med
prebivalstvom pa so sirili se govorice,
da so ti Ijudje se posebej nevarni in celo
nenavadnega videza. To je bil vsekakor preventivni korak oblasti, da se
domaeini ne bi upali priblizati otoku ali
celo kateremu od kaznjencev pomagati
pobegniti .

o0

za informbirojevce

Po sporu s Sovjetsko zvezo so bili
Jugoslovanski zapori prepolni raznih
kaznjencev, ki so predstavljali nevarnost za Jugoslavijo. To je bila mesanica zapornikov od nekdanjih domaeih
izdajalcev do raznih tujcev - Italijanov,
Nemcev, Avstrijcev, ki so bili drzavi
sumljivi ze zato, ker so bili tujci. Seveda pa v zaporih ni manjkalo niti informbirojevcev. Informbirojevci so bili Ijudje
na visokih polozajih v novi Jugoslaviji,
borci NOB in zavedni komunisti, ki so
odk itje
po sporu s SZ zagovarjali politiko po""",... wa otoka
. vezovanja s komunistieno partijo SZ .
Ko se je po jadranskih otokih potepal
Mnogi pa so dobili peeat informbirojevhrvaski kipar in Titov prijatelj Antun Auca zato, ker jih je nekdo prijavil, da ne
gustineic (1900-1979) in iskal kakovosrazmisljajo v pravo smer, ali pa so se z
ten marmor, kot je carrarski, je naletel
nekom, ze obsojenim , pozna Ii in prina Goli otok. 0 njem je pripovedoval
jateljevali ali bili celo v sorodstvu. Nekoe
svojim znancem in prijateljem. Prav
je Tito dejal, da je bolje imeti v zaporu

dva nedolzna informbirojevca kakor
enega na prostosti . Prav za te se je na
zaeetku leta 1949 Aleksander Rankovic
odloeil , da jih je potrebno izolirati na
enem samem kraju. Prostor je moral
biti izbran premisljeno, da bo dalee od
vseh komunikacij, da se bo dal drzati v
tajnosti , da iz njega ne bo mogoee
pobegniti. Kot idealen prostor za tako
taborisee je bil izbran Goli otok. To je
bil resnieno gol in pust otok brez
zivljenja. Najblizje kopno so mu bili
sosednja otoka sv. Grgur in Rab in obala s Senjem . Vse pa je bilo prevee oddaljeno, da bi lahko zaporniki preplavali.
Zaradi Informbiroja je bilo po raziskavah Dragana Markovica skupaj kaznovanih 16.731 obsojencev. 11 .694 jih je
dobilo administrativno kazen , ki je
zahtevala izolacijo z druzbeno koristnim delom in 5 .037 je bilo sodno
kaznovanih na razlieno dolge kazni .

Prvi Ita j ci na
Golem otoku
Bistvena naloga Golega otoka in tudi
Sv. Grgurja je bila ustrahovati
drzavljane, da ne bi glasno izrazali
nezadovoljstva v novi Jugoslaviji. Se
bolj kot sam fizicni obstoj otoka so Ijudi plasile v tancico zavite skrivnosti v
zvezi z njim. Vedeli so ravno toliko, da
se je lahko njihova domisljija razvila in
jih plasila.
Siobodan Krstic je kot prvi upravnik
taborisca na Golem otoku dobil nalogo,
da otok pripravi za sprejem prvih
informbirojevcev. Iz zapora v Lepoglavi
je dobil 200 zapornikov, ki so imeli nalogo, da v dveh mesecih zgradijo
pristanisce in barake za bivanje. Tako
je imelo prvo taborisce, ki je bilo v strmi
kotlini 1 km od malega pristanisca, 13
barak in ograjeno je bilo z bodeco zico.
9. julija leta 1949, je na otok prispela
prva skupina kaznjencev iz Beograda.
Vsem je bila skupna administrativna
kazen. 14. julija je prispela druga skupina kaznjencev iz erne gore in Bosne
in kmalu se skupina iz Siovenije in
Hrvaske.
Prve kaznjence je na otoku pricakalo
Ie razbeljeno kamenje in nekaj lesenih
barak, ki so jih postavili tik pred
njihovim prihodom.
Prva skupina, ki je prisla leta 1949 na
otok, je bila stevilna. Po podatkih Miroslava Popovica, ki je bil med njimi , jih
je bilo okrog 1400. Do konca leta 1949
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jih je bilo po podatkih Dragana Markovica ze 3.663, najvec iz Srbije , Crne
gore in BIH. Iz Siovenije jih je bilo 348.
Ker pa so na otok prihajali vedno novi
in novi kaznjenci, je taborisce postalo
premajhno in postaviti so morali se
enega. Imelo je 14 barak, stavbo za
upravo in poti po otoku. Kmalu so
taborisce obdali z zico in postavili
bunkerje za strazo. Z vzpostavitvijo
elektrike na otoku so na zunanji strani
taborisca postavili elektricne stebre za
osvetlitev taborisca od zunaj . V
taboriscu Velika draga pa so postavili
se skladisca, stavbe za osebje in
upravo. Hkrati so na polotoku Loparju
na Rabu do prve polovice leta 1950
zgradili nekaj his za preiskovalce in
druge usluzbence.

Ne fizicna - pSihicna
likvidacija
V prvi skupini civilistov, ki so bili poslani
na Goli otok, so bili Ijudje, ki so se upali
javno zagovarjati svoje stalisce do SZ
Za svoje prepricanje so bili pripravljeni
tudi umreti. V skupini je bilo okrog 150
prvoborcev in jih je kot take Ijudstvo
poznalo in spostovalo . Policija si ni
upala, da bi z njimi hitro obracunala,
zato so si izmislili peklenski nacin za
njihovo unicevanje.
To je bilo taborisce na Golem otoku ,
kjer je v duso rezala peklenska belina
kamna, lakota, pretepanje, ponizevanje
in namakanje v ledenem morju. Tako
so skusali v cloveku ubiti cloveka. Vsak
zapornik na Golem otoku je imel ob
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prihodu ime "banda". Ko pa se je prostovoljno vkljucil v proces prevzgoje, t.i.
"revidiranje" , kar je bila posebna poslastica za golootoske mucitelje, je
pocasi napredoval. Revidiranje je
pomenilo, da se je moral zapornik javno odpovedati svojemu politicnemu
prepricanju, razkrinkati svoje prijatelje
in jih napasti ter pripraviti tudi njih do
revidiranja . Proces prevzgoje je imel
stiri stopnje, ki jih je zapornik lahko dosegel v casu prevzgoje na otoku .
Najnizje so bili bojkotirani , nato
odlozeni, potem ciani kolektiva in na
vrhu aktivisti.
Bojkotirani so bili tisti, ki niso hoteli ali
niso imeli kaj povedati v nadaljnji preiskavi. Opravljati so morali najtezja in
najbolj ponizujoca dela. Vsak vecer so
sli skozi "stroj" barake, ko jih je pretep10 od 200 do 250 sotrpinov. Nihce ni
smel z njimi spregovoriti. Vsako drugo
noc so po stiri ure kot pozarni sklonjeni stali nad "kiblo" - sodom, v katerega so kaznjenci opravljali potrebo, in
zjutraj so jo morali se natancno ocistiti.
Kaznjenci so pretepali kaznjence , tovaris tovarisa, oce sina in obratno. Tega
niso poceli zato , ker bi se sovrazili ,
ampak ce tega niso poceli , so bili sami
kaznovani. Tudi preiskovalci so morali
tepsti , pljuvati , zasmehovati in
ponizevati . Ce tega niso poceli, so bili
osumljeni simpatiziranja z informbirojevci in hitro so se znasli na strani
kaznjencev. Tako so si "rablji" zamislili
do potankosti izdelan stroj za medsebojno unicevanje med zapomiki in hkrati za njihovo samounicevanje.

Mnogi kaznjenci so morali na zadnjem
delu pasu nositi iz cunj repe, ki so bili
razlicnih dolzin. Dolzina repa je kazala
na njegovo krivdo. Revidirani kaznjenci
pa so jih morali pretepati , pljuvati in
zasmehovati.
Ce tega niso opravljali dovolj prepricIjivo, jim je grozilo, da sami dobijo rep
in pecat bojkotiranega.

Bi bilo lahko se huje?
Nasilje nad obsojenci zaradi informbiroja se je stopnjevalo v letih 1949 do
1951 . Potem se je zacelo umirjati. Kako
so ravnali s kaznjenci, nam govori tudi
citat iz knjige Miroslava Popovica "Udri
bandu". Avtor navaja, da jih je v drugi
polovici julija 1949 na Golem otoku
sklical v krog pred taboriscno kuhinjo
Jovo Kapic , pomocnik Aleksandra
Rankovica in glavni za taborisca v
Jugoslaviji in jih takole nagovoril: "Vi ste
kot skodljivi izloceni iz nasega
druzbenega okolja, tu izolirani , na tem
otoku, zaradi svojega izdajalskega
politicnega stalisca in kaznovani ste s
kaznijo "druzbeno koristnega dela" do
dveh let, toda od vsakega od vas
posameznikov je odvisno, ne glede na
izreceno kazen , kako dolgo bo tu tudi
ostal. Boste taki , ki boste lahko po treh
mesecih od sli , ce boste iskreno revidirali svoje stalisce. Drugi boste
ostali 6 mesecev dlje, morda leto, a
morda dve. Tisti, ki ne bodo spregledali svoje napake in revidirali svojega
politicnega prepricanja, bodo na otoku
pustili svoje kosti ." Tako je Jovo Kapic
na otoku odprl zacetek delovanja medsebojno unicevalnega sistema med
zaporniki . Seveda je vse zelo natancno
spremljala uprava Golega otoka v
sestavi policijskih funkcionarjev, komandanta uprave taborisca s pomocniki, oficirji Udbe iz vsake republike posebej, ki so imeli se posebej natancno
doloceno nalogo - prevzgojo kaznjencev. Takega pritiska mnogi niso prenesli
in v njih se je zacel proces samoohranjanja na najbolj necloveski nacin .
Uprava otoka je po so bah med zaporniki izbrala "sobne staresine ", ki naj bi
bili podaljsana roka uprave . Izbrani so
bili iz vrst bivsih funkcionarjev iz
drzavnega in politicnega aparata, tisti, ki so se v casu obsodbe in preiskav
se posebej dobro in uporno drzali. Te
je bilo treba dodatno zlomiti . Za njihove
najbliznje sodelavce so postavili razne
"aktiviste", katerih naloga je bila pretepanje svojih sotrpinov po nalogu sob-
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nih staresin . Kdor se je temu sistemu
upiral , je bil delezen dodatnih kazni .

kamenjem, da od nje ni ostalo nic
razen kupa belega kamenja.

R·101

Goli otok postane delovno
taborisce, kjer ucinkovito
izkoriscajo poceni
delovno silo

Ker nekaterih obsojencev zaradi
Informbiroja nikakor niso mogli zlomiti,
so v Beogradu prisli na idejo, da na
Golem otoku v najvecji tajnosti odprejo se dodatno taborisce, kjer bode
zaprti najbolj uporni kaznjenci. V
taboriscu pod imenom R - 101 so se
znasli najtrdovratnejsi informbirojevci iz
prve skupine, ki niso hoteli revidirati. To
so bili predvsem komunisti , solani v SZ,
obtozeni kot agenti NKVD, ciani CK ,
bivsi ambasadorji, profesorji itd .
Ime R - 101 je pomenilo: R - delovisce , 101 pa je bila prosta oznaka, po
kateri ne bi nihce mogel sklepati , za kaj
gre. V vrtaci 3 km nad obstojecim
taboriscem je bila velika luknja, iz katere so se pred vojno kopali boksit .
Vanjo so postavili dve baraki. Ena je bila
za namestitev zapornikov, druga je bila
njihova kuhinja. Prvotno je vanjo vodilo
leseno stopnisce v globino 7 m.
Po podatkih Miroslava Popovi6a v
knjigi "Udri bandu" naj bi v taboriscu
prestajalo kazen priblizno 130
taboriscnikov, ki so najbolj zavracali
revi~iranje. Med njimi naj bi bilo vsaj
50 Crnogorcev.
Zaporniki so bili delezni najhujsih
psihicnih in fizicnih muk. Ziveli so v
pogojih, ki bi jih se zivali tezko vzdrzale.
Tudi fizicno so jih priganjali do onemoglosti, ko so morali nesmiselno v teku
prenasati kamenje iz kupa na kup v
najhujsi vrocini, po mrzli burji ali v dezju.
Hkrati pa so trpeli veliko pomanjkanje
tako vode kot hrane . Toda bolj kot
pomanjkanje so jih mucila necloveska
ponizanja s pljuvanjem, pretepanjem
in brskanjem po njihovi psihi.
Neprestano so jih sprasevali : "Sta jos
imas, da priznas bando?"
Mnogi tega pritiska niso zdrzali in so
se skusali ubiti. Mnogi pa so umrli v
obracunih med samimi kaznjenci . Kje
so njihovi grobovi, se ne ve. Nikoli niso
bili oznaceni in se zanje tudi ni smelo
vedeti . Ocitno so bili nekateri se mrtvi
nevarni.
Ko je leta 1953 postal zadolzen za
zapornike v R - 101 Ranko Balondo,
so prenehali s pretiranim fizicnim
izcrpavanjem, mucenjem in ponizevanjem kaznjencev. To je povezano
tudi s Stalinovo smrtjo leta 1953 in z
zmanjsanjem pritiska na Jugoslavijo.
Kasneje so vrtaco z R - 101 zasipali s

V letih 1951 /52 so bile na otoku zgrajene razne delavnice, majhna
ladjedelnica, stavbe za osebje in
restavracija . Uredili pa so tudi vrtove z
zelenjavo in sportna igrisca za zaposlene.
Ladje obalne plovbe so pristajale v
glavnem pristaniscu . Od pristanisca se
je vlekla dolina prav pod najvisjo tocko
otoka, kjer je bil objekt 101. Levo v
pristaniscu je stala vecja stavba z
govorilnicami v pritlicju, namenjenimi
obiskom. Zraven je stal bife za obiskovalce in v nadstropju se nekaj sob za
prenocitev obiskovalcev. Na desni strani pa je stala kamnita stavba s pisarnami golootoskega podjetja Velebit in
stanovanji za uradnike in preiskovalce.
Za potrebe osebja je bila na obali zgrajena razkosna restavracija. Nad njo je
stala mogocna iz rezanega kamna
zgrajena stavba glavne otoske uprave
s stanovanjem upravnika. Po sredi doline je bila speljana cesta, na obeh
straneh pa so se vrstili razni paviljoni
za posebne namene, stanovanjski
paviljoni za prebivanje "svobodnjakov"
iz vrst kaznjencev in bolnisnica. Tam so
bile tudi glavne delavnice za obdelavo
kamenja , predelavo lesa, elektrarna in
razne druge delavnice . Vse so spadale v enotno golootosko podjetje
Velebit . Firma je bila pogodbeno
vezana na trgovska podjetja v drzavi ,
ki so skrbela za prodajo izdelkov. Kaznjenci na otoku pa so predstavljali
ceneno delovno silo.
V drugem, manjsem pristaniscu na
jugovzhodni strani otoka je stala delno
zidana del no lesena tribuna. Zraven je
bila kamnita stavba s prostori za kuhinjo in pekarno. Na levi strani, na vzpetini nad pristaniscem, je stala velika
stavba uprave taborisca s pisarnami
preiskovalcev, administracijo in s samicami v kleti . Na desni strani je vodilo
okrog 100 stopnic do zice. Levo in desno od stopnic so stali zidani paviljoni
za bivanje kaznjencev. Postavljeni so
bili na mestu prvotnih lesenih barak.
Nasproti njim je bil prostor s kopalnico, pralnico in parilnico. Kasneje so tudi
te bivalne paviljone porusili in zgradili

a
enotno stavbo, dobro zavarovano, za
bivanje zapornikov. Tam je stala vecja
dvorana, v kateri so kaznjencem vrteli
"vzgojne" filme 0 velikem vodji in
drzavniku Titu, vcasih tudi kaksen ceneni vestern. Na zgornjem robu zaporniskega obsega je bila zica v zici. Tam je
bila karantena za sprejem novincev.
Severozahodno od glavnega pristanisca
je bila se ena draga, do katere je
peljala siroka cesta. Ob cesti so bila
igrisca za tenis, namenjena Ie za preiskovalce. Ob pristaniscu je delovala
kljucavnicarska delavnica, sicer pa je
bilo pristanisce namenjeno otoskim
ribicem . To so bili preverjeni revidiranci , ki so v spremstvu paznikov hodili na
ribolov ob obali. Malo naprej je bilo se
pristanisce za razkladanje hlodov, ki so
jih vozile ladje iz Bakra in Senja, sekali
pa so jih kaznjenci z Golega otoka v
gozdovih Velebita. Tam je stala tud i parna elektrarna, ki je oskrbovala otok z
elektric no energijo. Kuri li pa so jo z
odpadki iz zage in drugih obratov za
les .
Na vecini teh obratov so se danes vidne
velike z rdeco barvo napisane parole,
ki slavijo Jugoslavijo , komuni sticno
partijo in Tita. Parole so morali pisati
kaznjenci , kajti tud i to je bil del prevzgoje . Poleg parol na stenah stavb so
morali iz kamnov sestaviti tudi velike
parole na pobocju otoka. Se danes je
od dalec dobro viden napis TITO na
pobocju otoka Sv. Grgur.

Zenski zapori
Zenske informbirojevke so najprej
prestajale kazen v Ramskem ritu in
Zabeli. Ko pa je skupina jetnic skupaj
z upravnikom zapora in se enim
milicnikom uspesno pobegnila prek
Donave v Romunijo, so vse zapornice
aprila leta 1950 preselili na Goli otok.
Tako je na Golem otoku prestajalo kazen v casu od aprila leta 1950 do leta
1952828 jetnic. Med njimi so 3 umrle .
Njihovo taborisce je bilo v tretjem zalivu na zahodni strani otoka nasproti
moskega taborisca. Med seboj niso
imeli nobenih stikov.
~saka med obsojenkami je imela svojo
zalostno zgodbo. V manjsini so bile
tiste, ki so revolucionarno zagovarjale
Stalina. V vecini pa so bile to zenske ,
katerih mozje, bratje ali ocetje so bili
obsojeni zaradi Informbiroja, one pa se
jim niso hotele odpovedati . Nekaj med
njimi je bilo tudi zrtev mascevanja s
strani Ijudi na polozajih, ker jih niso
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hotele uslisati ali pa zato, ker jim je bila
njihova sreca v napoto. Najmlajsa med
njimi je bila stara 18 let.
Kasneje so zenske premestili v kaznilnico Stolac in Hercegnovi.

Sveti Grgur
Sveti Grgur je najbliznji otok Golemu
otoku . Tudi na njem so bili urejeni zapori
za informbirojevce. Nastal je kot
podruznica Golega otoka. Za sprejem
prvih kaznjencev so ga pripravili sami
taboriscniki z Golega otoka. Naselili pa
so ga leta 1951 dvomotorci in tromotorci. To so bili tisti, ki so po prestani
kazni 24 ali 36 mesecev bili po uredbi
Udbe vrnjeni nazaj na otok na ponovno
prestajanje kazni za 24 mesecev. Poleg njih so bili na Sv. Grgurju se kaznjenci iz vojaskih vrst. To so bili oficirji,
obsojeni zaradi Informbiroja in so svojo kazen prestajali najprej v Stari
Gradiski . Tam so bili zaprti skupaj s
kvizlingi, ki so dobili nalogo, da jih kot
mojstri "ucijo" raznih del. Lahko si
samo mislimo, kako so uzivali ob
mucenju svojih vojnih nasprotnikov partizanov.
Barakarsko naselje je bilo postavljeno
v dolini, ki se je vzpenjala od morja do
najvisje kote na otoku. Na dveh
pobocjih je bilo postavljenih devet barak. Na desni pet in na levi stiri. Na koncu doline pa je stala baraka, ki je sluzila
za ambulanto. Podroeje za ambulanto je sluzilo za dele novincem . Na levi
strani je stala kuhinja iz kamna, na
vzpetini pa velika betonska latrina odprto stranisee. Prav pri vhodu v barakarsko naselje je stala baraka, kjer je
bil center taborisene samouprave.
Celotno taborisee je bilo obdano v vee
metrov visoko bode eo zieno ograjo, ob
njej pa so bila v enakih presledkih
razvrscena strojnicna gnezda na visokih podstavkih.
Jedro taborisca, ki je prieakalo prve
obsojence, je bilo sestavljeno z ze
"prevzgojenih" kaznjencev z Golega
otoka. Ti izbranci so se se posebej znali
izkazati s surovostjo in pretepanjem
novih kaznjencev, ki so jih vozili na Sv.
Grgur. Bili so predvsem mladi Ijudje, ki
so jih premamile obljube, da bodo
izpusceni, ee bode dokazali zvestobo
partiji.
Na Sv. Grgurju so bili leta 1951 samo
kaznjenci, ki so jih vojaska sodisea

28

zgodov

nop

5

a

obsodila na 10 ali vec let zaporne kazni .
Februarja leta 1952 so vse s Sv. Grgurja preselili na otok Ugljan, ki stoji
nasproti Zadra. Prva skupina kaznjencev je postavila visoko ograjo iz bodece
zice in pripravila kasarno, ki so jo
zgradili Italijani, za bivanje svojih
zapornikov. Na otoku Ugljanu so obsojeni informbirojevci ostali vse do jeseni leta 1952, ko so jih preselili v zapor
v Bile6i.

Konec zaporov
Do leta 1954 so bili na Golem otoku
samo civilisti, pozneje tudi drugi iz vojaskih vrst. 29. novembra 1956, za veliki drzavni praznik , je bila vecina
kaznjencev izpuscena. Ostalo jih je Ie
se priblizno 100 najbolj nepopravljivih .
To je izjavil tudi Tito na 7. kongresu ZKJ
9. maja 1958. Do takrat se je po podatkih Miodraga Cupi6a v knjigi "8avolji
trougao" na Golem otoku zvrstilo okrog
20.000 kaznjencev.
Na Goli otok pa so vse pogosteje prihajali kriminalci, obsojeni na dolgoletne kazni. Na otoku so jih potrebovali
kot ceneno delavno silo v stevilnih
delavnicah podjetja Velebit.
Konec leta 1988 so Goli otok zapustili
se zadnji kaznjenci . Drzavi Jugoslaviji,
ki so jo vse bolj pestile gospodarske
tezave, so zapori na Golem otoku postali predragi za vzdrzevanje. Ob preselitvi kaznjencev v druge zapore na
celini so odnesli s seboj vse, kar se je
odnesti dalo in je imelo vsaj kaksno
vrednost. Ostalo pa je bilo nezavarovane prepuseeno plenjenju prebivalcev
z okoliskih otokov. Kar pa niso ti odnesli
in razbili, pa so v zadnjih desetih letih
opravile ovce, ki so ostale na otoku in
so se razmnozile v tako velikem stevilu,
da danes na otoku tezko najdes prostor, ki ni onesnaZen z njihovimi iztrebki.
Otok, ki smo ga nekoe Ie radovedno in
z velikim odporom opazovali z Raba,
ko se je v noei svetil obsijan s stevilnimi reflektorji, je danes dostopen vsakemu . Hrvaska drzava objekte na njem
se naprej pusea propadati, Hrvatje se
ga sramujejo zaradi razbitih objektov,
ovejih iztrebkov in druge nesnage na
njem. Le stirje "barboti" iz Loparja so
se odloeili, da bode na raeun otoka tudi
kaj zasluzili. Organizirali so se in iz
pristanisea v Loparju vsako uro v
sezoni vozijo s svojo barko taksijem
zvedave turiste na otok. Za pivo so vam

pripravljeni 0 otoku tudi marsikaj povedati . Ce pa imate svoj coin, lahko
otok obiscete kadarkoli.
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POPOTOVANJE PO SVETI DElELI
Namen prispevka je predstaviti krscanstvo na malo drugacen nacin.
Predstaviti dezelo, ki je kopenski most med Evropo in Azijo na eni
strani ter Afriko na drugi. Majhno dezelo med morjem in puscavo,
skozi katero so ze nekdaj vodile pomembne karavanske poti.
Kot turisti se odpravimo v svetopisemsko "dezelo Hebrejcev", 'tludejo", "Obljubljeno dezelo" in v vedno bolj priljubljeno "Sveto dezelo".
V pokrajini Judeji se ustavimo v rojstnem kraju Jezusa v BETLEHEMU, ki
je bil poznan ze v Kanaanski dobi
(okoli 1200 pro Kr.) pod imenom Bet
Lahama. Tako se je imenoval zato, ker
je bilo tam svetisee poganskega
bozanstva Lahama,
Drugo ime za Betlehem je Efrata Rodovitno, vendar to velja bolj za okolieo Betlehema, kjer uspevajo vinska trta,
oljke, zlasti dobro pa zito, Zato ni nie
eudnega, da v hebrejskem jeziku
pomeni Betlehem Hisa kruha (»bet«

dje vedo, da se je v tem kraju rodil
najslavnejsi kralj Izraelske zgodovine
David in da je Jezus po telesni strani
Davidov potomec , David je bil po Savlovi smrti judovski in nato izraelski kralj,
Ko pregledujemo zgodovino Betlehema, dobimo podatke, da je leta 326
cesarica Helena, Konstantinova mati,
nad votlino Jezusovega rojstva dala
postaviti baziliko, ki jo je cesar
Justinjan leta 531 dal obnoviti, ker je
bila poskodovana ob samarijskem
uporu ,

Proeelje bazilike je imelo veasih troje
vrat, ki pa so jih zazidali, ostala so Ie
srednja , Le-ta imajo nizjo preklado
zato, da so prepreeili v easu krizarjev
vstop v baziliko konjenikom, V casu
krizarjev je bil Betlehem normanski
fevd.
Pravieo nad baziliko imajo Armenei ,
zato betlehemski katolieani opravljajo
obred v eerkvi Svete Katarine ter v
votlini Jezusovega rojstva, kjer je kraj
rojstva zaznamovan s srebrno zvezdo,
Nedalec od bazilike se zenske (ne
glede na njihovo versko prepricanje),
ki obiscejo Betlehem, rade ustavijo v
poslopju, ki ga je zgradila Kustodinja
Svete dezele in se imenuje Votlina
mleka, Legenda pripoveduje , da je ob
dojenju Jezusa Mariji padla kaplja
mleka na tla in od tod tako ime,

Pogled na Jeruzalem - v ospredju grobovi Judov

hisa, »Iehem« kruh),
V tem kraju se je rodil Jezus, Glede njegovega rojstva je zanesljivo Ie to, kar
poroea evangelist Luka v 2,1-21: "Marija je rodila sina, prvorojenea, ga povila
v pleniee in polozila v jasli , ker zanju ni
bilo prostora v prenoeiseu," (2,7) Pripoveduje tudi , da je bil Jezus rojen stiri leta "pred Kristusom" v letu, ko je umrl
Herod, Napaka je nastala, ko je v
sestem stoletju menih Dionizij Mali
doloealleto Jezusovega rojstva ,
Jezusov rojstni kraj ni poznan samo
kristjanom, Nasprotno pa Ie redki Iju-

Arheologi so ugotovili , da se je
votline rojstva dotikala votlina, v kateri je Hieronim (ok. 347 do 420)
prevajal sveto pismo v latinscino,
v srednjem veku imenovano vulgata,
Ob ogledu Betlehema nam pritegne
pozornost eerkev, imenovana BAZILlKA ROJSTVA. Bazilika ima na
proeelju freske , kjer so upodobljeni
modri z Vzhoda v oblekah svojih
prednikov, Te upodobitve modrih so
resile baziliko leta 614 pred Perzijei,
da je niso pozgali ,

Do leta 1949 je bil Betlehem popolnoma krscansko mesto , Danes ima okoli
25 tisoc arabskih muslimanov in Ie
10 tisoc kristjanov,
Prebivalstvo se vecinoma ukvarja z

Jeruzalem - GETSEMANI, kar pomeni stiskalnica za olje. Na tem mestu je Jezus zadnjikrat
molil predno ga je Juda Iskarjot izdal.
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izdelovanjem naboznih predmetov in z
njimi oskrbuje tudi Jeruzalem.
Zapustimo Judejo, ki se tako imenuje po enem izmed Jakobovih
sinov, in se ob Jordanu odpravimo v
Galilejo , v NAZARET, kjer je zivel
Jezus.
Galilejce so imeli Judje , ki so ziveli v
okolici Jeruzalema, Ie za »na pol Hebrejce« . Judovski zgodovinar Jozef
Flavij omenja Galilejce kot pridne in dobravoljne Ijudi. Nic pa ne govori 0
zivljenju Jezusa v tem mestu . Prav tako
tudi Stara zaveza 0 tem molci. V Novi
zavezi lahko preberemo, da je Jezus
zivel v Nazaretu trideset let in se ni
nic razlikoval od svojih sovascanov.
Tam , kjer danes stojijo svetisca ali v
njihovi neposredni okolici , so v casu
Jezusa stali domovi, ki so bili z zadnjo
stranjo naslonjeni na votlin e, ki so jih
Ijudje obicajno uporabljali kot dodaten
bivalni prostor. Zato arheologi predvidevajo, da je bil Nazaret v casu Jezusa »napol jamska naselbina« .
Danes predstavlja sredi sce kraj a
BAZILIKA OZNANJENJA, zgrajena iz
palestinskega kamenja med letoma
1960 in 1969. Gradili so jo kristjani skupaj z judi in muslimani. Na nekaterih
mestih je sezidana na temeljih katedrale, ki so jo zgradili krizarji in je bila
porusena leta 1263.
Na severni strani nekdanje krizarske
cerkve so arheologi v letih 1955 do
1960 izkopali del naselja in ga oznacili
kot stari Nazaret. Nekaj tega starega
Nazareta naj bi bilo v blizini votline, ki
je danes v notranjosti bazilike in jo
kristjani castijo kot Marijin dom , ker naj
bi tu prejela sporocilo, da bo postal a
bozja mati.
Na juzni strani obdaja baziliko arkadni
hodnik, kjer smo "navzoci" tudi Slovenci 5 Kregarjevo sliko Marije, misionarjema Cirilom in Metodom ter z
napisom "Marija, mati Siovencev".
V Nazaretu si turisti lahko ogledajo tudi
Marijin studenec (vodnjak) in cerkev
nadangela Gabriela (Gabriel pomeni
"Bog se je skazal mocnega"). Cerkev
upravljajo grski pravoslavni duhovniki .
Nazaret (v arabscini En Nasirah) je
danes arabsko mesto, ki steje okoli
65 tisoc prebivalcev, od tega je
priblizno tretjina kristjanov, drugi pa so
muslimani. Obe skupini sta prebivali
druga ab drugi brez tezav. Ko pa se je
muslimanska skupnost v letosnjem
letu odlacila, da bo na mestu, kjer je
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grab sejka Sihaba el Dina , necaka
Salaha el Dina, tistega, ki je v 12. stoletju iz Palestine pregnal krizarje ,
zgradila mosejo, je v mestu zavrelo .
Ker je Nazaret na ozemlju izraelske
drzave in ne vemo , ali bodo dali le-ti
dovoljenje za gradnjo petindvajsete
moseje v Nazaretu, raje zapustimo to
nemirno mesto in se odpravimo ob
tektonskem jarku Jordana mimo kraja,
kjer je Janez Krstnik krstil Jezusa, proti
jugu v Judejo in njeno sredisce
JERUZALEM, ki ga muslimani imenujejo EI Kuds (EI Kuds je Sveto), Hebrejci pa Jerusalajim .
Svoje korenine imajo tu krscanstvo,
islam ter judovstvo. Tri svete stavbe
(Cerkev bozjega groba, Omarjeva
moseja, Zahodni zid) pricajo 0 slavi
teh verstev.
Prvotno naselje Jeruzalem je stalo
na gricu O1el, kjer je leta 1914 arheolog Weill odkril Davidov grob.
Danes sta Ofel in krscanski Sion
zunaj starega dela mesta, ki ga
obdaja obzidje s sedmimi vrati , ki ga
je v 16. stoletju dal zgraditi Sulejman
Velicastni .
Ker so danes Ziata vrata (Lepa vrata) ,
skozi katera naj bi stopil Jezus na
tempeljsko ploscad , zazidana, stopimo
v Davidovo mesto (mesto miru) skozi
turisticno najbolj znana Damascanska
vrata.
Na kraju, kjer je danes CERKEV
BOZJEGA GROBA, je rimski cesar Hadrijan je leta 135 na mestu
domnevnega groba dal sezidati
svetisce v cast boginji Veneri. V gaju
je postavil kipa Venere in Jupitra in s
tem hotel prepreciti cascenje svetega
kraja. Toda 5 tem je Ie pomagal materi cesarja Konstantina, da je leta
326 skupaj 5 skofom Makarijem laZe
ugotovila mesto Jezusovega groba.
Na tistem mestu je Konstantin (prvi rimski cesar, ki je dovolil krscansko vero)
postavil rotundo (okroglo stavbo) , imenovano Anastasis - "Vstajenje". Poleg
tega je zgradil baziliko , ki je obsegala
tudi Kalvarijo in se je imenovala Martyrium - "Trpljenje" .
Krizarji so leta 1099 pregnali muslimane iz Bozjega groba ter baziliko,
Kalvarijo in grob zdruzili v romansko
katedralo. Za dvesto let so tako
vzpostavili jeruzalemsko kraljestvo.
Cerkev Svetega groba - tako jo tudi
imenujejo, obsega danes Kalvarijo in
Jezusov grab ter stevilne kapelice in

ev
oltarje . Sveti kraj so namrec turske
oblasti leta 1757 razdelile na obmocja,
ki pripadajo razlicnim Cerkvam armenski , koptski , sirski, grsko pravoslavni in rimskokatoliski. Vsaka krscanska skupnost zeli imeti dostop do Kalvarije in Bozjega groba in zato
velikokrat pride do neljubih prizorov ne samo pri preglasni molitvi , temvec
tudi pri obnovitvenih delih.
Jezus je po mnenju evangelista Marka
Ie enkrat potoval v Jeruzalem in njegovo oznanjevanje je trajajo Ie nekaj
mesecev. Evangelist Janez poroca, da
je Jezus javno deloval dve leti in pol ,
po njegovem mnenju pa naj bi Jezus
petkrat obiskal Jeruzalem.
Ko je Jezus zadnjic obiskal Jeruzalem
skupaj s svojimi ucenci (dvanajst
apostolov), da bi praznovali pasho
(judovsko praznovanje velike noci ,
spomin na odhod iz Egipta) , so ga
obdolzili bogokletstva, kar je pomeni10, da je nespostljivo uporabljal bozje
ime. Poncij Pilatje popustil pritiskom
Judov in je ukazal Jezusa krizati.
Zgodilo se je leta 28 ali 29 na gricku ,
ki se je razprostiral v Jezusovem casu
zahodno od obzidja in je imel obliko
lobanje , zato so ga imenovali tudi
Goigota.
Krscanstvo je torej nastalo na ozemIju danasnjega Izraela. Je religija kristjanov, ki veru jejo v nauke cloveka z imenom Jezus.
Nanizani kraji rojstva, odrascanja in smrti
niso danes zanimivi samo za kristjane,
temvec tudi za stevilne turiste. Ziasti pa
je ta "oddaljeni svet" zanimiv za zgodovinarje, ki lahko po obisku vseh teh krajev prikaZejo dijakom krscanstvo na bolj
ziv in zanimiv nacin .
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Sarm
mladinskega
raziskovanja
Letosnje leta je na neki naCin jubilejno
leto mladinskega raziskovanja na podroeju zgodovine. Zveza prijateljev mladine Siovenije oz. njena Komisija za
delo zgodovinskih krozkov sta pripravili
ze trideseto sreeanje mladih zgodovinarjev. Oa gre za dolgo dobo, priea tudi
dejstvo, da nekateri, ki smo se nekoe
sreeanj udelezevali kot osnovnosolci,
9anes sodelujemo v komisiji.
Ze nekaj let je prevladujoea oblika dela
raziskovanje . Jeseni , ob zaeetku solskega leta, se podrobneje predstavi
razpisana raziskovalna tema . Do
spomladi ueenci v zgodovinskih
krozkih raziskujejo in pripravljajo pisno
delo , kjer predstavijo svoje rezultate .
Sledi se sreeanje, kjer mladi raziskovalci predstavljajo svoje ugotovitve. Zanimanje ueencev in njihovih ueiteljev za
sodelovanje je veliko. Zadnja leta je
stevilo sodelujoeih krozkov naraslo ze
dalee prek 100 in v tridesetem letu
sreeanj doseglo ze stevilko 150. Skupno stevilo mladih raziskovalcev pa
ocenjujemo na vee kot 500.
V raziskovalnih nalogah je opaziti veliko truda in dela mladih zgodovinarjev.
Seveda pa je tu tudi neprecenljiva pomoe njihovih mentorjev. Pomen mladinskega raziskovalnega dela je veeplasten . Najprej moramo zagotovo upostevati, da je to delo, ki je nastalo poleg
ze itak preobseznega dela, ki ga imajo
osnovnosolci ze z rednim solskim programom. Raziskovalno delo se razlikuje od obieajnega ueenja zgodovine
in je seveda zato zanimivo in ima zagotovo trajnejse ueinke kot sodelovanje
na razlienih tekmovanjih, kjer se je
treba naueiti doloeeno vsebino, doseCi
doloeeno stevilo toek, po tekmovanju
f2a tako ali tako veeino kmalu pozabis .
Zal omenjena tekmovanja prinasajo
najrazlienejse toeke, ki so pomembnejse zaradi kratkoroenih ueinkov, dolgoroeno pa je zagotovo prednost na strani raziskovalnega dela. Pri raziskovalnem delu se ueenec sam dokoplje
skozi razliene vire, ovire in tezave do
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ugotovitev, ki so zrasle na njegovem
zelniku oz. jih je pridelal skupaj s svojimi sosolci. Oelo in navade, pridobljene
v raziskovalnem krozku , in rezultati, do
katerih so se dokopali, so trajnejsi. Zal
pa je to najveekrat tudi edina nagrada
razen moraine spodbude in pohvale.
Tudi v srednjem solstvu imamo kar
nekaj raziskovalnih akcij . Nekatere so
lokalnega znaeaja, v solskem letu
1998/99 pa se je pojavilo tudi sreeanje
na drzavni ravni . Sreeanja osnovnosolcev raziskovalcev v okviru Zveze prijateljev mladine Siovenije in nekatera
srednjesolska sreeanja imajo vnaprej
doloeeno temo, na nekaterih srednjesolskih sreeanjih pa temo izbirajo dijaki sami . Ker ze nekaj let ocenjujem tako
osnovnosolske kot srednjesolske
raziskovalne naloge, ugotavljam , da so
naloge tam, kjer je tema vnaprej
doloeena, boljse. Vzrok za to , da so
srednjesolske naloge nekaj slabse od
osnovnosolskih, je najverjetneje v

,
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vljenja?
samostojnem dijakovem izbiranju
teme . Pri tem pa se pogosto odloeijo
za eksotieno temo npr. Maji, Vikingi , kjer
potem uporabijo Ie razlieno literaturo .
To pa je blizje referatu kot pa raziskovalni nalogi. Morda bi jih morali ueitelji
usmeriti v primernejse teme in navaditi
na deja z viri.
Pravzaprav pa jok in stok nista potrebna . Ob napetostih v soli in vsakodnevnih stresih , ki so jim podvrzeni solarji, je vsakrsno raziskovalno delo, (ne
smemo pozabiti , da ga solarji opravijo
v prostem casu) vredno pohval e.
Razliene pripombe so samo dobronamerna priporoeila za se boljse
rezultate . Razmislimo pa tudi 0 vrednotenju raziskovalnega del a v soli, 0 vpetosti raziskovanja v ueni proces in 0
raziskovanju v soli kot sredstvu promocije posamezne sole . Predvsem 0
slednjem veeina sol se ni razmisljala
oz. se tega ne zaveda.
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produkcija in zalozba
izobrazevalnih programov
na videokasetah
• nova programa s podrocja zgodovine:
HITLERJEV NAPAD NA EVROPO .
INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA V ANGLIJI

• v septembru izideta se:
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4273 Blejska Dobrava
tel. in faks.: 064 874 155
e-mail: videofon@guest.arnes.si
www.videofon.si
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Roza Pajntar

Porocilo 0 raziskovalnem
projektu KUUCAVNICA
V solskem letu 1997/98 smo na Tehniskem solskem centru v Novi
Gorici izvedli raziskovalni projekt z naslovom Kljucavnica. V projektu
smo poskusali povezati znanje, ki ga ucenci lahko dobijo pri
druiboslovnih predmetih, s tistim s strokovnega podrocja. Hkrati smo
ieleli, da bi se ucenci naucili osnovnih nacinov znanstvenega raziskovanja. Izbrani predmet, torej kljucavnica, pa nam je omogocal tudi
vzgajati skrbnejsi in spostljivejsi odnos do kulturne dediscine.
Pri projektu smo sodelovali ucitelji zgodovine, slovenskega jezika in
strokovnih predmetov.

Potek in
vsebina del a
Delo smo zaceli tako, da so
ucenci zbirali predmete in z
vprasalnikom etnoloske podatke, povezane z njimi. To
dejavnost smo koncali do
konca oktobra. V naslednjem mesecu smo gradivo
uredili po regijah in ga pregledali tako, da smo oblikovali zelo splosne ugotovitve 0 rabi kljucavnice v
nasih krajih v preteklem obdobju. Nanasale so se na navade pri zaklepanju lastnine, na nacine oskrbovanja s kljuci , na pravico posameznih
clanov druzine, da so razpolagali s
kljucem . Nastali so tudi opisi tipov
kljucavnic v rabi. To gradivo smo dopolnili
s podatki iz izbrane strokovne literature.
o raziskanosti podrocja smo se pozanimali tudi na Zavodu za varstvo naravne
in kulturne dediscine v Novi Gorici in pri

gospodu Pavlu Medvescku; njega smo
poiskali zato, ker je v zadnjih desetletjih
opazoval zivljenje prav na obmocju , ki ga
je zajela tudi nasa raziskava. Ucenci so
z njim opravili pogovor. Izkazalo se je, da
smo izbrali slabo raziskan predmet, predvsem pa, da naglo izginjajo moznosti za
temeljito studijo 0 njem. Pri obnovi his se
namrec stare kljucavnice unici in Ijudje,
ki poznajo starejse navade, umirajo.
Decembra smo pripravili na soli razstavo,
ki je bila vsebinsko bogata in oblikovno
zanimiva. Razstavili smo zbrane predmete, fotografije kljucavnic, ki so jih ucenci izdelali pri fotokrozku , njihova umetniska del a, ki so govorila 0 simbolnem
pomenu kljucavn ice, in seveda izsledke
raziskave. Predstavili smo razvoj kljucavnice, nacine izdelovanja in oskrbovanja
z njimi in navade Ijudi pri zaklepanju in
varovanju lastnine. Zbrali smo narecne
izraze za kljucavnico in nekaj pregovorov
o njej. Ucenci so videz razstave oblikovali tako, da je obiskovalec v razstavni
prostorvstopil skozi nogometna vrata, ki
so jih sami izdelali v solskih delavnicah,
nanje pa so obesili stare kljucavnice.
Po razstavi smo zaceli oblikovali publikacijo, v kateri smo projekt predstavili.
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Dopolnili smo ga se z obiskom dvesto
let stare kovacnice v Lokovcu. Lastnica
Ivanka Voncina in domacini Milan Voncina ter Albert, Joze in Mirko Suligoj so
ucencem omogocili posneti video, ki je
pravzaprav dokument 0 kovastvu na
Banjski planoti. Posneli so postopek kovanja v stari kovaciji in obdelavo kovin v
sodobni kovacnici ter zbrali zanimiva
pricevanja domacinov.

Kaj smo naredili dobro in
katerih napak v prihodnje
ne bi zelela ponavljati
Vesela sem, da je nas projekt pritegnil
kar veliko stevilo dijakov. Opazila sem
radovednost, ki govori 0 tem, da je delo
v soli bolj privlacno, kadar od dijaka ne
zahteva neustvarjalnega povzemanja
znanja. Dijaki so delali z veseljem in s
tem pokazali , da bi se ucitelji lahko
veckrat izognili neprijetnim trenutkom, ki
jih dozivljamo, kadar se nam zazdi, da
nas trud ni poplacan z dijakovim znanjem. Zadovoljni smo lahko, ker smo zbrali
veliko zanimivih kljucavnic. Prav tako je
dobro, da smo napravili poskus raziskovalnega dela stem, da smo zbrane predmete dokumentirali s fotografijami in analizirali podatke, zbrane z vprasalnikom .
Posebej sem ponosna, da smo postavili
privlacno razstavo in da je nastal videofilm z dokumentarno vsebino 0 kovastvu
v Lokovcu . Dobro stran nasega dela
vidim tudi v tem, da so se zamisli med
del om kar kvasile. Moram priznati , da
vseh nismo uresnicili, kar je lahko spodbuda, da bi dele nadaljevali v naslednjem solskem letu , ali pa opozorilo, da
si je bolje zastavljati uresnicljive cilje. Tudi
z narejenim nisem povsem zadovoljna.
Gradivo smo namrec zbirali premalo
sistematicno, udelezeni dijaki niso bili
vedno dovolj dobro obvesceni 0 poteku
dela, predvsem pa projekta in svojih
pricakovanj nismo dovolj jasno predstavili
vodstvu sole in sodelavcem . Zato rezultat
v pomembnem delu projekta, ki je predvideval povezovanje strokovnega znanja z druzboslovnimi predmeti , ni tak, kot
smo si zeleli . V prihodnje je treba doseci
jasno podporo vodstva sole ze pred
zacetkom dela. Stem namenom se
bomo poskusali dogovoriti 0 ciljih ,
vsebini in organizaciji projektnega dela
ze vnaprej . Dijakom se za sodelovanje
in spodbudo zahvaljujem in jim
sporocam, da jih vabim k sodelovanju
tudi v prihodnje.
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Razvoj obrti 'v Glincah
in sirsi okolici v 20. stoletju
Raziskovalna naloga zgodovinskega kroika
Bicevje, Ljubljana

os

Zamisel za temo raziskovalne naloge smo dobili ob razpisu Zveze
prijateljev mladine v solskem letu
1998/99. Raziskali naj bi obrtno
dejavnost in odlocili smo se, da
ugotovimo znacilnosti obrti v nasi
sirsi solski okolici - jugozahodnem delu Ljubljane oz. Vica. Dela
smo se lotili sistematicno: od
pregleda literature 0 tej temi do
postavljanja t. i. zacetnih in nato
raziskovalnih vprasanj ter hipotez.
Predvsem nas je zanimalo obdobje dvajsetega stoletja, v katerem
so se na obravnavanem obmocju
zvrstile kar tri oz. stiri drzave
(Avstro-Ogrska, prva Jugoslavija,
druga Jugoslavija in Siovenija).
Temelji te raziskovalne naloge se nasi anjajo na pisne vire, ki smo jih dobili v
Zgodovinskem arhivu Ljubljana in na
Obmocni obrtni zbornici Ljubljana Vic,
novejse podatke pa smo preverjali tudi
na terenu. Izvirni zemljevidi Ljubljane v
20. stoletju so nam bili v veliko pomoc
pri ugotavljanju sprememb ulicnih imen
in dolocanju lokacije posameznih obrti.
Naslove obrtnikov v posameznem preteklem obdobju smo prestavili v danasnji zemljevid in si stem se dodatno olajsali analiza podatkov. Manjse probleme
so nam delale preimenovane ulice, zato
smo si izdelali tabelo za laZji pregled
ulicnih imen.
Pomagali smo si predvsem z adresarji
mesta Ljubljane. Strokovne literature,
ki naj bi obravnavala dejavnosti, je zelo
malo, zato smobili prisiljeni mnoge
podatke in sklepe poiskati kar sami in
jih s svojimi moznostimi tudi razlagali.
Na zacetku naloge smo morali opredeliti pojem obrti. Veliki splosni leksikon
nam sporoca, da je obrt "samostojna
zasebna gospodarska dejavnost, za
katero je znacilno trajno opravljanje
pridobitvene dejavnosti v obliki rocnega in strojnega dela v manjsem obsegu. Med obrti sodijo vse zasebne

pridobitvene dejavnosti (razen cistega
kmetijstva, avtorskega del a in izumiteljstva), ki niso organizirane v okviru pravne
osebe. Opravljajo jih obrtna (zasebna)
podjetja in samostojni obrtniki (zasebniki), ki so vpisani v register pri Obrtni
zbornici Siovenije. Obrtni zakon natancno
opredeljuje dejavnosti, ki se lahko opravIjajo kot obrt, in pogoje za opravljanje
(strokovna usposobljenost, ustrezni prostori, varnost pri delu) ."
Za razumevanje znacilnosti razvoja
obrti smo preucili geografskozgodovinska dejstva sirsega solskega
okolisa. Vic je jugozahodni del Ljubljane in lezi na severnem robu Ljubljanskega barja. Svet je tu precej mocvirnat, 0 cemer prica ledinsko ime nase
sole - Bicevje . Jedro Vica je starodavna vas Vic, drugi del pa je naselje
Glince, ki se pod tem imenom ne
omenja vec in je neposredni solski okolis. Na severni strani zelezniske proge
Ljubljana - Trst lezi najmlajse naselje
Rozna dol ina. Brdo, Vrhovci in Kozarje
pa lezijo v njenem nadaljevanju. Orugi
deli Vica, ki se raztezajo predvsem na
obmocju med Glincami in zahodno
Ijubljansko obvoznico, so nastali po
drugi svetovni vojni. Iz centra Ljubljane
poteka proti Trstu Trzaska cesta,
vpadnica, ki je nastala ze v rimskem
obdobju in poteka po trasi rimske
ceste . Vzporedno ob Trzaski cesti tece
zelezniska proga Ljubljana - Trst.
Obravnavano obmocje, ki ga zajema
nasa naloga, smo omejili z zeleznico
Ljubljana - Trst na severu, Cesto v
Mestni log najugu, zahodno Ijubljansko
obvoznico na zahodu in s Tivolsko,
Groharjevo in Riharjevo cesto na
vzhodu. Za te meje smo se odlocili, ker
locujejo Ijudi med seboj oz. so jim
onemogocale nemoten prehod prek
ovir. Omeniti moramo, da je bilo
obravnavano obmocje se v prvi polovici 20. stoletja zunaj mestnih meja.
Raziskavo smo zaceli s 1. i. zacetnimi
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vprasanji, na temelju katerih smo
postavili raziskovalna vprasanja in
hipoteze, ki smo jih z analiza podatkov
in po pregledu zbranega materiala potrdili ali zavrgli. Podatke smo analizirali
kvantitativno in kvalitativno .
Obrti smo razdelili v tri sklope: A - prehrambne, kamor smo uvrstili gostilne,
pekarne, mesarije, B - storitvene, kamor spadajo brivci in frizerji , kamnoseki , kleparji, zidarji, in C - proizvajalne
obrti, kot so izdelovalnice cevljev,
deznikarji , vodnjakarji , sedlarji itd.
Vprasanje 0 vecji koncentraciji obrtnikov ob dolocenih predelih, predvsem
ob Trzaski cesti in v njeni blizini , smo
potrdili z zemljevidi, kjer smo vrisali
obrtnike vseh obrti iz posameznih obdobij. Tudi v obdobju druge Jugoslavije
in Siovenije Trzaska cesta krepko prevladuje glede stevila obrtnikov, ceprav
izstopajo se Gerbiceva, Koprska in
Cesta v Mestni log.
Menili smo, da so obrti pustile sledove
tudi v poimenovanju ulic, naselij, vendar nam razen zazidane Obrtniske in
Gostilnicarske ter se obstojece Zeljarske druga imena ne govorijo 0 tem. Vedeti pa moramo, da so tovrstna imena
nastajala v precej oddaljeni preteklosti
(pred 19. stoletjem) , ko so Ijudje sami
dajali imena ulici, naselju ali obmocju
po neki znacilnosti, dejavnosti ali lastniku. Kasneje pa so mestne (obcinske)
oblasti poimenovale ulice predvsem po
znanih in zasluznih posameznikih,
vcasih tudi po pomembnih dogodkih
(Cesta 29. oktobra) ali drugih mestih
(Splitska), ne pa po t. i. Ijudskih,
vsakdanjih znacilnostih tistega dela
naselja.
Tabele, grafi in zemljevidi nam pokaZejo
pravilnost hipoteze, da se je z vecanjem naselja vecalo stevilo obrtnikov. To
vecanje je bilo vzporedno z vecanjem
stevila prebivalstva, kar opazamo ves
cas 20. stoletja. Po stevilu ulic (primer:
leta 1900 so bile Ie 3 ulice, 1930 ima
okolis ze 48, proti koncu stoletja pa jih
naraste na 57) je razvidno, da je v prvi
cetrtini 20. stoletja najbolj rastel ta del
Ljubljane. Upostevati pa moramo ne
samo stevilo ulic, ampak tudi njihovo
podaljsevanje in to, da so bile nekatere stare ulice zelo kratke (npr. ZavetiSka), kar je vse vplivalo na sliko 0 rasti
stevila obrtnikov.
Ta okolis pa je imel glede na svojo predmestno lego v celoti manj obrti kot
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Ljubljana in - kakor nam pokazejo
rezultati kvantitativne analize - skoraj
nic t. i. "boljsih" , uglednejsih (npr.
modistinje itd .). Nastopajo predvsem
obrtniki , kot so kovaci, kleparji, kljucavnicarji. Teh je v prvem delu stoletja
najvec in po stevilu tekmujejo z gostilnicarji . V obdobju prve Jugoslavije je
stevilo obrti krepko pod 50 % v primerjavi z Ljubljano. Sele zadnja desetletja
(druga Jugoslavija in Siovenija) pa se
poveca stevilo obrti (ne obrtnikov!) v
okolisu do priblizno polovice (50 %) .
Menimo, da je bil eden od vzrokov za
veliko stevilo raznih gostilniskih obratov ob zacetku stoletja (ki so prevladujoci v prehrambni skupini) vecja
druzabnost, ki se je izrazala z obiskom
gostiln . 0 tem nam posredno govorijo
tudi zivljenjepisi nasih uglednih kulturnikov tistih casov.
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Vedno vecje uveljavljanje tehnike pa je
povzrocilo stevil cno rast proizvodnih
obrti, kar je sicer splosen pojav po prvi
svetovni vojni . Cas zadnje cetrtine 20.
stoletja oznacuje razvoj elektronike, informatike , racunalnistva , prometa, kar
se kale tudi v vecan ju stevi la dejavnosti,
ki se ukvarjajo s prodajo svojih storitev.
Med drugim nam diagrami kazejo , da
je bilo v okolisu v casu Avstro-Ogrske
najvec obrtnikov prehrambnih obrti. V
prvi Jugoslaviji prevladujejo obrtniki
proizvajalnih obrti , v zadnji cetrtini
dvajsetega stoletja pa obrtniki
storitvenih dejavnosti. To pa ni samo
znacilnost obravnavanega obmocja,
pac pa tudi razvite Evrope.
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v industrijskih Mostah . Zanimivo bi bilo
poiskati vzroke propadanja obrti , 0 cemer obstajajo podatki v Zgodovinskem
arhivu Ljubljana. Iz zbranih podatkov bi
lahko ugotovili nacionalno strukturo obrtnikov tega obmocja.
Prepricana sem , da je v okviru nasih
raziskovalnih moznosti pod an izcrpen
pregled delovanja obrti in obrtnikov na
jugozahodnem delu Ljubljane v 20. stoletju . Mislim , da je bil to nekaksen izziv
zame in za vse , ki so sodelovali. Pri delu
nam je svetoval in nas usmerjal nas
mentor, g . Marjan Rode. Zahvaljujemo
se mu, ker nam je pokazal nacin dela
pri raziskovalnih nalogah in nas naucil ,
kako se sistematsko lotis naloge.

Naso nalogo bi lahko nadaljevali v smeri
primerjave posameznih vrst obrti v razlicnih predelih Ljubljane, npr. v Centru ,

Verica Peterle Grahonja

Prvi koraki mladih zgodovinarjev slovenske Istre
Mentorji zgodovinskih kroikov obalnih osnovnih sol smo januarja letos v avli koprskega Pokrajinskega
arhiva pripravili enomesecno razstavo solskih raziskovalnih nalog. Na razstavi z naslovom PRVI KORAKI
MLADIH ZGODOVINARJEV SLOVENSKE ISTRE so bile predstavljene naloge zadnjih tridesetih let. Naloge
iz sedemdesetih in iz zacetka osemdesetih let so nastajale pod mentorstvom sedaj ie upokojenih men·
toric. Njihovo delo smo v sredini osemdesetih in v devetdesetih prevzeli mlajsi kolegi mentorji.
Raziskovalne naloge je razstavljalo
devet osnovnih sol:
• OSNOVNA SOLA dr. ALES BEBLER
- PRIMOZ HRVATINI
• OSNOVNA SOLA OSKARJA
KOVACICA SKOFIJE
• OSNOVNA SOLA DEKANI
• OSNOVNA SOLA ISTRSKEGA
ODREDA GRACISCE
• OSNOVNA SOLA SMARJE
• OSNOVNA SOLA DUSANA
BORDONA
• OSNOVNA SOLA JANKA
PREMRLA VOJKA
• OSNOVNA SOLA ANTONA
UKMARJA
• OSNOVNA SOLA LlVADE IZOLA
Vecina mentorjev na teh solah ze vrsto
let medsebojno sodeluje, raziskuje in
se druzi na srecanjih mladih zgodovinarjev.
Najdaljso tradicijo tovrstnega raziskovalneg a dela na Obali ima Osnovna sola
Janka Premrla Vojka s sedaj ze upokojeno mentorico go. Verico Crnigoj .

l

Namen razstave

uporabljamo!

Mentorji zgodovinskih krozkov obalnih
osnovnih sol so si ze dolgo zeleli prikazati deja mladih zgodovinarjev, ki vrsto let skrbno in z veseljem raziskujejo
preteklost domacega kraja. Pogovori z
Ijudmi, obiski v muzejih, arhivih ,
zupniscih in zbrano gradivo (stare
fotografije , stari dokumenti , dragocene
listine , orodje, oblacila) so mladim
raziskovalcem in njihovim mentorjem
omogocili izdelavo stevilnih raznovrstnih raziskovalnih nalog . Danes so te
naloge marsikje edina prica pomembnih dogodkov v preteklosti. To in trud,
ki so ga ciani in mentorji pripravljeni
vloziti v raziskovalno delo , je bil odlocilen dejavnik pri uresnicitvi zamisli 0
razstavi.
Veliko nalog je koncalo svojo pot v
zaklenjeni ravnateljevi omari, celo velik
del sodelavcev in ucencev na solah ne
ve, da taksni viri obstajajo, kaj sele sirsi
krog Ijudi, ki bi jih to morda zanimalo.
Raziskovalne naloge niso same sebi
namen, njihov smisel je v tem , da jih

Raziskovalne naloge
na preizkusu
Naloge nastajajo na podlagi vsakoletnega razpisa pri Zvezi prijateljev mladine Siovenije (ZPMS). Le-ta razpise
raziskovalno temo , naloga clanov
krozkov pa je , da v skladu s temo
raziscejo in prikalejo posebnosti lokalne zgodovine. Tako se mladi z izbiro in
uporabo virov ucijo raziskovalnega
del a, spoznavajo preteklost domacega kraja in hkrati razvijajo svojo
ustvarjalnost.
Naloge nastajajo med solskim letom od
oktobra do marca. Konec marca jih je
treba poslati na sedez ZPMS v Ljubljani.
Ciani Komisije za deja z zgodovinskimi
krozki pri ZPMS jih pregledajo in
ocenijo. Maja se na tradicionalnem
dvodnevnem drzavnem srecanju, ki
poteka pod pokroviteljstvom ZPMS ,
srecajo mladi zgodovinarji iz vse Slovenije. Srecanja se navadno udelezita
dva predstavnika krozka in mentor.

-

1
Pr v

raz

skovaln

Sklepna prireditev se zakljuci s podelitvijo priznanj, ki jih za svoje deja prejmejo krozki in mentorji (bronasto, srebrno in zlato). Pred tem svecanim dogodkom pa se morajo ucenci se nekoliko izkazati in svoje naloge z ustnim
zagovorom predstaviti clanom komisije
in drugim udelezencem srecanja. Ta
delavni del srecanja poteka v eni
tamkajsnjih osnovnih (ali srednjih) sol.
Teh srecanj se mladi veselijo ne Ie zato,
ker z njih odnesejo veliko znanja, temvec tudi zato, ker na njih spoznajo nove
prijatelje. Letosnje srecanje je bilo se
posebej praznicno, saj so se mladi raziskovalci zgodovine srecali ze tridesetic.

Jubilejno leto 1999 30. srecanje mladih
raziskovalcev Siovenije
Prvo taksno tekmovanje in srecanje
mladih zgodovinarjev je bilo 18. in 19.
oktobra 1969 na Ptuju, naslov prve razpisane teme pa je bil "Moj kraj v preteklosti". Udelezilo se ga je devet sol.
Iz leta v leto se je stevilo prijavljenih sol
vecalo in zanimanje mladih zgodovinarjev je narascalo. 1
Devetindvajset let kasneje, leta 1998,
je Komisija za deja zgodovinskih
krozkov prejela in ocenila 140 nalog.
Tega leta je bilo srecanje 22. in 23. maja
v Novem mestu, podelitev priznanj pa
v nekdanjem cistercijanskem samostanu v Kostanjevici na Krki.
Seveda so se prve teme raziskovalnih
nalog zelo razlikovale od nalog nastalih v zadnjem desetletju . Do trinajstega srecanja v Sevnici (leta 1982) je
strokovna komisija vse naloge, muzejsko in arhivsko gradivo ocenila sele v
casu tekmovanja. Tedaj so na srecanja ciani zgodovinskih krozkov
poleg pisnih nalog prinasali tudi zbrano muzejsko-arhivsko gradivo in ga
predstavili na socasni razstavi. Svoje
znanje pa so pokazali se z resevanjem
pisnih testnih vprasanj in javnih "kviz"
tekmovanj. Priznati moramo, da so bila
tedanja tekmovanja zelo zahtevna tako
za ucence kot za mentorje. Po petnajstem srecanju se je strokovna komisija odlocila, da bo taksen nacin tekmovanja odpravila. Na naslednjih
srecanjih so ucenci svoje naloge zagovarjali Ie ustno pred komisijo in mentorjem. 2
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Do srede 80-ih let so bile tekmovalne
teme pretezno vezane na poglavja iz
obdobja NOB na Siovenskem in na cas
po 2. svetovni vojni. Po letu 1986 pa se
je njihova tematika zacela spreminjati
in je zajela tudi druga podrocja preteklosti. 3 Sledile so si raznovrstne teme,
kot so Nastanek in razvoj domacega
kraja, Izseljevanje iz domacega kraja
do druge svetovne vojne, Iz zgodovine
sole v mojem kraju, Razvoj turizma v
domacem kraju, Tako smo se zdravili
pri nas ipd. Te teme, ki so za ucence
privlacnejse in so jim nekako bolj blizu, ponujajo mladim raziskovalcem in
njihovim mentorjem vecjo motivacijo,
rezultat tega pa so boljsi izdelki. Tudi
pripomocki, ki so jih mladi uporabljali
pri zapisu nalog, so se v teh 30-ih letih
mocno spremenili in nam med drugim
zelo zgovorno nakazujejo razvojno pot
tehnoloskega napredka. Sprva so bile
naloge rokopisne. Pisali so jih dolgo,
pocasi in pazljivo. Koliko strganih in
unicenih listov je koncalo v kosu! Zato
so te naloge se posebej dragocene,
saj je krozek izdelalle po en izvod naloge, namenjene tekmovanju. Pozneje
so otroske roke zamenjali pisalni stroji,
s pojavom mnozicne uporabe racunalnikov pa so naloge v zadnjem
desetletju videti debele in razkosne.
Vecino nalog danes hranijo v Siovenskem solskem muzeju v Ljubljani.

Mladi raziskovalci
bogatijo zgodovino
domacega kraja
In 0 cem govorijo naloge, ki smo jih
razstavili? Vse so vezane izkljucno na
slovensko Istro.
Mladi zgodovinarji obalnih osnovnih sol
s svojim raziskovanjem odkrivajo tancico preteklosti domacega okolja, skozi
katero se kaze kulturna pa tudi naravna dediscina, ki jo je vredno spoznati
in ohraniti.
V nalogah lahko spoznate deja Skofjota Hermana Pecarica - akademskega
slikarja, znanega doma in v tujini. Morda se boste prvic podrobneje seznaniIi s kraji v koprskem zaledju (Hrvatini,
Skofije ... ), odkrili poreklo kraja in izvor
nekaterih ledinskih imen, primerjali
poklicno sestavo prebivalstva, spremembe v gradnji in sirjenju naselja v
razlicnih zgodovinsko-politicnih

1 Jana TomaZic, Zbornik, povzetek raziskovalnih nalog osnovnosolcev, Ljubljana, maj 1994.
2 Matija Zgajnar, Zbornik, povzetek raziskovalnih nalog osnovnosolcev, Ljubljana, maj 1994.
3 Marko Stepec, Zbornik, Obrt v nasem kraju, Ljubljana 1998.

h zgodov

narjev

obdobjih.
Zivljenje istrskih kmetov je bilo v preteklosti tezko, saj jih je revna zemlja
komajda prezivljala. Zato SO si mnoge
druzine poiskale deja v tujini, pogosto
v daljni Ameriki . Tudi 0 tem , kaksna je
bila nadaljnja usoda nasih izseljencev,
pripovedujejo naloge.
Ze od nekdaj je bila slovenska obala,
zaradi ugodnih naravnih dejavnikov za
marsikoga zelo privlacna. Ciani
zgodovinskega krozka OS Livade so
tako s pomocjo priseljene turske
druzine izdelali zelo zanimivo nalogo 0
priseljencih na Obali. Ucenci zgodovinskega krozka OS Anton Ukmar pa
so v nalogi Makedonci med nami prikazali zivljenje makedonskih priseljencev,
prilagajanje novemu nacinu zivljenja in
hkrati trud, da bi v tujem okolju ohranili
svojo identiteto. "Krajevni skupnosti
Gradin in Gracisce sta najbolj oddaljeni od Kopra, ob slovensko-hrvaski meji .
Veliko je majhnih zaselkov. Nekateri so
ze prazni, v drugih pa bi prebivalce lahko presteli na prste ene roke." Tako so
zapisali v uvodu svoje naloge 0 priseljencih v krajevnih skupnostih Gradin in
Gracisce ucenci OS Istrskega odreda
Gracisce.
Tudi naloge na temo Razvoj turizma v
nasem kraju so vredne pozornosti. Se
posebej so ti podatki uporabni za
turisticne delavce , ki z razlicnimi
ponudbami skusajo privabiti turiste.
Zgodovinski krozek OS Janka Premrla
Vojka je v svoji nalogi predstavil
ozivljanje "osmic" kot primer kmeckega
turizma.
Od kod izvira ime danes ene vodilnih
ortopedskih ustanov v Sioveniji, bolnisnice Valdoltra? Kaksna je bila burna
zgodovina te bolnisnice in kateri so bili
razlogi za nastanek okrevalisca, so
prikazali ucenci zgodovinskega krozka
OS Hrvatini. OS Livade je zanimala preteklost lekarnistva v obalnih mestih , se
posebej izolske lekarne. S pomocjo
ucbenika za babice iz leta 1903 in
drugega grad iva so ciani zgodovinskega krozka OS Gracisce spoznali, kako
so nase prednice rojevale in negovale
dojencke.
V lanskem solskem letu smo se ucenci in mentorji vseh zgodovinskih
krozkov na Obali s svojimi izdelki izredno izkazali, saj smo iz Novega mesta
prinesli domov sest zlatih in dve srebrni
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priznanji. Raziskovali smo drustveno
zivljenje v domacem kraju . Dekancani
so ra ziskali delovanje Kulturnega
drustva Jadran iz Dekanov. Ucenci OS
Dusana Bordona pa so v svoji nalogi
opisali aktivnost Katolisko slovenskega
izobrazevalnega drustva v Dekanih.
Hrvatincani so odkrivali drustva, ki so
delovala na Miljskih hribih v zacetku 20.
stoletja in po letu 1954, ko se je struktura prebivalcev na Hribih , zaradi
znanega Londonskega memoranduma (prikljucitev tega dela k Jugoslaviji),
popolnoma spremenila. Skofjoti so se
odlocili za prikaz zgodovinskega razvoja Kulturnega drustva Istrski grmic.
Smarcani so predstavili delovanje Kulturnega drustva France Bevk kot nosilca kulturnega dogajanja v vasi zadnjih
dvajset let. Osnovna sola Gracisce je
izdelala nalogo prav tedaj, ko je Kulturno-prasvetno drustvo Skala iz Kubeda praznovalo visok jubilej - 100. obletnico ustanovitve. Izolani so se
usmerili na spotno podrocje in osvetlili
delovanje izolskega veslaskega kluba,
ki je lansko leto slavil 70-letnico zlate
olimpijske kolajne izolskega cetverca
v Amsterdamu . Podobno so zasli na
sportno podracje tudi mladi zgodovinarji OS Anton Ukmar in v svoji
raziskavi opisali delovanje Avto-moto
touring kluba Koper in njegovo sodelovanje z nekdaj zelo uspesno koprsko
tovarno motornih vozil TOMOS. Kaksni
so bili vzponi in padci drustev?
Preberite!
Zakljucujemo z zadnjo, lanskoletno
raziskovalno temo. Spomini nanjo so
se vedno svezi , ceprav so se zgodovinski krazki danes ze spoprijeli z novimi
nalogami . Letosnja izbrana tema ima
naslov "Obrt v nasem kraju". IzpostavIjeni deli vsebin so Ie drabci , saj se
zdalec nismo povedali vsega, kar se
skriva v nalogah. To je pravzaprav nemogoce. Prav tako nismo navedli, kaj
se skriva v "starih" nalogah, saj njihove
vsebine tudi sami ne poznamo .
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Raziskovalno deja ucencev temelji na
ustnih (intervju, ankete) , pisnih (zbiranje
in prebiranje dokumentov, slikovnega
gradiva) in materialnih virih (odvisno od
teme). Glede na posebnost nasega
narodnostno mesanega obmocja in
nekdanjo pripadnost Avstra-Ogrski in
Italiji se velikokrat dogaja, da je za
starejse obdobje na razpolago najvec
gradiva v italijanskem in nemskem jeziku. Zato ga je pogosto treba prevesti
(velja predvsem za italijansko literatura) , kar je zelo zamudno. Pri izdelavi
naloge poiscejo ucenci pomoc tudi v
razlicnih ustanovah (Pomorski muzej v
Piranu, Pokrajinski muzej v Kopru in
Piranu, Pokrajinski arhivv Piranu ipd.).
Domoznanski oddelek koprske studijske knjiznice in koprski Pokrajinski arhiv
pa zal ne hranita dovolj podatkov in
arhivskega grad iva , ki se nanasa na
prejsnje stoletje in zacetek tega stoletja.
To raziskovalno deja lahko ovira, ucenci pa pogosto izgubijo voljo do dela.
Nemalokrat nas pomanjkanje podatkov ponese po vire tudi cez mejo
(Drzavni arhiv v Trstu, Domoznanski
oddelek knjiznice v Miljah itd.). V veliko pomoc so prav tako krajevni
zupnijski uradi, ki so vcasih prava zakladnica informacij. Uspesnost naloge
je torej v veliki meri odvisna od dobra
opravljenega terenskega dela in mentorjeve vzpodbude. Delo poteka vecinoma v skupinah, ki so zadolzene za
razlicne naloge. Skupine raziskujejo
loceno, tako da ena skupina ne ve , kaj
pocne druga. To narekuje potrebo po
skupnih sestankih , kjer vsaka skupina
poroca 0 svojem delu in tako pripo-
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more k oblikovanju naloge. Ko je gradivo zbrano in poracila clanov napisana,
sledi sklepni del , to je sestavljanje naloge, urejanje besedila in naslovnice.
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Raziskovalne naloge.

"Frasko" ali brsljanovo oziroma oljeno
vejico lastnik osmice obesi na izpostavljen
kraj ob poti, ki vodi k "osmici". Brsljanova
vejica obiskovalca seznani stem, da
osmiear prodaja erno vino. Dobremu
poznavalcu osmic oljena vejica pove, da
imajo v osmici belo vino. (OS Janka Premrla
- Vojka Koper, raziskovalna tema: RAZVOJ
TURIZMA V DOMACEM KRAJU - Osmice,
solsko leto 1993/94)

Delo clanov V
zgodovinskem krozku
Prvi korak dela v krazku je mentorjeva
priprava ucencev na razpisano temo.
Tukaj je treba upostevati razlicno starost otrak oziroma njihovo razvojno
stopnjo. Nato skupaj ugotovimo
moznosti, ki nam jih daje ponujena
tema, izberemo predmet raziskave in
naredimo nacrt raziskovalnega dela.

Otroci iz druzine Hiti od najstarejsega do najmlajsega, leta 1935. (OS ~r. Ales Bebler Primoz Hrvatini, raziskovalna tema: IZ DRUZINSKEGA ARHIVA - DRUZINSKO DEBlO
KRISTINE BRANISElJ, solsko leta 1994/95).
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Slane Granda:

Hocemo Siovenijo
ilustrira/ Jurij Skacir,
la/aiba M/adika, Ljubljana 1999,
44 strani , 19 celostranskih barvnih slik
Dr. Stane Granda, specialist za slovensko zgodovino 19. stoletja, je svoja
raziskovanja tokrat predstavil na naein,
ki je blizu razumevanju in eustvovanju
otrok, ki obiskujejo visje razrede osnovne sole. Dogajanje v revolucionarnem
letu 1848, pomladi narodov, je tudi ena
izmed tem pouka zgodovine v 7 .
razredu in Grandova knjiga pojasnjuje
in dopolnjuje razumevanje prelomnih
dogodkov, ki so Siovencem zaertali
nadaljnjo pot k politieni samostojnosti.
Sedemnajst poglavij je dosledno zgrajenih iz besedila s slikovnimi vlozki (portreti pomembnih moz, ki so sodelovali
v opisanih dogodkih, glava easnika,
plakata ipd.) na eni strani in iz celostranske ilustracije vsebine posameznega poglavja na drugi strani .
Prvi in zadnji strani (platnice) sta potiskani z gesli, naslovnicami easnikov,
oglasi, ki nam z enG potezo priearajo
vrvenje tiste dobe .
V uvodu avtor odgovarja na vprasanje ,
od kod ime Siovenija za prostor pod
Alpami, kdaj se je ime pojavilo in kako
se je v kratkem zavest 0 potrebi po
kulturnem razvoju Siovencev razsirila
tudi na politieno podroeje.
Ze vrstni red be sed v naslovu prvega
poglavja Revolucija nesreea ali sreea?
in kratek prikaz raznih revolucij novega veka nas opozarja, da revolucija ne
pomeni Ie upanja na izboljsanje , pae
pa prinasa s seboj tudi mnogo negotovosti in gorja. Oba toka dogajanja, ki
ga imenujemo revolucija, se prepletata v nadaljevanju pripovedi.
Naslednja poglavja nam opisujejo vzdusje v Ljubljani, potem ko so 16. marca s
postno koCijo prisli v Ljubljano potniki in
razsiri li novico 0 velikih spremembah na
Dunaju. Prvo razburjenje meseanov so
plaeala stekla osovrazenih Ljubljaneanov in slika Metternicha, ki je poletela
v Ljubljanico.
Znameniti napad izanskih kmetov,
tema naslednjega poglavja, je odmeval po vsem cesarstvu, v Stanjelu na
Krasu pa so kmetje spustili vino iz
velikih grajskih sodov.
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Avtor nadalje opisuje prieakovanja
kmetov, da bo "vse frei" , in njihove
spore s trzani in meseani, ki so jim za
prodajo na sejmih zaraeunavali
pristojbine.
Posebno pozornost je dr. Stane Granda posvetil problematiki prebujanja
narodov, ki jo razumljivo prikaze v
poglavjih Prebujanje narodov in Pomlad narodov, pojasnjuje pa tudi problematienost uporabe negativnih
oznak (Je bil Preseren nemskutar?).
Nadaljevanje knjige nas seznanja z
aktivnostmi v zvezi z nastajanjem
peticije za Zdruzeno Siovenijo in opise
njen videz, vsebino in veliko podporo
Siovencev tej zamisli .
Volitve v dunajski pralament so prinesle
tudi zahteve, naj kmet voli kmeta, kar je
veekrat priporoeala tudi vedno veeja
kolieina tiskov in easopisov, ki so doziveli
svoj razmah z ukinitvijo cenzure .
Vprasanje lastnine gozdov v poglavju
Bodo kmetje zmrzili? nam predstavi
razmisljanja in nasprotne interese kmetov in gospodov do vprasanja sluznosti
vgozdovih .
Tudi zenske niso pozabljene, saj pod
naslovom Nase prve revolucionarke
zvemo 0 zenah, ki so sodelovale v politienih aktivnostih, pri dobrodelnosti in celo v
bojih (pretepih) med pristasi revolucije in
njenimi nasprotniki.
Kmetje so doeakali odpravo fevdalizma,
vendar pa to ni bilo zastonj, saj je bila
lastnina sveta in tudi odpravljene fevdalne obveznosti so morali v obsegu
ene tretjine plaeati kmetje .
Zadnji dve poglavji pa govorita 0 koncu revolucionarnih mesecev, razoearanju nad revolucijo in neuresnieenih
ciljih : slovenske dezele se ne zdruzijo ,
kar sicer ni bilo mozno , ker ostane
notranja upravna organiziranost Avstrije nespremenjena. Vee pravic pa je od
takrat naprej dobil slovenski jezik. Slovenci so bili priznani kot narod, avstrijski uradni list je bil tiskan tudi v slovenskem jeziku , slovenseino so kot ueni
predmet vpeljali v gimnazijo .
Knjiga pa ni samo prijetno in zanimivo
branje, ampak z mnogimi ilustracijami
Jurija Skoeirja ponazarja dogajanje v
vsakem poglavju. Tako prepoznavamo
vedute mest 19 . stoletja , predvsem
Dunaja in Ljubljane, takratno noso,
kmetje sezigajo osovrazene urbarje,
Preseren se zamisljeno sprehaja pred
Ijubljanskim magistratom, revolucionarke s srpi in metlami skupaj s svojimi
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tovarisi podijo nasprotnike revolucije .
Upodobljeni so portreti Jovana Vesela
Koseskega, Matije Majarja Ziljskega,
Frana Miklosiea , Jozefa Murseca ,
Janeza Bleiweisa , Antona Martina
Siomska, Andreja Einspielerja, obeh
cesarjev prelomnega easa in celo nov
potrtet Franceta Preserna. Tako postane zgodovinsko dogajanje za mlade
bralce delo konkretnih Ijudi , njihovih
naporov, uspehov in neuspehov.
Delo bo v pomoe ueiteljem in ueencem
pri obravanavi problematike revolucionarnega in narodnostnega dogajanja
leta 1848. Kot posebno priporoeilo pa
naj navedem razdelitev na posamezna poglavja, ki obravnavajo razne vidike tega easa in jih lahko ueitelj uporabi
kot pripomoeek za poglabljanje doloeenega problema.

Vilma Brodnik

Marija Meznaric,
Tadeja Rudolf,
Tomai Kranjc:

Podjetno V svet
zgodovine
Prirocnik za ucitelje zgodovine v srednjih
solah
Zavod Republike Siovenije za solstvo ,
Ljubljana 1998, 115 strani , 13 crno-belih
fotografij, 20 ilustracij, 17 shem
Priroenik za ueitelje zgodovine v srednjih solah z naslovom Podjetno v svet
zgodovine je nastal v okviru projekta
Zavoda Republike Siovenije za solstvo
Modeli poueevanja in ueenja. Pri nastanku
projekta je sodelovala Durham University Business School iz Velike Britanije,
delno pa ga je financiral Know How
Fund britanske vlade .
V prvem delu priroenika so predstavljene
znaeilnosti podjetnega ueenja in
poueevanja. Bistvena lastnost podjetnega poueevanja in ueenja je, da dijaki sami vodijo in upravljajo svoje ueenje . Ueiteljeva vloga pri taksnem pristopu je, da nastopa kot spodbujevalec in usmerjevalec uenega procesa in
se skupaj z dijaki uei in prilagaja nastalim uenim situacijam in ne nastopa
vee Ie kot strokovnjak na svojem predmetnem podroeju, kot je znaeilno za
klasieni pristop poueevanja.
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Podjetno ucenje poteka po naslednjih
korakih:
• oblikovanje vprasanj (iniciativa),
• iskanje zamisli (skiciranje),
• izdelava nacrtov (nacrtovanje) in
• uresnicitev nacrtov (izvedba).
V prirocniku so tudi razlozene najuspesnejse metode in tehnike podjetnega poucevanja. Te so:
• viharjenje idej (brainstorming),
• projektno ucno delo,
• igranje vlog,
• resevanje problemov,
• diskusija,
• skupinsko delo,
• prakticno delo,
• simulacija in
• ekskurzija.
Z uporabo teh metod in tehnik postane pouk bolj izkustven, naucena snov
pa ostane v trajnem spominu.
S podjetnim poucevanjem in ucenjem
pomagamo pri dijakih razvijati vedenje, lastnosti in sposobnosti podjetnih
Ijudi , kar jim bo koristilo kot bodocim
odraslim udelezencem v procesu gospodarjenja in kot odraslim clanom
sodobne druzbe. Za vedenje podjetnih
Ijudi je tako znacilno: reagiranje na lastno pobudo, prepricevanje drugih, doseganje ciljev, iniciativnost, prilagodljivost, ucinkovito resevanje problemov
in konfliktov, iskanje priloznosti, sprejemanje tveganih odlocitev in dejavnosti v negotovih okoliscinah. Sposobnosti
in lastnosti podjetnih Ijudi pa so :
sposobnost resevanja problemov, ustvarjalnost, prepricevalnost, nacrtovanje, pogajanje, odlocanje, zaupanje
vase, avtonomnost, usmerjenost k
dosezkom, dinamicnost, prilagodljivost
in iznajdljivost.
Za izvajanje taksnega pouka se mora
usposobiti tudi ucitelj . Podjeten ucitelj
se mora povezovati z okoljem, kar
pomeni da mora poznati probleme in
znacilnosti sodobnega gospodarstva
in druzbe, ki jih vnese in osvetli pri
svojem pouku , znati mora voditi projekte, znati se mora dogovarjati, pogajati in argumentirati in znati mora
proces ucenja in poucevanja organizirati na podjeten nacin .
Prvi del prirocnika se zakljuci z navedbo domace in tuje literature 0 metodah podjetnega poucevanja in z
navedbami pridobitev, ki jih s podjet-
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nim pristopom k pouku pridobijo dijaki, ucitelji in sole .
V drugem delu prirocnika avtorici predstavita, katere ucne cilje po Predmetnem izpitnem katalogu za maturo iz
zgodovine lahko ucinkoviteje uresnicimo s podjetnim ucenjem in poucevanjem zgodovine in kaj s podjetnim pristopom k pouku zgodovine pridobijo
dijaki. Sledi predstavitev konkretnih
ucnih tem , ki sta jih avtorici z dijaki realizirali s podjetnim pristopom. Na podjeten nacin so se dijaki tako seznanili:
• s Krekovim poskusom resevanja
social nih problemov na
Siovenskem po letu 1870,
• s pomenom Rimljanov za evropsko
civilizacijo,
• s srednjeveskimi mesti v notranjosti
slovenskega prostora in
• z zivljenjem v srednjeveskih mestih
v Siovenskem primorju .
Avtorici svetujeta, da naj pri podjetnem
poucevanju in ucenju izdelajo delovni
nacrt izvedbe tako ucitelji kot dijaki. Sledi razlaga spretnosti , ki jih dijaki razvijajo
pri konkretni ucni temi in faz izvedbe podjetnega ucenja in poucevanja, kot so:
• predstavitev dela,
• teoreticni uvod,
• oblikovanje vprasanj,
• iskanje zamisli ,
• nacrtovanje,
• uresnicitev nacrtov in
• povzemanje in ocenjevanje.
Avtorici predstavita tudi nekaj predlogov
za izpeljavo podjetnega pristopa, kot so:
oblikovanje turisticnega prospekta ,
nekrolog pomembne zgodovinske
osebnosti , odprava konkvistadorjev,
predlog za oblikovanje zakona, referenduma, peticije za resevanje dolocenega problema in priprava javnega
govora vplivne zgodovinske osebnosti .
Drugi del prirocnika zakljucita s
poglavjem Koristne informacije za
ucitelje in dijake , kot so nasveti za
izvedbo metod viharjenja idej, deja v
skupinah in resevanje problemov,
kako oblikovati in analizirati vprasalnik
in kako povzemati in ocenjevati rezultate
dela.
Avtorici sta napisali zanimiv metodicni
prirocnik za pouk zgodovine in na
konkretnih primerih predstavili uciteIjem nekaj zgledov in moznosti, kako
narediti pouk zgodovine hkrati zanimiv
in koristen. Dijakom pa omogoca tak-
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sen pristop k pouku zgodovine pridobivanje vecje samozavesti, odgovornosti,
samostojnosti in podjetnosti. Seveda
ni mogoce pri toliksni obremenitvi
uciteljev in stalni casovni stiski pri realizaciji ucnih ur celotnega pouka zgodovine organizirati samo na podjeten
nacin, vendar pa omogoci uporaba
podjetnih metod in tehnik poucevanja
narediti pouk zgodovine bolj pester,
aktualen in prilagojen potrebam sodobnega gospodarstva in druzbe. Morda bo koga motil pojem »podjetnost«,
ki da ne sodi k poucevanju in ucenju
zgodovine. Tem naj pojasnimo, da podjetnast v veliki meri nakazuje aktivno
poucevanje in ucenje zgodovine, ki ga
svetuje tudi kurikularna prenova. Tako
bi bilo morda zanimivo uporabiti tovrstne metode pri izpeljavi posameznih
ucnih ur.

Vilma Brodnik

Vitan Mal:

SkrivnostJ imenovana
Potocka zijalka
DZS, Ljubljana 1998, 51 strani , 9 barvnih,
6 crno-belih fotografij, 5 ilustracij
in 1 preglednica
Mladinska pripoved Vitana Mala z
naslovom Skrivnost, imenovana Potocka zijalka je izsla v zbirki Zgodovinsko klasje, ki do sedaj obsega se dva
naslova, in sicer Mejase like Vaste in
Miklovo Zalo Jakoba Sketa. Zbirka
obsega povesti in pripovedi, ki so
nastale na temelju resnicnih zgodovinskih dogodkov iz nase daljne in nekoliko blizje preteklosti s strokovnimi komentarji uglednih strokovnjakov s podrocja zgodovinopisja in arheologije .
Pisatelj Vitan Mal je napisal slikovito 'pripoved 0 odkritju Potocke zijalke, v
svetovnem merilu pomembnega mlajsepaleolitskega najdisca, ki slovi zlasti po
odkritju do sedaj najstarejse znane
koscene sivanke na svetu. Pripoved je
pisana na osnovi pricevanj dr Mitje
Brodarja, ki je ze v rani mladosti in pozneje kot arheolog in velik poznavalec najstarejsega obdobja v cloveski zgodovini
velikokrat obiskal Potocko zijalko skupaj
s svojim ocetom - odkriteljem zijalke,
dr. Sreckom Brodarjem.
V prvem delu, ki se bere kot napeta
detektivka, pisatelj opise, kako je dr
Srecko Brodar z veliko spretnostjo in
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navdusenjem malce pred avstrijsko
konkurenco odkril to pomembno najdisce tako, da je zemljisce, na katerem lezi zijalka v imenu celjskega
muzeja odkupil od lastnika, kmeta Rogarja iz Solcave, za 5000 dinarjev. Sledi v poljudnem, mladini priblizanem
slogu opisana geoloska podoba pleistocenskega obdobja in razvoj in
napredek v tehniki izdelave starejse-,
srednje- in mlajsepaleolitskih orodij in
kultur. Vsakdanje zivljenje ledenodobnega homo sapiens sapiensa iz Potocke zijalke je rekonstruirano na podlagi material nih preostankov npr. tudi
o domnevno razsirjenem kultu jamskega medveda, saj je bilo najdenih kar okoli
1500 ostankov teh , v ledeni dobi zivecih
zivali. Zanimiv je tudi prikaz Ijudskega
izrocila, vezanega na domnevni zaklad
iz Potocke zijalke. Pripoved pisatelj
konca s prikazom navdusenja ob odkritju najpomembnejsega »zaklada« iz
Potocke zijalke, koscene igle, ki je imela naravno oblikovano odprtino za
vdevanje »niti«, in preostalih dragocenih preostankov od koscenih konic
za sulice in ostankov ognjisc do spodnje celjusti jamskega medveda z izvrtanimi luknjami, na podlagi cesar
domnevajo , da gre za piscal , in do
kamnitih orodij.
Dr. Mitja Brodar je v spremni besedi k
mladinski pripovedi , prispeval se strokovni prikaz starejsega paleolitika z
izborom literature 0 Potocki zijalki za vse
tiste bralce, ki jih bo knjiga navdusila za
bolj poglobljen studij zivljenja v mlajsem paleolitiku.
Knjiga je namenjena mladim bralcem,
ucencem sestih razredov osnovnih in
dijakom prvih letnikov srednjih sol , z
zanimanjem pa jo lahko preberejo tudi
vsi tisti, ki jih zanima odgrinjanje
skrivnosti iz najbolj oddaljenih kotickov
in casov cloveske zgodovine in slikovit
ter ziv prikaz nase daljne preteklosti.

Janez Globocnik

Tomai Weber,
Drago Novak:

20. stoletje
V zgodovi'!skih virih,
besedi in slikah.
Druga svetovna
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vojna v Sioveniji in
Jugoslaviji
DZS, Ljubljana 1998.
Pred dvema letoma je zacela izhajati
zbirka virov v sedmih zvezkih z nasloyom 20 . STOLETJE V ZGODOVINSKIH VIRIH , BESEDI IN SLiKAH . Izsli
so ze stirje zvezki , pravkar pa je izsel
peti , ki zajema narodno zgodovino v
obdobju 1941 - 1945.
Avtorja Tomaz Weber in Drago Novak
sta se pogumno lotila tega za mnoge
prelomnega obdobja v slovenski
zgodovini . Za ucitelje zgodovine , dijake, Ijubitelje pa tudi raziskovalce bo
peti zvezek pray gotovo zelo zanimiv,
saj prinasa mnoge se neobjavljene izvirnike dokumentov, sicer ne povsod v
celoti, pac pa najpomembnejse dele .
Se posebno pozornost namenjata
avtorja dokumentiranju narodne in
drzavne usode . Dokumenti so opremIjeni s komentarjem , ki jih pomaga bral cu umestiti v sirsi zgodovinski prostor
in cas. Sledijo jim casopisna porocila,
ki deloma samo objavljajo prepise izvirnih dokumentov (Slovenski porocevalec 0 izjavah Glavnega poveljstva
slovenskih partizanskih cet , Jutro 0
govoru generala Rbsenerja slovenskim
domobrancem itd.) , pomembna pa so
tudi zato, ker prikaZejo razlike med stalisci posameznih strank do istih dogodkov in pojavov.
Pomembno mesto v zbirki je namenjeno tudi spominom in literarnozgodovinskim besedilom, ki se dodatno osvetlijo duha cas a in tako omogocajo razumevanje razmer, 0 katerih
nam originalni dokumenti posredujejo
Ie gola dejstva. Avtorja sta izbrala avtorje , ki so v dogajanjih sodelovali ali
jih vsaj od blizu opazovali (Izidor Cankar, Edvard Kocbek itd.). Njihova ustvarjalna moe nam pricara trenutke intime in stiske navadnega cloveka. Brez
njih bi bila nasa podoba preteklosti
pomanjkljiva.
Obdobje druge svetovne vojne je pray
gotovo najbolj spolitizirano in zato
otezkoca objektivno presojo. Prevec se
govori na pamet in povprek. Zgodovinska dejstva, se posebno tista, ki so
kakorkoli sumljiva, moramo vedno
presojati z analizo virov razlicnega izvora. Zgodovinska resnica je Ie ena,
razlicne so njene interpretacije.
Peti zvezek virov pomeni pomemben

mnen

a

korak k priblizevanju zgodovinski resnici . Pray to je najtezje , saj iz lastne
prakse vemo, da si je veckrat nemogoce ustvariti objektivno zgodovinsko
podobo preteklosti, ker mnogi odlocilni
dokumenti preprosto izginejo ali pa so
uniceni za vedno . Podobo in zgodovino sveta vedno pisejo velesile in zmagovalci . Temu se ne da izogniti .
Avtorja sta v okviru danih moznosti
skusala objektivno predstaviti
zgodovinska dejstva. Pri tem pa sta
opozorila tudi na razlicnost pogledov,
saj sta nekatere dogodke predstavila
alternativno (partizan ski in domobranski pogled ... ). Tako je tudi pray, saj so
v Evropi Ie redki narodi, ki nimajo razlicnih pogledov na lastno preteklost.
Vecina narodov meni, da je zgodovina
bila, kakrsna je pac bila, nic je ne more
spremeniti. Nic tudi ne pomaga, ce
nam njeno sporocilo ni vsec. Treba jo
je vzeti za svojo, toda ne kot hipoteko,
ki bi nas sodobnike obvezovala, da bi
morali placevati davek preteklosti . Ali
se Siovenci tega dovolj zavedamo?
Zbirka 20. stoletje v zgodovinskih virih ,
besedi in slikah (v nacrtu sta se 6. in
7. zvezek) je v prvi vrsti namenjena dijakom srednjih sol , posebno gimnazijcem in maturantom , v drugi vrsti
ucencem zadnjega razreda osnovnih
sol in nato vsem laicnim Ijubiteljem
novejse zgodovine. Ucitelji so dobili
moznost, da bistveno obogatijo pouk,
laicnim Ijubiteljem pa zasnova zbirke z
veznim besedilom omogoca vpogled
in presojo dogodkov brez ucbenika.

Dr Tone Ferenc

Rupert Butler,
Tone Ferenc:

Ilustrirana
zgodovina gestapa
Style Maxima, Radenci 1998,
256 strani, 290 fotografij
Ime gestapo, kratica Geheime Staatspolizei - tajne drzavne policije, je v
Evropi dvanajst let zbujalo strah in grozo in mnogo Ijudi se se zdaj vznemiri,
ce ga slisi ali prebere. Desettisoci , ki
so morali pred puske ali strojnice , na
giljotino ali pod vislice, stotisoci , ki so
morali v zapore in koncentracijska
taborisca, so bili tudi zrtve gestapa,
zato ni cudno, da njegova zgodovina

•

Poroe

la,

ocene,

strokovna

mnen

a

~---------

izziva mnoge raziskovalce, zgodovinarje , pravnike, publiciste in druge.
Raziskave 0 gestapu se je pred leti lotil
tudi angleski publicist Rupert Butler iz
Londona. Njegova lIustrirana zgodovina gestapa je najprej leta 1993 izsla v
Zdruzenih drzavah Amerike , nakar so
jo prevedli v madzarseino, nemseino
in nekatere druge jezike, baje ze tudi v
kitajseino . Lani je izsla tudi v slovenseini, in to v zalozbi Style Maxima v
Radencih.
Butlerja so najprej zanimali tisti nacistieniveljaki, ki so gestapo ustanovili, ga
izoblikovali, razsirili iz Nemeije po vsej
zasedeni Evropi pred drugo svetovno
vojno in med njo. To so bili Hermann
Goring , Heinrich Himmler, Reinhard
Heydrich in Heinrich Muller. Njihovo
zivljenje in delo, povezano z gestapom,
prikazuje tudi z nekaterimi podrobnostmi, ki so nove in zanimive tudi za strokovne zgodovinarje , ki se leta in leta
ukvarjajo z zgodovino druge svetovne
vojne. Ker so mu bili literatura in
zgodovinski viri , iz katerih je erpal podatke za svojo knjigo , blizji iz Nemeije
in Zahodne Evrope, je njegov opis delovanja gestapa v tistih drzavah bolj
prieujoe kot za Vzhodno in Jugovzhod-
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no Evropo. Treba je namree upostevati
to , da je bilo gradivo nemskega okupatorja v arhivih Vzhodne in
Jugovzhodne Evrope cela desetletja
nedostopno ali tezko dostopno celo za
domaee raziskovalce, kaj sele za tujce.
Saj so npr. slovenski zgodovinarji, ki se
ukvarjajo z zgodovino druge svetovne
vojne in so zbirali vire iz mnogih tujih
arhivov, sele predlanskim zvedeli za
nemsko policijsko gradivo, ki je med
vojno nastajalo v Ljubljani in na Bledu ,
pa je bilo cela desetletja zaprto v
Posebnem arhivu v Moskvi.
Ovanajst poglavij Butlerjeve knjige, ki
jo je v slovenseino prevedel zgodovinar dr. Tone Ferenc, si sledi kronolosko od ustanovitve gestapa 1934, njegovega delovanja v Nemeiji in zasedenih drzavah do njegovega konca za
Prinz Albrecht Strasse 8 v Berlinu ob
rdeeearmejski zasedbi maja 1945. Butlerja pa niso zanimali samo vodilni
Ijudje gestapa, temvee tudi njegove
zrtve, tako mnoziene kot nekateri ugledni posamezniki, zlasti se udelezenci
atentata na Adolfa Hitlerja 20. julija
1944 in njihovi somisljeniki.
Trinajsto poglavje Butlerjeve knjige, ki
bi bilo za slovenskega bralca manj za-
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Priporoeamo, da bi se z vsebino Butlerjeve knjige in se posebej s Ferencevim
prispevkom seznanili ueitelji in profesorji zgodovine , elani zgodovinskih
krozkov na solah in vsi , ki se zanimajo
za novejso obeo in narodno zgodovino.

dejavnost

Janez Globocnik

Ucbenik

DRUIBOSLOVJE-ZGODOVINA
Iz zgodovine se lahko naucimo zelo veliko ali pa pray cisto nic. Tudi
ta ucbenik, tako kot ie mnogo drugih, je bil napisan z upanjem, da bo
prva moinost imela vecjo teio.
(Avtorji ucbenika)

Od januarja letos je slovensko zgodovinopisje na podroeju uebeniske literature bogatejse za nov uebenik
Oruzboslovje - Zgodovina, ki je izsel
pri OZS. Namenjen je srednjemu
poklicnemu izobraZevanju. Stem je bila
koneno zapolnjena vrzel, ki je zevala
kar nekaj desetletij. Zasnovan je po
sodobnih pedagoskih in didaktienih
naeelih in napisan na podlagi takega
vsebinskega koncepta, v katerem je
teorija pojasnjena s praktienimi primeri
iz sodobnega sveta.
Avtorji ucbenika so trije . Pisanje uene
snovi so si razdelili tako, da je Franci
Novak napisal ucni temi, ki obravnavata

nlmlvo, ker navaja izjave nekaterih
prezivelih zrtev gestapa, sta zaloznik in
prevajalec s piseevim dovoljenjem zamenjala s prikazom gestapa v 810veniji. Butler je namree gestapo v 810veniji Ie omenil v zvezi z izganjanjem
810vencev leta 1941, s podatkom iz
grad iva sodne obravnave proti Adolfu
Eichmannu v Izraelu (gradivo so takrat
posredovali iz Siovenije). Ta prikaz je
izpod peresa zgodovinarja dr. Toneta
Ferenca in je prvi pregleden in strnjen
ter bogato ilustriran (90 fotografij) oris
organizacije in delovanja gestapa na
vsem slovenskem ozemlju . Prvie so
objavljene tudi fotografije mnogih gestapovskih eastnikov iz slovenskih mest
(59 portretnih fotografij), ki jih je avtor
dobil pred petindvajsetimi leti iz ameriskega Berlinskega dokumentacijskega centra v Zahodnem Berlinu in
jih sedaj, ko je ta arhiv v nemskih rokah , ni mogoee vee dobiti .

znanstveno-tehnieni napredek in protislovja v sodobnem svetu, Milena
Globoenik je zelo izerpno obdelala stoletje svetovnih vojn, Janez Globoenik
pa slovensko zgodovino od AvstroOgrske do danes. Pod vodstvom prizadevne urednice Senje Pozar je dele
nastalo v zavidljivo kratkem casu.

Vsebinska zasnova
ucnih tern
Pomembna didakticna novost je, da se
prav vsako poglavje zaene z motivacijskim besedilom in sliko. Temeljno besedilo je ponazorjeno s polkrep-

ko tiskanimi najpomembnejsimi pojmi ,
letnicami in definicijami . Dodatna razlaga je namenjena pojmom, ki so
kljueni za razumevanje besedila ali pa
potrebujejo vee pojasnil. Novi pojmi so
skupaj z obrazlozitvami zbrani na koncu tem. V okvireku Pomni so zbrani vsi
tisti podatki in deli temeljnega besedila, ki so kljueni za razumevanje naslednjih tem. Izbrani primeri so ponazorjeni s skicami, shemami, preglednicami, ilustracijami, slikami in zemIjevidi. V okvireku Zanimivost so zbrani podatki 0 Ijudeh in dogodkih, ki so
zaznamovali podroeje elovekovega deIovanja, 0 katerem govori tudi besedilo v
ueni temi. Vprasanja v okvireku Premisli
so namenjena preverjanju in utrjevanju
znanja.
Preprieani smo, da bo tako sodobno
zasnovan uebenik, ki sledi trendom v
Evropi, privlaeen tako za dijake kot tudi
za ucitelje in morda tudi laike, saj zelo
jedrnato pa se vedno dovolj poglobljeno
pribliza bralcem zgodovinske procese
zadnjih petdesetih let, ki so usodno
vplivali na zivljenje v danasnjem casu.
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Aktualne
Vojko Kunaver

Novi trendi pri
poucevanju
zgodovine
20. stoletja
v Evropi
Utrinki s simpozija
Sveta Evrope v Bruslju
Na pobudo Sveta Evrope in belgijske
francosko govorece skupnosti je bil
sredi decembra 1998 v Bruslju organiziran zanimiv simpozij z naslovom »K
strpnemu pristopu pri poucevanju
zgodovine 20. stoletja«. Ceprav je ad
tedaj minilo ze pol leta, pa so bile informacije, ki sma jih udelezenci pridobili, taka zanimive in koristne, da so
se vedno dovolj aktualne in jih je vredno poblize predstaviti.
Simpozija se je udelezilo 81 zgodovinarjev iz vse Evrope, med njimi je bilo
velika uglednih univerzitetnih profesorjev, predstavnikov muzejev in ministrstev. Prvi del simpozija je predvideval seznanitev udelezencev s sodobnimi trendi stroke pri poucevanju
zgodovine 20. stoletja drugi pa je bil
namenjen delu po skupinah in izmenjavi izkusenj pri obravnavani tematiki.
Ze takoj prvi dan so priznani strokovnjaki v svojih referatih odprli stevilne
probleme, ki se pojavljajo v zvezi z
zgodovino 20. stoletja pri pouku v soli.
Prof. Hasquin z bruseljske univerze je
na primer dejal, da se ni cuditi spremembam, ki so se zarisale v politicni
zemljevid Evrope, saj vse evropske
drzave in narodi tezijo k tisti politicni pripadnosti, katere del so bili stoletja. Taka
je povsem normalno, da npr. Cehi,
Madzari ali Siovenci vidijo svojo prihodnost v povezavi z Evropsko unijo . V
uvodnih referatih sma lahko slisali tudi
velika a arhivih in a problemu arhivskega gradiva, a filmih in filmskem
gradivu kat tudi a muzejih in a njihovi
vlogi pri pouku zgodovine.
Velik problem, s katerim se srecujemo
zgodovinarji, in to tudi pri poucevanju
v soli, je prikazovanje objektivne
zgodovinske resnice. V drzavah
nekdanjega realnega socializma je ta
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resnica se vedno zastrta, saj so arhivi
zaprti in bod a ostali nedostopni se dolga leta. Taka je po mnenju Marca Ferra s pariske univerze zelo pomembno
vkljucevanje ustnih virov v pouk zgodovine. Ucitelji naj bi torej v prihodnje
bolj vzpodbujali ucence, da bi a dogodkih polpretekle zgodovine sprasevali svoje starse in stare starse. Pri
temah naj bi se ucenci zanimali predvsem za nacin zivljenja in prezivetja
med drugo svetovno vojno in po njej,
politicne probleme pa bi raje pustili ob
strani. Ucence bi taka vzpodbujali k
aktivnemu iskanju zgodovinske
resnice, ucitelj pa bi kat strokovnjak
odigral kljucno vlogo pri oblikovanju
sinteze kat rezultata ucencevih
dognanj.
Pri delu v delovnih skupinah sma precej pozornosti namenili vlogi filma pri
pouku zgodovine. Prevladalo je stalisce, da lahko glede uporabe v soli
govorimo a treh vrstah filmov, in sicer
a informacijskih , zgodovinskih in dokumentarnih filmih. Prek prvih ucenci
sprejemajo informacije, drugi so motivacijsko naravnani, medtem ko dokumentarni filmi ucence ze lahko navajajo na kriticno presojo virov. Med referati prvega dne sma taka imeli priloznost
videti tudi filme, ki so bili zmontirani kat
dokumentarci in prirejeni za pouk v
srednji soli. Filmi so bili posneti in
zmontirani v crno-beli tehniki,
obravnavali pa so problematiko prve
svetovne vojne. Prvi film (7-8 min)
prikazuje vojaka, ki mu ne moremo
dolociti nacionalne pripadnosti, kako
ranjen umira ob strelskem jarku . Film
prikazuje nekaj cas a strahotno sceno
zapuscenega in umirajocega vojaka,
kar se mesa z izseki iz njegovega
zivljenja ad otrostva, rojstva pa do
druzine in zene. Se zlasti je pretresljiva
scena, ki se pokaze ob koncu in kaze
napad moz na sovraznikov polozaj. Ti
sprva nosijo v rokah puske, na koncu
pa nasi vsak sam a se svoj kriz.
Drugi film nam prikazuje bolnisnico, v
kateri so ranjeni vojaki, pretresljiva pa
je scena, ko stoji nemski vojak poleg
smrtno ranjenega Francoza, mu daje
piti vodo ter mu z roko brise potno celo.
Pray gotovo je, da prinasajo tovrstni
filmi v sebi sporocilo a strahotnem
nesmislu vojne, ki za seboj vlece na
stotine cloveskih usod. Namen je predvsem prepricati mlado generacijo v to,
da je vojna nekaj najhujsega, kar se
lahko zgodi posamezniku in druzbi, in

e
jo seveda ad nje odvracati.
Brez dvoma bod a filmi igrali velika vlogo pri pouku zgodovine 20.stoletja, biti
pa morajo predvsem kratki in v sebi naj
nosijo sporocilo mladi generaciji. Pri
tem je zelo pomembna vloga ucitelja,
saj film ne sme pomeniti nekaj prostih
minut med poukom, pac pa mora
ucitelj ucencem razloziti njegovo
sporocilo, taka da ta postane element
za dosego ciljev ucne ure.
Zelo velika vloga je bila na tem simpoziju namenjena vkljucevanju muzejev
v pouk zgodovine. Uvodno predstavitev v skupini je predstavil nemski
predstavnik, ki nam je tudi opisal , kako
deluje Industrijski muzej v Rhinelandu
in njihova sodelovanje s salami.
Glede sodelovanja med muzeji in salami sem sodeloval z razpravo, ki je nastala v sodelovanju s kustodinjo Irena
Kodric iz Muzeja novejse zgodovine v
Ljubljani. Kat je znano, ima ta muzej
postavljeno stalno razstavo a Siovencih v 20. stoletju, ki je zelo sodobno
zasnovana. Obiskovalca taka pri prehodu iz enega v drugo obdobje spremljajo zvocni in vizualni efekti, ki ga pripravijo do tega, da neko obdobje
podozivi zelo itenzivno. Med najbolj
zanimive razstavne prostore nedvomno
spada dvorana, kjer opazujemo drugo
svetovno vojno na Siovenskem. Poleg
razstavnih vitrin in multivizijskega prikaza vojne je v ospredju tudi maketa, ki
prikazuje mater z dvema otrokoma na
pogoriscu domace hise. Oseba, ki
manjka, je ace. Zato se obiskovalcu kaj
hitro postavi vprasanje, kje je? Seveda
je moznih kar nekaj odgovorov ad tega,
da je bil ubit pri bombardiranju, pa do
tega, daje sel v partizane, mordaje bil
nasilno mobiliziran ali pa je sel k domobrancem. Kakorkoli ze, verjetno je
bila to zanj najtezja odlocitev in odlocil
se je po svoji vesti, da bi pomagal svoji
druzini. Zato je tudi zelo vprasljivo, ce
ga lahko za to dejanje sploh obsojamo.
Pray to je bila namrec ena ad temeljnih dilem, ki sma ji na simpoziju v BrusIju namenjali vso pozornost. Izkazalo
se je namrec, da je muzejev, ki bi se
znali na taksen nacin priblizati obiskovalcu, se vedno premalo. Povsod po
Evropi se vedno prevladujejo muzeji,
kjer je razstavljena ogromna kolicina
eksponatov, obiskovalec pa se izgubIja v preobilici informacij. Tovrstni muzeji
so za danasnji cas ze precej zastareli
in obiskovalce prej odbijajo kat privlacijo
Predstavitev Muzeja novejse zgodo-
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vine v Ljubljani je pri udelezencih naletela na precejsnje zanimanje, se zlasti ob
dejstvu, da ga vsako leta obisce na tisoce ucencev. Sodelovanje s solami je
namrec vzorno . Lahko pa smo ponosni tudi zato, ker se tako potrjuje, da nasi
strokovnjaki sledijo evropskim trendom in taksni nacini sodelovanja med muzeji
in solami ze predstavljajo stalno prakso.
Simpozij v Bruslju je bil Ie eden od stevilnih , ki jih na to temo pripravlja Svet
Evrope. Tako tudi slovenski predstavniki zadnjih nekaj let na pobudo Ministrstva
za solstvo in sport ter Zavoda RS za solstvo precej angazirano in aktivno sodelujemo z evropskimi institucijami.
Tako je tudi mednarodno sodelovanje postalo pomemben dejavnik pri predstavitvi nasega solskega sistema in vlogi zgodovine v nasi soli . Seveda pa so tovrstne oblike mednarodnega sodelovanja tudi priloznost , da poleg strokovnega
angaziranja pomagamo pri promociji nase mlade drzave.

Je/ka Razpotnik

EUROCLIO - Evropsko zdruienje
uciteljev zgodovine

EUR~

The European Standing
Conference of History
~LIO Teachers' Associations

Kaj je Euroclio?
Padec Varsavskega pakta in poraz komunizma leta 1989 sta prinesla mnoge
spremembe narodom v Evropi. Verjetno bo potrebno se nekaj casa, da
bomo v Evropi - se posebno v Vzhodni in Srednji - popravili poglede na
zgodovino 20. stoletja in njene interpretacije. Kot posledica obstoja in sirjenja
meddrzavnih organizacij, kot so Evropska unija, Svet Evrope in Nato , bodo
evropske drzave vse mocneje povezane. Iz vsega navedenega izhaja, da
bo evropska zgodovina, ob svetovni ,
nacionalni in regionalni zgodovini, v
prihodnosti postala zelo pomembna.
Vsi ti sklepi so skupini evropskih uciteIjev zgodovine narekovali ustanovitev
mednarodne evropske organizacije, ki
bi jih povezovala.
Leta 1992 so se predstavniki narodnih
zdruzenj uciteljev zgodovine odlocili
ustanoviti evropsko zdruzenje uciteljev
zgodovine , ki so ga poimenovali
EUROCLIO - The European Standing Conference of History Teachers
Associations. Danes Euroclio zdruzuje
okoli 65.000 evropskih uciteljev iz 41
drzav, med katerimi je tudi Siovenija in
Siovensko zdruzenje uciteljev zgodovine.

Euroclio je nevladna organizacija ,
priznana tudi s strani Sveta Evrope.
Njena nacela temeljijo na nacelih Deklaracije 0 clovekovih pravicah, Evropske konvencije 0 clovekovih pravicah
in nacelih drugih konvencij OZN in
UNESCA, ki posegajo na podrocje
poucevanja zgodovine.
Uradni sedez zdruzenja je v Neuchatelu v Svici medtem ko tajnistvo deluje
v Den Haagu na Nizozemskem . Dolgoletna predsednica Euroclia je bila
gospa Joke van der Leeuv - Roord, ki
danes opravlja funkcijo izvrsnega direktorja zdruzenja.

Kateri so cilji
delovanja Euroclia?
Najpomembnejsi cilj Euroclia je promovirati in okrepiti vlogo zgodovine
v solskih ucnih nacrtih v Evropi.
Poleg tega zdruzenje podpira »evropsko dimenzijo« v poucevanju zgodovine v drzavah, clanicah zdruzenja, pri
cemer pa ne sme biti zanemarjena
svetovna, nacionalna in regionalna
zgodovina.
Po mnenju zdruzenja lahko zgodovina
mocno vpliva na oblikovanje »evropske
zavesti« med mladimi v Evropi . Pouce-

vanje zgodovine igra zelo pomembno
vlogo tudi v razumevanju med Ijudmi
in razlicnimi evropskimi narodi . Prav
tako pa lahko zgodovina ozivi nasprotja preteklosti in povecuje razprtije danasnjih dni . Zaradi navedenega zeli
Euroclio razviti diskusijo in sodelovanje med evropskimi ucitelji zgodovine glede tega, kaksno zgodovino
poucevati in s kaksnimi metodami .
Uciteljem zgodovine Euroclio ponuja
moznosti, da aktivno sodelujejo v
mednarodnih projektih , na konferencah in seminarjih za izobrazevanje
uciteljev. Ravnokar poteka kar nekaj
projektov, v katere so vkljucena nacionalna zdruzenja, ciani Euroclia. Ti projekti raziskujejo, kako poucevati
zgodovino v danasnjih spreminjajocih
se casih , pri tem pa je velik poudarek
zlasti na posredovanju novih pogledov
na poucevanje zgodovine 20. stoletja.
Euroclio razsirja informacije 0 novostih
v poucevanju zgodovine v Evropi s
pomocjo publikacij in z objavami 0
seminarjih , konferencah in drugih aktivnostih . Zdruzenje dvakrat letno izdaja
revijo Bulletin v angleskem jeziku, ima
pa tudi spletno stran na internetu
(www.glasnet.ru /euroclio ) . Spletna
stran ponuja razlicne informacije kot
npr. novosti , diskusije, informacije 0
Eurocliu in aktivnostih zdruzenja,
elektronsko obliko Bulletina, seznam
clanic, prav tako pa ta stran sluzi kot
povezava za druge strani, saj se lahko
prek nje prikljucimo na spletne strani
mnogih nacionalnih zdruzenj in drugih
organizacij.

Kako deluje Euroclio?
Euroclio sprejema nacrte za svoje delo
v tekocem letu na rednih letnih konferencah.
Zdruzenje deluje kot forum za diskusije,
v katerih lahko sodelujejo ucitelji univerzitetni , srednje- in osnovnosolski , univerze , zalozbe in druge institucije, ki so povezane s poucevanjem
zgodovine. Da bi izpolnjeval cilje, ki so
zapisani v statutu zdruzenja, Euroclio
organizira mednarodne projekte. Tako
ravnokar sodeluje v programih za
izobraZevanje uciteljev v Rusiji, baltiskih
drzavah , na Poljskem in Severnem Irskem. Euroclio sodeluje pri razvoju
novih zgodovinskih ucbenikov in drugih
ucnih pripomockov, pa tudi pri uvajanju novih informacijskih tehnologij v
poucevanje zgodovine (kot sta internet
in elektronska posta) .

Aktualne
V preteklih letih se je zdruzenje razvi10 v poznano strokovno in svetovalno organizacijo v Evropi,
ki s svojimi nasveti pomaga evropskim
vladam, mednarodnim in nacionalnim
organizacijam, izobrazevalno-raziskovalnim institutom ter zalozbam za
izobrazevalno literaturo.
Od svoje ustanovitve naprej je
zdruzenje spodbujalo ustanavljanje
nacionalnih zdruzenj v drzavah, kjer
taksne organizacije se niso obstajale.
Oanes lahko recemo, da je bilo deja
zelo uspesno, saj ima vsaka evropska
drzava vsaj enG organizacijo uciteljev
zgodovine, stevilo clanic pa neprestano narasca.
Euroclio se financno vzdrzuje s clanarinami, prostovoljnimi prispevki in dohodki, ki jih zasluzi s razlicnimi projekti.

Kdo so clanice Euroclia?
Euroclio omogoca polnopravno clanstvo vsem nacionalnim in regionalnim
zvezam uciteljev zgodovine iz Evrope.
Univerzitetni instituti in druge organizacije , ki delujejo na podrocju zgodovinskega raziskovanja in izobrazevanja,
uredniki zgodovinskih in izobraZevalnih
del, dokumentacijski centri , zalozbe in
druge podobne organizacije, katerih
nacela so enaka nacelom Euroclia,
lahko postanejo pridruzeni ciani
zdruzenja.

Kaj 0 zdruzenju Euroclio
menijo njegove clanice?
V jeseni 1998 so clanice - nacionalne
zveze - zdruzenja prejele vprasalnik,
ki je spraseval 0 mnenju 0 vlogi Euroclia.
Na spomladanski konferenci so bili
predstavljeni rezultati ankete.
Vecini clanic (izpolnjene anketne listice
je vrnilo 35 clanic) se zdijo letne konference najkoristnejsa aktivnost, ki jo
ponuja Euroclio, tej aktivnosti pa po
priljubljenosti sledijo se projekti in
»mreza poznanstev«. V prihodnosti
clanice od Euroclia pricakujejo predvsem organiziranje letnih konferenc (za
to se je izreklo 89 % clanic) oziroma
organiziranje vsaj ene letne konference, sledi pricakovanje dveh do treh
revij Bulletin na leto (tako meni 80 %
clanic). Clanice od Euroclia pricakujejo tudi diseminacijo informacij (77 %)
ter vzdrzevanje »mreze poznanstev« in
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spletne strani na internetu, sledijo pa
se zelje po organizaciji izobrazevalnih
seminarjev za ucitelje (69 %) ter vodenje razlicnih projektov. Skoraj vse clanice podpirajo razlicne nacine pridobivanja financnih sredstev, kot so clanarina (podpira jo 83 % clanic), subvencije nacionalnih in mednarodnih organizacij ter med drugim tudi izvedbe projektov in prostovoljni prispevki razlicnih
organizacij .

e
predsednica Euroclia - Sue
Bennett iz Velike Britanije .
Predsedstvo steje sedem clanov,
ki naj bi praviloma predstavljali
reQije Evrope, saj ciani prihajajo
iz Skotske, Francije , Norveske ,
Belgije , Nemcije in Siovaske. Joke
van der Leeuw - Roord, dosedanja
predsednica, je bila izvoljena na
mesto izvrsne direktorice in bo tud i
poslej vodila deja tajnistva Euroclia.

Letna konferenca Euroclia,
Edinburgh, 13. marec 1999
Na letosnji letni konferenci, na kateri
sem zastopala slovenske ucitelje
zgodovine , smo sprejeli kar nekaj
pomembnih od locitev, ki bodo v prihodnosti vplivale na delovanje Euroclia.
Predloge za spremembe smo prejeli ze
pred konferenco , na sami konferenci
pa smo se zanje odlocali z volitvami:
• Sprejet je bil predlog, da se
med clan ice Euroclia sprejme
nacionalna in regionalna zdruzenja
uciteljev zgodovine z obmocja
nekdanje Sovjetske zveze, kljub
temu da nekatere drzave, iz katerih
ta zdruzenja prihajajo , geografsko
lezijo v Aziji. Na konferenci smo
sprejeli kar nekaj novih clanic , med
njimi Zdruzenje uciteljev zgodovine
iz Karabovskega in Kirgistana.
oruga zdruzenja in organizacije ,
ki imajo sedez zunaj Evrope, so
dobila moznost zacasne
prikljucitve, dokler se v njihovem
okolju ne ustanovi podobno
zdruzenje, kot je Euroclio.
• Precej vroce krvi pa je povzrocila
razprava 0 prihodnji organiziranosti
Euroclia, saj se obetajo velike
spremembe. Po rezultatih ze
veckrat omenjene ankete so
se clanice v vecini izrekle za
profesionalno tajnistvo (72 %).
Predsedstvo Euroclia pa je
predlagalo uvedbo profesionalnega, a deloma neodvisnega
tajnistva, ki bi poleg del za
Euroclio opravljalo tudi druga
del a in sodelovalo se pri drugih
projektih. Predlog predsedstva
je bil na konferenci podprt.
• Zaradi spremembe tajnistva so
se zvrstile tudi spremembe v predsedstvu. Izvoljena je bila nova

1 Stane Berzelak, Vloga solske zgodovine na zborovanju , Zgodovinski casopis, 52, 1998, st. 3, str. 440.

Predvidevamo , da se bralci, ucitelji
zgodovine v Sioveniji , ob branju
pricujocega prispevka sprasujete ,
kje deluje slovensko zdruzenje
uciteljev zgodovine in kako . Po
dosedanjih odmevih 1 sodimo , da
ucitelji zgodovine pogresajo
zdruzenje, ki bi jih povezalo in bi delovalo v obrambo njihovih interesov.
Svoje kolege in kolegice obvescamo, da se ze zbira skupina uciteljev
zgodovine, ki ima namen organizirati slovensko zdruzenje uciteljev
zgodovine. Ker smo sele na zacetku ustvarjanja taksnega zdruzenja,
ki ima namen biti predvsem aktivno,
v informacijo Ie to, da se bo resnejse
in aktivnejse deja zdruzevanja uCiteljev zgodovine zacelo jeseni z novim
solskim letom , 0 cemer pa bodo
bralci Zgodovine v soli se obvesceni.

Aktualne
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Vojko Kunaver

Janez G/obocnik

Tekmovanja iz znanja zgodovine
v osnovnih solah v solskem letu
1998/99

Srednjesolsko
tekmovanje
V raziskovanju
novejse slovenske
zgodovine

Tudi v letosnjem solskem letu smo ze
drugic zapored organizirali tekmovanje iz znanja zgodovine za osnovno
solo. Letosnja tema so bili Rimljani, razpis za prijavo na tekmovanje pa je bil
objavljen oktobra 1998. Odziv sol in
ucencev je bil izjemen , saj se je na tekmovanje prijavilo 376 OS s skupnim
stevilom okoli desettisoc otrok. Poleg
velikega zanimanja za zgodovino je
verjetno eden od razlogov za porast
glede na prvo leto tekmovanj tudi v
dejstvu , da je bilo tekmovanje iz znanja zgodovine uvrsceno med tista, ki
prinasajo tocke za vpis v srednje sole.
Osnovno vodilo pri vsebinski zasnovi
letosnjega tekmovanja nam je bilo
podobno kot lani uresnicevanje ciljev
kurikularne pre nove pri pouku zgodovine v OS, zato smo v seznam obvezne
literature uvrstili tudi veliko knjig in
clankov, ki obravnavajo kulturo, nacin
zivljenja in odkrivajo sledi rimske oblasti
na Siovenskem . Temu primerno so bile
zasnovane tudi tekmovalne pole. Na
solskem tekmovanju smo se v precejsnji meri naslanjali na obstojeci ucbenik, pri vseh nadaljnjih tekmovanjih
(regijsko, drzavno) pa na dodatno literaturo. Pray tako nam je bilo vodilo,
da bi z ustrezno sestavo tekmovalnih
pol omogocili cim vecjemu stevilu
ucencev osvojitev bronastega priznanja, selektivni pristop pa bi prisel bolj
do izraza na regijskem in na drzavnem
tekmovanju . V tekmovalne pole smo
tako vkljucevali vse prvine preverjanja
znanja od poznavanja dejstev pa do
analize in sinteze. Tako smo v solsko
tekmovalno polo vkljucili precej slikovnega gradiva, medtem ko je bilo pri regijski in drzavni tekmovalni poli tudi vec
odlomkov pisnih virov, ki so zahtevali
od ucenca vee razmisljanja in interpretacije.
Solska tekmovanja so bila 12. marca
in kar 2991 ueencev je osvojilo bronasto priznanje, kar je bilo v skladu z nasimi pricakovanji. Tako je skoraj vsak
tretji ucenec, ki se je udelezil solskega
tekmovanja, dobil bronasto priznanje,

to pa naj bi delovalo predvsem kot
vzpodbuda. Na regijskih tekmovanjih,
ki so bila 13. aprila v petindvajsetih
regijskih centrih , je tekmovalo 1377
tekmovalcev, kar 659 pa jih je osvojilo
srebrno priznanje. Tako se je na drZavno
tekmovanje, ki je bilo 12. maja, uvrstilo
254 ucencev in od teh jih je osvojilo
zlato priznanje 139. Najboljsa posamezna sola na drzavnem tekmovanju je bila
letos OS Mladina iz Ptuja, njeni tekmovalci so osvojili pet zlatih priznanj.
Veliko vlogo pri tekmovanju so odigrali
ucitelji zgodovine, ki so pripravljali
ucence na tekmovanje tervzorno izpeIjali solsko tekmovanje. Poleg tega so
tudi na regijskem in na drzavnem nivoju tekmovanj ucitelji sodelovali pri popravljanju tekmovalnih nalog .
Organizacija tekmovanja je letos
potekala dosti bolj usklajeno in z manj
tezavami kot prvo leto. Pray tako nismo zasledili vecjih pripomb glede nalog , tudi pritozb letos skoraj ni bilo.
Glavne razloge vidimo predvsem v
usklajenem delu uciteljev in Drzavne
tekmovalne komisije in seveda v pridobljenih izkusnjah iz predhodnega
tekmovanja. Glede nivoja znanja na
letosnjih tekmovanjih smo lahko zelo
zadovoljni , saj so rezultati pokazali, da
tekmovalci tematiko rimskega imperija
poznajo resnicno odlicno.
Tekmovanje iz znanja zgodovine se bo
nadaljevalo tudi v prihodnjem solskem
letu. Predvidoma bomo posegli v obdobje srednjega veka in na to navezali tudi
poglavja iz slovenske zgodovine. Pray
tako pa bi bilo ze v prihodnjem solskem
letu dati tekmovanju tudi ime tako, kot
ga imajo podobna tekmovanja pri
drugih predmetih.
Letosnje tekmovanje je tako vzbudilo
veliko zanimanja za zgodovino in z rezultati smo lahko vee kot zadovoljni.
Prepricani smo, da bomo z dobrim
delom tudi v prihodnje dvignili ugled
zgodovinske stroke v soli in dosegli tudi
to, da bo delo uciteljev, ki sodelujejo,
tudi ustrezneje ovrednoteno.

Srecanje srednjesolcev raziskovalcev novejse slovenske zgodovine za solsko leto 1998/99 sta
organizirala Siovensko sociolosko
drustvo in Zveza zgodovinskih
drustev v sodelovanju z nemsko
fundacijo KoerberStiftung iz
Hamburga. Tekmovanje srednjesolcev z zakljucnim srecanjem je
vzorno izpeljal organizacijjski
odbor pod vodstvom dr. Ivana
Bernika.

Tema za solsko leto 1998/99
Naslov okvirne teme je bil BLiZINA IN
ODDALJENOST EVROPE (Slovenija v
Evropi v obdobju od 1945 do 1991).
Pri pogostih trditvah, da se Siovenija,
tako kot druge postsocialisticne drzave
sele v zadnjih letih priblizuje Evropi , bi
bilo mogoce soditi, da je 0 "Slovenija
v Evropi« mogoce razpravljati predvsem v prihodnjem casu , nikakor pa
ne v preteklem . Vendar pa te trditve ne
upostevajo, da je bila Siovenija ze pred
demokratizacijo in osamosvojitvijo na
razlicne nacine povezana z Zahodno
Evropo. Utemeljena je celo trditev, da
je bila njena povezanost z zahodnoevropskimokoljem bolj izrazita kot pri
drugih republikah nekdanje Jugoslavije
in sele zlasti pri drugih socialistienih
drzavahVendar pa so slovensko povezanost z Evropov preteklosti dolocale tudi stevilne omejitve. Zato je bila
Zahodna Evropa za prebivalce Siovenije hkrati blizu in dalec.
Tema "Slovenija v obdobju od 1945 do
1991« ponuja stevilne raziskovalne
moznosti. Posebno zanimivo je
vprasanje, kako pretekle izkusnje z
Zahodno Evropo vplivajo na sedanja
prizadevanja Siovenije za vkljucitev v
evropske povezovalne procese.

Aktualne
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Srecanje raziskovalcev
Odziv na razpisano tekmovanje je bil zelo dober. Organizacijski odbor je v predpisanem roku prejel 36 raziskovanih nalog
in jih s pomocjo recenzentov tudi ocenil . Srecanje avtorjev nalog in njigovih mentorjev je bilo 9. aprila letos na srednji
zdravstveni soli v Ljubljani, kjer so bile predstavljene tri nagrajene naloge. Zakljucnega srecanja se je udelezil tudi menedzer
nemske fundacije KOERBER STIFTUNG DIRK B. EILINGHOF, ki je bil zelo zadovoljen s kakovostjo predstavljenih nalog.
Poudaril je, da je zelo razveseljivo , da se je tudi Siovenija vkljucila v mednarodni projekt poznavanja novejse evropske
zgodovine, katereg pokrovitelj je Koerber Stiftung. Avtorji najboljsih sestih nalog bodo po preizkusu znanja iz nemskega ali
angleskega jezika povabljeni na enotedenski seminar v Hamburg. Tam se bodo lahko srecali s srednjesolci raziskovalci iz
drugih evropskih drzav.
Opisano srecanje bo postalo tradicionalno. Ze septembra letos bo razpisana nova okvirna tema.

Vrstni red nal09
Vsaj za prvih deset raziskovalnih nalog
lahko trdimo, da so bile narejene na
zavidljivem strokovnem nivoju z zelo
zanimivimi in izvirnimi naslovi . Njihovim
avtorjem in mentorjem cestitamo.

NALOGA

AVTORJI,
AVTORICE

SOLA

1. Gorenje na
zahodnem trgu

Nika Kordis

Srednjesolski center
Siovenj Gradec, Poklicna
in srednja ekonomska
sola Siovenj Gradec

Andrej Klobcar

2. Sprejemanje
zahodnih trendov
v zabavni glasbi
v slovenskem
prostoru med leti
1945-1991

Ales Stefancic

Srednja sola Postojna

Mirjam Pockar

3. Zbogom bozicek,
zdravo dedek
Mraz

Romana Lap
MatjaZ Divjak

Srednjesolski center
Rudolf Maister, Kamnik

Ozbej Vresnik
Bojan Cas

BUTLERJEVA knjiga obravnava
zivljenje in dele Stirih glavni h pojavov
gestapa - He rmanna Gbringa,
Heinricha HimmleIja, Reinharda
Heydricha in Heinricha MOllerja.
Ob njih prikazuje Se celo vrsto visokih
uradnikov te zlocinske ogranizacije ne
sarno v nemSkem rajhu, temvcc tud i v
zasedenih evropskih pokrajinah. Nekaj
pozomostije posvetil tudi Jugoslaviji in
Sioveniji. Posebej osvetljujc tudi usodo
tako najbolJ zloglasnih zloCincev kot
tlldi njihovih najbolj znanih irtev.

• 256 strani • 290 fotografij • trda vezava
• scitni ovitek pia t ficlran
Dodatek: GEST 0 V LOVENIJI

Cena: L::I1:j~~

MENTORICE,
MENTORJI

Z dovoljcnjcm pi sea in zalozbe angleSkc
izdaje je prof. dr. TONE FERENC po
Wri desetietja dolgem zbiranJu
arhivskega in drugega gradiva zgosCeno
pril;azal orgamzaeijo in delo
gestapovskih uradov na Siovenskem.
Prikaz lIustnra 86 veCinoma prvlC
objavijelllh fotografiJ gestapovsklh
uradnikov na Slovcnskem iz lI10zemskih
arhlvov. Na konell prikazuje tudi njihovo
usodo, kollkor jo Je mogel ugotovili
ob se vedno zaprllh avstriJsklh arhlvlh
v Gradeu in CclovclI. To je prva
zgodovlI1a gestapa na Siovenskem.

RUPERT BUTLER.!e P"cc 10 novlOar anglo· "vkega
porekla. Njegov ded 10 oce vLa blla (lba vOjaka in
plsatelj.1. BUller '\c JC sjX:cialillral la ll\ Ijcllsko
napisa nc, \-cndar skrbno preutene zgodovlnske
pubhkaclJc 0 nastanku Trctjega raJ ha In I/bruhu urugc
s\clovnc vOJne. Db 7aCetku \'ojnc .le bll st.tr scdem let
III je med " 10 odmlC,,1 bhLU bale brllan,kega vOjnega
leLalSlva
Dr. TONE FERENC je slmcII'" zgodovlllar. "
se Je speclalllira1za zg(ldmlllo druge ~\C10\'1I1! vOJnc
IIa Slmcmkcm. Obl""lje 20 'njlg 10 brolur Lenet
kot 650 ril7prav III tla nkov. prcuaval nO\'cJ~o
!gooovillo na F,lulOfvk, fakulLeu v I jubljal1l In
n,\slopal n3 mnoglh .lnan~t\'t~l1Ih po'Wc tovanJlh
<.lama III \' tUJlnI. Mc<.l <.Irugo wclml\o vOJno Je moral
prd.lflltl ~olanic na Tllur",ko\oboSI..I glmnulIJI In deb I
11 3 oceHWCIll poSCSI\ u

STYLE MAXIMA, Radenci
Boris Ferenc s.p.
Kidricevo naselje 6
9252 RADENCI
Tel.: (069) 65-410

Aktualne
Lucijan Vihar

Sejem MILIA
interaktivni
mediji na pohodu
"Pozdravljeni, ime ml Ie Lari,
danes se bova ueila anglesko
slovnico," me je pozdravil prijazni moz v zgornjem levem kotu
slike monitorja, potem ko sem v
raeunalnik vstavili CD z jezikovnim teeajem ene od firm, ki
izdelujejo programe za ueenje
tujih jezikov. Lari me vodi po celotnem programu, si zapomni kaj
sem se naueil, se eudi mojim napakam in me pohvali, ko kako nalogo resim pravilno. Pri tem lahko
meri moj napredek in mi zastavlja
vedno zahtevnejse naloge.
V Cannesu so se letos ze sestic zbrali
izdelovalci interaktivnih multimedijev,
da bi predstavili svoje programe s podrocja izobraZevanja. Gre za programe
in tehnologijo, ki bo kmalu postala tako
obicajen ucni pripomocek, kot je ze
danes projektor za prosojnice ali TVsprejemnik. Izobrazevanje , pa naj gre
za listanje po enciklopediji ali ucenje
zgodovine, kemije, geometrije, glasbe
ali matematike, je podrocje, ki dozivlja
z razvojem interaktivnega medija pravo
revolucijo. Preizkusil sem nekaj
izobrazevalnih programov, ki so me
naravnost prevzeli. Predstavnik francoske firme »Cliosoft" mi je predstavil
enciklopedijo 20. stoletja. "Kaj pa bi
radi videli ?" me je vprasal. "Pravzaprav
kak govor Winstona Churchilla," sem
rekel kar tako. Moz je na casovnem traku programa izbral20. stoletje, nato Anglijo in poiskal Churchilla na abecednem seznamu. Pokazal mi je Winstona Churchilla v njegovem znamenitem
govoru v parlamentu ob napadu Hitlerjeve Nemcije na Poljsko leta 1939. In
to v originalnem tonskem in slikovnem
zapisu. Potem sva si ogledala, kako so
stari Egipcani postavljali obelisk. Ker
za to ne obstaja filmsko gradivo iz igranih filmov, kar sicer uporabljajo pri
takih predstavitvah, so naredili animacijo v tako realni sliki, da ti vzame dih .
Da je mera polna, je slika opremljena z
melodijami in zvoki, za katere so
zgodovinarji prepricani, da so blizu iz-
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virnim zvokom tistega casa. Bliskovito
sva menjala cas in prostor in si ogledala stari azteski Tenochtitlan. Kot da
bi se s casovnim strojem spustil v mesto in ga videl takega, kot so ga videli
konkvistadorji Fernanda Cortesa.
Ogromno mesto v vsej velicini stavb,
barv in vrvezu starih Aztekov. Kako
drugacne bodo ure zgodovine, ko
bodo imeli ucitelji take pripomocke v
razredih, sem pomislil.
Gospod Hartmut Schug iz instituta za
produkcijo znanstvenih in strokovnih
filmov iz Goettingena v Nemciji mi je
predstavil CD, s pomocjo katerega lahko studirate celice, vstopite v virtualni
laboratorij , izvedete mnozico fizikalnih
in kemicnih poskusov, iscete izgubljene
molekule, potujete skozi celice in
raziskujete virtualno realnost mikrokozmosa. Pa to se ni vse. Program je zasnovan tako, da lahko sami preverjate
svoje znanje. V obliki kviza yam
zastavlja vprasanja in meri pravilne
odgovore. Na temelju tega lahko ucenci sami ugotovijo , ali so ze dovolj
pripravljeni za izpit ali solsko nalogo ali
pa je njihovo znanje se nepopolno. Program vsebuje tudi slovarcek, ki yam
razlozi posamezne besede, pojme,
strokovne izraze. V programu je vec kot
30 videofilmov, posnetih z elektronskim
mikroskopom , ki prikazujejo razlicne
faze razvoja rastlinske celice. Ni dalec
cas, ko bodo ucenci komaj cakali na
ure fizike, kemije in biologije. Vse skupaj bo namrec izgledalo tako kot, da
bi sami sodelovali v znanstvenofantasticnem filmu na temo "Potovanje v
sredino atoma".
Da pozenemo tak program, je dovolj
racunalnik 486 s CD-pogonom. Predstavimo ga lahko ucencem prek TVsprejemnika ali prek multimedijskega
videoprojektorja. Mnogo programov je
zasnovanih tako, da lahko predavatelj
spremlja vsakega ucenca posebej in
preverja njegovo individualno znanje ze
kar v ucilnici. V tem primeru mora imeti
vsak ucenec svoj racunalnik. Programi
so zastavljeni tako, da predavatelj najbolj zanimive dele predavanja sproti
stiska in pripravlja ucbenik kar v
razredu. Seveda pa si bodo ucenci lahko posamezno predavanje hranjeno na
CD-ROM-u, sposodili v solski knjiznici
in ga doma se enkrat sami predelali.
Naj se za konec vrnem k Lariju. Po dolocenem casu , ki sem ga prebil z njim
na racunalniku , me je nagovoril ; "Predlagam, da za danes koncava in se jutri

spet vidiva - velja?" "Velja," in zagotovo tudi spet naslednje leto v Cannesu.

Maja Kraigher

Stopite V
zgodovino
z dobro knjigo in z
listom papirja, ki
caka, da ga
popisete!
Tako je ob izidu tretje knjige iz
zbirke ZGODOVINSKO KLASJE
(predstavljena je bila na Siovenskem knjiznem sejmu novembra
lani) Izobrazevalno zaloznistvo
DZS povabilo ueence 6., 7. in 8.
razredov osnovnih sol k sodelovanju na natecaju za zgodovinski
spis.

Namen zbirke, ki je zacela izhajati leta
1998, je priblizati ucencem zgodovino
na zanimivejsi, privlacnejsi nacin - ob
pomoci ne prezahtevnih in ne predolgih literarnih besedil, opremljenih s
strokovnimi komentarji . Te pisejo priznani zgodovinarji in arheologi, strokovnjaki za posamezna obdobja, in
tako pomagajo umestiti dogajanja
zgodb v resnicne zgodovinske okvire.
Naj za osvezitev spomina nastejemo
naslove lanskega letnika:

IIka Vaste, MEJASI (spremno
besedilo Janez Mlinar)
Jakob Sket, MIKLOVA ZALA
(spremno besedilo dr. Ignacij Voje)
Vitan Mal, SKRIVNOST, IMENOVANA
POTOCKA ZIJALKA
(po pripovedovanju in s spremnim
besedilom dr. Mitja Brodarja)
Prebiranje teh treh knjig naj bi mlade
»prestavilo« v nekdanje case in jim
zdramilo domisljijo, da bi se sami vzeli
pero v roke in napisali sestavek na
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Dr. Mitja Brodar med mladimi raziskovalci in njihovimi mentorji

podobno temo. Povabilu se jih je - ob
spodbudi in pomoei njihovih ueiteljev
- odzvalo 139. Prispevki z razlicnih sol
iz vse Siovenije so izbor tem sicer nekoliko razsirili, vendar jim komisija (sestavIjali so jo delavci zalozbe in zunanji
ciani, med njimi tudi pisatelj Vitan Mal)
tega ni zamerila in je upostevala vse
enako. Kar nekaj se jih je navezovalo
na tematiko Potocke zijalke oziroma
prazgodovine, nekatere sodelujoee je
pritegnilo zivljenje v antiki, marsikaterega tudi srednji vek z razkosjem gradov
na eni strani ter revscino kmeckega
zivlja na drugi. Precej ucencev pa je
kratko malo spustilo domisljijo z vajeti
in ustvarilo eisto svoje zgodbe, zveeine
v obliki prvoosebnih pripovedi.
Vse sodelujoce ucence in njihove mentorje je Izobrazevalno zaloznistvo DZS
v zacetku marca povabilo v Vitesko
dvorano Muzeja novejse zgodovine v
Ljubljani na slavnostno razglasitev rezultatov natecaja in podelitev priznanj.
Najboljsih pet je dobilo knjizne nagrade , simbolicna priznanja pa so
dobili vsi - ucenci in mentorji. Ob tej
priloznosti so zvedeli se za sklepno
dejanje letosnjega natecaja, ki je bilo
dotlej skrivnost: ucence, ki so se uvrstili
v drugi krog izbiranja, je zalozba skupaj z njihovimi mentorji povabila na izlet
v Potocko zijalko.
Napovedani datum ekskurzije je bil
21. maj in izletniki so se kljub nestalnemu vremenu pogumno odpravili na
pot. Bilo jih je sicer nekaj manj, tistim,
ki se niso dali prestrasiti, pa gotovo ni
bilo zal. S posebnim avtobusom so se
zgodaj zjutraj odpeljali iz Ljubljane,
spotoma v Celju pobrali se tiste s sta-

jerskega konca in se v gostiscu First
pred vstopom v Logarsko doli no srecali
z dr. Mitjem Brodarjem . Ker je cesta do
zadnje postojanke pred Potocko zijalko - Rogarjeve kmetije v Podolsevi za avtobus preozka, se je bilo treba odpraviti tja po blatni pespoti. Po dobri
uri hoda je sledil zanimiv in poucen
postanek pri Rogarju: tam je namrec
dr. Brodar povedal marsikaj zanimivega 0 dogajanjih v zemeljski zgodovini,
ki so izoblikovala okoliske hribe in doline, 0 jami in njenih nekdanjih cloveskih
in zivalskih prebivalcih pa 0 izkopavanjih in izkopaninah ... "Predavanju« je
sledil vzpon do jame - se priblizno ura
slikovite poti po gozdu, proti koncu pa
kar strmo v breg in med skale, izmed
katerih so kukali zivorumeni avriklji in

e
modri encijani. Najvecje dozivetje je
bila seveda sam a zijalka. Kar nekaj
casa so se v njej pobliskavale lucke
baterijskih svetilk; nadebudni mladi
raziskovalci so jo temeljito pretaknili .
Veseli pa so bili tudi »najdb« pred vhodom : po zaslugi nedavnih izkopavanj
so namrec nasli precej odvrzenih kosckov kosti, zob in krempljev jamskih
medvedov, ki za znanstvenike niso vec
zanimivi, njim pa bodo ostali v lep
spomin na prisluzeno nagrado. Vse
nabrano je dr. Brodar po vrnitvi v dolino pregledal in dolocil, tako da je vsakdo zvedel, kaj je nasel - kos eeljusti ,
tak in tak zob ... Prav za konec, po
pocitku in okrepcilu, so si izletniki
ogledali se muzejsko sobo dr. Srecka
Brodarja pri gostiscu First in soglasno
sklenili, da se je bilo vredno potruditi in
da jim bo vtisov polni dan ostal v lepem
spominu .

In kako naprej? Vsekakor po zacrtani
poti , saj se je natecaj izkazal za dobra
spodbudo tako za branje kakor za
korak naprej - samostojno ustvarjalno
delo. Jeseni bosta izsla dva nova zvezka ZGODOVINSKEGA KLASJA: IZZA
KONGRESA Ivana Tavcarja s spremnim besedilom mag. Gregorja Sfrnise in GOSENICA Cirila Kosmaca, ki
ji bo komentar napisal dr. Ervin
Dolenc.Takrat bo Izobrazevalno
zaloznistvo DZS spet povabilo mlade
k branju in pisanju . In nemara bo treba
razmisliti tudi 0 »podaljsanju« natecaja
v srednjo solo, saj je bilo nekaterim letosnjim osmosolcem kar zal, da prihodnje leta ne bodo vee zraven.

Navod

la

n avtor

avtor j em

cam

Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov
V zelji, da bi dosegli enotno obliko clankov in prispevkov ter poenostavili redakcjski postopek,avtorje in avtorice clankov in prispevkov prosimo, da v
cim vecji meri upostevajo naslednja navodila za pisanje:
1. 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 krepko natisnjenimi deli besedila;
3. prispevke opremite tudi s povzetkom vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvleckom, sinopsisom v obsegu do 200 znakov;
4. vasi prispevki naj bodo tudi ustrezno citirani v skladu s Slovens kim pravopisom (1994, str. 222) npr.:

Literatura:
Simoniti, V 1990: Turki so v dezeli ze. Mohorjeva druzba. Celje.
Dular, A. 1998 Obrtni dom v Metliki. V Zgodovinski casopis. Ljubljana. SI. 3.
Viri:
Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Rokopisne knjige 117, Cod. 111/72 in Cod. 111/73
Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Reg . I, 2211 , fascikel 2060, 64 Vojna.
Navajanje opomb:
Opombe lahko navajate med besedilom npr.:

°

Nevarnost vnovienega vpada pa v tern letu se ni rninila. 8. rnaja je Ferdinand pisal v Ljubljano, da je vnovie pris/o vee obvestil, ki govorijo rnoznern
velikern turskern vpadu, razdeljenern v vee krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in Stajersko. (Simoniti, str. 119). Na koncu clanka pa navedete vso
uporabljeno literaturo po zgomjem zgledu.
ali pod crto

clanek:
1. E. Dolenc, Siovenska kulturna politika v prvi Jugoslaviji, v: Zgodovina v soli, Ljubljana 1998, sl. 1, str. 17- 20.
knjiga:
1. E. Garin, Spisi 0 humanizmu in renesansi, Ljubljana 1993.
vir:
Zapisnik revizijske komisije, pisan 9. oktobra 1904. BMM, Arhiv obrtnikov 1904.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

clanke in prispevke lahko opremite tudi s shemami, zemljevidi, barvnimi in crno-belimi fotografijami, diapozitivi ipd., slikovno gradivo ustrezno
ostevilcite, med besedilom prispevka pa ustrezno oznacite, kje naj se natisne, dopisite pa tudi besedilo , ki naj se natisne k slikovnemu gradivu;
dodatno gradivo je lahko v obsegu do tri enote na prispevek;
za lektoriranje prispevkov bo poskrbelo urednistvo;
kratice, ki jih navajate v prispevku, pri prvi omembi ustrezno pojasnite, lahko v oklepaju poleg kratice ali pa v ustrezni opombi;
pri porocilih in ocenah razlicne literature in didakticnih gradiv s podrocja solstva v naslovu navedite ime in priimek avtorja obravnavane publikacije
oz. didakticnega grad iva, tocen naslov publikacije oz. didakticega gradiva, zalozbo, kraj in leto izdaje, stevilo vseh strani obravnavane publikacije,
stevilo slik (barvnih in cmo-belih), shem, zemljevidov ipd ., pri didakticnih gradivih pa glavne znacilnosti, npr. pri CD-ROM-ih stevilo gesel, avtorja,
zaloznika in kraj ter leto izdaje;
vse prispele clanke recenzirajo ciani uredniskega odbora, odgovorni urednik pa je zadolzen, da avtorje obvesti, ali so prispevki ustrezni za
objavo ali zavrnjeni;
clankov, prispevkov in nenarocenega grad iva ne vracamo;
prispevke posljite na disketi z oznacenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu;
besedilo na disketi in izpisu na zacetku opremite z vasim imenom in priimkom , akademskim oz. strokovnim nazivom, imenom in naslovom
ustanove, kjer ste zaposleni, z vasim domacim naslovom, posto s postno stevilko, EMSO-m, stevilko ziro racuna, toenim naslovom banke, kjer
imate odprt ziro raeun, daveno stevilko in stevilko telefona, na keteri ste dosegljivi;
dodatno gradivo in diskete prilozite v posebno kuverto;
za pravilnost navedb v prispevkih odgovorajajo avtorji sami.
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• Bozidar Mrevlje Rojstvo modeme Evrope (1700-1815). Pnrocnikza uCitelje zgodovinev osnovni soli
(Modeli poueevanja in ueenja Zgodovina)
• Jana Bezensek DrZavljanska kultura.Priroenikza uerrelje druZlxlslovja vsrednjih poklicnih solah
(Modeli poueevanja in ueenja DruZlxlslovje)
• Joze Muhovie et al. Ukovno snovanje. Prirocnikza ueitelje (Modeli poueevanja in ueenja LJkovna umetnost)
• Metoda Kolar Travnik kot uCilnica, ucilnica kottravnik.Pnrocnikza obravnavo tematskega sklopa Travnik
(Modeli poueevanja in ueenja Razredni pouk)
• Ivana Mon, Manja Smolko Sodobni pristopi bogatijotradicionalni pouk. Prirocnikza obravnavotematskega sklopa Vrt
(Modeli poueevanja in ueenja. Razrednipouk)
• Franc Batie et al.. Bioindikacija prizemnega ozona.lnterdisciplinami pristop.Priroenikza naravoslovne kroZke
in interesne dejavnosti v Soli (Modeli poueevanja in ueenja Biologija)
• Mirko Petermanec Pripravljamo se na pouk Sportne vzgoje.Nogomet (Modeli poueevanja in ueenja Sportna vzgoja)
• Junj Copi.Pripravljamo se na pouk sportnevzgoje.Odbojka (Modeli poueevanja in u6enja Sportna vzgoja)
• Darij Kotnik Pripravljamo se na pouk sportne vzgoje. Rokomet (Modeli poueevanja in ueenja Sportna vzgoja)
• Jurij Novak Skok vvisino za mlade v Solah in atletskih klubih (Modeli poueevanja in ueenja Sportna vzgoja)
• Aco Cankar et aJ .• Sportni oddelek vgimnaziji. Novostipri delu zdijaki, nadarjenimi zasport (Modeli delovanjai3c1 in vrtcev)
• Zbomik Vpliv kurikulame prenove na glasbeni pouk in na odnos do glasbe. Glasbeni forum,Rogaska Slatina, 1998

• SonjaMaeetal. Reka.Priroenikzaterenskodelo
• Vesna Vidmar Birsa MICROSOFT Encarta Wot1d Atlas 1996,Encarta World Atlas 1997. Prirocnikza uerrelje zemljepisa
in druge uporaJbnike programa
• OlgaArnus,Darka Hvastija Dodatni pouk matematike za srednje Sole.Zbirka nalog in metodienih pristopovza ueitelje
• Barbara Fir et al.. Albert pri fiziki. Prirocnikza ueitelje in delovni listi za ueence (Raeunalnisko opismenjevanje)
• Sonja Kosie et al. Uporaba programa CABRI. Priroenikza uCitelje (Raeunalnisko opismenjevanje)
• Branka D.Jurisi6 Zakaj mi to delajo? Spreminjanje moteCega vedenja v Soli s kognitivno modifikacijo vedenja
• Metod Resman et al.. Svetovalno delo vvrtcih, osnovnih in srednjih Solah
• Janez Osredkar Glasbeni stavek. Kontrapunkt I
• Andrassy Attilla et aJ .• Magyar nyelvkonyv 1 (urn.v madZ. jeziku)
• Naj pesmi govorijo. Zbomik. 22.vseslovensko tekmovanjev znanju matennseine za Cankarjevo priznanje
• Poklicna orientacija na razpotju. Zbomik.IAEVG pridruzena konferenca.Bled, 5.- 7. maj 1999
• Osnovna Sola. Katalog uCbenikovza SoIsko Ieto 1999/2000
• Srednja Sola. Katalog uCbenikovza SoIsko leta 1999/2000
• Katalog dodatnih didakticnih gradiv za osnovno in srednjo Solo za Solsko leta 1999/2000
• Katalog programovobveznih izbimih vsebin za srednjeSolce vSolskem letu 1999/2000
• Obvestila osnovnim SoIamza SoIsko Ieto 1999/2000
• Obvestila srednjim SoIam za SoIsko Ieto 1999/2000
Vsepublikadjeizgomjegaseznama~konaroCiteprizaJoZbi .

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOLSTVO
PoIjanska cesta 18, 1000 Ljubljana
teIefon: 061/13-])-266, faks: 061/31 0-267

ZA

ZGODOVIN
za osnovne sole
Izbor zemljevidov Z. Kastelic idr.
Atlas je usklajen z novim ucnim nacrtom
in prilagojen zmoznostim osnovnosolcev
Format A4, okr. 115 zemljevidov
D. Mihelic, 0 Jansa Zorn

STARI IN SREDNJI VEK
Zgodovina za 6. razred osem e
in 7. razred devetletke
Popravljena izdaja je pravkar izsla
v novi likovni podobi.
Format A4, 168 strani ; potrjeno
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"1C~'iRAZISKUJEMO

SKUPAJ

ZGODOVINA, zgodba 0 preteklosti
BUCKO ODKRIVA PRAZGODOVINO
STARE CIVILIZACIJE, KOT NAS ZANIMAJO
LJUBOMIR RAZISKUJE S KRONOSOM V ANTICNI GRCIJI
RAZISKUJEMO IN PRIMERJAMO EMONO IN POMPEJE

~
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Zbirka temelji na medpredmetnem ucnem pristopu in skusa z novimi
metodicnimi prijemi priblizati ucencem zgodovinske vsebine. Z bogatim
slikovnim gradivom (ilustracije in fotografije), zanimivimi nalogami in
vprasanji jih spodbuja k aktivnemu sodelovanju in nadaljnjemu raziskovanju .
Format A4, 30 strani ; potrjeno kot ucno sredstvo
Prvi stirje zvezki so Izsli, peti je v pripravi; v pripravi je tudi prirocnik za ucitelje

s. Granda, F. Rozman:

STROKOVNE EKSKUR
PO SLOVENIJI

ZGODOVINA3
Avtorja sta pripravila novi ucbenik v skladu
s prepricanjem, da so dijaki na tej stopnji
ze samostojni pri ucenju in sposobni posamezne
dogodke ob zgodovinskih kartah in drugem
slikovnem gradivu tudi analizirati.
Potrjeno; pred izidom

Zbirka delovnih zvez
Avtorji , priznani strokovnjaki za razlicna
podrocja (zgodovino , geografijo, umetn stno
zgodovino, slovenski jezik in knjizevnost) , na
zanimiv in nevsiljiv nacin vodijo dijake pq
posameznih slovenskih pokrajinah : z novi
pojmi se tako namesto pri pouku sre ~
ob obiskih »v zivo« - na terenu , v m!lzeJ ...
Format A4, ok. 50 strani
A. ASkerc idr.:

SKU

Zl.!~

1

Celje, Maribor, Ptuj z ok
Izslo 1998, potrjeno kot ucno sredstvo
B. Orobnjak idr:

E SKU ZIJE 2
Knjige so oz. bodo takoj pO izidu na voljo
naslov za narocila pa je:

V vseh

knjigarn ah,

DZS, d. d., IZOBRAZEVALNO ZALOZNISTVO,
Smartinska 152, BTC - Hala VIII, '1538
Ljubljana; tel. 061 / 1402292, faks 185 1730,
E-mail: agata.vogrin@dzs.si

Novo mesto, Metlika,
Crnomelj Z okolico
Pred izidom

IZOBRAZEVALNO ZALOlN ISTV

