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Spostovane bra/ke in bra/cit 
V tokratni stevilki Zgodovine v soli vas telimo opozoriti zlasti na clanke v didakticno-metodicni rubriki in 

obeh strokovnih rubrikah. Metoda dela z zgodovinskimi viri oz. besedili bi morala postati ob metodi razlage 
in pogovora najpomembnejsa pri poucevanju in ucenju zgodovine. Pray na to metodo je mozno navezati 
zelo kakovostne aktivnosti ucencev, zato yam jo v dveh clankih posebej predstavljamo. Prvi Cianek prinasa 
poleg prakticnih primerov se teoreticne podlage te metode, drugi pa je dragocen zato, ker je avtorica uspela 
metodo uspesno preizkusiti v praksi in yam predstavlja svoje izkusnje. Pomembno je zlasti, da metoda dela 
z zgodovinskimi viri ne izzveni Ie v pridobivanje novih informacij ali za ilustracijo zgodovinskega dogajanja, 
skratka crpanla novega znanja Ie na taksonomski ravni poznavanja, ampak je idealna tudi za uveljavitev 
visjih taksonomskih ravni, kot so analiza. sinteza in presoja zgodovinskega dogajanja. Ucenci pa ob njej 
lahko uspesno razvijajo spretnost pridobivanja in presoje verodostojnosti informacij. pisnega in ustnega 
sporocanja ipd. 

Oba strokovni rubriki prinasata danke priznanih in uglednih strokovnjakov, ki Yam bodo sluzili pri strokovnih 
pripravah na pouk. Na vase pobude iz studijskih skupin smo zaprosili za strokovna prispevka. ki se 
nanasata na prikaz soeialnih vidikov sirjenja krscanstva in na znacilnosli gospodarskih prelomnie v casu 
prve jugoslovanske drzave. Oba prispevka sla avtorja v svojih referatih predstavila tudi na seminarju z 
naslovom Aktivno poucevanje in ucenje zgodovine - igra vlog in simulaeije 14. februarja leta 2000. Referat 
dr. Jozeta Princica s tega seminarja z naslovom Deset mejnikov v novejsi gospodarski zgodovini Siovencev 
(1945-1991) pa smo objavili te v prejsnji stevilki. V prispevku 0 zgodovini korporativizma yam avtoriea 
predstavlja to dokaj zakoreninjeno obliko stanovsko-druzbenega organiziranja. ki lemelji v srednjeveski 
stanovski druzbeni organizaeiji. V razlicnih oblikah pa se je pojavljala tudi v obdobju med obema vOlnama 
in s posameznimi elementi tudi po drugi vajni v komunisticni druzbenopoliticni organizaciji in tudi na Zahodu 
z neokorporativizmom, 0 cemer bo avtoriea pisala v tretjem delu clanka v prihodnji ;;tevilki Zgodovine v soli. 
Nekatere prvine predvojnega korporativizma pa lahko zasledimo celo danes pri vodenju kakega dru;;tva pri 
nas. Zanimiv je tudi prispevek, ki obravnava znamenito srednjevesko listino v Siovenj Gradeu, ki naj sluti kot 
dobrodosla dopolnitev k obravnavi srednjeveskih mest na Siovenskem. 

Vljudno vas tudi vabimo, da se nam pridruzite na zgodovinski strokovni ekskurziji Po sledeh kretsko
mikenske in klasicne grske eivilizacije, Obvestilo je bilo v drugi poloviei novembra 2000 poslano na vse sole 
v Sioveniji. Ze na obeh nasih strokovnih ekskurzijah v Izrael in na Sinaj (Zibelka clovestva v loku Rodovitnega 
polmeseea) in v Toskano (Etruscani kot posredniki med grskim in rimskim kultumim krogom) smo ugotavljali 
in dokazovali velik pomen taksnih ekskurzij, saj so lahko priprave in nacrtovanje pouka dejansko bolj 
kakovostni. ce kraje pomembnih zgodovinskih dogodkov in pojavov vidimo in situ. 
Delo studijskih skupin je do nadaljnjega prekinjeno, smo pa za ucitelje 12. deeembra 2000 pripravili strokovno 
voden ogled razstave 0 zgodovini Oglejskega patriarhata v Ogleju in Cedadu. 

Nadaljuje se uvajanje devetletne osnovne sole, Za zgodovino sta bila uvajalna seminarja 
za sole tretjega kroga, ki zacenjajo vpeljevati devetletko, ze izvedena, in sieer za sole iz 
osrednje in zahodne Siovenije 19, oktobra in 8. deeembra 2000 v Ljubljani in za sole iz 
vzhodne Siovenije 20. oktobra in 11 . deeembra v Mariboru. Tekoce bo potekala tudi 
spremljava pouka zgodovine v 7, in 8. razredu devetletne osnovne sale. Poroeilo 0 

spremljavi devetletke v preteklem solskem letu pa je bilo spreleto na Strokovnem svetu 
RS za splosno izobraievanje dne 19. oktobra 2000. 

PrenovlJeni ucni nacrti za zgodovino S8 18tOS izvajajo prvic ze tudi v tretjem letniku 
gimnazije, tako da bomo letos spremljali tudi pouk zgodovine v tretjem letniku splosnih 
in strokovnih gimnazij. Pripravljena so ze porocila 0 analizi spremljave prvega letnika 
splosne in strokovne gimnazije. porocilo 0 spremljavi drugega letnika splosne 

gimnazije in poroeilo 0 analizi spremljave vpliva mature na pouk v cemem letniku 
splosne gimnazije, Strokovni svet RS za splosno izobraievanje je sprejel poroeilo 
o analizi spremljave vpliva mature na pouk v IV. letniku splosne gimnazije 14. 
deeembra 2000, Preberete ga lahko na spletnih straneh zavoda RS za $olstvo. 
Zehmo Yam veliko mirnih in ustvarjalnih trenutkav ter srecno 2001 . 

Vilma Brodnik, 
odgovorna urednlca 
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Sodobna didaklika pouka zgodovine v leorlj i n praksi 

Oanije/a T rSkan 

METODA DELA Z BESEDIU PRI POUKU ZGODOVINE 
Ob izdajah novih uCbenikov, strokovne 

I~eralure in virov se OOpira ludi vpraSanje 
sistematicne in poglobljene metOOe dela 
z zgOOovinskimi besedili. 

Uvod 

Ze leta 1964 je Josip Demarin zapisal: 
.. Zgodovinsko berivo, poIjudno znanstveni 
odlomki zg:xJcMnskevset:ine in knjiZevnosti, 
Irteramo umetniski odlonnki zgodovnskega 
znacaja, vse vrste zgodovinskih doku
mentov, kolikor so kot zgodovinski tekst iz 
psiholoske in pedagoske strani pravilno 
izbrani, sluzijo kot trdna osnova za 
osvajanje. pojmovanje in ocenjevanje 
zgodovnskih dejstev, dogodkov in oseb
nosti. Delo s temi raznovrstnimi zgOOo
vinskimi teksti ustvarja med ucenci 
razpolozenje, razvja v njih zanimanje za 
predmet, pozivlja in osvetljuje zgodovinsko 
snov in nudi moznost za samostojno 
spoznavanje in proueevanje zgodovinskih 
dogodkov na gradivu, ki ga najdemo v 
zgodovnskern ar1livu, muzeju ali knjiZnici ... ' 

Stefan Trojar pa tudi meni, da je treba 
pisne zgodovinske vire uporabljati za 
globinsko spoznavanje, problematizacijo, 
osmisljenje al i analizo politicnih, gospo
darskih in drugih sistemov ter politicnih 
programov.' 

TomaZ Weber deli pisne zgodovinske 
vire na sodobna pisna sporocila ali 
dokumente preteklosti, ki so objavijeni v 
odlomkih v citankah, zbirkah virov (npr. 
listlne, akti, drZavne pogodbe, zapisniki, 
urbarji, davcne knjige, statisticni viri, 
historiografski spisi: anaIi, kronike, biografije, 
avlobiografije, dnevniki, spomini, pisma, 
letaki, Casniki, Casopisi .), nazgodovinska 
besedila (znanstvene sinteze in mono
grafije) in literamozgodovinska in umet
niska dela (npr. zgodovinski romani. 
novele, pesmi z zgodovinsko vsebino) . J 

Pisne vire pa lahko delimo na primame 
in sekundarne pisne vireo ,() virih prve roke 
govorimo, kadar je mogoce ugotoviti 
neposreden stik avtorja vira z dogodki ali 
stanjl, ki jih izpricuje ali opisuje, ovirih druge 

roke, kadar taksnega neposrednega stika 
ni, marvee je med dogodki ali stanji ter 
avtorjem vira nedvomno eden ali vec 
posredovacev ... ' Tako je sekundarni pisni 
vi r poroci lo, ki crpa svoje znanje iz 
ohranjenih in dostopnih poraeil, prirnami 
pisni vir pa je poraeilo, ki izvira od aeividca 
ali pa se opira na price. 5 

Metoda de/a 
z zgodovinskimi besedi/i 

Zgodovinska besedila se lahko upo
rabljajo na dva naCina PrY naCin je iskanje 
podatkov iz virov. Pri tem naCinu se besedila 
oz. pisni viri uporabljajo za opis in 
pripovedno opisovanje ali za razurnevanje 
zgodovinskih dogodkov in razlicnih 
interpretacij ozgodOVnskern dogajanju. Pri 
tem ucenci berejo. poskusajo obnoviti 
vsebino, .. analizirajo. izloeajo posamezne 
pomembne dele. nastevajo bistvene 
elemente, primerjajo dele vsebine, ugcr 
tavljajo razike in podobnosti, konkretizirajo 
posplositve na novih primerih, povezujejo 
vsebino s kaksnimi sorodnimi obdelanimi 
temami, dokazujejo in sklepajo na podlagi 
izlocenih podatkov, vsebino logicno 
strukturirajo, sintetizirajo z ocenjevanjem 
vrednosti, ki jih dajetekst ... ' Tako se ucenci 
usposabljajo za raznovrstne postopke 
zgOOovinskega razmisljanja in poroeanja, 
saj se naucijo smiselno in sistematicno brati 
besedilo in oblikovati sinteticna mnenja 0 

sporaeilu besedilal 

Drugi nabn pa je ugotavljanle, kaj, zakaj 
in kako so zgodovinarji pisali 0 dogodkih. 
Pri tem je treba ugotoviti, ali je pisni vir 
zanesljiv in ali vsebuje osebno mnenje oz. 
pristranskost. Primarni pisni viri so ponavadi 
subjektivni in tudi nezanesljivi. Glavna 
vprasanja , ki se lahko postavijo za 
ugotavljanje zanesljivosti, so: Zakaj je 
nastal?; Kdo ga je napisal?; Kje je bil izdan?; 
Ali je imel avtor dostop do teh informacij?; 
Ali je avtor povezan z dogodkom?; Ali gre 
za avtorjevo mnenje? Sekundarni pisni viri 
so sicer biolj objektivni, vendar pa so tudi 
lahko subjektivni in tako nezanesljivi. Glavna 

1 Demarln, J 1964: Pouk zgodOllinc" QSrlO\o1'Ii OOIi DZS. Ljubljana, Sir, 66. 

vpraSanja, ki se lahko postavijo na taksne 
vire, so: Kdo je avtor (strokovnjak ali pisec 
.j?; Ali je avtor uporabljal druge vire?; Ali 
dokaz potrjujejo njegovo interpretacijo?; Ali 
je dodal svoje rnnenje?; Ali je vir napisan 
na temelju primarnih virov? 

Metoda dela z zgodovinskim besedili 
poteka po vee stopnjah. Prva stopnja je, 
da se ucenci naucijo brati besedilo, ga 
opazovati in iskati podatke, ki se navezujejo 
na vpraSanja Druga stopnja je ugotavijanje 
vrste pisnega vira (primami ali sekundami) 
in vrste tematike (uradna, verska, osebno 
mnenje ipd.). Tretja stopnja je iskanje 
podatkov 0 avtorju oz. njegovi bibliografiji. 
Cetrta stopnja je ugotavljanje ozadja 
dogodka (npr. datum objave, datum zapisa 
in glavne znacilnosti obdobja ter dogodka). 
Peta stopnja je analiza oz. opis glavnih idej 
in dogodkov v besedilu. Sesta stopnja je 
razlaga idej in opisov z lastnimi besedami. 
razlaga avtorjevega prikaza ali prikritja 
resnice, avtorjeve povezave z vsebino ter 
njegovih namenov. Sedma stopnja je 
ugotavljanje posebnosti sporocila in 
vsebine za takratni Cas in za sedanji Cas. 
Osma stopnja je kritiCna primerjava vsebine 
besedila z drugimi viri in osebno mnenjea 

V srednji soli bi se lahko zgodovinska 
besedila uporabljala v vseh fazah uCnega 
procesa, to je pri motivaciji, obravnavanju 
ucne snovi, urjenju, ponavljanju in pre
verjanju ter ocenjevanju. Tako bi ubtelj 
najprej dolaeil obseg in globino ucne snovi 
za eno ucno uro; potem bi ucno vsebino 
uskladil z besedilom (poiskal ustrezna 
ucila) ; pripravil naloge oz. vpraSanja ter 
podal navodila za ueence pri aktivni metodi 
dela z besedili; potem bi moral predvidevati 
tudi Cas za pripravo na poroeanje in samo 
poroeanje ali Cas za pregled odgovorov; 
na koncu pa bi moral nacrtovati se nacin 
pisnega in ustnega preverjanja uporabe 
zgodovinskih besedil.9 

Pisni viri se lahko uporabljajo kot 
motivacijsko sredstvo, demonstracijsko 
gradivo pri obravnavanju nove uene snovi, 
kot vir znanja za pridobivanje nove ucne 

2 Tropr. S 1995: Pomen in metooitnc If'OClioOSil SM"IOSto(lega dela u¢encev s p!srwni zgodo\oinskimi vfn V Zgodi::lvt\a v 00Ii Ljubljana. letnik 1\1, ~I 4, sir 51 
3 V'Jeber, T 1981: Teorij1l.lfl praksa pouka zgodovinc v 0SI'lCMli oow OZS. 4Jbli303. Sir 63 
4 Grafenauer, B, 1900 Struklura in tetrila zgocb.'t1ske vcd€, Filozolska Iak\JlCla Uni\.<erzev lj.JbljOOi. Ljubljana. str 252 
5 Gralonauer. B. 196:) StrU<.turilln lctii"IM zgodovInske vede. FdolOIska lilku~c1illJnM:lfzev ljubIjari L;.JbljaI'liI. sIr 256-257 
6 PotJ<lk,V 1974. Dldakllka.DZS. ljubI,ana.str. 114-116 
1 VOC 0 lern: Tro,ar. S 1995. Pomen III metodttne z~1i sarnosloFlega deIa ~ S psrwni zgodcMnskImI WI V ZgodCMna v&lli. \...jlbIj3'la Lelnik III. t/. 4. SIr 53 
8 Vet otej metodi Sanro. G. Fr~. P. ThiIay. A. 1996. t-iSIOire Geogrilj:tliOau coI6Je. Berlin PailS. str 301 
9 Pet Slopei'll JC povzetn po Beftoncetll 1969 tJetoda cIeIa s tekstl DeIavsI<a \.I!"IWrza BorIs Ki<W: Ljlbltana. Sir 86 
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snovi in tudi kot studijsko sredstvo za 
ugotavljanje zanesljivosti.lO 

Najpogostejsa vpraiianja, ki se nanaiiajo 
na zgOOovinska besedila, so v povezavi z 
vsebino ali z zanesljivostjo podatkov v 
besedilu. V povezavi z vsebino se lahko 
postavijo vprasanja kot: 0 cem govori 
besedilo?; Kateri so glavni podatki (kraj, 
Cas, osebe, dogodki), ki jih prinaiia?; Kateri 
so razlogi in katere posledice, ki jih navaja 
besedilo 0 dogodku?; Katere so glavne 
ideje, katere so glavne teme vsebine?; 
Kaksen je pomen vsebine? itd V povezavi 
z zanesljivostjo vsebine pa se lahko 
postavijo naslednja vprasanja: Kdo je 
napisal to besedilo?; Kaj je po poklicu ali 
kaksno vlogo je imel?; Kaj pove? Cesa 
besedilo ne pove?; Kdaj je bilo besedilo 
napisano?; Kaksno je zgodovinsko 
ozadje?; Kaj bi lahko vplivalo na avtorjeve 
ideje?; Kje se je zgodilo?; Zakaj je bilo 
napisano?; Ali je bil kaksen poseben 
namen?; Za koga je bilo napisano?; Kako 
je sestavljeno?; Ali gre za pretiravanje, za 
pristranskost ali popacenje podatkov?; Ali 
gre za natancnost ali pomanjkljivost 
navajanja podatkov?; Ali so te pomanjkljM:Jsti 
namerne? 11 

Primeri 
V slovenskih ucbenikih, delovnih zvezkih 

in drugih priroenikih pre~adujejo vprasanja, 
ki se nanasajo na vsebino besedila. 

Npr. na zgodovinske vire lahko ucilelj 
sestavi vpraiianja, ki se nanasajo sarno 
na podalke. V nadaljevanju so pred
stavljena vpraiianja, ki jih ucitelj lahko 
dopolni ali spremeni. 

Weber, T. Novak, O. (1996). 20. stolegev 
zgodovinsklh virih, besedi In slikah. Slovene! 
v oriavi SHS, v Kraljevini SHS in Jugoslaviji 
(1918-41), DZS. Ljubljana, st, 57. Pristop 
kraljevine Jugoslavije k trojnemu paktu; 
Mnonce na ulicah 8eograda, Podpisovanje 
pristopa. Kdaj je bil podpisan Pakt treh sil?; 
Kdo ga je pOOpisal?; Kdaj je Jugoslavija 
pristopila k temu paktu?; Kaksne pravice 
in obi lube si je stem Jugoslavija pridobila?; 
Kdo je podpisal ta pakt v imenu Jugo
slavije?; Kaksna je bila reakcija Jugo
slovanov? itd. 

Weber, T, Novak, D. (1996). 20.. stoletje v 
zgodovinskih virih, besedi in slikah. Evropa 

in svet med obema vojnama 1918-39, 
DZS, Ljubljana, str. 17-18: Stalinova 
revolueija 'od zgoraj', kolektivizacija 
kmetijstva v Sovjetski zvezi.· Kaj je bila 
kolektivizacila?; Ali je bila prostovoljna?; Na 
kaksen naCin so se kimetje upirali kolektivi
zaciji?; Kako se je Stalin resil OOgovornosti 
za nasilno kolektivizacijo?; Od kdaj do kdaj 
je potekala intenzivna kolektivizacija? itd. 

Weber, T, Novak, D. (1996). 20. stolege v 
zgodovinskih vldh, besedi in slikah. Evropa 
in svet med obema vojnama 1918-39, 
DZS, Ljubljana, str. 25. Fasistovska 
revolueija v Italiji: Kateri Casopis je objavil 
Clanek 0 fasisticni revoluciji v Italiji?; Kdaj je 
ta casopis izsel?; Kako naj bi Mussolini 
sestavil svojo vlado?; Kaksen naj bi bil 
Mussolinijev prograrn zunanje politike? itd. 

Weber, T, Novak, O. (1996). 20. stolelje v 
zgodovinskih vinh, besedi in slikah. Evropa 
in svet med obema vojnama 1918-39, 
DZS, Ljubljana, st, 26. Ideologija naclo
nalnega socializma: Katere so bile glavne 
znacilnosti ideologije Adolfa Hitleqa?; Kdaj 
je Adolf Hitler napisal knjigo Mein Kampf?; 
Kaksen je bil mota knjige? itd. 

Weber, T, Novak, D. (1996). 20. stolege v 
zgodovinskih vinh, besedi in slikah. Siovenei 
v Driavi SHS, v Kraljevini SHS in Jugoslaviji 
(1918-41), DZS, Ljubljana, str. 16-17' 
UstanovitevkraljevineSHS 1.12.1918: Kdaj 
je bila ustanovljena K SHS in kaksen je bil 
njen polni naziv?; Kaj se Ie zgodilo z 
Narodno vlado oz. Narodnim svetom 
drZave SHS po razglasitvi K SHS? itd 

Weber, T. Novak, D. (1996). 20. stolege v 
zgodovinskih virih, besedi in slikah. Slovene! 
v Driavi SHS, v Kraljevini SHS In Jugoslaviji 
(1918-41). DZS, Ljubljana, st, 23. Uradni 
list dezelne vlade za Slovenlj6. Kdaj je bila 
sprejeta 1. ustava?; Iz ustave ugotovi, 
kaksen je bil naziv drZave, kaksna je bila 
politicna ureditev, kaksna je bila zastava, 
kaksen je bil grb, kateri je bil uradni jezik 
oz. sluzbeni jezik, kaksno je bilo drZavljan
stvo, katereso bile temejne IiberaJne praviae. 
kje je bilo objavljeno besedilo nove ustave 
in kdaj je kralj predstavil novo ustavo itd. 

Na zgodovinske vire pa lahko ucilelj 
poleg vprasanj, ki se nanasajo na 
podatke, sestavi ludi vpra5anja, ki se 
nana5ajo na vir oz. besedilo in avtorja. 

V nadaljevanju so predstavljeni primeri 
laksnih vpraiianj. 

Weber, T. Novak. O. (1996). 20.. stoletjev 
zgodovinskih virih, besedi in slikah. Siovenei 
v oriavi SHS, v Kraljevini SHS in Jugoslavlji 
(1918-41), OZS, Ljubljana, st, 58-59.' 
Hltleryeva navodila za napad na Jugoslavijo: 
Kdaj je bil dokument napisan?; Kdo ga je 
napisal?; Komu je bil namenjen? itd." 

Weber, T, Novak, D. (1996). 20. stolege v 
zgodovinskih vinh, besedi in slikah. Siovenei 
v oriavi SHS, v Kraljevini SHS in Jugoslavlji 
(1918-41), OZS, Ljubljana, st, 35: 24. april 
1920.: Kateri casopis je pisal 0 dogOOkih 
24. 4. 1920?; Katera politicna stranka je 
izdajala ta casopis?; Kateri dogodek 
opisuje?; Na kaksen nacin Casopis opisuje 
ta dogodek?; Kateri so podatki, ki jih 
casopis navaja? Pri Casopisih se lahko 
postavijo se naslednla vprasanja Ali izhaja 
dnevno, tedensko, mesecno?; Ali je 
informativni casopis ali vsebuje osebna 
stalisCa?; Kdo so glavni bralei?; Na kateri 
strani je objavljen dogodek?; Koliko 
prostora zavzema?; Ali ima lotografije, 
karikature, LNOOni clanek k dogOOku?; Kaj 
poudarja ta stran?; Ali je komentar loeen 
00 besedila?; Ali besedisCe razkriva kakSno 
ideologijO?; Ali je ton nevtralen, neosebni, 
angaziran, ironicni ali custven?; Ali je 
sporoeilo dogOOka popolno?; Katere so 
jasne trditve?; Katere trditve so dvoumne? 
itd. '3 

Vtujih uCbenikih, delovnihzvezkih, ui':nih 
listih pa je poIeg vpraSanj vzvezi zvsebino, 
tudi veliko vpraiianj 0 samem viru oz. 0 

zanesljivosti vim. 

Primer 5t. 1: 

"VIR A: Ali nimamo pravice ohmiti to 
libera/no ji/ozojijo februarske revo/ucije 
naravl1oslnarobe? Da, imama pravico reCi: 
lstt" cas, 1m je uradni.fka dntiba, ves ta slavni 
zgony'i usllVj vladajoCih razredov '" fivel iz 
dneva v dan lIedelavl10 in avtomalicl1o, se 
prehranjeval s spomini izrabljellih idej, gluh 
za zahteve razvoja, se zadovo(jil s s/epi/i in 
nic s/lllec; i'iti cas, vdelavskih mnoiicah, seje 
zace/ sal1loslojen proees rasti, ne sama 
sovrastva do v/adajoiih, ampak fudi kriticno 
razumevG/?je njihave lIezmozl1osti, kopicenje 
iz":lIsenj in kreaJivnega zavedanja, ki sta ga 
revolucionarni upor in zmaga samo §e 
dopa/nila, 

10TomaZ Weber In Dr"9o Novak Il<IlIaJata tri metodiOle postopke pri delu s pisnim w i: I . ilustratl\lT1O mel0d0, kjer pisni viri pomagajo motivirali uCence, konkrehllfatl uat~jeIIo raz\ago: 2 dokazCNalno rnctcx:lo, kjer 58 
piSillviri uporabljajo l,1 podkrepitev ooteljeve razlage; 3. analiticno-sintetcr.o melcx:lo: II prvem dell) gre za dejstlla In podatke pisr.ega sporoola, II drugem delu pa za primerjalle, ugotavtjanje I17.rokOll in posledic ter 
sinteze sporoci la Weber, T, Novak, D. 1996: 20. stoielje II zgoc:k:Mnskih llirih, besedl in s~kah. Od zaeetka dvajsetega stoletja do konca prve svetO\ifl8 IIOjne (19(X}-1918) . DZS, Ljubljana, str. 6-7. 
Wedam Vida pa deli to metoda se na tri razliCneoperacije: .. a) medsebojna primerjalla vet zgoclo\linskih WCN, ki poroeajo 0 istem dogodku raztitno; b) analiza vira In primeqava njegove vsebine stern, kar se najde 
o opisancm dogodku II zgodcMn$klliteraturi; c) analiza lIeC WO\!, ki pofoeajo 0 razliCnih stopnph nekega dogajanja ali 0 razlie:nih pogleditl nil doIc:(.en problem- Wedam. V 1997: Analitit':no-sintetiCna metooa deIa 
z zgodovinskimi \/Ifi. V: Zgodollina II Soli . Ljubljana. Letnik VI . 81. 3. sIr. 45 

II VpraSanja so povzeta po: History leaching and the promotion 01 democratIC lIalues and toiemflCe. 1996: A handbook lor teachers. Council for Cultural Co-opemtlOll . Strasbourg, sIr. 37 
12Vpra~nja ria llsebino pa so: Katere driave bi pomagale Hitlerju pri napadu na Jugoslavijo?; tz kalerih srneri jc Hitler namerallal napasti Jugos[<)llijo?; Kako se je irnenoval ta IIOjaSki naat?; Za katero dria\lo je Hitler 

predvideval lIOia!;ko akcijo Marila? itd 
13 Historrc lre. 1994: Collection J. Marse~1e Nathan. sIr. 306111 Hist04re Tern"llnale. 1998. Collection J. Marseille. Nathan, sll. 182 
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VIR B: Vee/elisa, dajebilo~eOJganizirG1lO 
;11 kar svoboc/Il0 jallno !1Inellje 0 Rusiji PIU!; 
vsakr.sni diktaturi. prali spremembam 
vlae/ajoeego sislema do skJica Ustavodajlle 
skup.fCill e. Sal1lo Z zar%, fzdaja/skim 
vojaskim bojem, je hila 1110i 110s1 razplIsliti 
zacasl10 vlado ;n prepretiri ustanovitev 
demokraticnega sistema v Rust';; po revo
luciji.« (Kerenski: Po/ilika za(~asne vlade in 
Trocki: Zgodovil1G J1.Iske revolt/cije; navedba 
v: Russian Revo/ution and Bolshevik VictoJY, 
Ed. Adams. D. C. Heallh. 1960)" 

a) Enega od teh virov je napisal Aleksander 
Kerenski, enega pa Lev Trocki. Razlozi, 
kateri vir je napisal Trocki in katerega 
Kerenski. 

b) Kateri vir trdi, da bi lahko sanna delavci, 
ki razumejo marksizem, vodili pravo 
revolucijo? 

c) Kdo SO bili zarotniki, ki sovodili 'izdajalski 
obiorozeni bioj'? 

c) Na kaksen naCin se oba vira ne strinjata 
stem, karjeroteloruskoljt.x:lstvoleta 191 TI 

d) Pomisli na razlog, zalkaj se oba vira lahko 
stejeta za nezanesljiva in pristranska?15 

Primer st. 2: 

Mashallov plan 
·Resnici na ijubo bodo potrebe Evrape 
potujih, veCinoma arneriskihprehtanSkih 
izdelkih in dtugih Zivljenjsko pomembnih 
proizvadih v naslednjih treh ali sUrih leUh 
ve/iko veeje, kakor je Evropa zdaj 
sposobna plaeati. Evropa mora zato 
dobiti precejSnja dadatno pomoc, sicer 
ji grozj hudo gospodarsko, socialno in 
polilicno oSiromasenje. / .. ./ 

lata je logieno, da boda lOA starile vse, 
kar je v njihovi moGi, da bi znava 
vzpastavi/e normalne, zdrave gaspo
darske razmere v svetu, brez katerih ni 
politiene stabilnosti in trdnega mitu NaSa 
doktnna ni usmerjena proti kaki dezeli 
ali daktrini, terrNei5 proti lakoti, revSCini, 
obupu in kaosu / .. ./ 

Vsaka vlada, ki je pripravijena sade/ovati 
pri obnovi, bo - 0 tem sem prepriCan -
de/ezna vsestranske podpore vlade 
lOA. Viada, ki skuSa prepriCaU obnovo 
dtugih dtZav; ad nas ne more priCakavaU 
pomoci Via dam, politienim sttankam ali 
skupinam, ki si prizadevajo ohraniti 
C/ovesko bedo, da bi ime/e ad nje 
politicne ali drugaene karisti, se boda 
lOAuprle .• 

(Ge0/8e C. Marshall. (lmeri.<;ki drzovl/i seJ..Telw: 
Gomr 110 !w/'vwdski Imil'(!r.;i,jwlija 1947)'& 

V drugi fazi analize naj bi uCenci ugotovili 
glavne teme besedila in jih razporedili v 
sku pine, npr. 1. Polozaj v Evropi; 2. 
Odgovonnasti ZOA; 3. Groznje za mir po 
Marshallu in 4. Ameriski odgovor. Potem 
bi razlozili, da besedilo govori 0 teZkem 
poloZaju Evrope, 0 predlogu gospodarske 
pomoCi in 0 ameriski odlocnosti za 
zagotavijanje miru. Besedilo pa ne govori 
o strahu ZOA pred komunisticno eks
panzip in koristnosti Marshallovega plana 
za amerisko gospodarstvo. Pri celotni 
analizi lahko ucenci vkljucijo tudi upo
rabljeno besedisce, stil in ton pisanja. 17 

Primer st. 3: 

HiUeqeva lunanja pJIitil<a, 1933-37. 
Vir A: Nihce /Ukaj !loCe ponovilVe vojne . 
Nasa mladina predslavY·o edina upanje za 
prihodnosl. Ali si predslavlja[e, da jo 
vzgajamo, da bo potem padla ·na bojnem 
paY·u? Sma moiati dovolj, da spaznamo, da 
ko eden izgubi vojno ... mora [udi nositi 
posledice. Obell/ili smo jih, vendor je 
nevzdlillo za nas, da mommo biti kOI 65 
milijallski narod P0l10VIIO osramoeeni in 

V prvi tazi naj bi ueenci ugotovili glavno 
temo. 

Ueenci naj bi: 
ugotovili kontekst OZ. ozadje 
(polozaj ZOA, Evrope in SZ); 

• ugotovili, kaj je Marshallov nabt; 

• vzpostavili vzporednico s Trumanovo 
doktrino; 

• opisali Marshallov nacrt; 

ugotovili ozadje in politiko ZOA 
do komunizma. 

Ucenci naj bi ugotovili avtoqa, njegov 
pooZaj, vrsto vira, kraj in datum nastanka 
besedila. 

paniialli. (Hitlel; v imen jly"u z dopimikom 
Daily Mailo, 19. oklober 1933) 

Vir B: Boj proti Versaillcsu lie pomeni kOIlL.>C 
mojepolitike. Nezollimam sesamo=a prejsnje 
meje Rajha POI/OVIlO oblikovanje predvojne 
NemCije IIi samo /laloga, vredlla Il1.Ida noSe 
revolucije ... So~jelSka Rllsija ... je teZaven 
pmblem ... Vojna z Rusija me ne bi zanimala. 
(Hitlel; v pOgOVOl11 z Henllannom Rausch
nil/gam, osebnim prijateljellI, 1934) 

Vir C: CiY· lIemske politike je bil vamvali in 
ohraniti rasnOSA.lfpllost injo pove(~ati. Bilo je 
ludi vpra.fQllje pmslora ... NemJki jJmblem bi 
se lahko rdi/ z lIporabo sile .,. po,em bi ostali 
samo se odgovori na vprasmy·a 'Kdaj?' il1 
'Kako?: .. (Pogled IIapre) v olxlob)e 1943-45) 
Po (em easu se po mojem mnenjll lahko 
priealalje Ie sprememba na s/abSe. Oprema 
vojske, momarice in lela/SIVa je bila skoraj 
kOl1(:ana ... NaSa relativl1a moe bi se Zlllalysala 
v povezavi s pollovnim oboroievanjem, ki bi 
bil izpey·an vos[alem dell( svela ... Ce bifirer 
se i ivel, je bila Iljegova nespremenljiva 
odlofitev resiti Ilemsko vproSanjeplDstora do 
l1ajkaslle)e lela 1943 (45). (PoroCilo Hiller
jevega govora voja!;kim ojicbjem, ki ga je 
napisal polkoHlik Hossbach, 5. l10vembm 1937) 

Vir C: NemSki obisk HalijilXa)e bit iz mo)ega 
slalisca velik uspeJt zato, ker je dosegel svoj 
cilj, 10 je l/Slvariti atmosfera, v kateJi se je 
mogote pogovGljati z Nemcijo 0 praA.1icnih 
vpraJ"GIy·ih, ki zadevaja evropske SIXJI"CCllllle ... 
Oba Hitler in Goering sta rekla, posebej in s 
polldarkom, da nimata ze!je oz. namena zaeeti 
\lvjno, illlllislim, da je [0 lahko toCllO ... &veda 
zelita prevladovati v Vzhodni Evmpi; zelita 
pray taka tesllO unijo z Avstrijo kOl jo lahko 
dobita brez prikljucitve k raj/Ill. (Dnevnik 
Neville Chamberlain, 26. november 1937)« /8 

a) Kako v kontekstu virov razumes 
naslednje izraze: 'ponovitve vojne'; 'boj 
proti Versaillesu' ; 'rajh' 

14 Snellgrove. L E. 1989 MOdern World History Course notes, 
Examples. Exercices DP PublicatlOOS LTD london, SIr 120 

15 II.-1oble (~. 003) VI!' A je napisal Lev Trocki, ker obsota zal'asno 
vtado. ki JI3 naclaJjevala star rehm s C31jcm W B JI3 naplsaI 

Aleksa"der KerenslQ. kef pravi. da b boIJ~ki, ki so bi~ prall 
SYOI:xxi IZbre III rmenj. prevzeli obIasI, 6::pfav so vedeli, da je 

vetm F\Jso.. protJ npm.lO so slori1i pred zasedanjEm l.ISIa\.OOajne 
skupUlne. S3j so vedcIi. da b la ustancMla derrokra\lCno vlado 

b) v.. A. c) lerw111 nJI39CM som~JE!I"MkI ~ d) Ne stnnjala 
se gIede razpololenJa n fulJ3 ruskega ljUC1sNa lela 1917 Vir A 
trO. da Jl31jUdsko kniltoo lazurnevanje SltU3Clje spro!ilo. da so 
p:xiprIi tdfSevike. med1em ko w B trell. da te bib rusko j3\o1"O 
mnenje naldonjMO ust<ll"lOVllVi demJkratrCnega Sistema. e) Dba 
via Pfedstavtf31a fllf"IeI1jC ~, kr so bli vklp.rtenr v dogodke lela 
1917 t1 na nasprOlrih strardl, Kel'enski.e preM os!anek1M,eia 
razlagajOC SVOj padec z iZl'azr v viru B, Trocki je podaI uradoo 
partljsko stah~, zakaj je dobil obIasl v Ausjji lata se nobeden 
00 abeh wav ne more smatrati za nepristranskega Vir B 
predslavtl<l splo~no zahodno stallU:e, kaka so boIJ~eviki prevzeli 
obIastu SoeHglI:NC, L. E. 1989, Modern WoOd HisIoty Course 
noles, Examples, E~ercices, DP Publications LTD, London, sIr. 
366-367, 

16 Besedilo jevzeta iz Ne6ak,D 1999 HladnaVQJM ZgocXl'vmski 
vin Modriian L~blt<lna, Sir 21-22 

17 Metoda dela za ta odlomek je povzela iz: Tuaud, C t998 
CompoSll10r\ etude el commentacre de documents, HistOire el 
g{!ographre Baccalaureat L·ES·S Pwis Voobeft, str, 53-56. 

18 HJStoty· 5',-tabus 0 1995, Paper 1 · lnternatlQMl Problemssince 
1931. 8..k.rne 1995 London ExarnrnalionsGCE, ULEAC. SIr 2 
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Sodobna d dakl ka pouka zgodov i ne v leor i j i n p r aks 

b) Kako v kontekstu virov, razumes izraz 
'nemsko vprasanje prost ora'? (vir C) 

c) 
• Do kaksne mere je perspektivna 

analiza nemskih ambicij konec 30. let 
vviru C? 
Kaj lahko sklepamo iz vira C glede 
politike, ki se je je Chamberlain hotel 
drZati glede NemCije? 

c) Do kaksne mere dokazi v virih S, C in C 
podpirajo Hitlerjevo zacetno trditev v VlrU 

A, da 'nihce tukaj noee ponovitve vojne'? 
d) Kaj lahko sklepamo iz besedisCa in stila 

uporabljenega v virih A in S 0 Hitlerjevem 
odgovoru na politicne probleme, s 
katerimi se je spoprijemal? 

e) S sklicevanjem na izvor in vsebino virov 
A, S in C komentiraj vrednost in ne
vamost uporabe dokazov tega tipa pri 
zgodovinarju, ki proucuje nemsko 
zunanjo politiko v 30. letih.,,19 

Anketni vprasalnik a metodi 
dela z zgodovinskimi besedi/i 

Anketni vprasalnik so izpolnjevali ucenci 
3. letnikov, ki so imeli v solskem letu enD 
uro na teden pripravo na maturo iz 
zgodovine.'" Pri pripravi so ucenci brali in 
proueevali razlicne pisne vire (primame in 
sekundame). Glavni namen ankete je bil 
ugotoviti, kaksne so tezave ueencev pri tej 
metodi in kaksno je njihovo mnenje 0 

pomembnosti te metode pri pouku zgo
dovine v srednji soli." 

Anketni odgovori ucencev so pokazali: 
da 45 % ucencev nima tezav pri branju 
zgodovinskih besedil, 55 % ucencev pa 
ima tezave Ie vCasih; 

• da 60 % ucence hitro najde podatke na 
kraJsa vprasanja, medtem, ko 40 % 
ucencev ne najde vedno hitro teh 
podatkov; 

• da 35 % ucencev nima tezav izluSCiti 
vzroke in posledice iz zgodovinska 
besedila, 65 % ucencev pa ima vcasih 
teiave; 
da ima 45 % ucencev rajsi kratka 
vprasanja, 55 % ucencev pa daljsa 
vprai'ianja z obsimim odgovorom; 
da 40 % ueencev najraje resuje naloge 

doma, 35 % ueencev v soli v dvojicah in 
25 % ueencev v soli v skupinah. 

Glede pomembnosti metode dela z 
zgodovinskim besedili pa so anketni 
odgovori ucencev pokazali; 
• da 75 % ucencev meni, da metoda dela 

z zgodovinskimi besedili navaja ucence 
na uspesno samoizobraievanje, 20 % 
ucencev, da Ie delno, 5% ucencev pa 
meni, da ne navaja na sarroizobraievanje; 
da 75 % ucencev meni, da metoda 
prispeva k boljsemu razumevanju 
zgodovnskega dogajanja, 25 % uCenoev 
pa meni, da Ie delno; 

• da ravno tako 75 % ucencev meni, da 
metoda omogoea boljSo predstavljivost 
zgodovinskih dogodkov, 25 % pa jih 
meni, da Ie delno; 
da 45 % ucencev meni, da metoda 
omogoea veejo trajnost znanja, 55 % 
ueencev pa meni, da Ie delno; 

• da 45 % ucencev meni, da metoda 
vzbudi zanimanje za ucno snov pri pouku 
zgodovine, ravno tako pa tudi 45 % 
ucencev meni, da Ie delno, 5 % pa jih 
meni, de ne vzbudi zanimanja. 

Odgovori ucencev so pokazali, da imajo 
vcasih tudi tezave pri branju, iskanJu 
doloeenih podatkov in pri odgovarjanju na 
vprasanja, ki se nanasajo na vsebino 
besedila. Odgovori so tudi pokazaJi, da 
veeina ueencev meni, da metoda deja z 
zgodovinskimi pisnimi viri prispeva k boJjsi 
predstavljivosti, boJjsemu razumevanju in 
uspesnemu samoizobraievanju pri pouku 
zgodovine. 

Sklep 

Pri metodi dela z zgodovinskimi besedili 
ucenci povzemajo poenostavlJena pro
blemska vprasanja znanstvene zgodovlne 
in jih razresujejo; samostojno iscejo 
odgovore na vprasanja 0 bistvenem ob 
dolocenih zgodovinskih situacijah ter 
prenai'iajo sodobna, aktualna druzbena 
vprasanja na zgodovinske situacije v 
preteklosti.22 

»Delo z dokumenti ima posebno vzgojno
izobraievalno vrednost pod pogojem, da 

sledi po branju pravilno pojasnjevanje z 
nujnim sodelovanjem ucencev in njihovim 
kritienim analiziranjem. S tako analiza se 
ucenci pravzaprav priblizujejo vi rom 
zgodovinskega znanja in se stem uvajajo 
v razumevanJe nacina, kako zgodovinarji z 
zbiranjem in proucevanjem dokumentov 
znanstveno preiskujejo zgodovinska 
dogajanja Z delom z dokumenti pridobr",ajo 
ucenci pravo in znanstveno znanje .• i'3 

Metoda dela z zgodovinskimi besedili 
tako omogoea, da ucenci razvijajo spo
sobnosti kriticnega misljenja, sposobnost 
kriticne analize, sinteze in vrednotenja 
razicnih zgodovinskih virov 

'PHUN,. 
Pri pouku zgodovne se uporabljajo tudl 
razlicna zgodovinska besedila IZ ucbe
nikov, strokovne literature ali virov. 
NaJpogosteje se uporabllajo tako, da 
ucenci poiscejo podatke ali izluscijo 
bistvene elemente v besedilu ter tako 
laze opiselo dogajanje in razumejo 
dogodke. Manj pa se uporabljajo za 
ugotavljanjezanesljivosti in pristranskosti 
besedil. Primami pisni viri so ponavadi 
subjektivni in izraiajo eno mnenje ter so 
veeinoma nezanesljM, njihova vrednost 
pa je velika Tudl sekundami pisni Vlri, ki 
so slcer bolJ obJektlvni , vsebujejo 
avtorJeve poglede in staliSte. Pri metodi 
dela z zgodovlnsklml besedih sta 
pomembni dve fazl proueevanJa. Prva 
faza je, da se moraJo ucenci naJprej 
naucitl natancno bratl, izluscltl bistvene 
elemente, pnmerjatl dele vsebine, 
ugotavlJati razlike In podobnosti ter 
poskusati obnovitl vseblno. Iz podatkov 
iz virov tako sestavijo zgodovinsko 
dogajanje. Druga faza pa je, da se 
naucljo spoznavati razlicne interpretacije 
prek pisnih virov, ugotavljati pristranskost 
in razllcna mnenja 0 doloeenem zgo
dovinskem dogodku Tako lahko ugo
tovJo tUdl pomembnost pisnih virov. V 
srednJI soil bi se lahko ta metoda 
uporablJala v vseh fazah ucnega 
procesa, se posebej pa pri obravna
vanJu nove uene snovi. Z vprai'ianji 0 

19 History· Sy1I<lbus 0 1995. Papel 1 -International Problems since 1931, 8..kJne 1995 l.orXXJn Examnalions GeE. UlEAC. Sir 3. Ocoolevairu 1'1"ler4a..a) (3 loCke). Slocevan/C na prvo S...utOVrlOVOj1lO: sk!Iccvanje na 
doIOCbe JXl9Odbe: oorn~ IfTlpelij (vlem kcrItekstu) pred ~tom 1914, b) Vsaka us1tezna razpra .... a 0 lebeosriltrnU ali poIrebi po obnovi\VI starih me)€! ali YelIKa Nem6ja Za d\o1;llOCkJ malo :M.i~: c) Nivo 1 (1-
2IOCkl). ome~odgovorna obevp!"a~n~ ab cdgovor sarno naenovprali<:Ulie: rwo2 (3-5 lock) boIj razSJr,.ena a~zaobe/l delovvpra~nl zglavl1Im pmblernom up::>rabe VO(Ie. c) Nw 1 (1-2 tQCkj). omeJffia 
uporabawOII, IlI\IO 2 (3-4tocke) boii izdelar.a uporaba WOll: nrvo 3 (Stock). uporab.:J vsch troll WOllin SkhCCII<1njO Il<1 'II koIlkSnl men': d) NIVO t (1-2toCki): ugolCMlevustreznega bcsed i~ in st ila; ni\102 (3-4 tOCke) 
uporaba nNO)<Il Z<1 sklepanje, k,o so vkljocen4 poI lt iClll prClblerrM: e) Velika re mo~nostl VSltnjO Vlf I Im<JjO IstllZ\lOr zoto rlI potrebm sklicevanre no vsakego posebei NIIIO 1 (1-210Cki), en all (tva l7.ot.rana ustrezna 
Mmem, nNO 2 (3-4tOCke). boIi Ildek1!l kornentar z anembo skupoego IlVOra ab IIsebme, niVO 3 (5--6 lock) kol nrvo 2, roekaj omejerllh Irdllev 0 vrednostih in nevamostil1. .. H,story - D (9269). 1995. Malk Schemes, 
May/June 1995 LOndon Exarn~lGhons GeE A level: ULEAC, sir 1 

20 Anketni -.pra~l nik je lZ~ rlllo 20 utencev raz litnih 3. Ietnikov 22 decernbfa 1999 na Gln1l'lalljl Bc~Jgrad 
21 tII1ketrll vpra&.1Inik ]a vseboval 10 vpra~flJ 1. Nllma~ pri branf-J zgodovrnskega besootla telavc', 2. All iz prebfancg<l besedi[a lahko hrtro na~ podalke no kratka vpra!;anp kdQ, kJll, kdaj', 3. Al i ima~ telave 

poISkali YZfol\e In pos1edcc ZgodovIrlSkega dogodka po prebranem OOIomku'. 4 Alllma~ rare krat~ -.pr-a~1nja z doto(:enim odgovorom afl cbljSa vpraSanja z otnJrrwn ~m odgov(xom? 5. Kako nairaie 
rew~ nologe' a) OOna. samoslo(lO. b) v 00Ii samoslOlf1O, c) II 00Ii v clvopcah, t) II kMl IIskupnah; 6. All Ie bfa'lje zgcdO\llnskega besediIJ in reWvan"e razhtnm nalog Mva)ilta fl.' usr;dro sarnoizoblalev8l1je?; 
7 All uporaba ~skega besedila prispeva k bo1jWm.! razumevaflf-J zgod<Mnskcga doga)<ln)ol'; 8 All uporaba zgoda"mkega besedila CIfllClgC)ta OOj~ PfedstaVljM)S! zgodo.llnsloh dogodkov?: 9. ~ 
l4Xlf0Cla zgOOcMnskega bcsoolia 0IT'I0g0t.:! vOC-jO lraflOSl znar\1'I?, 10. All uporaba zgoda.tinSl<.ega beoodlla Vlbudl zanimanje za uCm snov pri po..Ku zgodcMne' 

22 Trojar, S 1993, Scxiobnr pogIedl na pao.lk zgodovine RefOflTlOe tefuJe pri druiboslovnih uCr"lIh predmel.n DZS l..iJbll3M, sir 80 
23 Demarll"l, J 1964 PotJ< zgodovine II 0Sfl0Vfl OOfi DZS. ljUljjana, SIr 66 

flll't'I,i"?' .• i_jl'" 6 
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pristranskosti, zanesljivosti in po
membnosti pisnih virov pa bi ucenci 
lahko razvijali sposobnosti kriticne 
analize, sinteze in vrecnotenja, to je visje 
kognitivne elemente. 

Uteratura 

Bertoncelj, I. 1969: Metoda dela s teksti. Delavska 
univerza Boris Kidric. Ljubljana. 

Demarin, J. 1964: Pouk zgcx:lovine v osnovni soli. 
DZS. Wubljana 

Grafenauer, B. 1980: Struktura in tehnika zgodo
vinske vede. Fi lozofska fakulleta Univerze v 
Ljubljani. Ljubljana 

Histoire l 'e. 1994: CollectionJ Marseille. Nathan. 
Histoire Terminale. 1998. Collection J. Marseille. 
Nathan 

History - 0 (9269). 1995. Mark Schemes, May/ 
June 1995. London Examinations GeE A level: 
ULEAC 

History - Syllabus D, 1995. Paper 1 -Intemational 
Problems since 1931,8 June 1995. London Ex
aminations GeE: ULEAC 

History teaching and the promotion of democratic 
values and tolerance, 1996: A hand!:xxJk forteach
ers. Council for Cultural Co-operation. Strastourg. 

Neeak, D. 1999: Hladna vojna. 19odovinski viri. 
Modrijan. Ljubljana 

Poljak, V 1974: Didaktika. alS. Ljubljana. 

Salinero, G., FranQois, P, Thil lay, A. 1996: 

HiSloire Geographie au col lege. 8orada. Paris. 

Snellgrove, L.E. 1989: Modern World History. 
Course notes, Examples, Exerciees. DP Publica
tions LTD. London. 

Triaud , C. 1998. Composition, etude et co
mmentaire de documents. Histoire et geographie 
Baecalaureat L-ES-S. Paris: Vauibert. 

Trojar, S. 1993 : Sodobni pogledi na pouk 
zgodovine. Reformne teznje pri druzboslovnih 
ucnih predmetih. DlS. Ljubljana. 

Trojar, S. 1995: Pamen in mctodiene znacilnosti 
samostojnega dela ucencev s pisnimi zgo
dovinskimi virL V: Zgodovina v soli. Ljubljana. 
Lelnik IV, sl. 4, sIr. 50--54. 

Weber, T 1981: Teorija in praksa pouka zgodovine 
v osnovni soli. DlS. Ljubljana. 

Weber, T., Novak, D. 1996: 20. sloletje v 
zgodovinskih virih, besedi in slikah. Od zacelka 
dvajsetega stotetja do konea pNe svelovne vojne 
(1900-1918) DZS. Liubljana. 

Weber, T., Novak, D. 1996: 20. stolelje v 
zgodovinskih virih, besedi in slikah. Siovenei v 
Drzavi SHS, v Kraljevini SHS in Jugoslaviji (1918-
41). DlS. Ljubljana 

Weber, T., Novak, a. 1996: 20. sloletje v 
zgodovinskih virih, besedi in slikah. Evropa in svet 
med obema vojnama 1918-39. alS. Ljubljana. 

Wedam, V. 1997: AnaliticnO-Sinleticna metoda 
dela z zgodovinskimi viri. V: 19odovina v soli 

Ljubljana. Letnik VI . 51. 3, sIr. 45-49 

Ousica ZupanCic 

PRIKAZ UCNE URE NA TEMO 
BIVALNA KULTURA 
V GOTIKIIN RENESANSI 

Priprava, ki jo zelim precstaviti v pricujocem prispevku, je bila narejena v solskem letu 
1999/2000 za pouk na srednji lesarski soli -v oddelku nizje pcklicne sole. Obiskali so nas 
uCltelji z osnovne sole s prilagojenim programom iz Sevnice, ki so si zeleli ogledati, kako 
se njihovi nekdanji ucenci vkljucujejo v novo okolje in s katerimi teiavami se sreeujejo. 
Zato sem pri uri zelela pckazati, kako se pouk lesarstva vkljucuje v precmet druzboslovje. 
t"amen ucne ure je bil tudi dijakom Cim bolj nazorno precstavitl zgodovinsko obcobje in 
pohistvo. Ker se be nekaj dijakov zapcslilo v tovarni stilnega pchistva, je blla temazgodovina 
pohistva se toliko belj upcrabna. Predstavljena ucna ura se je pri nas v soli potem 
nadaljevala se z nekaj uraml, v katerih smo pregledali zgodovinski razvoj pchistva in 
bivalne kulture do danes. 

Ze pred leti, ko sem zacela pcucevati zgodovino na lesarski soli, se mi je zdelo nekako 
krivicno, da bi izpustila zgodovino stroke, saj je pcvezana z vsakdanjim zivljenjem -Ies 
spremlja Cloveka skozi vsa obdobja. Prav tako nas spremlja tudi pchistvo, ki pa se je v 
preteklosti spreminjalo. Zato sem se pcvezala s kolegi, ki so uCili strokovne predmete, in 
zacela vkljucevati tudi zgodovino pchistva in bivalne kulture. 

Zanimanje dijakov je bilo vedno veliko, zlasti z veseljem so skicirali posamezne kose 
pchistva. Najvecje obejestranskoveselje pa jevecno sledilo ob ocenjevanju, saj so dijaki 
navadno prav pri teh poglavjih dosegali najvisje ocene. 

Struktura ucne ure 0 razvoju bivalne kulture in pohistva gotiki in renesansi 
TIP UGNE URE: • Kombinirana utna ura. 

UGNI CILJI: • Dijaki spoznajo drugatnost bivalne kulture v preteklosti, 
• dijaki razvijajo sposobnosti opazovanja in risanja, 
• dijaki nastejejo poglavilne znati lnosti pohistva v obdobju golike 

in renesanse in jih ZIlajo prepoznati, 
• razvijajo sposobnosti natancnega izraZanja ob spoznavanju novih besed 

UGNE OBLlKE: • Frontalna pri uvajanju, obravnavanju nove snovi in preverjanju, 
• v dvojicah pri vadenju in utrjevanju, 
• samostojno dele dijakov pri risanju. 

UGNE METODE: • Verbalno - tekstualna ob tabelski sliki, utnem listku, krizanki, 
• ilustrativno-demonstrativna ob prikazovanju videoposnetka 

in prosojnic, risanju. 

UGNA SREDSlVA:· Videokaseta Nazaj skozi Cas, 
• grafoskop s prosojnico, projekcijsko platno, tabla, 
• ucni listi z vajami, krizanko 

Didakticna struktura ure 
Elape ali faze 
1. PRIPRAVLJANJE/UVAJANJE (4 min) 

Dijaki opisejo pohistvo, ki ga vidijo na prosojnici, in ugotavljajo, vcem se razlikuje ad danasnjega. 

2. OBRAVNAVANJE NOVE SNOVI (20 min) 
10 min videoposnetka in izdelavaja vaj 

3. UTRJEVANJE 
Resevanje krizanke 
Iskanje napak 
Po utrjevanju sledi RISANJE: 

(12 min) 

(5 min) 

4. PONAVLJANJE/PREVERJANJE (4 min) 
Z vprasanji ponovimo in preverimo znanje. 
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Odlocila sem se za kombinirano ucno uro, ucni cilji pa so bili, da 
dijaki spoznajo drugacnost bivalne kulture v preteklosti, razvijajo 
sposobnosti opazovanja in risanja, nastejelo poglavitne znacilnosti 
pohistva v obdobju gotike in renesanse in jih tudi prepoznajo ter 
razvijajo sposobnost natancnega izraZanja ob spoznavanju 
novih besed. 

Ucne metode so ilustrativno-demonstrativne ob prikazovanju 
videoposnetka in prosojnic ter verbalno-tekstualne ob delovnih 
listih in kriZilnki. 

Ucna sredstva so bila grafoskop s prosolnico in platnom, ucni 
listici s kriZanko in besedilom z napakami, videorekorder, televizija 
in videokaseta. 

Potek ucne ure 0 razvoju bivalne kulture 
V gotiki in renesansi 

Motivaclja 

Ker nimamo ucbenika, sem uporabila razl icno literaturo in 
odlomke videoposnetka (navedeni so na koncu prispevika) . Treba 
je bilo narediti izbor znanja, ki ga je smiselno posredovati dijakom, 
in se omejiti na cim bclj konkretne podatke, ki bodo ostali v 
spominu, saj je 510 za program niZje poklicne sole. 

Kot motivacijski uvod sem uporabila prosojnico s pohistvom iz 
gotike, dijaki pa so se ozrli po ucilnici in ugotavljali razlike med 
gotskim in sedanjim pohistvom. Ugotovili smo, da je bilo gotsko 
pohistvo bclj masivno, tezje, redko in dragoceno in so ga imeli Ie 
bogatejsi Ijudje. 

fr\J~ ........ -

Skrinja - klop, NemCija, konec 15. stoletja 

Obravnavanje nove snovi 

Dijaki so si ogledali odlicen videoposnetek 0 gotskem in nato 
o renesancnem pohistvu in notranlscini prostorov. Izbrala sem 
dva kratka odlomka, ki govorita 0 gotiki in renesansi, posneta v 
Mestnem muzeju v Ljubljani, kjer voditellica oddaje pripoveduje 
o pohistvu, oblecena v oblaCila tistega casa in ob ustrezni glasbi. 
Tako so si dijaki lahko zelo konkretno predstavljali zgodovinska 
obdobja, pohistvo, bivalno kulturo, glasbo in oblacila - dobili so 
celovit vtis 0 obravnavanem casu. 

Po ogledu dveh odlomkov 0 pohistvu gotike in renesanse so 
dijaki dobili delovne liste in jih dopolnili. Delovni list je bil namesto 
ucbenika, saj ga za to podrocje ni. Posamezni dijaki so glasno 
brali, in ko so nasli manjkajoco besedo, so jo vpisali, zapisovala 
pa sem jih tudi na tablo. Tako na tabli ni nastalala klasicna tabelska 
slika. Ta se je pojavila sele, ko so dijaki delovni list v celoti izpolnili, 
in sicer je bila to prosojnica delovnega listica z ze vpisanimi 
manjkajocimi besedami. Tezje, daljse nove besede smo tudi skupaj 
veckrat glasno prebrali. 

1. Oelovni list (obenem tudi tabelska slika) 

Zgodovina pohistva gotike in renesanse 

Gotika 

Sprva so tako hise kot pohistvo zanje izdelovali tesarji, zato so 
bile klopi, mize, skrinje grobe in velike. Na prehodu iz 15. v 16. 
stoletje pa se od tesarjev locijo mizarji, ki delajo nnanjse kose 
pohistva. Vsestranski kos pohistva v gotiki je bila skrinja. Ce so 
skrinji dodali naslonjalo, so dobili klop. Sedeli so ob dolgih in 
ozkih mizah. Osrednja tocka sobe je bilo odprto oanjisce. Ker ni 
bilo kopalnic, so uporabljali umrvalne omarice. 

Renesansa 

Renesansa se je zace/a v Italiji V renesansi so zaceli posnemati 
antiko Cas starih Grkov in RJlnijanov 5e vedno je bila skrinja 
pomemben kos pohistva, lN8ijavila pa se je tudi ie omara kamor 
so obeSaJi obieke, da se niso zme6kale. MnoZK;no 5e je lN8/javil 
stol, ki je nadomestil teike got5ke klopi. Pajavi se oblazinjeno 
pohistvo in rodi 5e nov poklic - tapetnik 

Ponavljanje 

Dijaki so dobili krizanko, ki so jo resevali v dvojicah. Iz kriZilnke 
so dobili geslo, ki sporoea najpomembnejSa pokIica pri oblikovanju 
tedanjega pohistva. Dijaki so delali vdvojicah, kjer je slo teze, sem 
pomagala. Ko je voona dijakov reSila kriZanko, smo napisali resitve 
na tablo in preverili, ali so jo vsi pravilno resili. Pri tem so si dvojice 
med sabc pomagale. 

Krizanka 

~T I K A 
T AP E T N I K 

S T 0 L 
I RI E N E S A N S A 

0 M A.R A 
G 0 nl K A 

0 G [N J I S C E 

Q~M A R I C A 
I T A L I J 

M I \.Z A 
N [A S L 0 N J 

s K~R I N J A 

1. cas, ki ga je posnemala renesansa 
2. clovek ki oblazini poh istvo 
3. sedalo za enega cloveka 
4. obdobje, ki posnema anliko 
5. ce postavimo dye sknnji drugo vrh druge, naslane ... 
6. obdobje pred renesanso 
7. osrednja locka sabe je bilo odprlo .. 
8. umivanju je sluzila umivalna " 
9. deiela, kjer se je zacela renesansa 
10. pohistvo, ob katerem jemo 
11 ce skrinji dodamo '''. dobimo klop 
12. vsestranski kos pohislva v gOliki 

AI 

A l L io l 
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Po uspesno reseni kriZanki so dobili dijaki se en ucni list s 
podobno vsebino, kot so ga ze dobili, Ie da je pri tem ponagajal 
tiskarski skrat in vanj vnesel nekaj napak. Nalase sem Izbrala zelo 
preproste in smesne napake, da bi jih dijaki tim prej opazili. Njihov 
smeh je pokazal, da so napake odkrili in zelo so jih zabavale. 
Hkrati je ta smeh tudi odkril sposobnejSe med njimi - ti so namre6 
napake v nekaj minutah opazili in tudi razumeli smeSen pomen. 

2. Oelovni list 
Pred saba imas list s podobno vsebino, kot si jo ze bral. V 

besedilo pa je tiskarski skrat skril pet napak. Obkrozl jih, jih napisi 
Spodaj levo na erto, desno od njih pa pravilne resitve. 

Zgodovina pohistva gotike in renesanse 

Gotika 

Sprva so tako hise kot pohistvo zanje izdelovali tesarji, zato so 
bile klopi, mize, skrinje grobe in vel ike. Na prehodu iz 15. v 16. 
stoletje pa se od tesarjev locijo kuharji, ki delajo manjSe kose 
pohistva Vsestranski kos pohistva v gotiki je bila skrinja. Ce so 
skrinji dodali naslonjalo, so dobili klop. Sedeli so ob dolgih in ozkih 
mizah. Osrednja tocka sobe je bilo odprto stranisce. Ker ni bilo 

Preverjanje 

Odlocila sem se za frontalno ucno metodo s klasicnim 
preverjanjem. V nekaj minutah je vsak dijak dobil po enD vprasanle 
o temeljnih novih pojmih te ucne ure, ponovili smo nove besede in 
utrdili snov. 

Dijaki so dobili domaeo nalogo, da si ogledajo pohistvo doma 
in skusajo v pogovoru s starsi ugotoviti njegovo starost, bolj 
zanimive, morebitne starejse kose pa naj tudi skicirajo. 

kopalnic, so uporabljali umivalne omarice. utna ura 0 blvalni kuitun 

Renesansa 

Renesansa je Z8eela v ftaflji. V Casu renesanse sozaeeli posnemali 
anliko, Cas slarih Siovencev in Rimljanov. ole vedno je skrinja 
pomemben kos pohislva, pojavila pa se je ludi i.e omara, kamor 
so obeSaIi klobase, da se niso me6kale. Mnoi.icno se je uveljavil 
slol, ki je nadomeslil lei.ke golske klopi. Pojavi se oblazinjeno 
polllSlvo In rodi se nov poklic - lapelnik. 

NAPAKA ! PRAVILNO 

resonance renesanse 
kuharji mizarji 
stranisce ognjisCe 
Siovencev Grkov 
klobase obleke 

Po tem zabavnem ponavllanju in preverjanju natancnosti branja 
dijakov so Ie-ti skicirali po lastni izbiri se po en kos renesancnega 
pohistva, saj je sposobnost opazovanja in risanja na lesarski Soli 
zelo pomembna. 

Omara. NemCija 16. siol 

Kako pou6evati zgooovm na nilli pokIlCni Soli, J8 tema clanka, 
kl nam predstavlja zdruZevanje lesarske stroke z zgodovlno. 
Sama ucna snov Ie omelena na najnujnejsi obseg, najve6jl 
poudarek je na pnkazovanju, ponavllanju In utqevanju Po 
uvodu ob ogledu pohistva na prosojnicah in pogovonu sledi 
ogled odlomkov videoposnetka 0 pohistvu gotike in 
renesanse Dijaki nato snov utrdijo se ob kriZanki In zabavnem 
delovnem listicu, na koncu pa pohlstvo se skiciraJO 
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SKOZI OESET TABORISC - OELO Z BESEOILOM 
Uvod 

V prispevku zelim predstaviti ucno uro, ki 
sem jo izvedla z ucenei v osmem razredu 
osnovne sole, in navajam aktivnosti, ki so 
jih izvajali ucenci. Ucna ura je minila v 
delovnem in prijetnem vzdusju in jo 
priporocam tudi yam. 

Decembra 1998 je revija Sorec objavila 
zapiske pokojnega slikarja Ivana Miklavca, 
z naslovom Skozi deset laborisc, ki na 
prijeten in zanimiv nacin opisuje svojo 
medvojno pot - pot vojnega ujetnika stelAlka 
523, po okupirani Evropi, stike z okupatorji 
in gol boj za preZivetje, ki ga je yes Gas pod
piral smisel za humor, tovaristvo in misel na 
svojO mlado druzino. To zgadbo je prebralo 
nekaj mladenicev in mladenk in priznalo, 
da je zanimiva. Besedilo govori 0 zMjenju 
Ijudi (v glavnem vojnih ujetnikov) med vojno, 
o njihovih vrednotah in potrebah. 

Ucenei med rednim poukom spoznajo 
zelo slab polozaj civilnih ujetnikov, ki pa se 
je zelo razlikoval ad polozaja vojnih ujet
nikov Vojni ujetniki so bili »zasCiteni .. z 
meddrZavnimi pagadbami, eivilni pa sa bili 
prepuseeni nemilosti okupatorjev. UCenci 
lahko iz prebranega skJepajo na privlegiran 
poloZaj vojnih ujetnikov ter ga primerjajo s 
polozajem civilnih ujetnikov. Civilni ujetniki 
so v taboriscih izgubljali clovesko dosto
janstvo in najveckrat tudi zivljenje. Vojni 
ujetniki, veeinoma intelektualei, pa so blli 
kaznovani z odvzemom svobode ter 
obCasnim pomanjkanjem hrane in udobja. 
In ta knj lga nazorno, s sliko in besedo, 
opisuje poloZaj nesvobodnih intelektualcev, 
ki jim tudi v tezkih razmerah ni posel smisel 
zahumor. 

Priporoeam, da ucenei preberejo kratek 
povzetek, pregledajo slike, ki jih je avtor risal 
v ujetnistvu, in ob tem ponovijo potek druge 
svetovne vojne, adpor starojugoslovanske 
vojske in polozaj ujetnikov med drugo 
svetovno vojno. To obdobje je danasnji 
mladini ze precej addaljeno, literature 0 tej 
temi pa ne prebirajo. Zato se mi zdi ta 
pripoved tako zelo pomembna. 

Priporocam, da se uCitelj pogovori z 
ucenei 0 tej pripovedi, predstavi slike, 
zemljevid in ucenee uvede v samostojno 
dele z besedilom. Predlagam razlicne 
aktivnosti, ki jih izvedejo ucenei pred 
branjem, med njim in po njem. Ves cas je 
na razpolago uCitelj, ki jim postreze z 
dadatnimi podatki 0 tern obdobju. Mogoce 

se bo kdo ad uCeneev adlocil, da prebere 
tudi knjigo (565-566 Revija za zgadovino, 
literaturo in antropdogiJO Borec, st. 50, 1998, 
samostojna publikaeija). 

Kratka vsebina 

Skozi deset taborisc 

Ivan Miklavec - Mik, slikar in pilot, je 
docakal zacetek II. svetovne vojne na 
oroznih vajah na letaliscu v Banjaluki. V 
soncnem nedeljskem jutru se je vsak 
posvetil svojemu delu. Mik je poletel proti 
Dunaju, odvrgel4 bombe, bil zadet in rroral 
zasilno pristati Resitev s padalom ni bila 
mogoea, saj niso imeli vgrajene adprtine 
za skakanje. Tako so s hitrostjo 230 
kilometrov na uro leteli proti njivam in se 
postavili na glavo. Svoj tragikomicen vojni 
luping je konGaI ziv - tada za zico. Njegovi 
domaCi tega niso vedeli, saj sta bili v 
casopisu objavljena vest 0 njegovem 
strmoglavljenju in celo njegova osmrtnica. 
Zandarji so ga adpeljali na zasliSanje na 
Dunaj, med potjo pa je videl dolge kolone 
vojakov, ki so se pomikale proti Balkanu. 
»Nadljudje« na Dunaju so mu pokazali 
zemljelAd nove Evrope. 

Njegovo nemsko vojno ujetnistvo se je 
zacelo v Frankfurtu. Prispel je v manjse 
taborisce z grozeeo zico in prevzel ga je 
obCutek velikega ponizanja. Ni vedel za 
koliko Gasa mu je bila advzeta svoboda. 
Nemski major je prisel v barako na vljuden 
pogovor, pregledal je Mikove osebne 
predmete in ga celo pagostil z vinom. Mik 
se je nato preselil med zajete angleske 
pilote. Anglezi so bili dobro preskrbljeni z 
domacimi paketi in dobrine so radi delili A 
z vsakim dnem je rasla misel na beg. Pod 
neko posteljo se je zaCeI, pod neko barako 
nadaljeval in stalno daljSaI podzemski rov. 
V treh dnevnih in nocnih izmenah so skrivaj 
adnasali zemljo iz rova in jo razsipavali po 
praznini pred barako. Angleski piloti so se 
veekrat prebili na svobodo, ki Ie niso dolgo 
uZivali Vednosa jih polovli in pripeljali nazaj. 
V tern taborisCu je Mik ostal do konea aprila, 
ko se je preselil v taborisce ob Baltskem 
morju. To taborisce v Barthu je bilo mrzlo, 
dnevni obrok kurjave sta bili dYe koeki 
premoga na osebo. Spet se je znasel med 
tujci, veeinoma Cehi Bili so lacni, drZavni 
obrok hrane sta predstav1jala dva krompirja, 

malo kruha in veliko kuhane vode z 
dodatkom repe ali korenja. Mik je dobil 
svojo jetnisko stevilko 523. V Nemciji so 
takrat umirale stevilke, ne Ijudje. Izjemen 
nemskl porocnik pa je Miku priskrbel oljnate 
barYe in tako je lahko portretiral svole 
tovarise ad jutra do veeera. Dobil je eelo 
svojo sobo in jo preuredil v atelje. Sredi vse 
puscobe taborisGa je bil pri svojem delu 
zadovoljen in skoraj srecen. V osmih 
mesecih bivanja v Barthu je izdelal 72 
portretov. Sicer pa so se ujetniki zabavali 
na razliene naCine: igrali sa karle, Sail, tenis, 
nogomet. vrtnarili, imeli svoje gledalisce, 
onkester, skrbeli za macke, brali, pisaii, slikali 
in stavili Prejemali so celo skromno plaw v 
bonih, ki sa jih lahko zapravili za nakup skar
tiranega blaga v kantini Ko se je Mik vk/juCiI 
v to zivljenje, so ga Nemei obvestili, da 
Jugoslovani adhajajo domov »Rojeni ste 
na ozemlju, ki si ga je prikljuCila Italija, postali 
ste Italijanil« Pred adhadom bi Nemeem 
moral razkrti angleske nacrte za beg, a tega 
ni naredll, zato je moral se nekaj Gasa ostati 
ZaCeI se je priprav1jati na dolgo, mrzlozimo: 
vse stene je oblepil s paprjem in obesil vse 
svoje slike. Na leseni pod sabe je v piclih 
dveh urah narisal imitaeijo perzijske 
preproge, ki je postala zelo slavna in sa jo 
obCudovali vsi, eelo Nemci Z zimo pa mu 
je zacelo pesati zdravje, obolel je za 
malarijo. V taborisce pa so prihajali vedno 
novi ujetniki, veeinoma Rusi, ki so prinaSali 
vesele novice 0 zmagah nad Nemei. 

Sredi novembra je odsel z vlakom v 
OsnabrOck. Prtljago je pustil na koladvoru 
in komandanta novega taborisca prosil, 
naj mu jo gre nekdo tja iskat. Bilo je drzno 
dejanje, a je uspelo Ob pregledu prtljage 
so se Nemci cudili angleskim dobrotam v 
nahrbtniku. Veeina tamkajsnjih ujetnikov so 
bili shirani Jugoslovani V njegovi baraki so 
bili Srbi in Siovenei, Hrvati sa se veeinoma 
ze vrnili v svojo NOH (Nezakonsko dete 
Hitlerja). Ujetniki so bili lacni, spali so na 
posteljalh v treh nadstropjih. Pckriti so bili s 
papirnatimi vrecami, napolnjenimi z 
zaganjem in milijoni bolh. Med barakami je 
evetela cma borza, kartali in kockali so za 
denar. Negativnezl pa so bili v manjsini, 
ceprav so najbolj padli v oci Vecina je 
studirala, pisall sodnevnlke, igrali sah, peli, 
igrali Sirene so se pagosto oglasale, saj 
so angleska letala preletavala mesto. Tudi 
domacini so tedaj prisli k taboriscu, saj so 
se tu poCutlii bolj vame. 

-
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Prvega decembra je spet krenil na pot, 
s poveeanim stevilom risb v torbi. Prisel je v 
Hemer, kjer naj bi opravili Ie dezinfekcijo, 
nato pa bi sli na italijansko obmocje. Tu je 
delal tudi slovenski zdravnik, ki je zaporni
kom preskrbel zdravila, jim razkuzil obleke. 
Zmrzovali so vse do ponovnega adhoda 
proti Dunaju. V naslednjem taboriscu 
Kaisersteinbruch, naj bi ostali Ie en dan, 
zaradi karantene pa nihce ni smel oditi. Bili 
so prezebli (- 33° C), lacni, uSlvi, brez vode. 
Selili so se sele februarja. Dunaj je bil kot 
izumrlo mesto, Ijudje potrti, mrki, Judie z 
rumenimi Davidovimi zvezdami na prslh, 
trgovine zaprte. Taborisce Ganserndort je 
bila preurejena gosja farma. Bivsi lastnik 
farme, Jud, je bil tu zaprt med prvimi. Tudi 
tam naj bi ostali Ie nekaj dni, a hud mraz je 
onemogocal transport. Siovenski zdravnik 
je tu obcasno delal tudi kot zobozdravnik 
in Nemcem vneto pulil zobe za cigarete. V 
taborisce pa so prihajale komisije, ki so 
sprejemale ali odklanjale svoje .. nove 
d,zavljane«. Prisel je tudi mlad, eleganten 
Italilan, ki je v imenu imperija prevzemalljudi 
za transport v Italijo. Siovenci so se tako 
spet selili. Mimo Gradca so prisli na slo
venska tla. V Lazah so prestopili mejo med 
Nemcijo in ItaliJO in sli dalje proti Reki. Tam 
so jim pobrali ves denar in druge drobnarije 
ter Jih zapni v .. kietko<, kjer pa so lahko adprli 
okna in uzivali sonce, pomlad In pogled na 
moqe. Hrana je bila slaba, a lahko so kupili 
sadje v kantini. Prihajali so tudi paketi ad 
doma, ki pa so jih vestno praznili Italijani. 
Svojevrstno propagando so po taboriscu 
sirili cetniki, ki so novacili borce za 
bratomorno vojno. V taborisce pa so 
dovaZali vedno nove tovornjake civilistov, 
tudi zensk in otrok. 

Mik se je od tu znova seli!. Preko Rima 
so sli do doline Sulmone. Vroce sonce, 
zelezne postelje, pogosti zbori, crna borza, 
spopadi rned soujetniki so bile znaCilnosti 
tega taborisCa. Sirila se Je apaticnost, ni brio 
vode, a so vseeno urejali dvorisce, naredili 
gredice in sportna igrisCa. Mik je s freskami 
okrasil stene kapelice ter svoje barake in 
obednice. 

Oktobra se je skupina ujetnikov selila na 
sever, v Garessio. Nastanili so jih v hotelu. 
Bili so ceta izmucenih klativitezov, ki jo je 
opijanilo razkosje novega zapora. Imeli so 
zracne sobe, prave postelje, kopalnice, 
skratka spet so prisli v civilizacijo. Hrana pa 
je bila zanic. Uspeli pa so kupiti aparaturo 
za zvocni kino in v Milanu so si izposojali 
filme. Tako so bili na tekocem z novicami. 
Zavezniska letala so pogosto preletavala 
sever Italije in veliko noci so prebedeli. Posto 
so dobivali Ie obcasno, pakete ad doma 

ali ameriskega Rdecega kriza Ie po delckih. 
Pisrno od bivsih anglesklh tovarisev v 
Barthu Ie potovalo vec mesecev 

Prvega maja 1943 je sel Mik spet na pot 
- tokrat domov. Prek Trsta in Reke do 
Ljubljane. Do komande mesta v Ljubllani 
so ga spremlJali trile vojaki. .. Svobodni ste, 
lahko greste l« so bile besede, ki jih je 
zaslisal po 25 mesecih zapora in nego
tovosti. Vrnil se je k svoji mladi druzini, ki v 
popolni sreCi ni uzivala dolgo. V blokiranem 
mestu brez dela, denarja in hrane se je bitka 
za prezivetje nadaljevala 

DeJo z besedi/om 
Pred zacetkom del a ucitelj razdeli 

ucencem ucni list, na katerem so zapisani 
zanimivi stavki za pogovor - kot motivacija 
za nadaljnje delo, povzetek pripovedi Skozi 
deset taborisc, trditve ob katenh obnavljajo 
zgodbo, besedila za narek dvojic ter 
zemlJevid in slike - deja avtorja (slikarja in 
pisatelja, Ivana Miklavca). 

Aktivnosti pred branjem 
UCitelj z ueenci kratko ponovi poznavanje 

polozaja civilnih ujetnikov med drugo 
svetovno vojno; pokaZe knjigo ali samo 
predstavi naslov "Skozi deset taborisc« in 
ucenci ugibajo, 0 cem pripoveduje knjiga 
(katera taborisCa opisuje, cas dogajanja .. .); 
pripravi zemljevid na ucnem listu (slika 1) in 
ueenci opisejo pot ujetnika; ogledajo si slike 
(pisateljeve skice-slika 2) in ugibajo, 0 cem 
pripoveduje knjiga; preberejo povedi iz 
knjige (zapisane na ucnem listu) in skusajo 
odgovoriti na zastavljena vprasanja: 

I. ))GOlovo mi je navihana sojenica data v 
zihelko po/eg capita ludi (lviol1ski moIOl:« 
(KakSen pokJie je opravljal pisatelj?) 

2. 6. april 1941 instars!ovenski rek: Ce Ii melle 

s kal/1I1om, fudi jaz febe s "'nt/10m lie bam! 
(Na kaj se nana,a ta rek?) 

3. Seveda, Ilcmska vojska se roje vaz! z 
bencillom, nagrab!jenim v deielalI, 1..1 so fe 
deleine nell/!ike »Nove EVlVpe(c 
(Katere drz.ave so Nemci ze zavzeli pred 
napadom na Jugoslavijo?) 

4. Negibl/i, brez besed pos/usa/I/O pescm 
iviigajocega zraka, razbicGlIcga zaradi 
silne hitlVsn· padajocega letala. 
(Kdaj so Nemei napadli Jugoslavijo, kdo se 
jc uprl in kako se je koncal ta upor?) 

5. Postali Sll/O gosfje »velikega rajha(. 
(Kaj se je zgodilo z vojnimi ujetniki?) 

6. Dallfejeve besede » Vi, ki vstopite, vsak lip 

opllstite!« so oznacevale vstop v taboriyce. 
(Kaj ves 0 taboriscih?) 

7. Tistega dne, ko smo zvede/i, daje 5Z stopi/a 
v vojl1o z Nemcijo,je zavladalo med fIami 
nepopisllO veselje. 
(Kdaj se je to zgodilo in kaj je to pomenilo 
za potek druge svetovne vojne?) 

8. Rojeni ste l1a ozemlju, ki spada pod Italijo, 
poslali sle ]Ialijalli! 
(Kateri okupatOlji so zascdli Siovenijo in 
kako so sijo razdelili?) 

Aktivnosti med branjem 
Ucenci prebereJO kratek povzetek vse

bine knjige (na ucnern listu) in si ogledajo 
zemljevld, ki prikazuje potvojnega ujetnika; 
zapisejo besede, katerih pornena ne 
poznajo (npr. luping, Davidova zvezda, 
malarija .. .); primeljalno razmislilo 0 polozaju 
vOlnih in civil nih ujetnikov. 

Aktivnosti pO branju 
Ucenci poskusajo ob prilozenih slikah 

kratko ustno obnovtti zgadbo; nato pre
berejo naslednje povedi (ki so napisane na 
njihovem ucnem listu) in se odlocijo, ali 
trditev drii ali ne drii 

Mikje bi! italijanski stikar, ki so ga ujeli 
Nemci. V casu ujetnistva l1i smel stikati. Jugo
slol'allSko letal';;fVo se je nekaj dni upiralo 
nemskemll pritisku. V taboriScih so bili zapl1i 
sanlO Slovani. Nemci l1iso zapirali zensk in 
olrak Paketi so prihajali v taboriSca, a samo 
oocasno. Nemci so bili vedno nasillli do vojnih 
ujelnikol1. 

Med naslednJO pisno aktivnostjo si ucenci 
izmenicno narekujejo kratke sestavke. 
DelaJO v dvojicah, vsak ucenec ima po enD 
vrsto, naslednlo pa sodelavec. Skupal 
zapiseta sestavek. Izbrala sem tri zanimive 
pripovedi in uCitelj se odloci, kdo bo pisal 
dolocen sestavek. 

1. sprejem V taboriscu 
UcenecA 
Nadporocnik nas pozove, naj Izpraznimo 
zepe in vse lepo polozimo na mizo. Polo;;il 

(Ietalo, ki nam Ie bilo zaupano, pa je staio 
vec kot pet milijonov dinarjev), dva robca, 

sem imel zepno svetilko v letalskem kom
btnezonu, kjer je tudi ostala. PozneJe je 
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angleski major jo je vzel s seboj, pa so mu 
jo zaplenili, ko je hotel prestopiti svicarsko 

UcenecB: 

sem torej svoje zaklade: izposcjeno zapest
no uro, listnico z legitimacijo in 38 dinarji 

zavitek ibaric, vZigalnik, in glavnik. Vzel nam 
Ie Ie revolverje in legitimacije. K sreei 

izvrstno sluzila soujetim Anglezem pri 
kopanju rovov za beg iz taborisCa. Pobegli 

mejo. Cudna pota zepne svetilke in Ijudi. 

2. taborisce Barth 
UcenecA: 
Taborisce Barth je stalo na ravnih pescenih 
tleh, kakih 300 m od mrkega Baltskega 

urjenju. Tn mesece smo opazovali, kako sc 
z neizprosnimi povelji iz bivSih civilistov 

nemski oddelek s komando, pisarnami in 
straZarni - pred komando neogibna rdeea 

Sneg je segal do poovice barak, izpod streh 
so viseli ledeni kapniki. Neprestano je 

UcenecB: 

morja. Nikjer nobenega hriba, Ie nekaj dre
ves, po okoliskih ravnicah nemski rekruti na 

delali vojne robote. Taborisee je bilo razde
Ijeno v stiri oddelke: podoficirski , oficirski, 

nacisticna zastava s kljukastim krizem, ki 
so jo zjutraj obesali, zveeer pa nosili »spat«. 

Zvizgala burja, zrak je bil nasicen z morsko 
soljo, ki je povzroeala srbenje po obrazih. 

3. zanimivi tovari§i 
UcenecA: 
Vsi smobili sestreljeni letalci in rnnogi so 
piresli vtaborisee tOOi sedove svojih CLXJnih 

plamenov goreeih letal, iz katerih so se v 
zadnjih trenutl<ih resili s padali. Neki Poljak je 

reSii. Nekemu drugemu je letalo eksplo
diralo v zraku; ker pa je bil ravno tedaj kot 

zivl Tudi rnoja resitev se mi je zdela tem 
cudovitejsa, cim vee sem 0 njej razmisljal v 

Ucenec B: 

vOjnih dogodivSCin. Nekateri so imeli 
opekline in hude rane, povzroeenene od 

blodil 105 ur po rnorju, drugi je skoeil s 
padalom z visine sarno 70 metrov in se edini 

strelec v kupoli repa, je z reporn vred, brez 
padala padel z visine 1200 metrov - in ostal 

zimski tiSini dolgih ujetniskih noei. 

Ucenci pcnovno preberejo zapisani se
stavek, poskusajo si zapornniti vsebino. 
Nato se pomeSajo in si v skupinah pc trije 
ucenci pripovedujejo njegovo vsebino. 
Med tern »sodelovalnim ucenjem« si 
izrnenjujejo informacije, primerjajo svoje 
besedilo s prijateljevim, iscejo skupne, 
razlicne, dobre, slabe strani besedila, 
spoznavajo nove besede ter se skupaj uCijo 
na zanimiv, prijateljski nacin. 

Ob koncu ucne ure ucenci nastejejO ne
kaj besed, ki so si jih zapcmnili in se jirn 
zdijo pcmembne kot nOkostle pripovedi«. 
UCitelj jih napise na tablo. Da bi si jih ucenci 
bolje zapornnili , jih lahko glasno berejo z 
razlicnimi custvi: jezno, veselo, zalostno ali 
z oponasanjem tujih jezikov (npr. span
skega, angleskega, ceskega). Lahko jih 
uCitelj postopoma brise stable, namesto 
njih pa zapise dolocene znake - ucenci 
namesto znakov »berejo, besede, ki so si 
jih zapomnili. Iz besed napisejo povedi za 
doma60 naJogo: lahko obnovijO prebrano 
pnpoved, lahko tvorijo svoje povedi, lahko 
napisejo doloeene trditve, za katere se pri
hodnjo uro sosolci odloeajo ali drZijo ali ne. 

Shka 1 Ucm IIsl - zemlJevld 

lUMmi 
Predstavljam ucno uro: delo z bese
dilom pri pouku zgodovine v osmem 
razredu osnovne sole. Prebrala sem 
pnpovec vojnega uletnika, Siovenca, 
slikarja Ivana Mlklavca, ki Ie na zanlmiv, 
duhoVlt nacin oplsal (naplsalln narisal) 
svole dozlvljanje druge svetovne vojne 
- SVOj neuspel polet z letalom nad 
sovra.me cilje, strmoglavljenje, izgubo 
svobode ter dolgotrajno pot skozi deset 
evropskih tabonsc do konene svobode 
v okupiranlljubljani. Take zgodbe redko 
najdejO pot do osnovnoSoiske mjadine, 
saj ucenci ne preblrajo tovrstne litera
ture. Menim, da je to besedllo pnvlacno 
tudi za osmosolce in predlagam nekaj 
aktivnosti za njegovo obravnavo. Prila
gam ideje za izdelavo ucnlh listov, s 
katenmi uCenci samostOjno, ob podpcri 
In vodenju ucitelja, preblrajO besedllo, 
spoznavajO nove besede, zgodovtnske 
razmere tervrednotljO svoje zlVijenJSke 
Izkusnje s pisateljevimi. 
Ucitelj predstavi knjigo (naslov), prebere 
nekaj zanimivih stavkov, ki dajO temeljni 
vtlS 0 teml. Ucenci samostojno pre
berejo besedilo, poiscejo v njem 
dolocene Informaclje, ob shkah in 
zemjjevldu obnovijO pisateljevo pri
poved, prepoznajo pravilne In napaene 
povedi 0 temi, v dvojlcah zapisejo (si 
narekujejo) prigode avtorja, pripove
dUjejo 0 svojem besedllu sosolcern, 
Izluscljo osnovne besede. Pomembno 
je, da so ucenci ak/Nno vkllucenl v 
razlicne oblike dela. Upam, da bo 
besedllo nekatere ucence navdusilo, 
da bodo se kdaj v pnhodnostl segli po 
literatun, ki opisuj8 pomemben del nase 
zgodoVlne. 

Stika 2 PlsatelJeva sklca 
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Zgodovinska racunalniska delavnica I 
Ljubica Goricanec 

RAZMISUANJE 0 lIPORABI 
RAClINALNIKA PRI POllKlI ZGODOVINE 

V pnspevku predstavljam program Ro (Raeunalnisko opismenjevanje) pri pouku 
zgodovine. Zgodovino poueujem v soli, ki je bila v okviru projekta Ro izbrana kot osrednja 
sola za uporabo raeunalnika pri pouku zgodovine. 

Kako sem zace/a 

Najprej sem zacela iskati po literaturi in 
zbirati Ideje uporabnikov z drugih podrocil . 
Kmalu mi Ie postalo jasno, da je pot se 
precej neznana predvsem v pogledu 
metodicno-didaktiene priprave uene ure in 
navodil za delo z raeunalnikom. Ker se ni 
bilo izdelanih raeunalniskih programov za 
pouk zgodovine, sem si sama razdelila 
probleme v vee skupin: 

• Kako upostevati razliko med hitrimi in 
pOCasnimi ucenci, ki se se dodatno 
poveea zaradi razlik v obvladovanju 
racunalnika? 

Ta problem sem poskusala resiti z izbiro 
uene oblike dela v dvojicah. Dvojico sta 
sestavljala dva ueenca, ki sta se razliko
vala po sposobnostih in obvladovanju 
racunalnika Veliko pa sem slabsim ueen
cem pomagala tudi sama 

• Predznanje in interes za samoizobra
zevanje (nekateri ucenci imajo ze 
mnogo predznanja in informacij) 

Pri tem koraku nisem imela veejih tezav. 
Racunalniski pouk je ucence tako 
pritegnil, da ni bilo problemov z motivacllo 
ucno slabsih ucencev. Pouk pa je potekal 
skoraj tako kot pri klasicnem frontalnem 
delu. Ueenci, ki so bolj motivrrani, so 
poiskali vee informacij, ravno tako kot jlh 
usvojijo v razredu pri klasicni ucni uri. 

• Sposobnosti (slusne, braine, govome, 
motoricne) 

Tukaj so bile opazne precejsne razllke. 
Ueenci, ki hitro in dobro berejo, so hitro 
resevali zastavljene naloge. Tudi njihovi 
odgovori so bili boljsi. Pocasnejsi ueenci 
so morall neresene naloge dopolnlti s 
pomoeJO sosolca oziroma uCitelja. 

• Koliko problemov resevati z racunalni
kom? 

Tukal sem morala upostevati ueni naert, 
ueno enoto in temo ter okvir 45 minut. Na 
zacetku sem si zastavrla tollko uenih 
korakov, kot jih zahteva klasicna uena ura 
Ugotovila sem velike razlike med hltnmi 
in pocasnejsimi ucenci, zato sem za hitre 

in sposobnejse poiskala vee dodatnih 
nalog. Prepneana sem, da se da marsi
katera uena ura uspesno reallzirati v 45 
minutah, eeprav bi bila pri raeunal-niskem 
pouku primernejsa blokura 

• Ali mora biti racunalniski pouk obvezno 
diferenciran (vsaka ucna ural? 

Odgovor je odvisen od vee dejavnikov: 

• zadostno stevilo raeunalnikov, 
razmeroma velika ueilnica, vsak 
ueenec ima svoj racunalnik; 

• dobro raeunalnisko znanje 
(vsak posameznik sam poisce 
informacije) . 

V tem primeru je pouk lahko dife
renciran in indr.tidualiziran. Ce pa te stvari 
niso urejene, je mogoee ravno tako 
speljati kakovostno ucno uro pod 
vodstvom ueitelja raeunalnikarja in 
predmetnega ueitelja. Takrat lahko vsi 
ueenci resujejo enake naloge (Ie hitri 
dobijo dodatne). 

• Mogoee ne bi bilo slabo, da bi v 
osnovno solo uvedli predmet raeu
nalnistva, kajtl zelo tezko je vse ueence 
usposobiti za raeunalniski pouk Ie v okviru 
raeunalniskega krozka. 

Kdaj /ahko uporabimo 
racuna/nik pri pouku 
Uporabimo ga lahko pri razlicnih uenih 
zahtevnostih in razlienih etapah uene ure' 
• za razne izobrafevalne igre 
• za vaje in utrjevanje 
• za iskanje informacij in resevanje razlienih 

problemov 

Uporabimo ga lahko za specialne didak
tlene namene: 
• delovna priprava. 
• delovni listi. 
• razrednikova dela in podobno. 

Primer zgodovinske ucne ure 
racunalniski ucilnici za 6. razred 

Pri naertovanju uenih ur za racunalniski 
pouk sem ugotovila, da ta spremeni ueiteljev 
naein dela, kar pomeni, da mora biti 

drugaena tudi ucna priprava. Vsebovati 
mora jasna navodila in dejavnosti , ki jih 
ueenci resujejo med ucno uro. Utitelj in 
ucenec se znajdeta v novem odnosu in 
polozaju. Potek uene ure v raeunalniskl 
uCilnlci sem ueencem delno predstavila v 
predhodni ueni uri v razredu. Uene liste in 
zelo nataneno napisana navodila so dobili 
na zaeetku uene ure. 

V 6. razredu so ueenci za bazo podatkov 
uporabljali program Zgodovinski easovni trak. 

Poprej sem sama nataneno pregledala 
in analizirala vsebine CD-ROM-a ter jih pri
merjala z ueno enoto Evropa na udaru 
Vikingov. Na tej podlagi sem sestavila 
natanena navodila za deja in pripravila 
uene liste. 

Motivacija je potekala v frontalni obllki 
(delo z besedilom, pogovor). 

Nato sem ueence opozorila, da se bodo 
ob navodilih samostojno sprehajali po 
besedillh, brall, analizirali slike in karte ter 
postopoma resevali vprasanja na ucnih 
listih. Ker so dobro poznall program, so 
sodelovali zelo aktivno in z velikim veseljem. 
Bili so zadovoljni in dobro razpolozeni. 

Celoten potek ucnih ure je viden 
iz prilozenega ucnega gradiva 

Sklep 
Zavedam se, da raeunalnik ne more 

zamenjati tradicionalnih uenih oblik, ki niso 
nujno zastarele, ampak je Ie pripomocek, 
kl uvaja novosti med metode dela in je 
njegov temeljni cilj usposobiti ueenca za 
samostolno ueenje. Ustrezen racunalniski 
program poveeuje nazornost pouka, 
motiviranost in aktivnost ueencev. 

V obdoblU od leta 1994 do danes smo 
izvedli vee uenih ur ob racunalniku 
pripravill koristno gradivo (uene liste, 
navodilaza delo, uene priprave, gradlvo 
za ueenje in ponavllanje ... ). Nekal 
grad iva smo objavili na internetu na 
naslovu hrrp://zrssS.si/storitve.html. Sola 
je pripravila tudi dva seminarja za uC~elje 
na temo raeunalnik pri pouku zgodo
vine. Lansko leto smo uspesno izvedli 
prolekt dan Ro, ki je bil namenjen 
starsem in srrsi lavnosti. Vellko gradlva 
je vezanega na raeunalniski program 
Zgodovlnski easovni trak, ki ga s pridom 
uporabllamo pn pouku zgodovine. 

Uteratura in viri 

Skulj, Tomai. Raeunalnisko opismenjevanje - Od 
kod in kam? Revija za strokovna vprasanja 
tehnicne vLgOje, Ljubljana 1996. 51. 3, sIr. 3 

Zgoscenka Zgodovinski Casovni trak 
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Rajko Bratoi 

SOCIALNI VIDIKI SIRJENJA 
KRSCANSTVA (1.-3. STOLETJE) 
1. lacetki krscanstva: prostor in cas 

Za lazJO umestitev zacetkov krscanstva v cas in prostor 
naj uvodoma navedemo nekal splosno znanih dejstev. 
Krscanstvo je religija, ki se je uvellavila in koncno prevladala 
na ozemlju celotnega rimskega cesarstva s srediscem v 
Rimu, mestu, ki je priblizno tri tisoc kilometrov oddaljeno od 
dezele njenega izvora. Krscanstvo je izslo iz Palestine, od 
koder se je najprej razsirilo v Sirijo. V geografskem in 
kulturnem smislu gre za dezeli, ki sta na meji med rimskim 
cesarstvom (s teziscem v sredozemskem svetu) in vzhodnim 
svetom (s teziscem v mezopotamskem prostoru), ozemlje, 
na katerem sta se v kulturnem pogledu prepletala judovstvo 
in helenizem. Prvotna kulturna in etnicna pod lag a krscanstva 
je bil judovski svet v Palestini in v diasporah, ki so bile 
raztresene na ogromnem ozemlju vsega rimskega cesarstva, 
na vzhodu pa prek meja cesarstva tudi na Srednjem vzhodu, 
zlasti v mezopotamskem prostoru. Kot glavni izhodisei za 
siqenje krscanstva v zacetni dobi sta izstopali poleg Pales
tine dve vzhodni metro po Ii z mocnima ludovskima 
diasporama, Antiohija v Siriji in AleksandriJa v Egiptu. 
Predvsem iz teh treh zarisc se je krscanstvo koncentricno 
sirilo na vse strani, na Vzhod in Zahod, vendar z bistveno 
drugacnimi rezultati. 

Medtem ko je sirjenje krscanstva proti Vzhodu, na obmocje 
partske drzave oziroma od prve tretjine 3. stoletja 
novoperzijske ali sasanidske drzave, prineslo skromne 
rezultate, pa so bili rezultati sirjenja proti Zahodu blstveno 
pomembnejsi. Poglavitni vzrok za tak razvoj je drzavnopravna 
pripadnost iZhodiscnih dezel rimskemu cesarstvu . Prvi 
kristjani so bill podaniki rimskega cesarstva, zato je bilo 
slrjenje na druga podrocla v okviru iste drzave bistveno lazje 
kot sirjenje cez meje vzhodne velesile, ki je bila z rimsko 
drzavo v zelo pogostih sporih in stevilnih vojnah in je zato iz 
razumljivih razlogov skusala prepreciti kakrsnekoli vplive z 
njenega ozemlla. Ob tem velja upostevati dostikrat premalo 
upostevano dejstvo, da je v 3. stoletju prav tako surovo kot 
rimsko cesarstvo preganjala kristjane tudl sasanidska Perzija, 
ki je bila v tem pogledu uspesnejsa od rimske drzave. 

Ena glavnih znaCilnosti krscanstva v zgodnji dobi je, da je 
bila to izrazito mestna religija. V pomembnejsih mestlh , ki 
so jlh obiskali prvi mlsijonarji , so se izoblikovale krscanske 
skupnosti, ki so se imenovale »cerkve" (ekklesial). Na zacetku 
so bile to lahko zelo majhne skupnosti , z vsega ducatom 
pripadnikov. Mestno okolje in mestni nacin zivljenja sta dala 
tem skupnostlm bistveno vsebino. V vsakem mestu se je 
praviloma izoblikovala po ena skupnost, ki jo Ie vodil skof. 
Ta je bil teoreticno lahko izvoljen ze v primeru, ko je imela 
skupnost vsega dvanalst clanov. Ureditev skupnosti in njihovi 
medsebojni odnosi so se na splosno oblikovali v skladu s 
hierarhilo mest v rimskem cesarstvu. Tako je veljalo nacelo, 
da eim vecje je bilo mesto in cim pomembnejsa je bila 
nlegova vloga v drzavni upravi, tem vecja in pomembnejsa 
je bila krscanska skupnost v nlem. Vloga nekega mesta 
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(navadno mesto - glavno mesto province ali celo 
nadprovincialno sredisce - cesarska prestolnica) je bistveno 
vplivala na pomen in vpliv krscanske skupnosti v njem v 
odnosu do sosednjih skupnosti. Tako v zgodnji dobi 
krseanstva izstopajo po pomenu - poleg presto In ice 
cesarstva - predvsem glavna mesta provinc: poleg 
Jeruzalerna, Aleksandrije in Antiohije tudi Efez v Aziji, 
Kartagina v Afriki, Korintv Ahaji, Solun v Makedoniji, Sirmij v 
Panoniji, Salona v Dalmaciji, Akvileja v italski Deseti regiji, 
Lugdunum v Galiji itd. Rim Ie kot prestolnica drzave postal 
tudi prestolnica krscanskega sveta, pri cemer je postal a 
idejna in stvarna podlaga takega polozaja rimske skupnosti 
vloga apostola Petra kot voditelja prve krscanske skupnosti 
v Rimu. 

Seveda je treba upostevati ponekod precej velika odstopanja 
od tega razvojnega modela, ki temeljijo na vlogi posameznih 
sicer manj pomembnih mest v apostolski in poapostolski 
dobi, zlasti v maloazijskem prostoru. Kljub temu na splosno 
velja, da so apostoli svoje delovanje osredotocili na najpo
membnejsa mesta v drzavi (poleg Rima so to bila zlasti 
Aleksandrija, Antiohija in Efez; slika 1) . 

V etnicnem in kulturnem smislu je pomenila uveljavitev 
krscanstva vecje poenotenje drzave. Krscanstvo se je sirilo 
tudi v province, kjer vecina prebivalstva ni govorila latinskega 
ali grskega jezika, temvec domace jezike (npr. keltske v 
zahodni Evropi, ilirske in tracanske na Balkanu, punski in 
berberski jezik v Afriki, razlicne maloazijske in prednjeazilske 
jezike, kot so bili na primer armenscina in sirscina v azijskem 
delu drzave ali koptski jezik v Egiptu itd.) , latinscina in grscina 
pa sta bili marsikle Ie jezika uprave in visjih izobrazenih slojev 
prebivalstva. Krscanstvo je na tem podrocju bistveno 
prispevalo h kulturnemu in jezikovnemu poenotenju drzave. 
Cerkev je namrec v zgodnji dobi (pred 4. stoletjem) v svojem 
zivljenju (v liturgiji, v medsebojnih stikih) uporabljala izkljucno 
grski in latinski jezik, pri cemer je imela grscina zaradi etnicne 
in jezikovne zgradbe prvih skupnosti prevladujoci polozaj. 
K vse vecjemu kulturnemu in jezlkovnemu poenotenju drzave 
je v tej zvezi prispevalo tudi dejstvo, da se je krscanstvo 
razsirilo na Zahodu predvsem prek vzhodnih grsko govoreCih 
kolonil v velikih mestih, npr. v Rimu, Lugdunu, Akvileli, Saloni, 
Sirmiju, v skromnejsih dimenzijah tudi v Petovioni. Te kolonije 
Ijudi vzhodnega izvora so bile dostikrat pisanega, zelo 
razlicnega izvora, vendar so uporabljale en jezik (grscino) in 
so imele enD drzavno zavest (pripadnost rimskemu 
cesarstvu). Nastanek kolonij vzhodnjakov v vecjih mestih na 
Zahodu je v znatni meri posledica novih migracijskih tokov v 
rimskem cesarstvu od poznega 2. stoletja naprej , ki jih 
zaznamuje priseljevanje preblvalstva vzhodnega izvora, zlasti 
iz Sirije in Male Azije , na Zahod, medtem ko so migracijska 
gibanja v nasprotni smeri (znaCilna za pozno republikansko 
in zgodnjo cesarsko dobo) skoraj povsem opesala. 

2. Soocenje zgodnje krScanske in poganske druibe: 
podobnosti in razlike 

V prvem in drugem stoletju se je oblikovala vrsta krscanskih 
skupnosti v rimskih mestih (seveda z izrazito prevlado na 
vzhodu), ki so se sicer lahko med seboj precej razlikovale 
glede na velikost, notranJO ureditev, zgradbo, izroCilo ltd., 
vendar pa so v bistvu zivele na zelo podoben nacin. 
Krscanske skupnosti v zgodnji dobi zaznamuje znaCilen 
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zivljenjskr slog, po katerem so se razlikovale od drugo
verskega vecrnskega prebivalstva. 

Kristjani so se razlikovali ad svojih drugoverskih sadrZavljanov 
ze po svojem imenu. Ze v stiridesetih letih prvega stoletja se 
je v Antiohiji zanje uporabljal izraz Christiano! kot oznaka za 
Kristusove privrzence (Apostolska dela 11,26). Na zacetku 
je bila to oznaka za enD od ludovskih sekt, s sirjenjem 
krscanstva pa se je to ime splosno in povsod uveljavilo kot 
oznaka za pripadnike nove vere, ki jo je tudi poganska okolica 
vse bolJ razlikovala od judovstva. 

V mnogih pogledih se zivljenje kristjanov ni dosti razlikovalo 
od zivljenja drugih drzavljanov. Dva avtorja s konca drugega 
stoletja poudarjata podobnost med zivljenjskim slogom 
kristjanov in drugih prebivalcev cesarstva. Tako poroca Pismo 
Oiognetu (5,1-4; Enchiridion fontium, 89- 90 oziroma Oas 
fruhe Christentum I, 246-248, 443-444), da se kristjani ne 
razlikujejo od svojih sodrzavljanov ne po obleki, ne po nacinu 
prebivanja, ne po prehrani. V vseh stvareh, ki se nanasajo 
na zemelJsko bivanje, se prilagajajo navadam v dezeli, kjer 
zivijo . Tertulijan (Apologetieus 42,1-3) 0 zivljenju kristJanov 
poroca (v prostem prevodu po smislu): "Toda na nas racun 
gre se en oCitek, da smo namrec nekoristni v poslovnem 
iivljenju. Zakaj tak oCitek, ko pa zivimo skupaj z vami (pogani), 
jemo enako hrano, smo enako obfeceni, se enako obnasamo, 
imamo enake iivljenjske potrebe. Mi nisma bramani ali goli 
ind/jski modrijani, ne p rebivamo v gozdovih in kot izgnanci iz 
iivljenja. Zavedamo se, da dolgujemo zahvalo Bogu, 
Gospodu, Stvamiku: nobenega sadu njegovega truda ne 
zavracamo, vendar smo pri uZivanju teh sadav zmemi, da jih 
ne bi uiivali prek mere ali na napacen naCin. Taka obiskujemo 
forum, iivilsko tri nico, kopali5ca, gosti5ca, de/avnice, 
trgovine, javne trge, se ude/eiujemo trtnih dni in sklepamo 
posle; vse to pocnemo skupaj z varni, na tern svetu. Skupaj 
z varni opravljarno poklice rnomarjev, vojakov, krnetov, 
trgavcev, na razpolago vam dajemo svaje delo in sa dove 
svoje pnzadevnosti. Ne razumem oCitka, da srno nekoristni 
pri vasih poslih, ko pa iivimo skupaj z varni in je nase iivljenje 
odvisno od vas." Tudi vec drugih poroCiI kaze na to, da so 
kristjani ziveli na zunaj na obicajen nacin, da so se pojavljali 
v javnosti in S8 obnasali na podoben nacin kot njihovi 
drugoverski sodrzavljani. 

Ob vrsti enakih ali zelo podobnih zivljenjskih navad pa je 
treba poudariti tudr znacilne razlike, ki so locevale kristjane 
od drugega prebivalstva. Naj jih predstavimo po glavnih 
podrocjih: 

2.1 Zavracanje dolocenih poklicev in dejavnosti 
Po Hipolitu (Traditio apostolica 16; prim. Oas fruhe 

Christenturn II , 34- 37, 261-263) ne morejo postati ciani 
cerkvene skupnosti pripadniki dolocenih poklicev, ki so veljali 
za neugledne ali kar sramotne, ter takih, ki so bili izrazito 
vezani na poganski kull. Pisec navaja predstavnike naslednjih 
poklicev: zvodnik ali tak, ki vzdrzuje prostitutko, gledaliski 
igralec, kocijaz, dirkac z vozovi ali sploh vsak, ki se udelezuje 
javnih tekmovanj, gladiator ali kdor opravlja podoben poklic 
(Iovec na zveri v areni), prav tako uradnik, ki pripravlJa 
gladiatorske igre, poganski svecenik, varuh poganskih bozjih 
podob, sodnik ali mestni uradnik (ce nastopa v uradnem 
purpurnem oblacilu), prostitutka, njen moski poklicni vrstnik 
(I. i. effeminatus) , tisti, ki se je dal kastrirati ali ki "pocne stvari, 
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ki se Jih ne spodobi imenovati", dalje mag, carovnik, astrolog, 
napovedovalec prihodnosti, razlagalec sanj, izdeJovalec 
amuletov in ponarejevalec denarja. V cerkveno skupnost ne 
more biti vkljucena prileznica svobodnega stanu, prav tako 
ne moski, ki zivi raje s prileznico kot z zakonito zeno. 

Opravllanje poklicev, pri katerih Je kristjan prisel v tesen 
stik s poganstvom, je bilo omejeno oziroma dovoljeno samo 
v dolocenem obsegu. V prvi vrsti velja to za obrtnisko
urnetniske poklice, ki jih je bilo veliko in so dajali kruh stevilnim 
kristjanom Krist jan je lahko opravljal poklic kiparja ali slikarja, 
vendar pri tem ne bi smel upodabljati poganskih bogov. 
Tertulijanov spis 0 malikovalstvu iz leta 202/203 (De idololatria 
4--5,8; prim Das fruhe Christenturn II, 36-43, 263-266) kale 
na to, da je veliko kristjanov opravljalo poklic sakralnih 
obrtnikov ali umetnikov, da so se prezivljali kot slikarji, kiparji, 
graverji, zlatarji pa tudi zidarji in izdelovalci notranJe opreme 
pri gradnji templjev. Kot obrtniki specialisti so uzivali ugled 
in so za svoje delo prejemali primerno plaCilo. Ker so se 
zlasti krscanski zlatarji, izdelovalci bogovskih podob (arti
fices idolorum) , med njimi celo kleriki, prezivljali z delom, ki 
Je pomenilo posredno pospesevanje poganskega kulta, Je 
Tertulijan to pocetje z vso ostrino zvrnil in obsodil. Kristlanom 
opravljanja teh poklicev nacelno ni prepovedal, pac pa omejil 
s priporocilom, naj opravljajo v okviru svojega poklica samo 
tiste dejavnosti, ki niso v nikakrsni zvezi s poganskim kultom. 
V dobi preganjanj kristjanov so znani posamicni primeri, da 
so bili obsojeni na smrt krscanski mojstri, ki niso hoteli 
izdelovati podob poganskih bogov (I. i. "sancti quattuor 
coronati" na Fruski gori v blizini Sirmija; prim nazadnje M. 
Tomovi6, The Passio Sanctorum IV Coronatorum and the 
Fruska Gora hypothesis in the light of archaeological evi
dence, Situla 36,1997,229-239). 

Za kristjana se bolj sporen je bil vojaski poklic zaradi 
uporabe vsakovrstnega nasilja, ki ga krscanska vera 
prepoveduje. Po Hipolitu (Traditio apostolica 16; Das fruhe 
Christentum II, 34-37, 261-263) tisti kristjan, ki opravlja 
vojaski poklic, ne sme nrkogar usmrtiti; ce mu kaj takega 
zapovejo, se mora ukazu upreti. Prav tako kristjan ne sme 
dati vojaske prisege. Kdor zeli postati vojak, ne more biti 
krscen. Pri zavracanju vojaskega poklica in poudarjanju 
nacela nenasilnosti so se krscanski avtorji opirali na 
evangelije, kjer je obsodba takega ravnanja dvakrat izrecno 
sporocena kot Kristusova zapoved (Matej 26,50-54; Janez 
18,33-36; prim. tudi Luka 3, 12- 14). Kristusovo zadrZanje ob 
aretaciji, sodbi in usmrtitvi je bilo namrec zgled za zavracanje 
vsakrsnega fizicnega nasilja. 

KllUb temu so kristjani vstopali v vojsko, kjer so nUlno 
prihajali v raznovrstne stike s poganskim kultom (na primer 
pri vojaski prisegi) ali bili sooceni z ravnanjem, ki je bilo v 
nasprotju z naceli vere (razne obi ike nasilja). Prva omemba 
kristjanov v rimski vojski se nanasa na dobo markomanskih 
vojn v casu Marka Avrelija, ko naj bi krscanski vojaki 12. 
Jegije (s stalnim taborom v Meliteni ob Evfratu) v kriticnem 
trenutku bitke s Kvadi (174) na nenasilen nacin (z molitvijo) 
bistveno prispevali k rimski zmagi (Eusebius, Historia 
eccles/8stica 5,5, 1-6; prim. Das fruhe Christen turn II, 54-57 
in 27 1-272; kratko Bratoz, Krscanstvo, 34-37; Ist i, II 
cristianesirno, 30-35). Samo tako obliko opravljanja poklicnih 
obveznosti krscanskih vojakov je sredi 3. stoletja predvidel 
tudi Origenes: kristjani se bojujejo za cesarja z nebeskim 
orozjem, ki vec zaleze kakor zemeljsko. »Mi se bojujerno za 
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cesarja celo bolj kot drugi. Mi sicer ne gremo z njim na bOI, 
ko on to zahteva, pac pa gremo v boj za njega z lastno vojsko 
globoke vere, ki se bojuje prek prosenj. naslovljenih na 80ga.« 
(Contra Celsum 8,73-74; Oas fruhe Christentum II , 56-59, 
272-274) Porocila 0 obstoju vojakov krscanske veroizpovedi 
so za cas pred koncem 3. stoletja sorazmerno redka. Sredi 
3. stoletja je zanesljivo dokazan obstoj krscanskih vojakov v 
garniziji obmejnega mesta Dura Europos (prim. O. Perler, 
Zu den Inschriften des Baptisteriums von Dura Europos, v: 
Epektasis. Melanges J. Oanielou, Paris 1972,175 ss.), kjer 
so veckrat potekali hudi spopadl s perzijsko vojsko. 

Kako naj se obnasa krscanski vojak vvojni? Origen (Contra 
Celsum 8,73-74) je zastopal mnenje, da naj krscanski vojaki 
sodelujejo v vOJni Ie kot »sveceniki in bozji sluzabnikk Po 
mnenju Tertulijana (De corona 1,1-3; 11; Oas fruhe 
Christentum II, 58-64, 274-279) bi moral vojak kristjan zavrniti 
vojasko odlikovanje ali nagrado, ki bi imela pogansko 
vsebino (npr. venec - corona militaris). Vojaska sluzba je 
bila za kristjane nesprejemljiva zaradi cele vrste njenih 
sestavnih delov, kot so bili na primer vojaska prisega 
(sacramentum), zapovedano nasilno ravnanje (aretacija, 
mucenje, izvrsitev smrtne kazni ltd.), varovanje templjev, 
opuscanje sluzbe bozje (statio), sezig pokojnih (padlih) 
vojakov kristjanov. Vsekakor Je bila cela vrsta temeljnih 
sestavin vojaskega zivljenja nezdruzljiva s krscansko vero. 
Sorazmerno redki primarni viri (kat npr. nagrobniki) kazeJO 
na obstoj krscanskih vojakov v predkonstantinski dobi (Oas 
fruhe Christentum II , 66-67, 279-280). Nekateri vojaki 
krscanske vere so se na nezdruzljivost vojaske sluzbe z 
njihovim prepricanjem odzvali taka, da so dezertirali, kat kaze 
papirus iz Egipta (Oas fruhe Christentum II, 64-<)5, 279). Pojav 
sam je drzavna zakonodaja prepovedovala pod groznlo 
smrtne kazni, po zmagi prokrscansko usmerjenega Kon
stant ina pa je pojav obsodila tudi cerkev. Na koncilu v Arlesu 
314 je bil sprejet sklep (kanon 3) , po katerem je doletela 
kazen izobcenja, tj . izkljucitve iz cerkve, tistega vojaka 
kristjana, ki bi v mirnem casu dezertiral. Mnogi vojaki kristjani, 
ki so vztrajali v vojaski sluzbi, so prisli v neposreden konflikt 
z obstojecim redom v vojski predvsem pri izpolnjevanju 
vojaske prisege, saj je le-ta imela sakralni znacaj. Iz dobe 
preganjanj kristjanov je poznanih vec vojakov mucencev, ki 
jih je predvsem zaradl tega doletela smrt v raznih delih rimskega 
cesarstva (prim. J. Helgeland - R. J. Daly-J. P Burns, Christians 
and the Military The Early Experience, London 1987). 

Avtenticni dokumenti (ostanki oz. zapisi poslovnih pogodb) 
dokazujejo, da za kristjane taka rekoc ni bilo nobenih 
omejitev pri opravlj8nju trgovskih in denamih poslov. Kristjani 
so se lahko prezivljali s pomorskim prometom (viri dokazujejo 
njihova udelezbo pri trgovini z zitom in transportu na relaciji 
Aleksandrija-Rim; Oas fruhe Christentum II, 44-47, 266-267). 
Tudi pri opravljanju denarnih ali kar »bankirskih« poslov ni 
bilo ornejitev, saj je znan primer, da je pri tem sodeloval kat 
zaupnik celo neki skof (Oas fruhe Christentum II, 46-49). 
Prav taka so billlahko zaposleni v financni upravi na lokalnem 
ali drzavnern nivoju (prav tam, 48-49, 268-269). 

Od uglednih in lahko tud! donosnih poklicev Je bil deloma 
sporen uciteljski poklic (gl. v nadaljevanju 2.2.3). 
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2.2 Kulturno in druzabno zivljenje 

2.2.1 Obiskovanje gledaliskih 
in drugih javnih predstav 

Odnos kristjanov do gledaliskih predstav kat najbolj 
razsirjene oblike kulturnega in druzabnega zivljenja v anticni 
druzbi je bil odklonilen. Klemens iz Aleksandrije Je v spisu 
izpred leta 200 (Paedagogus 3,76-77; Oas fruhe Christen tum 
II, 98- 101, 296- 297) porocal a nevarnostih za Ciovekove 
nravi, spodobnost in osebno dostojanstvo, ki jih prinasa 
obisk gledalisca. Gledalisce je "kraj pokvarjenosti«. Opolzke 
in frivolne scene zbujajo pozeljive poglede, gledalci se 
eroticno vznemirjajo. Jezik in govor v gledaliscu nikakor ne 
moreta sluziti za zgled: neumne sale, opolzkosti, prazno 
blebetanle, vse to je brez vsakrsne vrednosti ozirorna je 
skodljivo. Njegov starejsi sodobnik Teofil iz Antiohije (Ad 
Autolycum 3, 15; Oas fruhe Christen/um II, 100-101 , 297-
298) je bil se ostrejsi. Kristjani ne srnejo obiskovati gledalisca, 
da ne omadezujejo svojih oci in svojih uses zaradi 
nemogocih stvari, ki jih tam predvajajo: tragedije, v katerih 
je predstavljen kanibalizem (npr. Tiestova pojedina), v katerih 
sta uprizorjena zakonolom in presustvovanje, ki ju ne 
zagresijo Ie navadni Ijudje, temvec celo bogovi. Krist jan mora 
biti v svojem zivljenju drugacen: krotiti in umirjati rnora strasti, 
biti mora vzdrzen, spostovati mora zakonsko zvestobo, paziti 
na cednostnost, nasprotovati krivicnosti in se truditi, da bi 
izkoreninil vse oblike gresnostl. 

Poganska stran je z nejevoljo gledala na nesodelovanje 
krscanske rnanjsine pri javnih prireditvah. Minucius Feliks 
(Oc/avius 12,5-6) poroca a ocitkih poganov, ki so v takem 
obnasanju videli pomanjkanje lojalnosti in odsotnost 
vsakrsne hvaleznosti do rimske drzave, ki jim omogoca mirno 
in spodobno zivljenje. Neki pagan ski razumnik je v 
polemicnem pogovoru razmisljal: »Mar niso Rirnljani zavladali 
svetu brez pomoCi vasega (ti krscanskega) 80ga, vladajo in 
izkoriscajo ves ta svet in so gospodarji tudi vam (ti krisljanom)? 
Vi pa ste zadriani in polni skrbi in se odpovedujete iivljenjskim 
radostim: ne obiskujete prireditev. ne sodelujete v svecanih 
sprevodih, javna slavja s pojedinami potekajo brez vas. 
Tekmovanja v cast bogov. irtvene jedi in pitne daritve v cast 
bogov na oitarjih vam zbujajo odpo( Do take mere se bojite 
bogov, katerih obstoj zanikate ' Ne zaljsate si glav z roinimi 
venci, ne disavite si teles z disavami; te uporabljate samo za 
mrtve, vence pa zavracate celo na grobovih, vi, bieda, 
prestrasena in usmiljenja vredna bitja, vendar usmiljenja nasih 
bogov. Tako za vas, nesrecnike, ni niti vstajenja niti iivljenja 
na tem svetu.« 

Podobne argumente proti obisku gledalisca kot Tertulijan 
je navedel sredi 3. stoletja rimski klerik Novatijan (De 
spectaculis 3, 1-2; Oas fruhe Christentum II , 102-103; 299-
300). Iz njegovega razmisljanja je razvidno, da so stevilni 
kristjanl kljub vsemu radi zahajali v gledalisce in svoje pocetje 
opravicevali stem, da Biblija tega izrecno ne prepoveduje. 
Pri tern so se oCitno sklicevali na nekaj mest v Blbliji_ki bi 
govorila nlim v prid (nastop preroka EliJa kat kocijaza v 2. 
knjigi kraljev 2,11 ali Davida kat plesalca v 2. Samuelovi knjigi 
6,14 ss.). Avtor je zavrnil taka razlago in poudaril, da v Bibliji 
nastopaJo take scene v vlogi slavljenja Boga, ne pa za 
zabavo in kat opravicilo za to, da bi gledali take neprimerne 
in nevredne stvari kat so klovnovski nastopi, presustvo, 
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Ijubezenske avanture In podobno. Didascalia apostolurum 
iz prve polovice 3. stoletla (2,61- 62; Das fruhe Christen tum 
II, 104-107, 300-301) izrecno odsvetujelo obisk gledalisca. 
Dolznost knstjana je, da obiskuje eerkev in ne gledalisca. 
Kako bo tisti , ki je zapustil Gospodovo eerkev in vstopil (z 
udelezbo pri gledaliskih predstavah) v druzbo poganov, na 
dan svoje sod be opravlcil svoje pocetje? Krist jan, ki hodi v 
gledalisce, je enak tistim, ki zahajajo tla zaradi svojega 
pozeljenja, da bi videli in slisali zgodbe, ki so jih napisali 
Ijudje in kl jih bodo privedle v vecni ogenj. Kristjani naj se 
izogibajo gledaliscu, ki je pogubna ustanova. Kdor obiskuje 
gledalisce, je enak poganom in bo pogubljen, saj je to 
pocetje pravzaprav svojevrstno malikovalstvo. 

Na podoben naCin je utemeljeval svoj napad na pogansko 
gledalisce tudi Laktaneq (Epitome divinarum institutionum 58; 
Das frOhe Chnstentum II, 106-109,301- 302) gledallsce kvari 
cloveka, zato se ga je treba izogibati, poleg tega spominja 
na poganski kult. Gledaliske in podobne prireditve se namrec 
prirejajo na poganske praznike in v znamenju poganskih 
bogov: gladiatorske igre v cast Saturna, gledaliske igre v 
cast Libera, eirkuske igre v cast Neptuna. Pn teh igrah (npr 
gladiatorskih) prihaja do najbolj odvratnih seen, kot je na 
primer uboj cloveka, ki je sam na sebi zlocin . V gledalisCih 
se prikazujejo razvrat, ineestna razmerja in uboj najblizjih 
sorodnikov. Igralei se obnasajo nesramno, posnemajo 
propadle zenske, s plesom izrazajo pozelenje. Ziasti so take 
prireditve skodljive za mlade Ijudi, ki osebnostno se niso 
dozoreli. Tekmovanja v eirkusu (dirke) se zdljo manj 
spotakljive, vendar je to Ie videz. Pri njlh pride do izbruhov 
navqaske strasti (fervor circensis) , ki vodijo ne Ie v prepir, 
temvec tudi v pretepe. Zato naj se knstjan izogiba vseh 
prireditev, da se ne bo zapletel v zanke pogubljenja. 

2.2.2 Obisk praznicnih prireditev in kopalisc 
Ker je udelezba pri poganskih praznikih veljala za 

malikovalstvo, so se moral i kristlani takih praznovanj 
izogibati. Origen (Contra Ce/sum 8, 21 - 23; Das frOhe 
Christentum 11,110- 115,302-304) je odsvetoval udelezbo 
pri poganskih praznikih z mislijo, da pravi kristjan, ki se 
dosledno drzi bozje postave, praznuje pravzaprav vsak dan, 
saj praznik ni nic drugega kot izpolnjevanje dolznosti. 
"Praznik dejansko s/avi tisti, ki izpolnjuje svojo dolznost, ki 
venomer moli in nenehno z molitvami daruje Bogu nekrvave 
daritve." 

Kristjani so zavracali tudi obisk kopalisc v primerih, ko je 
slo za ritualno kopanje (npr ob svitanju na Saturnalije), prav 
tako so zavracali t. i. ba/ena mixta (promiscua) , kopalisca, v 
katerih so se kopali moski In zenske skupaj. Pac pa je bil 
zanje sprejemljiv obisk kopalisc v obicajnih predpisanih urah 
(po Hadrilanovem zakonu od poldneva do vecernega mraka; 
prim. Tertullianus, Apologeticus 42,4; Das frOhe Christentum 
II, 114 in 304). Da je bil obisk kopalisc za kristjane nekaj 
obicajnega, kaze tudi epizoda 0 prihodu apostola Janeza v 
kopalisce v Efezu, ki jo posreduje Irenej (Adversus haereses 
3,4,3; Das frOhe Christen tum II, 114- 115, 305). Pri tem je bil 
zlasti sporen obisk t. i. mesanih kopalisc, kamor so oCitno 
zahajali tudi kristlani. Clprijan (De habitu virginum 19; Das 
frOhe Christentum II, 116- 117, 305- 306) je ostro napadel 
obisk takih kopallsc iz nravstvenih razlogov: ogledovati gole 
osebe nasprotnega spola In biti predmet ogledovanja za 
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osebe nasprotnega spola, oboje pomeni svojevrstno 
prostituiranje, saj zbuja cutnost in pozeljivost. Taka kopel 
cloveka ne otisti, temvec ga umaze in omadezuje. Obisk 
takega kopalisca se spremeni v spectaculum, v dejanje, ki 
Ie pravzaprav se bolj sramotno od obiska gledalisca. 
Kartaginski skof je na mlado kristjanko, ki je obiskala tako 
kopalisce, naslovil vprasanje: " ... obenem z oblaCilom se 
odlozi tudi telesna cast in sramezljivost, razknje se devisko 
telo, da bi ga ogledovali in ga otipavali. Razmlsli 0 tem, ali je 
taka (devica), ki je z drzno goloto odlozila sramezljivost, v 
oceh moskih se sramezljiva tudi potem, ko je oblecena." 
Ciprijanova obsodba obiskovanja mesanih kopalisc Ie bila 
upravicena. Ocitno je v takih kopalWh prihajalo do spotakljivosti, 
zato so jih (ocitno brez pravega uspeha) prepovedali razlicni 
eesarji v 2. in 3. stoletju, ki niso bili pod vplivom krscanskih 
predstav, npr. Hadrijan, Mark Avrelil in Sever Aleksander (Historia 
Augusta, Vita HadnEmi 18, 10; Vita Marci Antonini 23,8; Vita Severi 
Alexandri 24,2) . Veckrat se ponavljajoce prepovedi in opozorilo 
Ciprijana (ok. 250, torej pozneje od navedenih cesarskih 
prepovedih) kaiejo na to, da so se mesana javna kopalisca 
kljub vsemu obdrZala in da so jih mnozicno obiskovali. 

Od obicajnih oblik druzbenega in druzabnega zivljenja, ki 
se jih kristjani niso udelezevali, velja omeniti tudi slovesne 
pojedine ob cesarjevem rojstnem dnevu ali ob kakih drugih 
slovesnih priloznostih. V posameznih primerih to ni ostalo 
brez posledle. Ko je krscanski nizji oficir (centurio) Marcellus 
iz verskih razlogov odklonil udelezbo pri takem slavju in je 
zatem tudi odvrgel svoje vojaske insignije, je bil aretiran in 
zas lisan zaradi preloma vojaske prisege (sacramentum 
militiae). V skladu s tedanjo drzavno zakonodajo (prim. 
Digesta 49, 16,3, 13) je sledila obsodba na smrt (Acta Marcelli ; 
Das frOhe Christentum II, 116-131 , 306-308; Kristusovi 
pricevalci, 180- 182). 

2.2.3 Zavracanje poganske izobrazbe 
in poganske znanosti 

Kristjani so odklajnali pogansko izobrazbo. Najostrejsa 
kritika le-te sta bila Sirijee Tatijan (ok. 170) in African Tertulqan 
(ok. 210). Po mnenju prvega so gramatika, filozofija in druge 
poganske vede povsem brez vrednosti, sklleevanje na stare 
avtoritete (npr vel ike filozofe) naj bi bil popoln nesmisel 
(Tatianus, Oratio ad Graeeos 26, 1-8; Das frOhe Christentum 
11,70-73,283-284). Osnovnl pouk uCiteljev in na visji stopnji 
pouk profesoqev pomenita neke vrste malikovalstvo. Pouk 
je vsebinsko prazen, vrednost med seboj razlicnrh filozofskih 
naukov je niceva, brez 80ga, ki je resnicna modrost, je 
soocenje razlicnih naukov kot pogovor med slepim in gluhlm. 
Zaradi take vsebine pouka opravljanle uciteljskega pokliea 
za kristjane sieer ni bilo prepovedano, vendar pa je bilo 
sporno. Ker kristjani v zgodnjl dobi niso imeli svojih sol, so 
se morali ravnati po tedaj veljavnih ucnih temah, ki so 
razumljivo sledile izrotilu poganske izobrazbe (prim . 
Tertulijan , De idololatria 10; Das frOhe Christen/um II, 72- 77, 
284-287). 

Klemens Aleksandrilski (Stromateis 1,43- 45; Das fruhe 
Christen/um II, 76-81,288- 289) je zagovarjal bolj spravljivo 
stalisce do uporabe poganskega znanja pri izobrazevanju. 
Avtor je eenll pogansko znanle in ga ni vnaprej zavracal, 
vendar se je zavedal preteclh nevarnosti (npr. pojav herezij 
zaradi razlicnih gnosticnih filozofskih smeri itd.). To razvojno 
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pot je nadaljeval Origen, ustanovitelj prve krseanske sole v 
Cezareji (ok. 230), ki je prinesla produktivno sintezo 
krseanskega izroeila in poganske znanosti (Gregori us 
Thaumaturgus, Epistula ad Origenem 13; Das iruhe 
Christentum II, 80-83, 289-290). Program te sole je vseboval 
tudi branje filozofov in pesn ikov (z izjemo ateistienih), 
spoznavanje vseh filozofskih sol, ne da bi dajali kateri 
prednost. Ta zapis in vee mest v Origenovih spisih (Contra 
Celsum 1, 13; 3,81; Epistula ad Gregorium Thaumaturgum 
1,4; Das iruhe Christentum II, 82-93, 291 -294) kazejo na 
veliko duhovno sirino in strpno stalisee najvecjega ueenjaka 
zgodnje krseanske dobe, bistveno bolj strpno kot pol stoletja 
pozneje pri Laktancilu, pri katerem naletimo zopet na 
unicUIOeO kritiko poganske filozofije (Epitome divinarum 
institutionum 25,2-7; 27, 1; 36; Das iruhe Christentum II, 94-
97, 294-296). 

Oeitno sta v zgodnji cerkvi obstajali, podobno kot glede 
odnosa do drzave, dve razlieni naziranji. V istem casu, kot 
je Origen gradil izobrazbo na poganskem znanju, je neznani 
sirski avtor v spisu Didascalia apostolorum (1,6,1-6; Das 
iruhe Christentum II, 92-93, 294) povsem zanikal vrednost 
poganske izobrazbe, ki da je povsem zmotna in neuporabna. 
Temeljna misel kntike poganske izobrazbe je, da se dajo vsi 
segmenti poganskega znanja nadomestiti z vee kot 
enakovrednimi biblijsklmi temami. Biblija daje zanesljiv 
odgovor na vsa vprasanja, zato je neznani avtor posvaril 
kristjane z besedami: "Roke stran od poganskih knjig . 
povsem se vzdrii branja vseh tujih in hudicevih spisov.« 

2.2.4 Oruiina in zakon 
Tudi v drUlinskem zivljenju so se kristjani razlikovali od 

drugoverske okolice. Kot izhodisee za pravno in moral no 
oblikovanje krscanske druzine je sluzil znani odlomek iz 
Prvega Pavlovega pisma Korincanom 7,1-16. Po apostolovih 
besedah naj bi bil krseanski zakon zveza enakopravnih 
partnerjev in naj bi bil v naeelu nelocljiv; locitev je bila mOlna 
samo v primeru, ko eden od zakoncev ni bil kristjan (Das 
fruhe Christentum II, 243-245). Krseanski avtorji so kratke 
napotke apostola Pavia razlagali na bolj obsiren nacin in pri 
tem zavzeli stalisce do vprasanj, ki jih Pavel ni obravnaval. 
Tertulijan (De monogamia 9, 1- 2) je ok. 217 zastopal naeelo, 
da prepoved locitve velja tudi, ko eden od zakoncev umre: 
tisti, ki ga je Bog s smrtlo locil od zakonca, nal ne sklene 
nove zveze, kajti taka zveza bi bila proti bOlji volli; nasprotno 
pa je sredi 2. stoletja Hermas (Pastor, Mandata 4,4,1-4) 
zastopal mnenje, da lahko po smrti zakonca preliveli brez 
greha sklene drugo zakonsko zvezo (Das iruhe Christen tum 
II, 16-19,246-248) in to mnenje je - kljub nekaterim odporom 
- prevladalo. 

Posebej vprasljive so bile "mesane« zakonske zveze, ko 
eden od partnerjev ni bil kristjan. V primeru zveze kristjanke in 
pogana je lahko prislo do katastrofe, kakrsna naj bi se pripetila 
v Rimu sredi 2. stoletja (Justin, Apologia 2,2; Das iruhe 
Christentum II, 18-23, 248-249): krseanska lena premolnega 
stanu je skusala spreobmiti poganskega moza, ki je vrhu 
vsega livel zelo amoral no. Ker ta ni spremenil sVOJih zivljenjskih 
navad, ga je odslovila (repud/um) in tako prekinila zvezo z 
nlim. MOl se ji Ie masceval tako, da jo je pri oblasteh obtozil, 
da pnpada krseanski veri, kar je bi lo po vellavni zakonodaji 
kaznivo pod grolnjo smrtne kazni. "Mesanih" zakonskih zvez 
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je bilo oCitno precej, vendar jih viri dokumentirajo v veejem 
stevilu zlasti za poznoanticno dobo. 

Razbitje zakonskih (ali sirse drulinskih) vezi zaradi razlicne 
verske pripadnosti se omenla veekrat v easu preganjanj 
kristjanov. Pri tem se bolj pogosto kot spori med zakoncema 
razliene veroizpovedi (med viri legendamega znaeaja npr. 
Passio Anastasiae; prim. Bratoz, Krscanstvo, 214; /I 
cristianesimo, 378) omenjajo generacijski spopadi v druzini 
med otroki in starsi (med viri legendarnega znaeaja legenda 
o oglelskih devicah; prim. Bratol, Krscanstvo, 69 oz. /I 
cristianesimo, 91-92). 

V nasprotju z doloCili rimskega prava so krseanski avtorji 
zagovarjali moznost obstoja zakonske zveze med 
(pre mOl no) kristjanko in suznjem ali svobodnim nizlega 
pravnega statusa (Hippolytus, Reiutatio omnium haeresiarum 
9,12,24-25; Das iruhe Christentum II, 24-25, 252-253). Take 
zveze oeitno niso bile redke, vendar so se v praksi izkazale 
kot vprasljive. Oeitno je bilo premoznih stanu primernih 
moskih krseanske vere zelo malo. V skoraj tristoletni dobi 
od zaeetkov krseanstva do vlade prvega krseanskega 
cesarja Konstantina je zanesljivo poznanih manj kot dvajset 
pripadnikov senatorskega stanu (in se v tem primeru 
vecinoma zensk; vseh senatorejv je bilo v tem easu priblizno 
6000 1), ki so izpovedovali krseansko vero (Eck, Das 
Eindringen). Tako sta se kristlankam visjih druzbenih slojev 
odpirali dve moznosti: skleniti zakon s poganom (sicer istega 
ranga) ali pa skleniti zvezo s kristjanom nizjega pravnega 
statusa (z osvobojencem ali celo suznlem). Ker zveza s 
suznjem po rimskem pravu ni bila veljavna, so take zene veljale 
za neporoeene. Takih zvez oeitno ni bilo malo (Tertullianus, 
Ad uxorem 2,8), vendar so bile v praksi vprasljive. Hipolit 
poroea, da v takih zvezah krseanske zene niso hotele imeti 
otrok in so se odloeale za splav. Ker se take zveze niso 
obnesle, so jih pozneje oVlrali ali kar prepovedali, npr. na 
koncilu v Elviri (ok. 306), po sklepu katerega je bila zagrozena 
kazen tistim starsem, ki bi dovolili heeri skleniti tako zakonsko 
zvezo (kanon 16). 

Zakonska zveza je bila nelocljiva tudi v primeru oCitne 
zakonske nezvestobe. Po sklepih koncila v Elviri je bila lena, 
ki je brez pravega razloga zapustila svojega moza in zaeela 
liveti z drugim, izobeena (kanon 8); tista lena, ki je zapustila 
moza, ker jo je prevaral, se ni smela poroeiti z drugim; ee pa 
Ie to storila, je bila izobeena iz cerkve do trenutka, ko je njen 
moz umrl (kanon 9; Enchiridion iontium, 202; Das fruhe 
Christentum II, 24-25, 253) . 

Vee krseanskih avtorjev (Atenagoras, Supplicatio 35,6; 
Tertullianus, Apologeticus 9,8; Das iruhe Christentum II, 22-
23,250-251) strogo prepoveduje splav ali izpostavljanje otrok, 
pojava, ki sta bila v an tiki oeitno pogosta in 0 katerih so dosti 
razpravljali. Po judovski postavi (Exodus 21,22) so splav 
kaznovali denarno, pozneje (v prvem stoletju, kot poroeata 
Filon Aleksandrijski in Jozef Flavij ) pa je to dejanje veljalo za 
umor, pri eemer je moral biti v skladu s tedanjim medicinskim 
znanlem zarodek star vsaj 90 dni. Pri Grkih je splav veljal za 
nemoralno delanje, ki pa pravno ni bilo izenaeeno z umorom. 
Pri Rimljanih Ie veljal splav prav tako za nemoralno dejanje, ki 
je bilo od severske dobe dalje tudi kaznivo, vendar na zelo 
enostranski naein, saj je bila v takem primeru gmotno ali z 
Izgonom kaznovana zena zaradi delikta proti zakonskemu 
mozu. 



-

-

Zgodov na 

Kristjani so ze od zacetka splav kategoricno zavraeali in 
obsojali: zenska, ki naredi splav, je morilka in bo morala pred 
Bogom odgovarjati za svoje dejanje, pray tako je veljalo za 
umor izpostavljanje otrok. Ker je bil umor prepovedan, je bil 
po mnenju nekaterih avtorjev prepovedan tudi splav ne glede 
na dobo razvoja zarodka. Najstrozjo obsodbo je izrekel 
Tertulijan z mnenjem, da je splav vnaprejsnj i uboj, in to ze od 
trenutka spocetja zarodka. 

2.2.5 Po/aiaj iensk in suinjev 
v zgadnji krscanski druibi 

Vloga zensk je bila ze v prvih skupnostih velika. Med 
pripadniki rimske skupnosti, ki jih je apostol Pavel imenoma 
pozdravil (Pismo Rimljanom 16,1-17), je bila vsaj tretjina 
zensk. Pavel je na drugem mestu (Prvo pismo Korincanom 
11,3-12; 14,33-35) poudaril vecjo veljavo moskih v krscanski 
skupnosti: po njegovih besedah naj zenske ne bi nastopale 
v skupnosti in naj tako ne bi imele pravice glasovanja in 
odlocanja. 

Tako kot apostol Pavel so glede ocene vloge zensk nihali 
tudi zgodnjekrscanski pisci. Klemens iz Aleksandrije je 
poudarjal enako naravo moskih in zensk, zato je pripisoval 
obema deloma skupnosti enake kvalitete (Stromata 4, 59-
60; Das fruhe Christentum II, 6-9, 239-240). To je odraz vel!ke 
vloge zensk v krscanskih skupnostih, ki jo potrjujejo tudi drugi 
avtorti (Justin, Tatijan in Ciprijan). Nasprotno pa je Origen 
(Homiliaein Genesim 4,4; Das fruhe Christentum II, 8-9, 24G-
241) utemeljeval fizicno, versko in nravno inferiornost zenske 
v razmerju do moskega. Da so se zenske v krscanskih 
skupnostih 3. stol. ne glede na prevlado enega ali drugega 
gledanja precej uveljavile, dokazuje pojav diakonis kot 
pomocnic skofov (Didasca/ia aposto/orum 3,12; Das fruhe 
Christentum II, 10-11, 241). Tako kot so bili diakoni glavni 
skofovi pomocniki v skupnosti, je skof lahko izbral (ponavadi 
med vdovami) zenske, ki so se posvecale predvsem 
zenskemu delu skupnosti, opravljale razne karitativne 
dejavnosti (pomoc bolnikom, vzreja sirot, obisk zapornikov 
itd .) ter kot neke vrste "zen ski diakoni .. pomagale skofu pri 

n matura I 
Drugacen kot v rimski poganski druzbi je bil v zgodnji 

krscanski druzbi tud i odnos do suznjev in suzenjstva. 
Krscanstvo sicer suzenjskega stanu ni ukinjalo (prim. Prvo 
pismo Korincanom 7,2G-24; Pismo Ko/osanom 3,22-4,1), 
vendar se je odnos do suznjev spremenil. Suzenj je bil v 
verskem pogledu enakopraven clan skupnosti, zato so si 
nekateri kristjani nesebicno prizadevali, da bi svoje sobrate 
suznje z odkupom od poganskih lastnikov osvobodili (prim. 
Prvo Klementovo pismo, 55,2; Das fruhe Christen/um II, 124-
125; 312). Ker se je na Vzhodu ze zgodaj (v zacetku 2. 
stoletja) dogajalo, da so bili kristjani in obenem pripadniki 
iste skupnosti tako krscanski gospodarji kot njihovi suznji , 
je razumljivo napotilo (Didache 4,10-11; Das fruhe 
Christentum II, 124-125,312-313) , naj zivijo oboji v mirnem 
sozrtju, s sklepom: .Vi suznji pa ubogajte svoje gospodarje 
s strahom in spostovanjem kot podobo Bogal. 

Tudi zaradi bistveno boljsega obravnavanja suznjev kot v 
poganski druzbi je bil dotok suznjev v krscanske skupnosti 
sorazmeroma velik. Po Hipolitovem poroCilu (Traditio 
apostolica 15; Das fruhe Christentum II , 126-126, 313-314) 
je rimska krscanska skupnost v zacetku 3. stol. sprejela v 
svoje vrste veliko suznjev. Suzenj je lahko s krstom postal 
clan krscanske skupnosti, vendar Ie z gospoda'levim 
privoljenjem, sicer je brl zavrnjen. Ko so suznji postal! ciani 
skupnosti, so bili skoraj enakopravni drugim. Po drugr strani 
pa je cerkev stem, da je priznavala pravrce gospoda'lev 
(tudi pravico do kaznovanja suznjev), dejansko omejila 
nacelo enakopravnosti vseh vernikov. Tudi sam krst ni 
pomenil odprave civilnopravnega polozaja suznja. Ob 
dejstvu, da so bili mnogi krscanski suznji osvobojeni, je 
Tertulijan (De corona 13,5-6; Das fruhe Christentum II, 126-
127,314) poudaril, da je (civilnopravna) osvoboditev suznja 
pravzaprav majhnega pomena v primerjavi s krstom, ki 
pomeni osvoboditev oz. odresitev v Kristusu. Pridobitev 
osebne svobode kristjana ne osvobaja kristjana od dolznosti, 
ki jih je sprejel s krstom (prim. Prvopismo Korincanom 7,22). 

Ceprav Pavel priporoca gospodarjem, naj ravnajo s suznji 
kol z brati, in na vec krscanskih nagrobnikih naletimo na 
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liturgiji in pri duhovni oskrbi 
vernikov. Vtej vlogi so se zenske, 
ki sicer niso bile posvecene in 
niso dale nobenih zaobljub, 
pojavile najprej v Siriji, precel 
kasneje (v 4. in 5. stoletju) pa na 
Zahodu. Na uveljavitev zensk v 
krseanski druzbi, kjer so imele 
razmeroma dosti veeji vpliv kot 
v poganski, je merila tudi kritika 
nasprotnikov krscanstva v 
casu preganjanj. Portirij (Con
tra christianos, Fragment 97; 
Das fruhe Christ-en tum 11,12-
13, 241-242) je na prirner 
priporocil poganom, naj pazijo, 
·da ne bodo Imele glavne be
sede v skupnostih premozne 
por0i5ene zene in druge zenske, 
ki vladajo v cerkvah, in da ne 
bo naklonjenost iensk adlocala 
o tem, kdo bo dosegel svece
nisko dostojanstvo«. 
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zahvalo osvobojencev svojim gospodarjem, ker so jih 
osvobodili, pa po drugi strani naletimo pri krscanskih avtorjih 
na zelo trdo stalisce glede ravnanja z ubeglimi suznji. V 
zaeetku 4. stoletja je Laktancij (Divinae inslitutiones 5, 18, 14) 
izrazil stalisce, ki je bi lo obicajno v rimskem pravu: ubegle 
suznje je treba kaznovati z obicajnimi kaznimi za tovrstni 
prekrsek, ki so bile izredno hude: bicanje, okovi, zapor kot 
delovnotaborisce, krizanje (verbera, vincula, ergastula, crux). 
Ker od Konstantina naprej ubeglim suznjem niso vee vzgali 
znamenja na obraz - slednji naj bi bil podoba nebeske lepote 
(Codex Theodosianus 9,40,2 iz leta 315) -, so za ubegle 
suznje izdelovali posebne ovratne okove, na katerih je bilo 
naprsano, da je njihov nosilec servus fugitivus . Iz 4. stoletja 
je iz Rima in okolice ohranjenih 14 suzenjskih okovov in 20 
pripon z napisi, ki so jih nosili krseanski suznji (prim. Das 
fruhe Christentum II , 136--137, 320-321) . 

Vecanje stevila suznjev v krseanskih skupnosti se je 
odrazalo tudi v pojavu, da so se posamezni suznji uveljavili 
v posameznih primerih kot njihovi voditelji ali kot pomembni 
krseanski pisci. Med voditelji krseanskih skupnosti je najbolj 
znan papez Kalist (218-222), ki je bil nekdanji suzenj. Njegov 
osebni nasprotnik in protipapez Hipolit (Refutatio omnium 
haeresiarum 9,12,1-3; Das fruhe Christentum II, 132-137, 
318-320) posreduje unieujoeo sodbo 0 njem, ki gotovo ni 
objektivna. Med velikimi imen·i zgodnje krseanske knji
~evnosti je bil suzenjskega porekla Hermas (sredi 2. stoletja). 
Ce je bille-ta brat "akvilejskega .. papeza Pija I. (142-155) -
kar pa ni zanesljivo -, naj bi bil suzenjskega porekla tudi ta v 
antrki edini papez severnoitalskega izvora (prim. za navedene 
papeze Benedik, Papeii, 25-28; Zgodovina Cerkve, 159-165). 

V casu preganjanj kristjanov se vloga suznjev tu in tam 
ornenja. Med zrtvami preganjanja se omenjajo tudi 
posamezni suznji (prim. za cas cesarja Decija sredi 3. stoletja 
Acta Pionii; Das fruhe Christentum II, 130-133, 317-318), 
vendar so v celoti gledano ta porocila redka. Cesarski edikt 
o zrtvovanju je veljal za svobodne, 0 morebitni pripadnosti 
suznja krseanski veri pa je odloeal v prvi vrsti gospodar, ki je 
to dopuseal ali pa kaznova!. V poznejsih spisih 0 mueenistvih 
(passiones) nastopajo suznji veekrat v negativni vlogi, kot 
ovaduhi svojih krseanskih gospodarjev (prirn. za oglejsko 
obmoeje Bratoz, Krscanstvo, 69, 114, 122; /I cristianesimo, 
91,152-154,158,164). 

3. Trajni spor in oblike konflikta 
med krscanskimi skupnostmi 
in pogansko rimsko druibo 

Zaradi stevilnih posebnosti, po katerih so se kristjani loeili 
od veeinskega prebivalstva, je bil spopad z rimsko drzavo 
in druzbo tako rekoe neizogiben. Ne da bi se spuseali v 
opisovanje spopada med krseanstvom in rimsko drzavo ki 
je dokaj dobro poznan in 0 katerem obstaja - po leg izred'no 
obsezne in komajda pregledne tuje - tudi dovolj domaee 
literature (prim. Kristusovi priceva/ci s prevodi poglavitnih 
virov; Zgodovina Cerkve; za obrnoeje Siovenije in sosedstva 
Bratoz, Krscanstvo; II cristianesimo) , naj kratko predstavimo 
tiste vzroke, ki so vodili v trajni konflikt s pogansko rimsko 
druzbo. Veeinskapoganska druzba cesarskega Rima je na 
kristjane naslovila celo vrsto oeitkov. 

n matura 

3.1 Kristjani so ateisti 
Glavni ocitek kristjanorn je bil, da ne eastijo bogov in da 

ne opravljajo zrtvovanja v cast cesarjem; tako njihovo 
zadrzanje je blasfemieno in pomeni zalitev cesarjevega 
velicanstva (crimen laesae maiestatis). Ker so zavraeali 
cesarski kutt, so kristjani veljali najmanj za nelojalne 
drzavljane; bili so, kot po roc a Tertulijan (Apologetic us 10,1; 
Das fruhe Christentum II, 140- 141, 322) sacrilegii et 
maiestatis rei, kar je bil vee kot zadosten razlog za 
preganjanje. V oceh poganskih razumnikov so bili kristjani 
atheoi, ker so - tako kot nekateri filozofi helenistiene dobe 
npr. Teodor iz Kirene - zavracali vero v "nesmrtne bogove,: 
in so skusali iznieiti "vero, ki je tako stara, tako koristna in 
tako zdravilna .. (Minucius Felix, Octavius 8,1-2; Das fruhe 
Christentum II, 140-141 , 322-323). Rimska religija je bila 
podlaga za nastanek svetovne drzave. Rimljani so imeli 
vseskozi na svoji strani bogove, ki so jim pomagali ustanoviti 
svetovno drZavo (prim. polemicni komentar k tej trditvi, ki ga 
posreduje Minucius Felix, Octavius 25,1-7; Das fruhe 
Christentum 11 , 142-145,323-324). Voceh poganov so bili 
kristjani brezbozn i, ker so zavracali izkazovanje easti 
bogovom (Justin, Apologia 1,6;9; Das fruhe Christentum II 
144-147,325-326), vsakrsne daritve njim v cast (hrano, pitn~ 
daritve, kadila, molitve; prim. Athenagoras, Supplicatio 13; 
Das fruhe Christentum II, 146--147, 326-327) ter vse misterije 
(Klemens Aleksandrijski, Protrepticus 2,23,1-2; Das fruhe 
Christentum II, 148- 149,327) in bili zaradi tega postavljeni v 
isto skupino kot ateisti (prim. Lukijan, Alexander Pseudo
propheta 25; 38; Das fruhe Christentum II, 150-153, 329-
330). Ker so ziveli izolirano, so bili nepriljubljeni, nasprotniki 
so jim oeitali nelepe znaeajske poteze, kot so verolomnost, 
lakomnost, nesramnost, kleceplastvo, prilizljivost, hinavSCina 
(prim. Aristeides, Oratio III ; Das fruhe Christentum II, 148-
151, 327-328). Posamezni kristjani so bili v soeasni 
knjizevnosti prikazani na odbijajoc naein. V Apulejevem 
Ziatem oslu (Metamorfoze 9,14; prey. P. Simoniti, Ljubljana 
1981,263) nastopa odvratna zenska figura, "ki ji ni manjkala 
niti ena napaka .. , najslabsa mogoea zenska z nemogoeim 
znaeajem in navadami, ob tem pa avtor nedvoumno meri 
na njeno krseansko vero (prim. Das fruhe Christentum II, 150-
151 , 328- 328) z besedami : .. Prezirala In v nic je daja/a bogove 
in vse boije, namesto prave poboinosti pa je V bogo
skrunskem praznoverju priznavala enega samega boga, z 
izmisljenim in praznim bogosluijem je slepila Ijudi in goljufa/a 
ubogega moia, od zore do mraka vdajajoc se pijaCi in 
pohoti.« Apulejeva oznaka spominja na oznake krseanstva, 
kr so jih uporabljali v zaeetku drugega stoletja Plinij Mlajsi , 
Tacit in Svetonij: prvi - tako kot Apulej - meri na verske obrede 
kristjanov pred soncnim vzhodom in oznaeuje krseanstvo 
kot "grdo in nezmerno praznoverje« (superstitio prava, 
inmodica; Epistula 10,96,7-8; Kristusovi priceva/ci, 22), drugi 
ga oznaeuje kot "pogubno praznoverje« (exitiabilis 
superstitio; Anna/es 15,44,2), tretji kot "novo in malopridno 
prqznoverje (superstitio nova et ma/efica; Nero 16,2). 
Apulejev grski sodobnik Lukian je v satirienem zivljenjepisu 
o koncu Peregrina (njegovo prostovoljno smrt na grmadi v 
casu olimpijskih iger, najverjetneje 165) karrkiral krseanstvo, 
zlasti pripravljenost kristlanov na mueenisko smrt (prim. 
Lukijan, Satire, prey. A Sovre, Ljubljana 1946; Lukijan, Filozofi 
na draibi. Izbrani spisi, prey. M. Sasel Kos , Ljubljana 1985, 
139-140,147-148). Da so kristjani ateisti, sovrazniki 
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domovine in da »pocenjajo vse mogoce za zaprtimi vrati» 
(obtozba, da se predajajo orgijam; prim. v nadaljevanju, 3.6), 
je menil tud i Mark Avrelij (Pot vase (Onevnik) 3,16). 

y 

Slika 2: »Kristjani cas\ijo osla« 

3.2 Kristjani sovrazijo rimsko drzavo 
Po mnenju nekaterih poganskih izobrazencev sestavljajo 

kristjani drzavi nevarno tajno zvezo, ki je v nasprotjU z 
veljavnimi zakoni in katere naCin delovanja, nazori, vera itd. 
so pravzaprav »barbarskega" (negrskega, v tem primeru 
judovskega) porekla (Origenes, Contra Ce/sum 1,1-2; 3,5; 
Oas frOhe Christentum II, 154-159,330-332). Tertulijan 
(Apo/ogeticus 35-36,1; Oas frOhe Christen tum II, 158-163, 
332-335) je bil v oceni poganskega gledanja na krist jane 
povsem lasen in neposreden: ker kristjani nocejo izkazati 
bozje casti cesarjem, so sovrazniki drzave (hostes publici), 
so torel pravno izenaceni z nasprotniki rimske drzave, kot 
so bili npr. proticesaqi v drzavljanskih vojnah. Ker so se 
izogibali javnih shodov in ziveli bolj zase, so jih poganski 
sodobniki oznaCili kot sku pi no Ijudi, ki zivi v temi in prezira 
vse oblike javnega zivljenja (Iatebrosa et lucifugax natio; prim. 
Minucius Felix, Octavius 8,3-5: Oas frOhe Christentum II, 162-
165,335-336). Kot sovrazniki drzave Sl po mnenju veCine 
zasluzijo najhujso kazen, smrt, in to v sramotni in mucni obliki 
(Lactantius, Epitome 47; Oas frOhe Christen tum II, 164-167, 
336-337). 

Poudariti velja, da je bila trditev poganske strani, ces da 
kristjani sovrazijo rimsko drzavo, v vellki meri upravicena. 
Mnogi so imeli skrajno odklonilen odnos do rimske drzave, 
ki se je v casu preganjanj se stopnjeval. Med krscanskimi 
pisci, ki so zavracali drzavo, velja omeniti tudl Viktorina 
Ptujskega. Avtor je v Komentarju k Razodetju (8,2, 12,3, 13,2) 
rimsko cesarstvo razlozil kot poosebljenje vsega naj
slabsega, v alegoricni razlagi je imperium Romanum izenacil 
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z apokalipticno zverjo in apokalipticno vlacugo (prim. Viktorin 
Ptujski, Razlaga Razodetja in drugi spisi, prevo M. Spelic, Celje 
1999; Bratoz, Krs6anstvo , 309-310; 1/ cristianesimo, 318-
319). 

3.3 Kristjani rusijo vse tradicije 
Pogani so kristjanom oCitali, da ti s svojim pocetjem, 

zivljenjskim slogom, navadami itd. rusijo sozitje med Ijudmi 
(Tertullianus, Ad nationes 1,10,1-8; 2,1; Oas frOhe 
Christentum II, 168-173, 337-339). Vrednote rimskega 
izrocila jim ne pomenijo nic (Minucius Felix, Octavius 6-7; 
Oas frOhe Christentum II , 172-177, 339-342), od ocetov 
podedovane nravi zavracajo kot povsem brezvredne 
(Klemens Aleksandrijski, Protreptikos 10, 89; Oas frOhe 
Christentum II, 176-179,342-343). Skratka, krscanska vera 
pomeni popolno novost, saj v moraine in verske vrednote 
prinasa povsem novo vsebino (Arnobius, Adversus nationes 
2,66-68;71,1; Oas frOhe Christentum II, 178-183,343-345). 
Njihova vera je nesmiselna in povsem nepreverjena 
(Porphyrius, Contra Christianos, Fragment 1; Oas frOhe 
Christen tum II , 182-185,345-347). Kot sovrazniki obsto
jecega druzbenega reda, ki temelji na veri v bogove, zasluzijo 
kristjani strogo kazen. Cesarji so si - po dikciji Diokle
cijanovega edikta proti manihejcem - na vso moe prizadevali, 
da bi kaznovali »trmoglavost pokvarjenega duha malopridnih 
Ijudi" , kajti »nove in neznane sekte" ne smejo rusiti obstojece 
verske, duhovne in moraine ureditve druzbe (Col/atio legum 
Mosaicarum et Romanarum 6,4, I; 15,3,1-3; Oas fruhe 
Christentum II , 186-189,347-349). 

3.4 Kristjani so vzrok za vse nesrece 
Ziasti med preprostimi Ijudmi se je zaradi vsakovrstnih 

obtozb, sumnicenj in drugih oblik sovrastva do kristjanov 
marsikdaj uveljavilo prepricanje, da so kristjani krivi vseh oblik 
nesrec in zla. Tertulijan (Apologeticus 40,1-2; Oas frOhe 
Christentum 11,190-191,349-350) je to razpolozenje med 
veCinskim prebivalstvom karikiral z besedami: »ee Tibera 
poplavi mesto, 6e Nil ne poplavi pol}, 6e se nebesna telesa 
ustavljo, 6e je polres, 6e nastopi lakota ali epidemija, tako} 
se razlega vpitje: Krist jane pred leva! Tako Sievilne pred enega 
samega?« Ob velikem pozaru v Rimu leta 64 so veljali 
kristjani in Judje za povzroCitelje pozara (machinatores 
incendii) (Ps. Seneca, Epistula ad Paulum 11; Oas frOhe 
Christentum II, 190-193,350-352), pri cemer je te govorice 
oCitno sprozil sam cesar Neron, da bi se opral morebitne 
lastne krivde in obenem dal prosto pot Ijudskemu besu zaradi 
strahotne nesrece. Kristjani so bili zaradi splosne nepri
Ijubljenosti (odium generis humam) najbolj primeren objekt 
Ijudskega besa (Tacit, Annales 15,44,2-5; Oas frOhe 
Christentum I, 16-17, 304-306). Prepricanje, da so kristjani 
krivi za vse slabo, se je se bolj uveljavilo v 3. stoletju, ko je 
rimsko cesarstvo zapadlo v hudo vsesplosno krizo (gospo
darska recesija, druzbene napetosti, veliki vojaski porazi itd.). 
Med Ijudstvom so se sirile predstave, da je glavni vzrok za 
vsesplosno krizo in zaton drzave srd bogov, ker jim krscanski 
del prebivalstva ne izkazuje casti. Ciprijan (Ad Oemetrianum 
3-5; Oas frOhe Christentum II , 192-197,352-354) posreduje 
cel »katalog nasrec", ki naj bi jih izzvali kristjani (slabe 
vremenske razmere, nerodovitnost zemlje, izcrpanost in 
iztrosenost naravnih bogastev, nenehne vojne, lakote, bolezni, 
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pomanjkanje delovne sile, propadanje postenosti, sloge, 
prijateljstva in znacajske stanovitnosti itd.). Zaradi kristjanov 
clovestvo ni vee delezno pomoCi in naklonjenosti bogov 
(Porphyrius, Contra Christianos, fragment 80; Das fruhe 
Christentum II , 196-197,354); skratka, v predstavah mnoglh 
sodobnikov naj bi bili kristjani ze s svojim obstojem krivi za 
vse tegobe, v celoti pa za postopen zaton sveta (Arnobius, 
Adversus nationes 1,1-2; Oas fruhe Christentum 11,196-201, 
354-356). 

3.5 Kristjani so pripadniki niijih slojev, 
njihovo pocetje je neumno in na robu norosti 

Poganski intelektualci so pripravllenost kristjanov, da 
umrejo za vera, ocenjevali kot iracionalno trmo, kot upornost 
za vsako ceno (Mark Avrelij, Pot vase (Dnevnik) 11,3; prev. 
A. Sovre, prir. K. Gantar, Ljubljana 1971,140). Pripravljenost 
na smrt - pri kristjanih v zgodnji dobi celo veckrat 
dokumentirana zelja, da bi umrli muceniske smrti - je bila v 
oceh poganskih razumnikov povsem iracionalna poteza, 
pravzaprav »norost in dusevna zmedenost" (Epiktet, 
Dissertationes 4,7,1-7; Das fruhe Christentum II , 202-205, 
357). Kristjani so nespametni in naivni in kat taki lahek pi en 
pridanicev in sleparjev, ki se izdajajo za modrilane. Kot 
poroca Lukljan (De morte Peregrini 11-13; Das fruhe 
Christentum II, 204-207, 358-359), naj bi bil sleparski filozof 
Peregrin, ki se je izdajal za kristjana in je bil zaradi tega zaprt, 
v jeCi delezen vel ike pornoCi kristjanov, ki so rnu na vse nacine 
skusali pomagati, tudi tako, da so zbirali zanj denar. Kot 
izkusen goljuf naj bi se imenitno okoristil z njihovo 
lahkovernostjo. Da so poganski intelektualci uvrscali kristjane 
glede na izobrazbo in intelektualne darove v spodnji del 
tedanje druzbe, poroca tudi Origen. Filozof Kelsos naj bi po 
Origenu zastopal mnenje, da se za krscansko vero odlocajo 
Ie neizobrazeni in nenadarjeni Ijudje in da taki tudi vodijo 
krscanske skupnosti (Contra Ce/sum 3,44; 3,55; Das fruhe 
Christentum II, 206-211,359-361). Po rnnenju Porfirija (Con
tra Christianos, Fragm. 5; Das fruhe Christen tum II, 210-211) 
naj bi ze apostoli izkoristili naivnost In nevednost Ijudi, ki naj 
bi nasedli njihovim naukom. Krscanski razumniki (Philosophi 
sectae nostrae) naj bi bili po Laktanciju na slabem glasu; 
njihov nacin zivllenja naj ne bi bil primeren za modrijane, 
poleg tega naj bi pod imenom "filozofov" skrivali svoje 
napake. Zato naj opustijo svoje napake in svoje zivljenje 
uskladijo z naukom, ki ga ucijo (Lactantlus, De opificio 1,2; 
Das fruhe Christen tum II, 214-215, 365). 

3.6 Vsebina krscanskih obredov je odvratna, 
kristjani so perverzni kanibali 

Med preprostimi Ijudmi so se sirtle 0 kristjanih najgrse 
govorice, ki so lahko sprozile splosno zgrazanje in ogorcenje 
in tako postale povod za pogrom nad njimi. Kristjani sami 
sirjenja takih govoric niso mogli prepreCiti . Ker so bili med 
sodrzavljani druge vere nepriljubljeni (odium generis humam) , 
ker je bila njihova veroizpoved naceloma prepovedana pod 
groznjo smrtne kazni, ce je do procesa prislo (prim. Plinius, 
Epistulae 10, 96-97; Oas fruhe Christen tum I, 38-43, 320-
324; Kristusovipricevalci, 21-24), so se v casu Marka Avrelija 
obrnili po pornoc na cesarja, ki naj bl jih zascitil pred zlobnim 
klevetanjem. Atenagorov spis (Supplicatio 3; Das fruhe 

Christentum II, 216- 217, 365-366) razodeva, kaksne so bile 
te obtozbe na racun kristjanov. OCitali so jim perverznosti, 
da prirejajo tiestovske pojedine (da kultno kolojejo in ledo 
svoje otroke in pijejo kri), da sklepajo t. i. ojdipske zveze 
(incestna razmerja) ter da se predajajo orgipm. Obtozevali 
so jih promiskuitete, da imajo namrec skupne zene in da 
vzdrzujejo razmerja z lastnimi sestrami ter da uzivajo 
clovesko meso (Theophilus, Ad Autolicum 3,4; Minucius 
Felix, Octavius 9,1-7; Origenes, Contra Celsum 6,40; Oas 
fruhe Christentum II , 216-223, 366-369). Te govorice so se 
sirile ze ob koncu prvega in v prvi polovici drugega stoletja. 
Njihov izvor ni poznan, vendar se zdi, da so jlh pomagali 
siriti sami cesaqi, ki so bili krist janom posebej sovrazni (npr. 
Neron in Domicijan, kot poroca Eusebius, Historia 
ecclesiastica 4,26,9) . Krscanski pisci (npr. Tertulijan, 
Apo/ogeticus 2,4-5) so se pritozevali, da sodniki, ki so sicer 
v sod nih postopkih zelo natancni in doslednl, v primeru 
procesov proti kristjanom izvora teh absurdnih govoric ne 
preverjajo. 0 slabem glasu kristjanov porocajo vsi najstarejsi 
poganski avtorji, ki jih omenjajo (Tacit, Annales 15,44,2-3; 
Svetonij, Nero 16,2; Plinij, Epist. 10, 96, 7). Primera, ki ju 
opisuje Evzebij v Cerkveni zgodovini (5,1,14 in 9,5,2 - 6, 1; 
Das fruhe Christentum I, 74, 342; II, 224- 225, 370- 371) 
kazeta, kako je skusala oblast med preganjanji kristjanov 
take govorice izkoristiti za svoje namene: med preganjanji 
kristjanov v Lyonu v casu Marka Avrelija so vojaki izsilili 
priznanje od poganskih suznjev, da njihovi krscanskl 
gospodarji pocenjajo najhujse grdobije (tiestovske pojedine, 
ojdipske zveze); v casu preganjanja kristjanov Maksimina 
Daje je vojaski poveljnik v Damasku na trznici aretiral nekaj 
zensk, jih s torturo prisilil k priznanju, da so kot kristjanke 
pocele najvecje grdobije, njihovo priznanje v pisni obliki dal 
v potrditev cesarju in potem ta »dokument" razobesil na vseh 
javnih mestih. 

3.7 Kristjani castijo osla 
Vrh zlonamernih obtozb proti kristjanom pomeni vsekakor 

trditev, da kristjani castijo osla. Obtozba 0 oslovem kultu se je 
prvotno nanasala na Jude. Tacit poroca (Historiae 5,3-4,1; 
Oas fruhe Christentum II , 226-229, 371-373) na podlagi 
protijudovskih polemicnih spisov egiptovskih avtorjev, da so 
Judje postavili v svoj tempelj kip osla v spomin na dogodek 
na poti iz Egipta v Palestino (Eksodus 16,2 ss.). Tertulijan 
(Apologeticus 16,1,5; Das fruhe Christentum II, 228-229, 373-
374) poroca, da je bila predstava 0 castilcih osla nato 
prenesena na kristjane. Zaradi tega se je kristjanov prijel zaljiv 
pridevek castllcev osla (asinarii, onocoetes; prim. Tertullianus, 
Apologeticus 16,5; Ad nationes 1 ,14,1-4; Oas fruhe Christentum 
11,228-231, 374- 375). Za to naj bl bil pose bel zasluzen neki 
Jud , ki kristjanov ni maral in je zgodbo 0 kristjanih kot 
castilcih osla - ta je veljal v predstavah anticnega cloveka 
zaradi svoje trme in pohotnosti za malopridno zival - z 
uspehom razsiril med preprostimi Ijudmi, ki so tem govoricam 
radi verjel;, Tudi Minucij Felix (Octavius 9,3) poroca 0 tem, da 
kristjani castijo glavo osla, te »najbolj necastne med zivalmi«. 
Razsirjenost govoric 0 kristjanih kot castilcih osla dokumentira 
tudi znameni ti grafit s Palatina, na katerem je upodobljena 
moska oseba z oslovsko glavo na krizu, leva spodaj od nje je 
upodobljen njen »castilec«, zraven pa je grski napis: 
»Aleksamenos moli k svojemu bogu« (Oas fruhe Christentum 
11,232,375; slika 2). 



-

n 

Zgo d ov n a 

Sklep 
Zaradi stevilnih razlik med pogansko vecino in krscansko 
manjsino, razlik , ki so segale domala na vsa podrocja 
druzbenega zivljenja, je med obema skupinama vladalo sprva 
nezaupanje, nato pa vse bolj konfliktno razmerje. Zavracanje 
cesarskega kulta je vrhu vsega veljalo za nelojalno drzo, ki so 
jo zlasti v casu krize rimskega cesarsta enacili z veleizdajo. 
Rimski cesarji so predvsem v casu ogrozenosti drzave skusali 
z okrepitvijo tradicionalne rimske religije doseci enotnost na 
verskem in duhovnem podrocju, tudi zaradi splosnega 
prepricanja, da je verska in idejna raznolikost eden od vzrokov 
za tezave, ki so tedaj pestile drzavo (vojaski porazi, 
gospodarska, druzbena in moralna kriza). Tedaj ze precej 
velika verska skupina, ki je ze zdavno prestopila ozke okvire 
judovstva in se je razsirila skoraj po vsej drzavi ter v skoraj 
vse druzbene in drzavne strukture, je prizadevanja vladarjev 
za versko in idejno poenotenje drzave povsem zavracala. 
Zaradi tega je nujno prisla v odkrit spor s pogansko veCino in 
zlasti z driavo. Izraz spopada med krscanstvom in driavo so 
velika preganjanja kristjanov, ki so nastopila obcasno, veckrat 
tudi v izredno surovih oblikah, in so se po celi vrsti dramaticnih 
preobratov koncala s porazom driave in priznanjem svobode 
krscanskega kulta (Galerijev edikt 311 in zlasti t. i. milanski 
edikt 313). Spopad s pogansko druzbo je bil bistveno 
dolgotrajnejsi, saj je trajal se celo stoletje po koncu preganjanj 
kristjanov. Ob podpori tedaj krscanskih drzavnih struktur je 
krscanstvo dokoncno prevladalo nad vsemi segmenti 
poganske druzbe sele proti koncu 4. in v zacetku 5. stoletja. 

'4Mm, 
Krscanstvo se je med svojim sirjenjem do srede 1 do 
konca 3. stoletja na razne naCine soocilo s pogansko 
druzbo. To srecanje je bllo precej zapleteno in je dobllo 
razlicne oblike. 
Po eni strani so Imeli kristjani podobne zivljenjske navade 
kakor vecinsko pogansko preblvalstvo (nosa, hrana, 
delo, obnasanje itd.), po drugi strani pa so obstajale 
vpadljive razlike, po katerih so se locevali od drugega 
prebivalstva. Kristjani so zavracali dolocene poklice, ne 
Ie t. i. sramotne poklice, ki so bili v antiki povezani s 
prostitucilO, nastopi v gledaliscu, sportnimi in gladi
atorskimi igrami itd ., temvec so imeli zadrzke tudi do 
drugih poklicev, pri katerih so prihajali v (prevec) 
intenziven stik s poganskim verovanjem . Taki so bill npr. 
obrtniski in umetniski poklici (ko bi moral! krscanski 
mojstri po narocilu upodabljati poganske bogove ali 
gradlti templje), vojaski poklic (zaradi nasllja, ki ga 
krscanstvo zavraca, in zaradi vojaske prisege z vee 
elementi poganskega kulta) , deloma uciteljski pokl!c 
(poganska »ucna vsebina .. pri izobrazevanju) . Poganske 
sodrzavljane je motlla cela vrsta potez v vsakdanjem 
zivljenju kristjanov. Ti se namrec niso (ali pa so se v 
bistveno bolj skromni meri) udelezevali gledaliskih 
predstav, javnih prireditev politicnega in kulturno
politicnega znacaja (zaradi njihove poganske vsebine), 
tudi obiskovanje kopalisc kot krajev druzabnih srecanj 
je bilo omejevano ali v znatni meri odsvetovano 
(odsvetovan obisk t. i. javnih kopalisc) . Kristjani so 
zavracali pogansko izobrazbo, imeli so svojske, od 
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vecine vsekakor precej drugacne predstave 0 druzini, 
zakonu in zakonski zvestobl. Pray tako je bll v krscanski 
skupnosti drugacen - vendar ne povsem drugacen 
polozaj - zensk in suznjev. 
Razlike med pogansko veCino In krscansko manjsino so 
postajale vse vecje in so bile vzrok za stevilna konfliktna 
razmerja. Poganska stran je knstjanom ocitala marsikaj, 
od nelojalnosti do nalhujsih zloCinov. Kristjani naj bi bili 
ateisti (ker niso sprejemali poganskega bogovskega 
sveta), sovrazili naj bi rimsko drzavo (kar v znatni meri 
drzi) , rusil i naj bi tradicije. Poleg ocitkov, ki so bili razsirjeni 
v izobraienih in kultiviranih krogih poganske druzbe, naj 
omenimo one, ki so izhajali iz nizjih plasti druzbe in so 
se napajali ob najbolj elementarnih custvih: kristjani naj 
bl bill v casu krize rimskega sveta krivi za vse mogoce 
nesrece, njihovo pocetje naj bi bilo iraclonalno, torej na 
meji norosti, njihovi verski obredi naj bi bili skrajno 
odvratni in perverzni, v nekaterih kroglh se je celo razsirila 
trditev, da po bozje castilo osla. 
V casu preganjanj, ki pomenijo spopad med krscanstvom 
In rimsko drzavo, so stevilni elementi konfliktnosti ob 
pod pori drzavne propagande dobili neslutene raz
seznosti in izredno grobe oblike. 
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Zarko Lazarevi6 

GOSPODARSKE 
PRELOMNICE V CASU PRVE 
JUGOSLOVANSKE DRiAVE 

Prva polovica dvajsetega stoletja je bila za Siovence burna 
obdobje. Zarnenjali so drzavo, nova pa je prinasala 
sorazrnerno z upi tudi razoearanja. Kratkotrajnost nove 
drzave je povzroeila druga svetovna vojna. Vrnes rned terna 
dverna rnejnikorna pa je cas rned oberna vojnarna rnoeno 
zaznarnovala tudi velika gospodarska kriza tridesetih let, ki 
je zaradi svojih ueinkov hitro presegla gospodarske podlage 
in postala splosna druzbena kriza. Vse to dogajanje je irnelo 
posledice tudi v gospodarskern zivljenju. Pogoji gospo
darjenja so se zaradi sprerninjanja sisternskega okolja 
vsakokrat sprerninjali, veasih boiL drugie pac rnanj globoko. 
In ravno to bo predrnet nase obravnave, saj bomo v ospredje 
postavili ekonomske ueinke vstopa v Jugoslavijo, velike 
gopodarske krize in druge svetovne vojne na slovenskih tleh. 

Vstop V Jugoslavijo 
Jugoslovanska drzava je bila ze ob svojem nastanku v 

gospodarskern pogledu milo reeeno silno neizenaeena, po 
gospodarski strukturi in dosezkih zelo raznorodna. Medtem 
ko so bila doloeena podroeja ze integrirana v sirsi gospo
darski prostor in so meje svojega ekonomskega udejstvo
vanja sirila na obmoeje vse drzave, so druga ostajala v 
lokalnih okvirih, v katerih so se vedno prevladovale najbolj 

Preglednica 1 

n matura 

preproste obi ike gospodarske menjave. Medtem ko so 
doloeena podroeja ze krepko zakoraeila industrijski druzbi 
naproti in ob tem ze imela vzpostavljene temeljne infra
strukturne pogoje, so druga po svojih znaeilnostih ostajala 
se globoko zavezana tradicionalni gospodarski strukturi. 
Medtem ko so na nekaterih podroejih zaradi bolj razClenjene 
socialne strukture vrednote industrijske druzbe ze dobivale 
prevladujoe znaeaL so bile drugje se vedno v ospredju 
vrednote tradicionalne agrarne druzbe. Medtem ko je bila 
gospodarska pobuda na nekaterih podroejih v obmoeju 
predvidljivega tveganja, pa je bila drugje zavirana zaradl 
izrazite negotovosti. Medtem ko so doloeena podroeja za
znavala majhno razliko med formalnimi in neformalnimi 
oblikami obnasanja v gospodarskem zivljenju, paje bil drugod 
razkorak med tema dvema kategorijama mnogo veejl. 
Tovrstno nastevanje bi se lahko nadaljevali, pa ne bi izerpali 
vseh jugoslovanskih gospodarsko-socialnih kontrastov. Ob 
vsem tem pa velja neprestano imeti pred oemi dejstvo, da 
je bila linija teh kontrastov In nasprotij vee kot oCitno zaertana 
z geografsko umestitvijo lu9oslovanske drzave, potekala je 
od severozahoda proti jugovzhodu. Severozahodni pre
deli so odstopali navzgor, jugovzhodni pa navzdol od 
jugoslovanskega povpreeja, kar ilustrira spodnja slika 
(preglednica 1). 

Preglednica je izjemno zgovorna, vee kot oeitno nam priea 
o silno velikih odstopanjih, 0 sila raznorodn i gospodarski 
strukturi, pa eeprav sta izpostavljena samo dva elementa, 
stopnja nepismenosti In stevilo delovnlh mest na tisoe 
prebivalcev. Vee kot oCitno opazimo tesno povezavo med 
tema dvema kategorijama, kar potrjuje neredko poudarjen 
po men izobrazbene ravni prebivalstva kot prvega pogoja 
za viSli nivo in hitrejsi gospodarski razvoj posameznega 
obmoeja. Visoka stopnja nepismenostl je namree pomenila 

Primerjava stevila delovnih mest na tisoc prebivalcev in stopenj 

tudi nlzko raven splosnega gospo
darskega razvoja, znotraj tega tudi 
intenzivnost razvoja industrijskega 
sektorja. Skozi ti dve kategoriji vzpo
stavljena razmeja med posameznimi 
banovinami in njihovo mesto v lugo
slovanskem gospodarskem okviru se 
nam vedno znova potrjujejo. Vse skupaj 
priea 0 izjemno veliklh medregionalnih 
razlikah v Jugoslaviji, ki so bile posledica 
razlienega zgodovinskega razvoja 
posameznih jugoslovanskih predelov 
do nastanka jugoslovanske drzave, in 
to v celotnem kompleksu tesno pre
pletenih gospodarskih, politienih, 
kulturnih in druzbenih procesov. 

nepismenosti po banovinah' 

BG - Uprava grada Beograda, SL - Oravska banovina, HR - Hrvalska banovina, 
VR - Vrbaska banovina, DR - Drinska banovina, ZE - Zetska banovina, DU - Dunavska banovina, 
MO - Moravska banovina, VA - Vardarska banovina 

Dele! nepismenih (v odstotkih) Stevilo delovnih mest na tisoc prebivalcev 

75 BG 112 
VR 

70 VA 

65 ZE 
MO DR 

60 60 

55 SL 55 

50 50 

45 jugoslovansko povpreeje 45 

40 40 

35 HR 35 

30 DU 30 

25 DU HR 25 

20 jugoslovansko povprecje 20 

15 15 
DR 

10 BG MO VR 10 

5 SL ZE 
VA 5 

flj l"".'I'i'i.'_jl'll 26 

Sioveniia je v tem pogledu odstopala 
od jugoslovanske povpreene ravni, saj 
je stopila v jugoslovansko drzavno 
skupnost s pomembnimi infrastruk
turnimi prednostmi prometno omrezje 
(zeleznice, zametki telekomunikacij -
telegrafija in telefonija), zagotovllena 
energetska oskrba (rudniki in zaeetki 

1 Jugoslavija 1918~ 1988. Statisticki godiMjak. Savezni zavod za 
stallsllku, Beograd. 1989. SIr 52: Stalislika loduslrije Kraljevine 
Jugoslavije sa adresarom mdustrlJskih preduzei3a. Beogrod. 
194 1. slr. 12. 
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elektrifikacije), razvita mreza institucij financnega posrednistva 
(banke, regulativne hranilnice, kreditne zadruge) in izobraZenost 
potencialne delovne sile (90 % prebivalstva je bi lo pismenega), 
kar je bila dediSCina avstrijske dobe. Za hitrejsi industrializacijski 
pospesek je manjkal en sam element, velik in carinsko zaSCiten 
domaci trg. 

In ravno zaradi tega elementa se je polozaj Siovenije v 
Jugoslaviji spremenil, kajti slovensko gospodarstvo je leta 
1918 prestopilo iz zelo konkurenenega v veliko manj konku
rencno okolle. Ta preobrat je najbolj nazorno potrjevalo dejstvo, 
da se je slovensko gospodarstvo, kljub prevladujoee agrarnemu 
znaeaju, vzdignilo iz sivine avstrijskega povpreeja v gospo
darsko in tehnolosko najnaprednejsi del nove drzave. V tej 
drzavi pa so se infrastrukturni elementi, ustvarjeni v avstrilSki 
dobi, dobro desetletje kazali kot izrazita prednost pred jugo
slovanskimi tekmeci. Ta sprememba okolja je povzroeila naglo 
industrializacijo Siovenije, glavni pospesevalec te pa je bilo 
jugoslovansko povprasevanje. Industrializacija je imela zelo 
velik polet v prvi polovici dvajsetih let, pozneje pa se je dina
mika znatno upoeasnila, se najbolj v tridesetih letih zaradi 
velike gospodarske krize. Siovenska industrija je v tem casu 
pokazala veliko vitalnost, vrednost proizvodnje je povecala 
za dvainpolkrat. Takega dviga niso omogoeile samo po
dvojene zmogljivosti in podvojeno stevilo delovnih mest, 
ampak tudi rast produktivnosti. Posledica tega je bila, da je 
Sioveniia presegla stanje izpred prve svetovne vojne in pri 
trgovinski menlavi dosegla precej aktivno bilanco, v menjavi 
so prevladovali koncni izdelki. Opozoriti je treba tudi na 
dejstvo, da je bil hiter industrijski razvoj omogocen tudi zaradi 
odsotnosti vidnejsih social nih transferjev. ' 

ZasCiten domaCi in raznovrstnega blaga laeen trg je 
omogoeal sproscanje slovenske podjetniske pobude. Ce 
ob tem pomislimo se na dobrsen del poprevratnih let , ko je 
bila znaeilna izrazita nenaklonjenost gospodarski aktivnosti 
tujcev, je vse skupaj povzrocilo spremembo razmerja med 
domacim in tujim kapitalom, ki je bilo pred prvo svetovno 
izrazito neugodno za Siovence - po Sornu celo 1 : 10 v skodo 
Siovencev. Do druge svetovne vojne je delez tujega kapitala 
nejugoslovanskega izvora padel na tretjino v slovensko 
industrijo vlozenih sredstev, pri eemer pa je treba opozoriti, 
da je bil tuji kapital prevladujoe v kapitalsko intenzivnih 
panogah.3 

Nasprotno pa uCinki strukturno predrugaeenega polozaja 
niso bili tako blagodejni za agrarne panoge, s katerimi se je 
na zacetku dvajsetih let prezivljalo nekaj manj kot dYe tretjini 
prebivalcev. Prizadela jih je izguba dotedanjih trgov in iz
postavljanje veliko moenejsi konkurenci iz juznih predelov 
drzave ter zaradi carinske tarife, ki je odrazala hotenje po 
cimprejsnji industrializaciji drzave, se siroko razprte skarje 
cen v skodo kmetijstva. Kmetijstvo je bilo (razen v nekaj 
inflacijskih letih po naslanku nove drzave) v stalni krizi, ki jo 
opredeljujemo kot drugo strukturno krizo slovenskega kme
tijstva. Proces prilagajanja zahtevam easa (modernizacija 
in racionalizacija proizvodnje po komercialni loglki), v katerem 

n matura I 
je bilo treba preseei nolranje slabosti kmetijstva (raz
drobljenosl krnelij. lehnolosko zaostala proizvodnja z nizkimi 
donosi in prenaseljenost podezelja), je polekal vsa leta do 
vojnega razkosanja Siovenije pOCasi in boleee, ne da bi se do
koncai. Poeasno prestrukluriranje agrara (dvig produktivnosti 
in kakovosli) je spremljala tudi visoka druzbena in ekonomska 
cena, ki se je zrcalila predvsem v veliki zadolzenosli kmeekega 
prebivalstva.' 

Kakor je bilo dejstvo napredujoee industrializacije sodobni
kom zelo povseCi in so se lega ludi veselili, sal so se zavedali, 
da je to nujnosl glede na slalne krizne razmere v kmetijstvu, 
pa nad posledicami niso bili tako navduseni. S prehodom v 
jugoslovansko drzavo se je namree tudi bistveno spremenil 
polozaj Siovenije. Dejstvo, da je bila Siovenija gospodarsko 
in socialno najrazvitejsi del nove drZave, je imelo vee posledic. 
Zelo pomembna slruklurna sprememba je nastopila v 
polozaju Siovenije nasproti drugim v drzavi. Ce je bi la 
Siovenija do leta 1918 se vzdrzevani del monarhije, prejemnik 
sredslev,5 pa po vkljueitvi v jugoslovanski .. Iroedini narod« 
ni bilo vee lako. Siovenija je v Jugoslavij i postal a nelo 
plaenica. Po izraeunih, ki so bili objavljeni v tridesetih letih, 
je moe zatrditi, da je Siovenija prispevala v skupno rubriko 
drzavni dohodki (neposredni davki, monopoli, carine, takse, 
trosarine itd.) tako veliko vsoto denarnih sredstev, kakor je 
znasala vrednost letne kmetijske proizvodnje, kar je pomenilo 
priblizno 13 % vsote drzavnih dohodkov. Cista neto razlika 
med vplaeili v drzavni proraeun in vrnlenimi sredstvi v razlicni 
obliki je znasala dobro petino' Sodobniki so tudi zaznavali, 
da se je neto razlika v tridesetih letih poveeevala.7 Ce si 
dovolimo nekoliko svobodnega sklepanja, lahko zatrdimo, 
da naj bi bil neto odliv sredstev iz Siovenije v letu 1938 
priblizno 3 % narodnega dohodka' 

Siovenska preusmeritev v jugoslovanski prostor je, poleg 
slovenizacije poslovanja na vseh podroejih, sprozila pospe
sene procese gospodarske modernizacije, ki so se vidno 
odrazali v industrializaciji. Z njo je bi l sprozen proces, ki je 
razkrajal obstojeeo strukturo prevladujoee agrarne druzbe 
in jo s prehajanjem kmeekega prebivalstva v druge panoge 
poeasi nadomeseal z novo. Siovenija je tako bila pred drugo 
svetovno vojno pred sklepnim korakom prehoda v indu
strijsko druzbo. Dokoneno oceno je tezko podati, ker je od
visna od merila, ki ga uporabimo. Ce upostevamo delez 
kmeekega prebivalstva ugotovimo, da si je skorajda polovica 
prebivalstva ze zagotavljala zivllenjski obstoj zunaj agrarnih 
panog. Upostevanje tega merila nas vodi k sklepu, da Ie 
bila Siovenija pred drugo svetovno vojno Ie se prevladujoee 
agrarna dezela. Ce pa zorni kot spremenimo in v razmisljanje 
vnesemo podatke 0 delezu kmetijstva v druzbenem pro
izvodu, se tehtnica nagne v prid neagrarnih panog. Siovenija 
se nam v gospodarsko-socialnem pogledu pokaze v 
drugaeni luei. Pokaze se, da sta imela industrializacija kot 
najpomembnejsi dejavnik sprememb pa tudi napredek 
drugih gospodarskih panog (trgovine, obrti, finanenega 
sektorja) zelo otipljive posledice v sestavi druzbenega 

2 Zarko Lazarevic, No Ju1n1h obZOfj ih. Gospodarska iZku~nia Siovencev II prvi jugoslovanski drtavi. No'<a revija ~t. 156/157, april-mal 1995, Sir 202-204 
3 Nav. dele, Sir 199-202 
4 Vct 0 kmelojskl problemotiki I~ci pri Larke Lazarevic. Kmecki doigovi na Siovenskem, ZnanSlveno In publicisti(;na sredl~ce. Ljubljana, 1994 
5 Fischer, Siovenska gospodarska b,l,lf1ca ob vstopu \I plve JUgOSI'lVljO. Prewall in slovensko gospodarslvo \I XX. stolelju (ur. Nevcn Borak in Zarko LaZllrcVlC), Ljubljana, Cankarjeva zalotba, Zblrka 

Ekonomska knli.!n1ca, 1996, Sir 19 
6 SIOVenljo jc v prorai::unskem lelu 1937/38 v dr~avni prorai::un vplac':ala 1 053 mliliona dinarlOV, prejela pa 839,6 milijona dinarlev, i::lsta razhka jO lorej zna~ala 21 0 mllijOnov dmarlev 
7 Andrej Gosar, Banovma Siovenija Politii::na, linani::na In gospodarska vprManja. Oejanjc, Ljubllana, 1940. Cllirano po Od kapilalizma do kapitahzma Izbrane zamls ll 0 razvoju slovenskega gospodarslva 

v XX Slolcl)u. (Ur Ncven Borak, Zarko Lazarevic, Joze Pnni::li::). Cankafjeva zalo1ba, Zblrka Ekonomska knji1nica, Ljubljana, 1997, sir 152-162 
8 Do Ie ~ICVllke smo prl~h S sklepanjem, da Ie !:HI dele.z: SloveniiC v jugoslovanskem narodnem dohodku pnbli2no 15 %, po analogl)1 na razmere v letu 1952 v letu 1938 pa iC jugos1ovanski narodni dohodek 
zna~al skora)da 48 mil)ard dlnarJeV (JugoslaVlja 1918--1988, sIr 95), slovenski dele.! (15 %) bi lorej pomenl) doboh 7 millard dinar)CV Kot to vema, re Gosar Izratunal nelO oollv jz Siovenije na 210 
milijOnov dlnartcV. kar pomeni slabe 3 % slovensllega narodnega dohodka v lelu 1938 
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proizvoda. Ce je ob koncu prve svetovne vojne delez 
kmetijstva v druzbenem proizvodu se dosegallzjemno visoko 
stopnjo skorajda dveh tretjin, dobrih dvajset let pozneje ni 
bilo vec tako. Ker podatka 0 vsoti slovenskega druzbenega 
proizvoda iz tega casa ne poznamo, nam je tudi onemo
goceno podati natancen delez kmetijstva. Dejstvo pa je, da 
je ta delez strmo padel, vrednost kmetijske proizvodnje je 
bila namrec Ie malenkost visja od vsote, ki jo je slovenska 
industrija izplacala zaposlenim na racun plac;' primerjava 
vrednosti kmetijske in industrijske proizvodnje pa je bila v 
razmerju 1 : 4 v korist industrije. 1O 

V dvaindvajsetih letih do druge svetovne vojne se je izobli
koval celovit gospodarski sistem, ki je integriral slovenske 
kraje znotraj prve jugoslovanske drzave. Ob tem seveda ne 
gre pozabiti, da sta se v enoten gospodarski prostor zdruzili 
Ie dve tretjini slovenskega etnicnega prostora, na preostalo 
tretjino v zamejstvu pa so vplivale drugacne pollticne in 
gospodarske silnice. V jugoslovanski Sioveniji je Ljubljana 
poleg kulturnega in pOliticnega utrdila tudi vlogo osrednjega 
slovenskega upravnega in financnega, a tudi mocnega 
industrijskega sredisca. Iz nje so tekle niti investicij po 
slovenskem ozemlju. Tu je bil sedez vseh pomembnih 
bancnih ustanov, Institucionalnih inveslitorjev (npr pokojninski 
zavod) in borze. 

Velika gospodarska kriza tridesetih let 

Leto 1930 lahko stejemo za zacetek krize v Jugoslaviji in s 
tem neizogibno tudi v Sioveniji. Velika gospodarska kriza v 
nasih krajih se je zacela z zamikom, vendar se je nadaljevala 
po enakem vzorcu kakor drugod. Najprej je pokazala zobe 
v kmetijstvu leta 1930, se nato nadaljevala kot financna kriza 
leto dni pozneje; ko pa se je sprevrgla se v industrijsko, je 
bila gospodarska aktlvnost paralizirana. Tudi ucinki so bili 
enaki kot drugod po svetu. Posledice lahko strnemo v nekaj 
suhoparnih tock, ki nikakor ne morejo zaobjeti in predstaviti 
obi lice zivljenjskih stisk prebivalstva. Velika gospodarska 
kriza je najprej povzroCila zlorn izvozne trgovine s kmetijskimi 
pridelki, padec cen in kupne moCi kmetov. Posledicno je 
nato sledilo zaradi prekinjenih denarnih tokov omrtvicenje 
bancnega sistema, nato pa se padanje industrijsklh cen, 
proizvodnje, delavskih plac in velikanski porast brez
poselnosti 11 

Kriza je bila najbolj boleca v kmetijstvu, kajti Siovenija je 
bila navkljub nagli industrializaciji v dvajsetih letih vendarle 
se vedno pretezno agrarna dezela. Zaradi padanja cen, 
znizanje je bi lo kar polovicno, so bill kmetje prignani na rob 
propada. Njihova kupna rnoe je bila zdesetkana, plaCilna 
sposobnost pa iznieena. Povpreeni zasluzek ene kmetile je 
tako leta 1933 znasal manj kot 30 % tistega iz leta 1926.12 

To se je odrazilo na velikem padcu zivljenjskega standarda 
kmeckega prebivalstva, padel naj bi celo za 80 %. Tako velik 
upad je bil tudi posledica previsokega zivljenjskega nivoja 

n malura 

pred krizo;13 kmetje so razkorak med dohodki in porabo pac 
pokrivali z zadolzevanjem. VeCina krnetov Sl med krizo ni 
mogla privosCiti obnove obi eke in obutve, ravno tako ne 
pribollskov in nujnega industrijskega blaga, ampak se je 
prehranjevala z lastnirn pridelkorn, v kolikor jim je zadostoval. 
Izraz dolgoletnih kriznih razmer v kmetijstvu, ki se Ie rned 
krizo samo zaostril, je bila zadolzenost podezelp. Pokazale 
so se posledice neugodne razdrobljene posestne strukture. 
Prevladovale so male kmetije, ki niso imele zadostne moci 
in gospodarskih potencialov, da bi se lahko spopadle s 
kriznimi razrnerarni. Krnecka problematika se je zaostrila 
do skrajnosti. Male prezadolzene kmetije, na katerih je zivela 
priblizno cetrtina prebivalstva, so bile obsojene na 
zivotarjenje in pricakovanje konca v gospodarskem pogledu. 
Zaposlltvene moznosti v industriji, ki je ravno tako jecala pod 
udarci krize, so bile mini maine. Pa tudi kupcev za bankro
tirane kmetije ni bilo, saj so bili tudi srednjl in veliki kmetje, ki 
naj bi blli nosilci trzne proizvodnje, s krizo prizadeti do te 
mere, da niso niti pomlslili na nova vlaganja in siritev posesti. 
Zaradi tega so kmetje, glede na svojo stevilcnost, iz dneva v 
dan postajali osrednji gospodarski in socialno-politicni 
problem v drzavi. 

V zvezi s kmetijstvom so trideseta leta prinesla bolece 
spoznanje, da krnecko zadruznistvo, v katerega so polagali 
velike upe, v kriznih razmerah ne more reMi krneckih tegob. 
Kreditne zadruge so bile zaradi nellkvidnosti nemocne, v bitki 
za prezivetje so se ukvaqale predvsem same s sabo in cakale 
na drzavno pomot. CIStO krnetijske zadruge (mlekarske, 
zivinorejske, sadjarske itd.), ki naj bi kmetom na organiziran 
naCin omogocale in lajsale vstopanje na trg, pa se niso dobro 
prijele, Ie dvalsetina slovenskih kmetov je imela v njih svoje 
deleze, ustvarile pa so tudi prav skrornen prorne!. Veliko jih je 
rned krizo propadlo, prezivele pa so bile bolj podobne 
osarnljenirn poskusom kot plodu nacrtnega dela. " 

V kriznih letih so se na siroko razprle tudi skarje cen, saj 
se je povecala nesorazmernost tempa padanja krnetijskih 
in industrijskih cen. Razkorak je v letih 1933 in 1934, ko je 
bilo dosezeno dno krize, dosegel skorajda 40 % v skodo 
krnetijstva. " 

Tako ni presenetljiva velika rast brezposelnosti v Sioveniji 
kot posledlca zmanjsevanja industrijske proizvodnje. 
Siovenska industrija je v letih krize odpustila kar 27 % 
zaposlenih; dejanski delez brezposelnega aktivnega 
prebivalstva pa Ie bil zagotovo veliko vecji, vendar ni bil 
statisticno ugotovljen. Tudi v veliki gospodarski krizi se je 
pokazalo, da je se najbolj zanesljiva drzavna in uradniska 
sluzba; odpuscanla na zeleznicl, v javni upravi in med 
uradnistvom po podjetjih so bila tako rekoc mlnimalna. 1O 

Nezaposlenost je v znatni meri blazila tudi siva ekonomija, 
ki se je med krizo sllno razmahnila; z njo so se petali 
brezposelni kvalificirani delavci ter obrtniki in trgovci, ki so v 
teh letih odjavljali obr!." 

9 Ivo Plfe , Zdravslvene pr ilike In delo h,gijenske organiz8clle II Sioveniji 1922-1 936. Spomenica ob petniljstietniCi Hlgijenskega zavoda II Ljubl jani. Zdravle II Sioveni)i , II, knjiga, Ljubljana, 1937, sir. 458 
10 Vrednost Iclne kmetllske proizvodnje ie blla nekaj eez miljardo dinarjcv (pire, nav. dela, Sir 458) , vrednostletnc induslriJskc proizvodnje pa Ie dosegla IIsoto 4,2 miljarde dinarlCV (Statistika industrije, str 

21) 
11 MilO Mlrkovl(':, EkOflomsk3 historija Jugosl3vilC Zagreb, 1958, sir. 359-369; Milo~ VutkOVIC, Utlcal sve1ske pflvredne krize 1929-1932 na privredu stare Jugoslavije. Svetska ekollomska kr iza 1929-

1934.godine I njen odraz u zemljama Jugolslocne Evrope Beograd, SANU, 1976, sir, 197- 227, 
12 Podrobnc)c 0 kmehJski problemahki glej Lazarevic, Kmetki doigovi na Siovenskem 
13 Rudolf Marn, Gospodarski polozaj Oravske banovine dalles In pred petimi leti. Tehmka in gospodarstvo ~t. 1 ()-12/1935, sir. 170-172 
14 Zarko Lazarevie, Podj etni~tvo v slovenskem kmetl lstvu. Razpolja med indlvldualnim in kolektiVll im pod]etnlslvom v kmel ljstvu od zerniliske ooveze do druge svetovne VOlne Podletnistvo na Siovenskem 

Razprave s simpozija v Ljubljani 19. januarla 1994 Prispevki za novej ~o zgodovino st. 1/1994, sir 53 
15 Bilten Pflv iligovane <lgrarne banke, ~I 19/1935, Prilog br. 14' Kllza zemljoradnje i nlena zadutenOSI u svel lu privredne sialist ike 
16 France Kresal, OelavstvQ med gospodarsko krilO na Siovenskem. Prispevki za zgOOovino delavskega gibanla st. 1- 2/1970, sir. 91 - 92, 
17 Janko Traven, Gospodarskfl kr iza v luti slatislike pndobitmh podjelij. Tehnika in gospodmstvo sl 11-12/1939 
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Padec donosnosti v industriji je zahteval tudi znizevanje 
stroskov. Ena od poti je bilo nadomescanje drazje delovne sile 
s cenejso. Glede na to, da je prevladovala delovno intenzivna 
proizvodnja , kl je teqala veliko Ie prlucenih delavcev, so bile 
moznosti vellke. V tedanjih razmerah je to pomenilo nadomescanje 
moske delovne sile z zensko. Delez zensk med zaposlenimi se 
je v letih krlze dokaj dvignil in dosegel skorajda 40 %. Druga 
pot , ki je bila v pogojih velike brezposelnosti tudi lahko izvedljiva, 
je bilo znizevanje plac zaposlenih. Povprecni mesecni zasluzki 
so se med krizo v primerjavi z letom 1929 znizall za 40 %.18 
Kakovost zivljenja se Ie v industrijskih centrih zelo poslabsala, 
saj Ie bllo razmerje med zasluzki in zivljenjskimi stroski izrazito 
neugodno. Pa tudi v drugacnih caslh place slovenskih delavcev 
niso bile ravno visoke. Le tretjina (34 %) slovenskih delavcev je 
imela zadovoljlve dohodke, ki so presegall zivljenjski minimum, 
12 % jih je bilo na njegovi ravnl, vsi ostali pa so se prebijali 
skozi zivljenje v bolj ali manj globoki revsCini." Posledicno je 
velik upad kupne moei in skrajno varcevanje prebivalstva pahnil 
v krizo tudi obrt in trgovino , ki ni imela moznosti racionalizacije 
poslovanja, saj so prevladovale majhne druzinske trgovine in 
drobna, osebna obrt. 20 

Kriza je prizadela vso industrijo, vendar vella izpostaviti, da 
je bila najbolj razdiralna v gradbenistvu, ker se je ustavila 
skorajda vsa investicijska dejavnost, in v lesno-predelovalni 
strokl zaradi zelo zmanjsanega In na trenutke tudi zaustavlje
nega Izvoza, saj je slovenski les na trad icionalnem italljanskem 
trgu izrivala sovjetska cenena konkurenca. V drugi polovici 
tridesetih let pa so imele pogubne posledice za to panogo 
sankcije proti Italiji zaradi abeslnske avanture. Med industrijskimi 
panogami je bila svetla iZlema tekstllna industrila,21 ki ne samo, 
da krize ni obcutila, nasprotno - njene kapacitete so se celo 
povecale. Razloge za njeno rast tudi med krizo je iskati vdejstvu, 
da je bil uvoz tekstilij ena najvecjih postavk, v kriznih letih pa je bil 
uvoz zaradi pomanjkanja deviz omejen. Obenem je bila tekstilna 
industrlja se na zacetku razvoja in stem se dalec od mejnih 
stopenj rasti. Navsezadnle pa se ne sme pozabiti, da je obleka 
pac ena od temeljnih clovekovih potreb. V tridesetlh letlh so 
nekoliko presenetljivo ugotavljali tudi rast turizma," a kaj, ko 
izkupieek nl sledil naraseajoeemu stevilu gostov in nocitev 

Zaradi krlze se Ie upocasnila industriallzacija Siovenije, kl je 
bila glede na pretezno agrarno strukturo druzbe nujnost, ce se 
je zelelo izogniti velikirn druzbenogospodarsklm pretresom. 
Podjetniska vnema se je zmanjsala, ob tem pa je mnozica 
majhnih industrljskih obratov, raztresenih po podezellu , rned 
krizo poveCinl propadla, 0 cemer govori geografska razporeditev 
tovarn.23 Industrlla se Ie osredotoella v nekaj vecjih srediscih, v 
Ljubljani, Kranju , Mariboru in Celju, v njih je bilo 87,5 % slo
venskega delavstva, rnedtem ko je bil pred krizo ta delez nekaj 
eez polovico. 24 

Osrednji problern, ki je kot rdeca nit povezoval vsa krizna 
leta in bil g lavna ovira na poti k Izboljsanju, je bila financna 
kriza. Denarn l zavodi so se otepali z velikimi nelikvidnostnimi 
tezavami, kronicno je prlmanjkovalo gotovine zaradi tezavriranja 
pri posamezniklh In zavodih ter vladne deflacijske politike. Poleg 
notranj ih slabostl, na primer nalaganja kratkoroenih sredstev v 

18 Kresa l, Oela\l5tvo med gospodsrsko krizo, labels 7, sir 97 
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dolgorocne aranzmaje, je denarne zavode prizadel zlasti vel ik 
dvig gotovine, kar je bilo razumljivo, saj je prebivalstvo ob upadu 
dohodkov zaeelo crpati prihranke. Na slabsanje polozaja je 
vplivala tudi omejevalna denarna politika, povezana s 
kratkotrajno stodnevno zlato pariteto dlnarja, ki je namesto 
dotoka kapltala z odpravo ornejitev v placilnem prometu s tujino 
omogocila nlegov nemoten odliv.25 

Financna kriza je nastopila leta 1931. Obieajni denarni tokovi 
so se zaradi neporavnavanja obveznosti zaeeli prekinjati, plYi 
so ustavili odplaeevanje terjatev kmetje , nato pa so jim sledili 
tudi drugi gospodarski subjekti. Posledica ornejevalne denarne 
politike je bilo eetrtinsko zrnanjsanje finanenih virov slovenskih 
bank; ni bilo vee kreditov Narodne banke in drugih neslovenskih 
bank, za desetino so se zmanjsale hranilne vloge, ustavil se je 
tudi dotok tujih valut zaradi zmanjsanega izvoza. Likvidnostna 
kriza je poveeala nezaupanje vlagateljev. Preblvalstvo se je v 
strahu za svoje vloge mnozieno postavilo p,ed bancna okenca 
in nemudoma terjalo svol decal. Baneniki so sprva - da bi 
ohranili zaupanje in prispevali k ustavitvi navala - izplaeevali 
neornejene zneske hranilnih vlog. Ko pa se panika po vee 
mesecih ni polegla, so bill koncno zaradi izcrpanosti virov 
prisilleni ustaviti izplacevanje. Hranilne vloge so se v Sioveniji 
tako zmanjsale za tretjino, nazadovanje pa se se ni ustavilo, 
sal je prebivalstvo prenasalo vloge v zavode, v katerih je za 
vloge jameila drzava. Banke so morale rned krizo odpisatl 
znaten del glavnice, z vsakim letom so bolj krcile Posol ila 
gospodarstvu, zato se je tudi znizevala bilanena vsota. Na drugi 
stranl pa so banke med krizo zaradi splosne negotovosti 
poveeevale gotovinsko imetje, ki se je skoraj podvojilo." Pri 
denarnih zavodih velja opozorilo, da posledice, z izjemo 
kreditnega zadruznistva, vendarle niso bile toliksne kot drugod 
po Jugoslaviji. 

Velika gospodarska kriza upravieeno nosi svoje ime; tezave 
so bile neizmerne, tako da do tedaj znani naeini ukrepanja niso 
zalegli . Kriza je prinesla spoznanje, da je liberal neg a kapitalizma 
konec; vsemogocnost nevidne roke trga, kar Ie zagovarjala 
ekonomska znanost in na cemer je temeljila gospodarska 
politika , se j8 izcrpala." Da bi se izognili vellkim pretecim 
druzbenogospodarsklm pretresom, je bil korenit poseg drzave 
nujen, drzavna intervenciJ8 v gospodarstvu je postal a stalnica 
tridesetih let.28 Krize tudi ni bilo mogoee premagati, vse dokler 
ni bilo to spoznanle dokoneno. Zatrdimo lahko, da jugoslovanski 
vplivni mozje niso tega spoznali nlti do druge svetovne vojne. 
o tem nam govori ukrepanje, ki je bllo podobno gasenju pozara, 
ne pa dornisljeni gospodarski politiki. Jugoslovanske vlade so 
v casu krize, kar se prekriva z rezimom Jugoslovanske nacio
nalne stranke, pokazale veliko nespretnosti in zamude pri 
ukrepanju, najrale so sprejemale raznovrstne moratorije in 
upale, da se bodo razmere ured lle same po sebi, kar se je na 
koncu tudi zgodilo. 

Prvi korak v odpravljanju oziroma prepreeevanju krize je bila 
drzavna intelYencija v krnetljstvu oziroma uveljavitev zitnega 
monopola na domaeem trgu in v izvozni trgovini. Na mednarodni 
ravni pa je bila Jugoslavija ustanovna elanica "agrarnega bloka« , 
da bi si v mednarodnih razmerah zagotovila visje izvozne cene.29 

19 France Kresal, Nastanek in lazvaj sOCialne polit ike na Siovenskem do 1941, Prispevki za zgodovino delavskega gibanla 51. 1~2/1982. Sir 114 
200 obrtl in trgOVini glej Janko Traven, Dvajseliet razvoja slovenskega obrtnistva in Fran Sink, Razvoj trgov ine, Spomlnski zoornik Siovenije, Ljubljana. Jubilej. 1939. sir. 381-390 in 393-396 
21 Vee 0 razvoju lekslilne induSlrije v Sioveniji glej France Kresal. Tekslilna industrila v Sioveniji. Ljubljana. Boree, 1976 
22 Rudoll Marn. Ovalsellel tujskega promela v Slovcnrji. Spominski zoornrk Sioven'je, si r. 468-473 
23 Vee 0 terilorralnr porazdelJenosll slovenske rndustr ije glej Milko Novak. Ge0{Jrafska razpored l!ev rnduslrilC v Sioveniji. Geografski veslnik sL 1-4/ 1939, sir, 69-98, Gospodarska Slruklura Siovenije v luel 

poklicne sla tlsllke m dclavskega zavarovanla Llubl lana,Soclalno ekonomskr lnstltul, 1939 
24 Kresa l, Del3vslvo med gospodarsko krrzo, sir, 90-91 
25 Vuekovic, nay dele str 206-2 10 215-220; Glej ludi Gordana Gnjalovic, Stari drzavni dugovi. Beograd, Ekonomski inst itul. 199', SIr. 154-160 
26 Toussalnl Hocevar, Slovcnsko poslovno banenrslvo 1930-1941, Baneni vestn lk 51. 9/1984. sir. 267-272 
27 Lazar PelrC, U1ICaj ve lrke ekonomske krize 1929-1933 na jugoslovensku ekonomsku misao i ekonomsku polltrku do drugog svelskog rala Svetska ekonomska kriza 1929-1934 i nwn odraz u zemljama 

Jugolslocne Evrope, sir. 261 -336. 
28 0 in tervencij i v induSlri)i gle) Smiljana DurOVIC. D r~avna intervenclja u Induslr ijl Jugoslavije 1918-1 941. Beograd. lSI. 1900 
29 Lazarevic , Kmeeki dolgovi, Sir 58-63 
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Ta inlervencija slovenskim kmelom ni korislila, saj je bila pri 
proizvodnji zila pasivna, inleNencija pa ni segla na podrocje 
zivinoreje, sadjarslva in vinogradnislva, ki so bile poglavilne 
panoge slovenskega kmelijslva. 

Zaradi prepolovljenih cen kmetijskih pridelkov je na plan 
prod ria kmecka dolzniska kriza. Slarih dolgov, ki so se nabirali 
v casu slruklurne defiacije v drugi polovici dvajselih lei, ni bilo 
mogoce izlerjali drugace kakor po eksekucijski poll, kar pa je 
bilo zaradi obsega dolgov, slevila pnzadelega prebivalslva ler 
gospodarskih, druzbenih in politicnih razlogov nemogoce. Zalo 
Ie vi ada, da bi kmelom snela eno breme z ramen, april a 1932 
legalizirala dejansko slanje in uveljavila moralorij na kmecke 
dolgove, ki je trajal kar stiri leta in pol. Moralorij na placevanje 
dolgov je obenem pomenil zamrznitev hranilnih vlog prebivalslva. 
Pravico do odloga izplaCiI so uporabili tudi denarni zavodi v 
Sioveniji. Zadnji obroki zarnrznjenih vlog so bili nalo odplacani 
v lelih pred drugo svetovno vojno. Socasno so maksimirali ludi 
obreslno mero pri novih posojilih. V casu krize so se lolill ludi 
javnih del, vendar sredstva, namenjena za la namen, in sam 
obseg javnih del niso bila loliksna, 10 velja zlasli za Sioveniji, da 
bi lahko znatneje vplivala na ozivljanje gospodarske dejavnosti. 
Sprejeli so ludi ukrepe, da bi preprecili skodljivo kartelizacijo v 
induslriji, ki je bila znalna v kapitalsko intenzivnih panogah, 
predvsem zaradi njenega vpliva na cene. Vladam ni mogoce 
oporekali, da niso ukrepale na davcnem podrocju . Davke so 
resda nekajkral znizevale, vendar ne v sorazmerju z upadom 
davcne moGi, lako da je bilo davcno brerne v Irideselih lelih 
realno visje kol pred krizo. Stern pa srno pravzaprav ze spoznali 
reperloar jugoslovanske gospodarske politlke rned krizo. 

Kakor je kriza prihrumela z zarnudo, lako je bilo tudi 
gospodarsko okrevanje v zaostanku za evropskimi lokovi. Lue 
na koncu lunela so zagledali leta 1934, ko je kriza z uslal ilvijo 
dosegla dno, pojavili so se celo prvi rahl i znaki ozivljanja. 
Vldnejsa konjunklura pa je sovpadla z naslopom vlade JRZ v 
naslednjem lelu. Zacenjal se je ponoven vzpon, rasli so zacele 
cene, dvigoval se je obseg proizvodnje in zaposlenosli . 
Okrevanje je bila posledica povecanega povprasevanja na 
poglavilnih lujih Irgih v Nemcij i, Avslriji, Italiji in Cehoslovaski. 
Sirukiura jugoslovanske blagovne menjave s lujino se ni 
spremenila, spremenila se je Ie njena oblika. Zaradi Irganja 
mednarodnih trgovinskih lokov in pomanjkanja deviz, kar je bil 
splosen pojav, se je uveljavilo klirinsko poslovanje, blago za 
blago. Kl irinski sporazumi so lako zajeli dobre Iri celrtine izvoza 
in vee kOI dYe Ireljini uvoza. 

Prave konjunklure pa ni moglo bili, dokler nisla bili razreseni 
lemeljni vprasanji, to je sanacija bancnega sistema in obnovitev 
placllne sposobnosli kmetov. Vlada se je leg a lolila lela 1936 z 
Uredbo 0 likvidaciji kmeckih dolgov. Z njo so kmelom odpisali 
polovico dolgov, da bi nevlralizirali polovicni padec cen, 
preoslanek pa so mora Ii odplacati v 12 lelih z moeno znizano 
obreslno mero poldrZavni Privilegirani agrarni banki. Vzposlavljanje 
placilne sposobnosli kmelov je polekalo socasno s sanacijo 
bancnega sislema. Odpisane dolgove in tiste, ki jih je prevzela 
Agrarna banka od denarnih zavodov, je vi ada vnesla v javni 
dolg, denarni zavodi pa so za svoje do tedaj neizlerljive lerjalve 
prejeli drzavne obveznice. Le-Ie so lahko vnovcile z zaslavilvijo 
in tako prrsle do prepolrebne golovine. V sanacijo kredilnega 
zadruznislva se je vkljucila tudi slovenska oblasl, vendar je bila 
banovinska uprava pod vodstvorn ban a Nallacena dovzelna 
Ie za likvidnostne lezave sebi bliznje Zadruzne zveze, da je lahko 

30 Podrobrieje (llej Lazmel'lc, KmetkJ doigovi in lam navedeno Iiteraturo 
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izplacala hranilne vloge. Povsem pa je prezrla enake tegobe 
na konkurencni polilicni labor navezane Zveze slovenskih 
zadrug. Obenern je vlada prek drzavnih bank, ki so v Irideselih 
lelih izjemno pridobile na pomenu, dala gospodarslvu na voljo 
poceni posojila, da b i spodbudila okrevanje induslri je in 
Irgovine. Ukrepi so zalegli, vendar je bilo novo gospodarsko 
ravnovesje dosezeno na bistveno nizjem cenovnem nivoju. 
Industrija je dosegla predkrizni obseg zaposlenosti in 
proizvodnje v letu 1938. Okrevalo je ludi kmelijslvo, vendar z 
znalnim zamikom za induslrijo. Koncni sklep bi se glasil, da 
posledice krize tudi v Sioveniji lako kol v svelovnern okviru niso 
bile prernagane nitl do druge svelovne vojne. 30 

V drugi poiovici tridesetih lei je odlocnejsa drzavna intervencija 
segla ludi na podrocje odnosov med delodajalci in delojernalcl. 
Kakor hilro je prislo do slavkovnih valov, ki so bili posledica 
izboljsanih gospodarskih razmer, da je delavslvo dobilo pogum 
zahlevali visje place in boljse delovne pogoje, je drzava ukazala 
obvezno sklepanje koleklivnih pogodb ob njeni arbitrali , doloCila 
minirnalne mezde in zaeelek uresnicevanja pokojninskega 
sistema.31 

Rasloci dohodki prebivalslva v casu gospodarskega okre
vanja vendarle niso bili loliksni , da bi hilro in docela odpravili 
posledice velikega obubozanja. Pri tem ne mislirn sarno na 
padec jayne porabe zaradi proracunskega varcevanja, lemvec 
na drasticno znizanje zivljenjske ravni, klle imela posledice na 
zdravstveni in demografski podobi Siovenije. Za krizna in 
poznejsa lela je zaradi pomanjkljlve prehrane, slabih slano
vanjskih in socialnih razrner znacilno zmanjsanje rojstev za 
dvajsetino in visoka umrljivosl dojenckov, pri prezivelih in 
odrascajocih otrocih pa so belezili telesno sibkosl in slabo 
razvitosl. Prihodnost bi verjetno prinesla enake rezultale, kakor 
so jih spoznavali v Irideselih letih kol posledici podobnih razmer 
med prvo svelovno vojno. V Irideselih lelih so namrec kar 45 % 
nabornikov spoznali kot nezadoslno razvile za opravljanje vojaske 
sluzbe. Nadalje se je upocasnilo znizevanje slopnje umrljivosli, 
prek 40 % odraslih Siovencev ni docakalo starosli 60 leI. 
Povecala se je obolevnosl prebivalslva (Iuberkuloza, revma
lizem in nalezlj ive bolezni). Tr idesela lela so prinesla ludi 
narascajoci obseg social no paloloskih dejanj: krs itev javnega 
reda in mira, prestopkov zoper nedolakllivost lastnine in lelesa, 
ki so blli vecinoma opravljeni v vinjenem stanju. Problem 
alkoholizma je bil sicer splosen, vendar je bil najbolj izrazil v 
vinorodnlh krallh, kler so zaradi preliranega uzivanJa alkoholnih 
pijac opazali porast bolezni prebavnih organov ler srca in zilja." 
Pozimi lela 1931 je javnost prvic izvedela za redek pojav v 
slovenskih razmerah, da se je priblizno ducat brezposelnih, ki 
so povrhu vsega ostali se brez slrehe nad glavo, v svoji nernoci 
zaleklo v temo Ijubljanske kanalizacije in si tam uredilo 
bivalisca.33 

Oruga svetovna vojna in slovensko gospodarstvo 
Druga svelovna vojna je oslro zarezala v slovensko 

gospodarsko tkivo. Komaj vzposlavljena enolnosl slovenskega 
gospodarskega pros lora je b ila nasilno prelrgana; la je v 
gospodarskem srnis lu razpadel na med seboj povsem 
nenaravno locena obmocja, ki so jih zavojevalci lakoj zaceli 
preurejali po laslni meri . Okupalorji so si prizadevali za 
cirnprejsnjo vkljuCilev slovensklh zmoglj lvosli v svoj gospodarski 
sislem. Ena od poli, ki je bila hllra in lemeljita, je bila zamenjava 

31 France Krcsal , Zal':elki in razYOj delavskega zavarovanja v Siovenij i med oOOma vajnama ZgodO"';nskl /':asops ~t 3--4/1970, str 209-245; ISII, KoIekhvne pogodbc kat VIr delovneg<l prava. Delavske 
zbornrcc, kolekllvnc pogodbe in soupravljanje. Ljubljana, Svobodnl 5Hldlkall SlovenljC, Sir 69-87 

32 Ivo Pile. Zdravstvel')(l stanjC In demografskl podatkl Spommskl zbornlk Sioven'/E!, sir 483- 489; ISil, Prehrana preblvalstva Socialnl problem. slovenske vaSI, I zvezek Socmlno ekonomski mslllu! I' 
LJubijanl, 1939. sir 73-113. Leino po.'ocilo VZ3Jemoe zavarovalnlce II Ljubljanl za lelo 1939 Db ~lmdeselletOlci, Sir. 52, VutkovK':. nav. dele. S1r 224 

33Slovenec, 12. 31931 
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do mace val ute za okupatorsko, saj so tako dokoneno izloCili 
doloceno ozemlje in ga vkljueill v drugacen sistem. Pri zamenjavi 
jugoslovanskih dinarjev so najbolj pohitel i Madzari , ki so ze v 
drugi polovici maja 1941 vpeljali kot edina plaeilno sredstvo 
lastno valuto pengo (v razmerju deset dinarjev za en pengo). 
Madzarom so sledili Nemci, ki so dolocili, da je po 15. IUnilU 
1941 edina zakonito placilno sredstvo na okupiranih obmocjih 
reichsmarka (RM). Jugoslovanski dinarji in bon i, ki jih je 
uporabljala nemska vojska, so nehali veljati kot plaCilno 
sredstvo. Zamenjavo so po tecaju dvajset dinarjev za enD 
marko opravili do konca junija. Zamenjavo dinarjev so zadnji 
opravili Italijani , pa ceprav so zasedbene oblasti ze 15. apflla 
do loci Ie zacasno tecajno razmerje med dinarjem in liro (100 
din za 30 lir). Zamenjava je bila izvedena v zelo kratkem casu 
(od 19. do 26. junija) in s spremenjenim tecajem, ki je dinarju 
vendarle priznaval nekoliko visjo vrednost (100 din za 38 lir). 
Zamenjava dinafjev za okupatorske val ute je povzrocila 
razvrednotenJe slovenskega denarnega premozenJa. Menjava 
pJaeiJnih sredstev je biJa opravljena ob podcenjenosti jugoslo
vanskega dinarja (za 12 do 15 %), pri cemer je bil nizek zJasti 
aprilski zacasni italijanski tecaj, ki je dinar podcenil za celih 45 %." 

Z razkosanJem Siovenije so si Nemci odrezali najvecji kos 
slovenske pogace. Na njihovem zasedbenem obmocju je bilo 
72 % predvojnih industrijskih zmogJjivosti Dravske banovine. 
Pregled po posameznih panogah pokaze , da so doM skoraj 
vso metalurgijo in rudarstvo, 94 % tekstilne, 88 % kemicne, 86 % 
usnjarske, 84 % kovinske , 80 % lesne, 73 % gozdno-zagarske, 
66 % zivilske in 63 % oblaCilne predvojne slovenske industrije, 
pray tako pa tudi vecinski delez delavcev. Jtalijanskim in 
madzarskim okupatorjem ni preostaJo veliko: ltaJijani so si 
priJastili dobra cetrtino predvojnih industrijskih potencialov, 
Madzari pa si s Prekmurjem, ki je bilo najbolj agrarno obmocje 
v predvojni Sioveniji, tudi niso znatno opomogli - tamkajsnja indu
strija je obsegala Ie malenkostna 2 % predvojnih zmoglJivosti 
Siovenije. 

Okupatorj i so takoj zaceli vkJjucevati slovenske industrijske 
obrate v lastno gospodarstvo. Pretezni del slovenske industrije 
se je preusmeril v proizvodnjo za vOJaske namene. Ziasti v prvih 
letih se je proizvodnja zelo povecala, spremljala jo je tudi rast 
zaposlenosti. Najbolj so se trudili Nemci , ki niso zgoll dvignili 
ravni proizvodnje in stevila zaposlenih, temvec so celo modern i
zirali in povecali zmogljivosti na slovenskem ozemlju. Industrijski 
potencial okupiranih ozemelJ so hotel I pomnoziti z izgraditvijo 
novih Industrijskih podjetij . 0 nacrtni izrabi gospodarskih poten
cialov slovenske zemlje in IJudi so pricali stevilni neuresniceni 
investicijski nacrti. Nemske investicije v naso industrijo so segle 
na tista podroeja , ki so dajala takojsen ucinek bodisi nepo
sredno, za zadovoljevanje armadnih potreb, ali za potrebe 
vojaske industrije. Tako so vlagali v proizvodnjo energije (elektrarne, 
daljnovodi , rudniki) in surovin (alumlnij) ter v kovinsko, tekstilno 
in kemicno industrijo. Ob urniku so se nemske enote zelo trudile, 
da bi iznicile ucinek medvojnih vlaganj. Mnogo tovarn so 
namerno onesposobili s poskodovanJem strojnega parka ali 
pa so stroje preprosto razstavil l in odpeljali s seboj. 

V LjublJanski pokrajln i pred vojno ni bilo vecjih industrijskih 
obratov, pray tako je bila slabo preskrbljena z drugimi naravnirni 
viri. Edina izjema so bili gozdovi ; les je bil zato za italijansko 
gospodarstvo najpomembnejsa postavka. Zasedbene oblasti 
so to s pridom izkoriscale in pospesevale secnjo ter predel avo 
lesa. Pri izkofl scanju slovensklh gozdov je igrala vidno vlogo 
italijanska druzba Emona, ki pa ni mogla v celoti uresnieiti 

n ma tu ra I 
zelenega poseka zaradi partizanske vojske v gozdovih . Emona 
je poleg tega tudl odkupila premozenje odseljenih kocevskih 
Nemcev; yes izkupicek od preprodaje teh nepremicnin so 
nakazali v Italijo." 

Razkosanje jugoslovanskega ozemlja je zastavljalo tudi 
vprasanje, kako razdeliti premozenje, terjatve in obveznosti 
bivse drzave. Nemci in Italijani so po poprejsnjih uSklajevanJih 
v zaeetku junija 1942 v Rimu sklenili dogovor, ki je urejal delitev 
premozenja jugoslovanske drzave. Poldrugi mesec dni pozneje 
(22. juliJa) so na berlinski konferenci ta dogovor dokocno uskla
dili z zainteresiraniml zavezniki. Pogodbo so sklenili Italijani (tudl 
v Imenu AlbaniJe in Crne gore), Nernci (zastopali so tudi SrbiJo), 
Madzari, Boigari in Hrvati. Pogodba je doloeala, da jugoslo
vansko drzavno premozenje in premozenje drzavnih pravnih 
oseb s 15. aprilom 1941 preide v last okupatorskih drzav po 
teritorialnem nacelu. Enako naeelo so uporablli tudi pri delitvi 
terjatev jugoslovanske drzave: do njlh je bila upravicena tista 
drzava, v kateri je gospodariJ dolznik. Hlpotekarne terjatve pa 
so sle v dobro tistega, ki je okupiral podrocJe z zastavljeno nepre
micnino. 

Pri razdelitvi obveznosti jugoslovanske drzave so ubrali 
drugacno pot. Pri sklepanju berlinske pogodbe so se namerno 
izognili izrazu "nasledstvene drzave«, ker bi to pomeniJo, da 
obveznosti bivse jugoslovanske drzave samodejno preidejo na 
naslednice. Zato so uvedli terrnin «drzave pridobiteljice bivsega 
jugoslovanskega podrocja«, ki je predpostavljal pogodbeno 
razdelitev obveznosti nekdanje drzave. Tako so za delltev 
obveznosti in morebitnih primanjkljajev doloeili razrnerja na 
temelju stevila prebivalcev in njihovih proizvodnih zmogljivosti. 
Nernciji je pripadla dvajsetina, Italiji (z Albanijo in Crno goro), 
Madzarski in Boigariji po 8 %, Hrvaski 42 % in Srbiji 29 % 
jugoslovanskih financnih obveznosti. 

Poleg drugega gorja vojne prinesejo tudi tegobe stain ega In 
sprotnega razvrednotenja finacnega premozenja. Tako kot v 
drugih vojnah je tudi druga svetovna vojna prinesla zelo veliko 
rast inflacije, ki je sproti iznieevala realno vrednost zasluzkov. 
To so nasi prednikl dodobra izkusili v vojnih caslh. Italijani so 
sicer po zamenjavi dinarjev za lire place na splosno malce 
poveeali. Nekoliko bolj so se place dvignile zaradi stevilnih novih 
kolektivnih pogodb leta 1942, vendar je tudi to povecanje znatno 
zaostajalo za rastjo zivljenjskih stroskov. Zasedbene oblasti so 
sicer izjavljale, da zaradi nizkih plac oziroma nezmoznosti 
njihovega dviga ne bode dovolile rasU cen. Toda obljuba Je bila 
oCitno dana brez premlsleka, saj je vsakodnevna stvarnost 
govori la nasprotno: cene zivljenjskih potrebsein so vztrajno silile 
v vrtoglave visine. 36 

Rastoce cene in pomanjkanje so med prebivalstvom vzbujali 
ogorcenJe in nezadovolJstvo. Krotitev rasti cen , ne Ie v vojnih 
razmerah, je zelo tezavno poeetje. Italijanske zasedbene oblasti 
so se zadeve lotile z laije plati. Da bi obrzdale cene, so v zacetku 
leta 1943 zamrznile place zaposlenih na dosezeni ravni. Nadejali 
so se, da bodo tako ustavili rast cen, kar se je izkazalo za zgolj 
papirnat ukrep. Zato so Nemci proti koncu leta 1943 linearno 
dvignili place v Ljubljanski pokrajini za priblizno tretjino. Tudi ta 
ukrep Je ostal brez vidnejsega ucinka: place niso mogle dohiteti 
narascajocih cen. Na to sta vplivala italijanska inflacija, kajt i 
Ljubljanska pokrajina je ostala del italijanskega monetarnega 
sistema tudi po kapitulaciji Italije, in splosno pomanjkanje 
zivljenskih potrebscin. Proti koncu leta 1944 so Nemci se enkrat 
skusali urediti razrnerje plac in cen po zgledu raJha, vendar Je 
uresnicitev prehitel konec vojne. 

34 Damrjan Gu~lln. Frnantnl wi in donarsIVo narOOIlO·osvobod'tncga 9 banja na Slovenskem 1941-1945 Zgodovma denarslva In banerd:tVa l1a Stovenskem Zveza zgodovinsklh dru~ICV Slovenl,e. 
ljubljana, 1987. sir. 85--86 

35 Jo~e PUnCK:, Sklvenska induslnja v lu9oslovanskem pnme~u OOlenjska zalo~ba, Novo meslo, 1992, SIr 11-13 
36JuJro28 7.1942 
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Place zaposlenih so ves cas vOlne, ne glede na okupatorske 
sisteme, znatno zaostajale za cenami. Sistem racionirane preskrbe 
je obsegal majhno stevllo izdelkov, potrebe prebivalstva so bile 
zato skromno potesene. Obenem je nenadzorovani, to je crni ali 
sivi trg, kjer so se cene zivlJenjsklh potreb5cin nenehoma dvigo
vale, vsrkaval vse veeji del kupne moei prebivalstva." 

Z okupacijo se je torej vzpostavilo nesorazmerje med razpo-
10Zljivimi gospodarskimi viri in obstojecim bancnlm potencialom 
posameznih zasedenih ozemelj. Vecino slovenskih industrijskih 
zmogljivosti so si prilastili Nemci, bancni sektor pa je ostal osredo
tocen v slovenskem financnem srediscu v Ljubljani, ki je s pretezno 
agrarniml predeli Dolenjske in NotranJske pripadla Italijanom. 
Prekmurje, ki so si ga vzeli Madzari, je bilo gospodarsko rnalo 
pomembno. Omenjeno nesorazmerje ponazarja podatek, da 
so Ijubljanske banke imele kar slablh 92 % zdruzenih bilancnih 
vsot vseh slovenskih bank. Na drugi strani pa je blla v Ljubljanski 
pokrajini samo cetrtina slovenskega delavstva. 

Okupatorji so poleg zarnenjave denarja, to je dinarjev, v 
okupatorske valute posegli tudi v rnrezo denarnih zavodov. Na 
Gorenjskem in Stajerskem so Nemci zaprli podruznice 
IjublJanskih bank in Celjsko posojilnico, bancno poslovanje pa 
so prenesli na podruznice velikih dunajskih bank, ki so jih odprll 
na slovenskem ozemlju. Tako je Credltanstalt posloval v 
Manboru, Celju, Kranju in Bledu, Uinderbank pa v Mariboru. 
Velik del aktiv omenjenih podruznic Je bil nalozen pri centralah 
na Dunaju ali pri nemski centralni banki. Enako so Nemci ravnall 
tudi s kreditnimi zadrugami, ki so jih spremenili v novo mrezo 
Raiffeisenkasse in Volksbank, pri cemer so bile unlcene 
zadruzne delezne in obratne glavnice. Z nemskimi reorgani
zacijami denarnih zavodov je slovensko premozenje dejansko 
odteklo v tujino. 

V Ljubljanski pokrajlni so vsi denarni zavodl po italijanski 
zasedbi morali zamenjatl del denarnega prernozenja po prvotno 
dolocenem tecaju. Zaradi tega so ob koncni menjavi dinarjev 
za lire, kl Je potekala po ugodnejsem tecaju, utrpeli znatne 
Izgube na racun tecajnlh razllk. Italijani pa niso posegli v mrezo 
denarnih zavodov tako kot Nemci. Podruznice zavodov iz 
drugih predelov Siovenije in Jugoslavlje so postavili pod 
sekvester DotedanJa zdruzenja denarnih zavodov so 
nadomestlll z Zdruzenjem denarnih in zavarovalnlh zavodov 
Ljubljanske pokrajlne, kl se je vkljucllo, v skladu s stanovsko 
ureditvljo, v PokraJlnsko zvezo delodajalcev Tudi pn zadruznlstvu 
nI prislo do vecjlh sprememb: ustanovili so Ie poseben Zavod 
za zadruznistvo, kl je revidiral poslovanje. 

Tako kot Nemci so tudi Italljani pripeljali v Ljubljansko 
pokrajino svoje banke. MaJa in junija 1942 sta v Ljubljanl odprli 
svoJi podruznici Banca Commerclale Italiana In Banca di Roma 
Prva sploh nI poslovala s preblvalstvom, temvec samo s 
podjetnlskirn sektorjem; druga pa kljub velikernu pritlsku na 
poslovne kroge in prebivalstvo ni uspela pndobitl vecjega stevila 
strank in sirse zastaviti poslovanje. 

V Prekmurju so Prekmurska in Kredltna banka ter zadruzne 
posojilnice nadaljevale s poslovanjem, Obclnsko hranilnico v 
Murski Soboti pa so zaprli. Vsi denarni zavodl so postali ciani 
budimpestanske centrale denarnlh zavodov." 

Druga svetovna vOJna pomeni veliko zarezo v gospodarskem 
razvoju Siovenije. Prekinjen je bil obetaven razvo), prislo je do 
velikega razvrednolenja real neg a in flnancnega premozenja 
Obseg materialne vojne skode je bll velik, ne samo zaradi 
okupatorskih ukrepov, temvec tudl zaradi vojnih spopadov samih, 
zlasti ob koncu vojne. K vsemu temu pa so se pridruzevale se 
stevilne cloveske ;!'rtve, visok krvnl davek, ki ga je placalo 
prebivalstvo Siovenije. 

n matura 

Z vstopom Siovenije v jugoslovansko drzavo se Ie njen 
polozaj spremenrl vecplastno, ne samo pohtlcno, temvec tudl 
gospodarsko in soclalno Pnslo je do Integraclle slovenskega 
prostora znotraj jugoslovanske drzave Hkratl Ie Siovenija 
postala tehnolosko In gospodarsko-soclalno najrazvltelsi del 
nove d,zave To pa Je takol vplivalo na spremembo polozaja 
nasproti drugrm v d,zavi. Ce je bila Sioveniia do leta 1918 
prejemnlca sredstev, pa je v jugoslovanskl d,zavi postala neto 
placnlca. Nlen CIStl neto pnspevek (skozi flskalnl sistem) je 
predstavljal pnblizno 3 % narodnega dohodka Druga 
pomembna strukturna sprememba je nastopila pn gospe
darskl soclalnl modernlzacljl Siovenlje, kl je potekala s procesl 
pospesene IndustnahzaClje, znai'rlne zlastl za dvajseta leta, 
ko Ie v povpreclu vsak mesec zacela delatl ena nova tovarna 
Nasprotno pa so se v kmelljsklh panogah, kl so zagotavljale 
kruh vei'lnl Siovencev, vseskozl ubadalr z boll air manj 
globoklmi kriznimr razmerami 

Tndeseta leta pa je zaznamovala velika gospodarska kriza. 
Ta se je v Slovenrjl/Jugoslavljl zacela z zamlkom, vendar se je 
nadaljevala po enakem vzorcu kakor drugod Najprej Je 
pokazala zobe v kmetljstvu leta 1930, se nato nadalJevala kot 
financna knza leta dnl pozneJe, ko pa se je sprevrgla se v 
Industnlsko, je blla gospodarska aktlvnost parahzllana Tudl 
uCinkl so bill enaki kot drugod po svetu Posledlce lahko 
strnemo v nekaj suhoparnih tock, kl nlkakor ne morejO zaobjeti 
In predstavitl obllrce zlvljenjsklh stlsk preblvalstva Vehka 
gospodarska knza Ie najprej povzroeila zlom Izvozne trgovlne 
s kmetljsklml pndelkl, padec cen In kupne mol'l kmetov 
Posledlcno je nato sledllo zaradl preklnjenlh denarnlh tokov 
omrtvlcenle bancnega sistema nato pa 5e padanle 
Industnjsklh cen, prolzvodnle, delavsklh plac In zelo vehk porast 
brezposelnostl Odpravljanje posledlc knze se je zacelo v drugl 
polovici dvajsetlh let In je trajalo vse do druge svetovne vOlne 

Druga svetovna vOjna pomenl vellko zarezo v gospo
darskem razvoju Siovenile Preklnlen je bll obetaven razvoj, 
pnslo Ie do vehkega razvrednotenja realnega In flnancnega 
premozenja Obseg matenalne vojne 5kode je bll vehk. ne 
samo zaradl okupatorsklh ukrepov (menjava denarla, 
vkljucevanje slovensklh gospodarskih zmogljlvostl v VOjno 
Industrljo, demontaZa denarnlh InstltuClj na preteznem delu 
ozemlja, Inflaclla ltd.), temvec tudl zaradl vOjnlh spopadov 
samlh, zlastl ob koncu vOlne K vsemu temu pa so se 
pndruzevale se stevllne cloveske zrtve, visok krvnr davek, kl 
ga je plaealo preblvalstvo Siovenile 

37 AIh,v SlovenlJe, M,nlSlrstvo za I,nance LRS lase. 152. Na~ denarSlvo In zavarovalslvo moo drugo svelovno \/01110 
38 Arhrv SloveniJe, M.nislrS1VO za Ionance LRS, lase. 152, Gu!;lln, nay delc. sir 82-84 
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KRATEK ORIS KORPORATIVIZMA 
NA SLOVENSKEM 1929-1941 (2. del) 
Pomen stanovske izobrazbe pri 
graditvi korporativne driave 

Stanovsko oziroma korporativno 
urejena drZava bo potrebovala tudi Ijudi, 
ki bode imeli stanovsko izobrazbo in 
stanovsko zavest. Stan, kot je bilo ze 
omenjeno, povezuje sku pi no Ijudi, ki ima 
isto gospodarsko in kulturno gledisce 0 

druzbi in ki zagotavlla organsko zvezo 
med posameznikom in skupnostjo in 
znotraj te med visjimi in nizjimi organi. 
Na tem mestu bomo orisali naloge in cilje 
stanovske kulture. Katoliski druzbaslovci 
so izhajali iz nacela, da ima vsak stan 
glede na gospodarsko podrocje tudi svoj 
kulturni znacaj, ta pa se kaz.e v stanovski 
kulturi. Locili so kmecko, obrtnisko, trgov
sko in industrijsko stanovsko kulturo. Te 
se, po nlihovem mnenju, moeno loeijo med 
seboj, saj ima vsaka svojevrsten odnos 
do verskih in kulturnih vrednot. Kmet se 
namrec razlikuje od delavca, obrtnika, 
trgovea, to se kaz.e v pristnem druzinskem 
in kulturnem zivljenju. Vsak stan ima, po 
njihovi sodbi, svoje kulturne potrebe, ki 
se kazajo v ohranjanju svojih seg, 
obicajev, navad, drugacen je odnos do 
glasbene, besedne in likovne umetnosti. 
Katoliski druzboslovci so ugotavljali, da 
imata rokodelsko-obrtniski in industrijsko
delavski stan veliko skupnih potez, saj 
njihovi pripadniki pretezno zivijo v 
mestnih (industrijskih) okoljih, zato so v 
prosvetnem nacrtu predvideli Ie dva 
glavna stanova, in sicer kmecki in obrtno
industrijski. Toda v tem prehodnem 
obdobju ima po njihovi sodbi Ie kmet ze 
razvito stanovsko kulturo, medtem ko se 
bo morala obrtno-industrijska se razviti, 
saj je v tem Casu veliko teze razpoznavna. 
Kultura tega stanu naj ne bi bila mescan
ska, marvec bi si jo moral po zgledu 
kmeckega samoniklo izoblikovati. Naj v 
ilustracijo navedemo nekaj napotil: 
»Industrijec (delavec op. avtorice) mora 
po svoje doziveti Saga, zupnijo, svetnike 
(izbrati si zaSCitnika), po svoje oblikovati 
druzino, ne meseansko ali kmecko , 

temvec industrijsko, svoj zivljenjski 
druzinski naein, pohistvo, obleko, podobe, 
umetnost, pesmi, svoj stanovski etos, 
svole social no skrbstvo, svole strokovno 
solstvo, pa tudi svojstveno drZavljansko 
in narodno-slovensko zavest, zavest ne 
splosnega Siovenca, ampak Industrijca
Slovenca.,,30 Sicer pa so sodili, da »sta 
tudi kmet in obrtnik ze okuzena z 
mesCanstvom, nekateri se, kot ugotavijajo, 
pecajo s pridobitnistvom cez mero in 
opuscajo tudi ze kmecke in obrtniske 
navade. Tudi so balj ali manj pod vplivom 
levicarskih, marksistienih idej in se 
navdusujejo za razredni boj. Zato je prav 
stanovska vzgoja in kultura najvecja 
sovraznica razrednega boja.,,31 Prav 
stanovska vzgoja mora zato utirati in 
poglabljati solidarnost med stanovskimi 
Ciani, se pravi med kmeekim gospodarjem 
in posli, med delavcem in podjetnikom, 
obrtnim mojstrom in pomocnikom in 
vajenci na eni strani in na drugi solidarnost 
med stanovi, zlasti med kmeti in delavci. 
Pri tem se zavedajo, da bo trd oreh 
utrjevanja stanovske solidarnosti »indu
strijskega obcestva" prav med delavci in 
podjetniki , kapitalisti. Stanovska ideja 
torej zagovarja mir v stanu in mir z 
drugimi stanovi. Vsak stan oziroma 
pripadnik stanu si mora tudi razviti 
stanovski ponos in stanovski etos. Ta pa 
terja disciplino, cut pravicnosti, solidarnost 
v mesebojnih odnosih pri proizvodnji, 
skratka protirazredne lastnosti. Kot 
pripadnik stanu ne odgovarja Ie zase, 
marvee tudi za druge. Med poglavitnimi 
dolznostmi je tudi vzgoja narascaja, zato 
bo ze v tem casu in zlasti v prihodnje 
najvecja pozornost posvecena kmecki in 
delavsko-obrtni mladini. Obenem mora 
vsak stan skrbeti za stanovsko social no 
skrbstvo." 

Ko smo nekoliko opisali teoreticna 
izhodisca in napotke 0 graditvi stanovske, 
korporacijske druzbe in drZave z gledisca 
katoliske druzboslovne misli in obenem 
politicnega katolicizma na Siovenskem, 
bomo v naslednjem predstavili nekatere 

30 Dr. Jote Jela), Ko!porOCljskl red In drl!~abna reJorrna Jugoslavlje, CIt. d . sIr 62-63 
31 Prav tam, SIr 64 
32 Pray lam, SIr 66-71 
33 0 tern ~ Mo~llo Z~. ~OV'e(\s~ IjLJdska stranka II1 jugoslovansko zedrljeflJC 1917- 1921, Marro 1977, sIr 249, 250. 307 
34 Anka VII'jOVit . MiI<lav6t, KmeCko slar.ovsko glbante v okwu SLS v zadnjem desellellJ stare JugOSIJIIlj!! Aevij<l2O(X) Casnlk za 1ll~ljenje, ume!nOSt. 

kuhltna Ifl rellgoazna VlJfa~ 4tJjJllf1a 1989. ~t 46/47, SIr 213--219 
35 DomoIjW, 10 decerrtxa 1931, Sf 49, Kmelska zveza razpuS~ 

organizacije in sicer tiste, ki so se najbolj 
ukvarjale s korporativno idejo, jo v svojih 
programskih smernicah upostevale in jo 
postopoma udejanjale v praksi. 

KATOllSKI TABOR 
Kmecka zveza 

Misli 0 stanovski druzbi in drzavi so 
med kmeekimi preblvalci utirali pot tudi 
Idejni voditelji Kmecke zveze, podprti z 
desnim krilom Siovenske Ijudske stranke 
(SLS) oziroma slovenskega del a Jugo
slovenske radikalne zajednice (JRZ). 
Kmecka zveza je proti koncu tridesetih 
let zajemala vee desettisoe clanov in je z 
organizacijsko rastjo in dejavnostjo 
predstavljala poglavitni stan slovenske 
druzbe. Uvodoma naj samo na kratko 
omenimo, da je bila v plVi fazi predhodniea 
Kmeeke zveze - imenovana Jugoslo
vanska kmetska zveza leta 1919 se v 
sestavu reorganizirane katoliske politicne 
stranke - Siovenske Ijudske stranke." 
Konec 1928. leta, torej tik pred uvedbo 
sestojanuarske diktature 1929, se Ie 
kmeeki del stranke prelevil iz politicne 
stanovske organizacije v stanovsko 
strokovno in kulturno organizacijo 
katoliskih kmetov, za Kranjsko pod 
imenom Kmetska zveza s sedezem v 
Ljubljani in za Stajersko pod imenom 
Jugoslovanska kmetska zveza s sedezem 
v Mariboru. Obe zvezi sta v drugi fazi 
delovanja poudarjali pomen stanov
skega organiziranja, kmecki stan naj se 
zdruzen bori za vse pravice v vsem 
javnem zivljenju, veliko pozornosti naj 
posveti lastni strokovni in splosno
gospodarski izobrazbi. Predvsem pa nal 
si kmecki stan pribori Kmecko zbornico 
- kmecki parlament." Obe zvezi pa je 
banska oblast, ki je bila tedaj v rokah 
unitaristov, konec decembra 1931 
razpustila z obrazlozitvijo, da sta se tudi 
politicno udejstvovali pri skupscinskih 
volitvah novembra 1931.35 

Pod enotnim vodstvom in s skupnim 
imenom Kmeeka zveza se je v Dravski 
banovini obnovi la konec decem bra 
1935, torej v casu, ko je bila na oblasti 
Korosceva SLS, seveda v okviru vse
drZavne stranke JRZ. Kmecka zveza je 
v tretji fazi delovanja, ko je v razvoju 
dozivela enega najvisjih vzponov, v svojih 
pravilih navedla naslednje poglavitne 
naloge: 1. organizirati kmecki stan 
stanovsko, strokovno in kulturno, priboriti 
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vse pravice na vseh javnih podrocjih , 
zlasti na gospodarskem; 2. vzbuditi v 
kmeekem stanu stanovsko in dr±avljansko 
zavest in ga stanovsko izobraZevati ; 3. 
pospesevati gospodarsko blagostanje, 
siriti zadruzno misel in ustanavljati 
zadruzne organizacije. 36 Po leg tega da 
je Kmecka zveza svoj agrarni program 
povezovala z vladno stranko JRZ, katere 
program je temeljil na nacionalnem 
unitarizmu, so voditelji Kmecke zveze v 
smislu krscanskega solidarizma usmerjali 
kmete k stanovstvu. Tako sta predvsem 
Domoljub in pozneje Orac (1937/38-
1941). glasilo Kmecke zveze, sirila misel 
o stanovskem organiziranju , 0 preureditvi 
gospodarstva, vse to naj bi prispevalo k 
utrditvi zadruzne rnisli clanov Kmecke 
zveze. " Orac je veckrat pisal, da je 
liberalno gospodarstvo v zatonu. Na 
pohodu so nova socialnogospodarska 
naziranja, zato je v evropskih dr±avah in 
tudi pri nas »nacelo gospodarske 
svobode ze opusceno«. Omejitev svo
bode, cetudi zadene »nas (je) potrebna 
in utemeljena, ako je v splosnem 
interesu, saj smo pripravljeni zagovarjati 
vsako tako omejitev svobode, ki je 
napravljena v korist nasega stanu«.38 To 
t. i. prehodno obdobje od gospodarske 
svobode, se pravi od »anarhije gospo
darskega liberalizma« do gospodarstva, 
ki ga bo usmerjala drzava, pa ne bo v 
znamenju razrednega boja in revolucije, 
temvec v znamenju stanovske vza
jemnosti na krscanskih temeljih. 

Ob obravnavi socialnega vprasanja kot 
poglavitnega vprasanja kmeckega 
Ijudstva so idejni voditelji Kmecke zveze 
veliko pisali 0 vlogi kmeckega stanu, 
znacaju »kmecke stanovske organizacije« 
in »kmeckega stanovskega obcestva«. 
Med slovenskimi katoliskimi druzboslovci 
borno navedli Ludovika Pusa, ki je na 
novo opredelil kmecki stan in stem 
kmeeko stanovsko gibanje. Ko je studljsko 
potoval po Belgiji in NernCiji sredi tridesetih 
let, se je seznanil s tamkajsnjim stanovskim 
organiziranjem kmetov, 0 cemer je se
znanjal tudi slovensko javnost prek 
kmeckih glasil. Ziasti se je zgledoval po 
flamski katoliski Boerenbond (Kmecki 

zvezi) , ki je tako kot ze omenjeni nemski 
Reichsnaehrstand (dr±avni hranilni stan), 
zalela vse kmecke gospodarske in 
kulturne panoge, ki zadevajo agrarizem. 
Stem pa so postale tudi pomembne 
gospodarskopoliticne ustanove. Na 
poclagi smernic okroznice Quadragesirno 
anno in studija v serninarju univerzi
tetnega profesorja dr. Franceta Vebra na 
Ijubljanski univerzi je L. Pus, kot priznani 
ideolog katoliske Kmecke zveze, dogra
jeval njeno teoreticno padlago. V svojem 
delu Kmeeki stan. Psiholoske in sociolo§ke 
korenine kmeekega stanovskega gibanja 
je kot teoretik in hkrati praktik takole 
razlagal, kaj je stan, pri Gemer je opredelil 
razlikovanje kmeekega stanu ad sloja. Po 
L. Pusu je kmecki stan "skupnost Ijudi, 
ki z obdelovanjem zemlje proizvaja 
gospodarskosocialne vrednote , pa 
zaradi tesne zveze z zemljo ter zaradi 
odtod izvirajocih svojevrstnih lastnosti 
ustvarja svoje posebno kulturno obmoej8«. 
Kmecki stan ima svojvrstno kulturno 
zivljenje, zato ima med stanovi »temeljni 
znacal«, stem pa tudi »pri narodni kulturi 
najvecji in ternel jni delez«.39 Tudi Pus, kot 
njegovi predhodniki , je poudari l, da stan 
ni razred , namrec stan je v kmeckem 
gibanju na gospodarskern podrocju Ie 
sredstvo za visje obcestvene naloge. 
Zato je zgreseno stanovskemu gibanju 
pripisati razredni boj. Stan ima zlasti v 
odnosu do naroda pomemben polozaL 
saj sega ze v obmocje duhovne pro
izvodnje in stem postaja »naravnost 
sestavni del narodne kulture« . S tega 
vidika »sta stan in narod skoraj enD in 
ist()« 'o Obenem je L. Pus trdil , da brez 
stanovske kulture ni narodne kulture, in 
stem enacil, da je kmecka kultura 
pomemben del narodne kulture'l Tudi 
je vsak stan mnogo blize obcestvu kot 
druzbi. Sicer pa je poudanl razliko, da 
stan ni enako kot stanovska organizacija, 
saj slednla mora vkllucevati »v trajne 
organizirane vrste vse pripadnike kirneeke
ga stanu, da s skupnimi mocmi uveljavijo 
svoje kmecko stanovsko poslanstvo v 
gospodarskern in kulturnern pogledu«" 
Taksna stanovska organizacija se bo, kot 
pise Pus, ko bo dobila javnopravno veljavo, 

prelevila v korporacijo." Glede na to, da 
je bilo v Sioveniji kmecko prebivalstvo v 
vecini in da je nazorsko pretezno 
pripadalo katoliskernu taboru , so politiki 
in voditelj i Kmecke zveze upraviceno 
poudarjali, da je kmeeka stanovska orga
nizacija izrednega pornena za graditev 
korporacijsko urejene druzbe oziroma 
jugoslovanske krscanske korporacijske 
drzave. 

V praksi se je stanovska usmeritev 
kazala v zivahnem organizacijskem delu, 
ko je Krnecka zveza sirila svoje krajevne 
organizacije , zlasti v letih 1935--1939 v 
veCino obcin oziroma zupnij" Posebej 
je zajela mladino v Mladinsko kmecko 
zvezo " in zene v Zensko kmeeko zvezo. 
V casu pred aprilskim zlomom je slrila 
organizacijo ne Ie med samostojnimi 
posestniki (vkljucujoc tudi male krnete, 
kajzarje), ternvec tudi med nesarno
stojnirni, tako rned malimi kmecklrn i 
obrtniki , kmeckimi posli (hlapci in dekle). 
dninarji in vinicarj i. Vsi ti spadajo po 
besedah Pusa »vveliko krneCko stanovsko 
obcestvo«. To namrec sestavljajo Ijudje 
neoziraje se na velikost premozenla in 
ali imajo lastno zemljo ali ne, misljeni so 
vsi tisti , ki »od obdelovanja zemlje v 
pretezni meri zivijo in jih ta zveza z zemlJO 
notranje druzi z zivo zraslo organicno 
vezjo v zivljenjsko skupnost.«'6 Stem ko 
so dolocili, da je delo na zemlj i odlocilno 
in ne posedovanje premozenja (zernlje), 
so skusali socialno sestavo prvotne 
Kmecke zveze postopoma razsirjati. 
Seveda pa stevilcna pripadnost nekaj 
deset tisoc clanov (po besedah vodstva 
Kmecke zveze okrog 80 (00) ni bila edini 
cilL pac pa vzgoja stanovskega duha, 
rast stanovske miselnosti, zadruzne 
pripadnosti In stem zavest h kmecki 
samopomoci. 

Da bi v polni meri zasCit ili kmecko 
prebivalstvo in stem ohranili zernllo 
kmetu , Ie vodstvo Krnecke zveze in 
Kmeti jske zborn ice izdelalo osnutek 
zakona 0 stalnih kmeckih domovih, 
sprejetje tega naj bi pripomoglo k 
zaviranju svobodne prodaje zemlje in s 
tem drobljenje krneCke posesti." Ogrevali 
so se tako za uveljavljanje zakonodaje 0 

36 Arhrv Rcpublike Sloven'je (AAS). fond 16-2. DruSl~a. lase 914Q-IQ6OOII936, SJ)s 959511, p!avila iz lela 1935, lasc. 2401-5COOI1937, sps 3591/2, p'avda IZ lela 1937 
37 Oral!,,oo.a 1939. ~1 1.5\1 12. prinlefjal APka Vtdon!· MikIav6t, VIoga zadruln~tva ns Slovenskem v let'" 1929--1941 Zgodowla v !;oil, VI. 1997, ~1 4 Sir, 8·17, PlSebej SU, 15-17 
38Pl'lrner,aJO!at.juhiI941,~ 7,$!r 145 
39lWCMk Pu~, KmeCkJ sIan PsiholoSke in ~ komnlrlC kmetJ\ega stanovskcga g'OOflja ljubl)3l'l3 1939, sir 58--59 Na 10 dele)e opozOl'l1a I'l 0 tem prva prsala Anka VdOVlt· Mk.I~. Kmetko slanovsko gbanle v 

okViru SLS ~ zadnjef1l desetletJu stare Jugosla"'te Revtta 2COO Casn,k za mi~Jf.lf1je, l¥Ilelnosl , kullurna In r~1QIOzna vpra~ If'.bll<lf\03 1989, ~1 46,147, str 223-231 
40 Ludovlk Pu~ , Kmeekl Sian Ps lholo~ke in socl olo~ke korenlne krnetkega slal'lOVSkega Q,tXlnJiI LJublfSna 1939, Sir 58 Pl imelfJI Anka Vidovlt . Miklovtlt , Krnetko SIi1l'lC1'<sI\o g'banje v okw u SLS v zadnjem desellcljU stare 

Jugosla'llj!! RevifS 2(X)J CJsnlk za ml~)OO)e. umctnost, ku llUrna In rellglOZM "IXa~J nJa LjublfSna 1989. ~1 46147. str 228-229 
41 Pl'av lam, str 229 
42 Pfav tam. su.229 
43 PYav lam. Sir 230 
44 Vet 0 tern Anka VodQlllt . M kI~, Kmetko SI,movsko glban)e v kleflkalnem laboru n3 Siovenskern 1~1941. Revtja Borec. Lji.bljakl jartUar 1990. ~I 1, s.tr 70-143 
45 Vet. 0 tern AnKil Vidovll:'.: . Mlklavtlt. Ustanovltev In razvoj MladlnSke krneCke Neze (MKl) v okral~l Dravske banovine. Kn::nka CaSQpls za s!ovensko kJajevno ZgoOoylflO. ljubliana Llubljarlit 1993, ~1 I. Sir 5-1 4 
46 Orat. januar 1940, 51 1. Si r 22. LOOovik Pu~ , KmeCko sianovsko obtestvo 
47 Pfimerjal Orat. januar 1940. S1 1 SIr 13-14, ()- Vlaoo VaieOC.C. Vpra~n,e zau,te krrIOCke posestl 



I 
I 

I 
I 

Zgodov na n matura I 
dednih kmetijah; k temu so ze pristopile 
nekatere drzave, tako npr. nacisticna 
Nemcija." 

Zavzemall so se za uveljavitev in prek 
tiska tudi razglasali , naj poteka pouk v 
Ijudskih solah na podezelju v pristnem 
kmeckem duhu - v kmeckem znacaju,g 
Poleg tega so opredelili znacaj kmecke 
nadaljevalne sole, ki bi morala biti 
splosno uvedena in ki bi kot poklicna sola 
morala "prekvasiti slovensko kmecko 
mladino z novim duhom pristnega 
starega kmetstva«50 in vzgojiti smisel za 
"skupnost v gospodarskem in duhovnem 
zivljenju«.51 Zahtevali so tudi "reformo 
ucitelja in uciteljice na kmetih«. Med 
drugim naj bi opustili "duh mestne 
kulture« in naj bi posta Ii glasniki vza
jemnega kmeckega zivljenja na vasi. 
Kmecka zveza si je skupaj s Kmetijsko 
zbornico prizadevala, da bi se bodoci 
ucitelji rekrutirali iz kmecke mladine, ki je 
zasidrana v krnecki kulturi. S tega vidika 
so nacrtovali novo poslanstvo uCiteljisca, 
ki bo "zgrajeno trdneje od sedanlega na 
kulturnih terneljih nase narodne sarno
bitnosti, ki je krnecka, vaska«. Za uresni
cenje povedanega so pozivall krnete in 
podezelske obcine , naj vse to tudi 
gmotno podpirajo.52 Kmecka zveza je v 
sodelovanju z drugimi katoliskirni drustvi 
uspela dograditi uciteljski dom v Ljubljani , 
v katerem so imeli prednost bivanja 
"uciteljiscniki kmeckega rodu«.53 

Ko je leta 1937 izsel nov zadruzni 
zakon za vso diZavo, se je Kmecka zveza 
lotila reorganizacije na zadruznem polju. 
Poleg kmetijsko-gospodarskih teeajev so 
prirejal i posebej kmetijsko-zadruzne 
tecaje. Pozimi 1937/38 so potekali po 
vsej Sioveniji s ciljem, da bi udelezence 
izobrazili na stanovskem, strokovnern in 
zadruznem podrocju. Tecaji so potekali 
tudi v zimskem casu 1938/1939." 
UresniCili so nekajletno prizadevanje in 
maja 1939 uspeli ustanoviti Osrednjo 
blagovno zadrugo s sedezem v Mariboru 
in julija 1939 Posojilnico Kmecke zveze 
v Ljubljani. Uspeli so tudi preurediti 
Gospodarsko zvezo, ki je postal a 1940 

48 "'at. december 1940, ~L 12 Sir 265, Or Jole Lavrt. Dedne kmellJC: 

matica kmeckega blagovnega zadruz
nistva, v kateri je bilo vClanjenih vec kot 
170 kmetijsko blagovnih zadrug iz vse 
Siovenije. Skrbela je za skupno prodajo 
in izvoz krneckih pridelkov, skupno 
nabavo zivil in gospodarskih potrebscin , 
kmecke zadruge je obvescala 0 cenah 
na zunanjem in notranjem trgu itd.ss S 
tem naj bi pray zadruznistvo z gospodar
sko, socialno in eticno funkcijo ublazilo 
prehodno obdobje, ko se opuscajo 
principi liberalnega gospodarstva in 
uvaja nacrtno gospodarstvo. 

Iveza zdruienih delavcev (110) 

Med delavci je utirala pot 0 stanovski 
vzajemnosti katoliska strokovno-stanovska 
organizacija Zveza zdruzenih delavcev 
(ZZD) , ustanovllena novembra 1935 kot 
tekmica krseanskih socialistov -Jugoslo
vanske strokovne zveze, za katero je 
veljalo, da je zavracala korporativizem in 
se preusmerjala k nacelom razrednega 
boja. JSZ je namrec ze od zgodnjih 
tridesetih let preklnila sodelovanje z SLS, 
se otresla njenega varustva in nastopala 
kot samostolen politicni subjekt.S6 

ZZD je najprej v glasilu Delavska Ironta 
(1935-1937). pozneje v Siovenskem 
delavcu (1937-1941), upostevajoc 
Quadragesimo anno, razlagala znaCilnosti 
"modernega delavskega gibanja« in se 
pri tem zavzernala za stanovsko ureleno 
druzbo oziroma "krscansko stanovsko 
drzavo« Izhalaloc z gledisca, da je 
slovensko delavstvo vkljuceno v jedro 
slovenskega naroda in stem v katolisko 
obcestvo, so idejni voditel ji ZZD ostro 
zavracali liberalizem, ki "se je zajedel v 
nase duse in razkrojil nase vrste«. Pozivali 
so "nazal h katoliski skupnosti, kl se 
odraza v farnem obcestvu in stanovski 
ureditvi druzbe«.57 Kako to doseci, so 
delavcem npr. takole razlagali: "Papez Pij 
XI. priporoea stanovsko ureditev druZbe. 
Mi to hocemo, moramo pa zato tudi 
delati . Stanovske organizacije moramo 
izvesti pray v vseh zupnijah, da ustvarimo 
dusevno razpolozenje v vseh plasteh 

49Pnmel]3j Oral!.,.ni 1940. ~ 6 Sir 121-122.lud~ M. Lp:lska WIa na kmellh 
50 OIat. avg.r.>! 1940. ~1 8 Sir 169-170 
51 Drat, oktobef 1940, ~I to, Stl 236 
52Orat, ianuar 1941. iit. I. sir 19,21), ludovik M. Lk':Ite1i 
53 Pflmerf'li ()at. maj 1938, ~1 6, SIr 49, Zavod za bodoCe utlte1te: "'at. J<lrOar 19.)9, ~t 1, SIr 1, SlIrbmo za svol U¢"e',slIi narat~J, 

Omt, oktober 1939, ~t 10, SIr 123. BbgosloY1t~.Doma za 1,lQ1ell,UflIk.e- v llubl,anl 
54 OIat, mal 1939, 51 5, Si r 67, Kmeilisko zadrutni leCall; Narodfll goslXldar, 15 ,u" J<l1940,!it 7, sIr 106 
55 Pllmerjaj Orat, marec 1941, 51 3 51! 76 
56 Vat 0 tem Janko Prtrl<;, Pot kr~nski l' socialislov v Osvobodllno Ironto slovenskega naroda. Ljubljarm \977. SIr 135-204 
57 SIovenski delavec, 27 rlOVCfI'IbIa 1937, ~l 7, Na~ skuprmsl 
58 Slovenski de!avec, 27. oovembra 1937, ~1 7, Na~ skupoosl 
59 PravlMJ 
60 PrrnerjaJ SbJenski dclavec. 20 allQUSla 1938, SI 33. LMJeOIE! oas j(! kllCalO 
61 SIovenskJ delavec, 2(l avguSla 1938. tl 33, Za svobodo all dlkl3101'sko druftlo? 
62Prav tam. 
63 SIovenskI delavec. 27 avgusla 1938, $1 34. NosIIcI stanovske drufue 

naroda, da narod sami organiziramo pO 
stanovih. Tako bo zrasla stanovska 
druzba, ki bo med seboj povezana, tako 
bo zraslo katolisko obcestvo, tako bo 
premagan duh individualizma, ki ga je 
ustvaril liberalizem in tako bo padel duh 
razrednega kolekt ivizma .,,58 ZZD je 
razglasala, da ima "Iasten program iz 
lastnih nacel in lasten sistem, ki odgovarja 
katolistvu, to ustvariti je najvecja naloga 
katolicanov.«59 Ob tem je ZZD v Sioven
skem delavcu krscanskosocialisticno 
Jugoslovansko strokovno zvezo, ki je, kot 
smo ze omenili, zavracala stanovsko 
ureditev druzbe in s tern varustvo katoliske 
(politicne) desnice, mocno kritizirala in ji 
odrekala vsakrsno prihodnost. Nasploh se 
je vodstvo ZZD (za razliko od Kmecke 
zveze) odlikovalo po udarni in nestrpni 
propagandi , zlasti v luCi antikomunizma, 
za seboj je imelo politicne plVake vladne 
JRZ (npr. dr. Miha Kreka in Marka 
Natiacena itd.). Do delavskih strokovnih 
organizacij nasprotnih idejnopoliticnih 
smeri je bila napadalna in jih je oznacevala 
za ostarele, razkrajalne, ki se drze starih 
teorij in gesel,60 s trditvijo , da sta libe
ralizem in marksizem stvar preteklosti. 
Tudl so pisali, da je prisel cas, ko bo treba 
posameznika vcleniti v skupnost, to pa 
razcleniti v stanove. »Dobro urejen stan 
bo varoval svoje clane mnogo laZje, kot 
sedanja neorgansko grajena druzba .. . " 
Med drugim bodo tudi »usodno spre
menili sedanji krivicni nacin delitve dela 
in dobicka". Da bo to uresnicljivo, je 
potrebno popolnorna spremeniti svojo 
miselnost. ki je tudi »premalo krSeanska«.61 

Hkrati stem so poudarjali , da je »z 
organicno stanovsko rastjo druzbe« 
nezdruzljiva vsaka diktatura, tako tudi 
fasisticna, saj »zares krscansko stanov
nistvo ni fasisticno-osebnostno, ampak 
je svetovnonazomo katolisko-otJCestveno<. 
Na podlagi teh nacel ZZD zavraca tako 
d iktaturo proletariata - boljsevizem kot 
tudi kapitala -liberalizern62 Seveda nas 
program, je pisal Siovenski delavec na 
drugem mestu, »ni kaksno popravljanje 
preteklosti in kompromis njenim zmotam 
in zablodam ... " , pac pa je po svoji izvir
nosti hotenja in smotru udejstvovanja, za 
razliko od nasprotnih strokovnih gibanj v 
Sioveniji, "daleko bolj radikalen".63 Zato 
so se zavzemali, "kot mladi borci novega 
gibanja« tudi v praksi za enD delavsko 
skupnost. za enoten delavski stan, saj 
so bili prepricani, da je vsaka druga 
delavska organizacija nasprotnih nazorov 
»proti narodnim in pravim delavskim 
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interesom«.64 Ugotavljali so tudi, da je Ie 
malo organiziranih delavcev, preteino je 
se neorganiziranih. Toda vse delavstvo 
brez izjeme bo moralo biti organizirano 
in pribili so, da nocejo »nobenih cokel 
vee ... Kdor svobodno noce na branik 
stanu, ga z isto pravico na svoj branik 
prisili stan.« S taklm nacelnim staliscem 
pa ni misljena fasizacija, je pisal Siovenski 
delavec, temvec terja cas po organi
ziranosti delavskega stanu proti kapitalu(15 
Zahteva po prisilnem vkljucevanju 
delavcev v stanovsko organizacijo kaie 
na zelJo vodstva ZZD po oblikovanju 
»popolnega« stanu. Ko so se pripravljali 
za skupscinske volitve decem bra 1938, 
je Siovenski deJavec med drugim pisal, 
da demokracija in parlamentarizem kot 
stari obliki tudi ne dohajata nove , 
stanovske miselnosti , zato bosta »V 
doglednem casu legla v grob, na njuna 
mesta pa bo stopil nov ree«. '" Po nemski 
zasedbi Francije junija 1940, ko je 
katoliskl politicni tisk pisal 0 zatonu 
liberalne demokracije, je Siovenski 
del avec konec julija med drugim pisal: 
»Iiberalizmu smo se odpovedali na celi 
crti I J in smo krenili v graditeljsko gibanje 
slovenskega katoliskega narodnega 
delavstva. Zaceli smo boj za novo 
krscansko druzbo .«67 In nekaj dni 
pozneje: »Umreti morajo zato tiste oblike 
javnega zivljenja, ki jih je liberalizem 
ustvaril.«68 

Sorodnost svojega gibanja, ki raste »iz 
novega duha« in v »novih oblikah«, je ZZD 
videla v rezimskem Jugoslavenskem 
radnickem savezu (Jugorasu), s katerim 
je sklenila sporazum februarja 1939. 
Jugoras, ki je vse bolj dusil marksisticne 
- svobodne sindlkate, je deloval v okviru 
vsedrzavne stranke JRZ. ZZD Je kot 
»organizacijska celota v Sioveniji«, kot se 
je predstavljala tudi v tisku, postala 
clanica Jugorasa, s cimer naj bi dobila v 
upravljanje vse socialne ustanove na 
svojem podrocju .69 Res je rezim JRZ, v 
sodelovanju z bansko upravo, z odlokom 

64 SIovenslu delavec, 10 seplembra 1938. ~1 36 
65 SIovenSiu delavec. 28 oklobra 1938, ~I 44 
66 $lovenski de\aYec. 22 oktobra 1938, SI 42. PrOiI S13nlTl zs I"ICNe OOj,ke 
67 SUvenskl delavec, 26, Jun1ta 1940, SI 26, NOVIled 
68 SIovenski Oeiavec, 5 juhtJ 1940. SI 21, Bll1arr\O se flCMm tasom 

4. aprila 1939 uspeJ zamenjati plenum v 
DeJavski zbornici Dravske banovine 
izkljucno s ciani ZZD in stem izrociti 
upravo v njene roke. 70 Prevzem oblasti v 
zbornici je ZZD razlagala, da je kot 
»vsenarodno delavsko stanovsko gibanje« 
nastopila proti degradaciJi Delavske 
zbornice »V deklo socialisticnih pokretov«.71 
Pri tem je mislila na socialnodemokratske 
in krscanskosocialisticne sindikate. ZZD 
kot »moderno delavsko stanovsko 
gibanje« stremi za tem, da bo prislo do 
harmonije druzbe, pravega reda v njej, 
pravicne porazdelitve duhovnih in 
materialnih dobrin, za uresnicitev tega pa 
je nujno potrebno, da se utesni svoboda, 
omeji demokracija. »Edino zmaga teh 
naceJ pomeni v druzbi red . Vse drugo je 
Ie videz in nered. Mi smo za red.«72 ZZD 
je hoteJa vodstvo Jugosklvanske strokovne 
zveze odstraniti , delavce pa prikljuciti 
svoji organizaciji , kar pa se ji ni posrecilo. 
Svojo protikomunisticno usmeritev je 
ZZD tudi pokazala z zavracanjem 
Ijudskofrontne delavske enotnosti, ker je 
odklanjala razredni boj. Ko je ZZD 
priredila I. slovenski delavski tabor 4. 
junija 1939 v LJubljani, je pozivala de
lavce, naj se ga mnozicno udelezijo, kjer 
se bodo zavzeli za »svoje stanovske in 
za skupne narodne interese, za novo 
pravicnejso ureditev cloveske druzbe, za 
nov, na krscanskih osnovah zgrajen 
druzbeni red«." Tedaj je clan vodstva 
ZZD zbranemu delavstvu govori l, da 
njihovo gibanje ni Ie gospodarskega 
znaeaja, marve6 tudi socialna exganizacija, 
ki se bojuje za spremembe druzbenega 
reda v duhu krscanskega nauka na 
stanovskih temeljih, zato tudi odlocno 
odklanJaJo »vsak socializem« in seveda 
vsako cepitev naroda." 

Da bi svoje clanstvo vzgojili v stanov
skem duhu, so zaceli s stanovsko
strokovnim izobraievaljern v okviru t. i. 
»strokovne socialne sole«. 75 Da bi 
usposobiJi organizacijske zaupnike ZZD 
v posameznih podruznicah, se je sredi 

69 PfimerJaj Siovensl<.1 OeL:lvec, 4 februar,a 1939, ~!. 9 Prav lam, 11 februarl3 1939, ~1 7, Konfelenca ZZD In 
JlIgCt8Sa v Ljubl)3rt1 Pm", lam, ZZO In Jugomsa 

70 Sk:Mmski Cielavec, 15 aprlta 1939, ~I 16 Delavsko zborrllcO v narodno skupnos! Prav tam. 22 apr lls 
1939, U 17, Prav tam, 6 mala 1939, SI 19. Oelavsko zborm:o na nove temelje 

71 Slov€nskl delavec, 14 oktroa 1939, Sf 42 
72 Prov tam, 4 marco 1939, St 10 
73 PraY lam. 27 mata 1939, St. 22 
74 Pray tam, 17, jun ija 1939, sl25. Bog, Sian, naroo 
75 Prlmtlfjaj Slovcnskl delavec, 10 decembla 1938, 51. 49, Siovenski delavec, 4 malca 1939, si l O 
76 SbteflskI ~avec, 24 decemtlrtl HJ38. S1. 51 
77 SIovenski delavec, 15 aptlla 1939, St 16. Markslzem bomo pompall 
78 Prmer,aj $kMlnski ~avec. 12 jullja 1940. St 28 Pfavtam, 25. jul'ja 1940. ~t 30 
79 Vet. 0 tem ~ V~· Miklavt.c. Mladln.1 med nacKJOaIJZlTlOlllIl1 kamliclZJ11O!Tl. 01 d S!i 177-164 
00 Pr'meo'lal OIoc. lebfUar 1940, SI. 2. Sir 44-45. Janez ~ Stanovslu OO'OS me(! kmetorn 1'1 delavcem. 

SIoveoski deIavec. 11 IT\3lca 1939_ Sill. ZlO ob zborovanju slovensNh I<me!OV 
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decem bra 1938 iz razlicnih krajev 
Siovenije udelezilo priblizno 70 deJegatov 
»strokovnega tecaja ZZD«. Tecaj je 
potekal v Delavski zbornici v Ljubljani. 
Tecajnike so v obliki predavanj seznanili 
z idejnimi izhodisci stanovskega gibanja 
ZZD in s prakticnim delovanjem v 
podjetjih, kar je pomeniJo tudi metode 
boja z druglmi idejno nasprotnimi 
strokovnimi organizacijami. Na plenarni 
seji, ki Je sledila tecaju, pa so sklenili 
ustanoviti "posebno kulturno sekcijo 
antiboljseviske obrambe«.'6 Tecajniki naj 
bi poslej skrbeli za utrditev stanovske 
usmerjenosti clanov podruznic ZZD in za 
rast organizacijske mreze v podjetjih in 
rudnikih . Predvsem so stremeli, da bi 
»spodrezali marksizmu korenine«, v tem 
smislu je Siovenski delavec pisaJ »Marksi
zem hocemo in moramo ubiti« ... od tega 
nas ne bo odvrnilo "nobeno jadikovanje 
o svobodi, 0 demokraciji in nobeno 
zongliranje s svobodnimi sindikati«.77 

Od srede Jeta 1940, ko je tudi Cvetkovi
ceva vlada veekrat napovedovala gospo
darske In socialne spremembe, ki jih bo 
prinesla nova zakonodaja, se je ZZD npr. 
v stavkovnem gibanju mocno potegovala 
za obvezno uvedbo korporativne ureditve 
kolektivnih odnosov in delavskih sodis6." 

Posebno pozornost je ZZD posvetiJa 
mJadim delavcem , ki jih je zace la 
sistematicno vzgajati. Jedro mladine ZZD 
je bilo hkrati zajeto v Zvezo mladih 
katol isih delavcev, v t. i. »Iastni organi
zaciji« Katoliske akcije, ki je nastajala v 
zupnijah in delovala v podjetjih ali v 
obrtnih deJavnicah. Imeli so svoje glasilo 
Mi mladi delavci (1937/38 do 1940/41). 
Poleg primarnega apostoistva med 
delavci v smislu ciljev Katoliske akciJe so 
clane usmerjali v karitativno in gospodar
skosocialno delo. Nasploh so bili Ciani 
Zveze mladih katollskih delavcev po
membni glasniki sodobnega stanovske
ga gibanja. V okviru stevilnih teeajev in 
socialnih krozkov so jih seznanjali s 
socialnim naukom Cerkve in in z metodami 
delovanja med mladimi delavci.79 

V casu pree aprilskim zlomom sta tako 
Orac kot Siovenski delavec pisala 0 

pomenu vzajemnosti kmeckega in 
delavskega stanu. Predstavniki vodstva 
bodisi Zveze zdruzenih delavcev ali 
Kmecke zveze so na shodih v govorih 
potrjevali hotenje obeh stanov, da bodo 
z vzajemnim sodelovanjern prispevali k 
organicnemu zdruzevanju slovenskega 
naroda.80 

(se nadalJuJe) 



Iz zgodov i nopisja 

Francek Lasbaher 

IGODOVINA KOT ueNA URA 
Inamenita srednjeveska teska 
listina v Siovenjem Gradcu 

Mestna obcina Siovenj Gradee je leta 
1999 prek svojih prijateljskih vezi na 
Ceskem uspela priti do izredno zanimive 
ceske oziroma svetorimske eesarske 
srednjeveske listine iz leta 1364. Za 
Siovenj Gradee je velike vrednosti 
predvsem zaradi tega, ker so na njej 
ohranjeni podpisi in pecati z izvirnimi 
imeni devetih slovenjegraskih in okoliskih 
vitezov ter mestnega sodnika. Hranijo jo 
v osrednjem driavnem arhivu v Pragi v 
arhivski zbirki ceske krone, kjer jo je 
obCina januarja 1999 tudi narocila. 

Arhivar, magister zgodovine Milos 
Dostal , je listine odpremil iz Prage 5. 3. 
1999 in v nemscini napisanem sprem
nem dopisu (tu ga prevajam v povzetku) 
zupanu Janezu Komljaneu kot predmet 
posiljke navedel MESTNI LlSTINIIZ LETA 
1364 Najprej sporoca, da mu posilja 
zadevni mestni listini , ki sta strokovno 
obdelani , kar pomeni , da pos il jka 
vsebuje dve preslikavi obeh nemskih 
izvirnikov velikosti 64 x 34 em (dostavljena 
preslikava je nekoliko zmanjsana). s 

strokovnoobdelavo paje misljeno, da sta 
listini iz srednjeveske visoke (torej 
dvorne) rokopisne nemscine prepisani v 
sodobni strojepisnl oziroma racunalniski 
crkopis, v nicerner pa ni spremenjena 
njuna starozitna podoba. To dejstvo 
prevajalca nedvomno spravlja v precelsnje 
pasti , saj se je besedna oblika v vsakem 
jeziku skozi npr. seststoletni razvoj lahko 
mocno spremenila, zelo pogosto pa tudi 
njen pomen. V slovenscini to zaznavamo 
ze pri branju Trubarja in drugih prote
stantskih piseev in se toliko boll je to 
znacilno za nasi listini , ker sta pac, kot 
vld lmo, kakih dvesto let starejsi . 

Tezav z rabo tako starega izvirnega 
besedila se dobro zavedajo Nernei sarni, 
kar se vidi npr. v dejstvu, da so v svojem 
uCbeniku zgodovine za gimnazije (Ge
sehiehte 2, Zalozba bavarskih solskih 
knjig, MOnehen, leto izida ni navedeno) 
zlato bulo Karla IV iz priblizno istodobne 
nemsCine, kot je nasa listina, raje prevedli 
v sodobno nemscino in stem dijakom 
pnhranili muke z njeno srednjevesko obliko. 

DZS, d . d ., lzobrazevalno za loznistvo 
Mestni trg 26 
1538 Ljublj ana 

»za natecaj Zgodovinsko klasje« 

+ 

I 
Milos Dostal nadalle pise, da si kot 

morebitno smotrno dopolnilo k listini 
dovoljuje priloziti tudi pecat njegovega 
velicanstva Karla IV kot nemsko-rimskega 
eesarja in ceskega kralJa, saj se listina 
nanasa na pomembno dedno pogodbo. 

Zelo zanimiv za nas je arhivarjev zadnji 
odstavek, v katerem je napisal, da 
Siovenjemu Gradeu zares rnora cestitati 
za mestni petat; tako lepega in nenavadno 
oblikovanega v svojem dolgoletnem 
arhivskem dekJvanju da kdaj prej Se ni vide! 

Mimogrede: Mestni peeat, ki je svojske 
kvadratne oblike, vidimo na treh javnih 
krajih mesta Siovenj Gradee - nad 
glavnim vhodom v eerkev sv. Elizabete, 
posvecene leta 1251, ko je Siovenj 
Gradee postal trg (seveda je relief nad 
vhodnimi vrati iz mlajsega obdobja) , na 
najvisjem delu procelja nekdanjega 
eesarsko-kraljevega okrajnega glavarstva 
(Slovenj Gradee je bil glavarsko mesto 
ad nastanka avstrijskih okrajnih glavarstev 
leta 1849, v obdobju kraljevine Jugoslavije 
pa tako imenovano srezko mesto do leta 
1941 , sedez koroskega okraja je bil tudi 
po osvoboditvi do ukinitve okrajev leta 
1955) oziroma danasnjega koroskega 
pokrajinskega muzeja in nad glavnim 
vhodom v nekdanjo mescansko solo 
oziroma poznejso nizjo gimnazijo. 
Doeela verno izvirniku pa ga je v zgani 
glini povecanega (15 x 15 em) kot 
turisticni spominek izdelala slovenje
graska likovna umetniea Naea Rojnik. 



I 
Obiskovalcem je na voljo v turisticnem 
uradu, ki deluje v mestni hisi oziroma 
stavbi koroskega muzeja. 

Siovenj Gradec sicer spada med naj
starejsa mesta na Siovenskem, saj je to 
ze od leta 1267. V srednjem veku in s 
tem tudi v casu nastanka nase listine je 
imel pomembno vlogo kot sredisce 
regionalnega gospostva. 

Menim, da je listina velika drago
cenost. Tako izvirnik kot prevod bi kazalo 
v mestni obeini na primernem mestu 
stalno razstaviti ali v vitrini ali na steni, 
tako da bi bila kadarkoli javno dostopna 
za posameznike in zlasti kot podlaga za 
zgodovinsko ucno uro predvsem pri 
pouku za ucence sklepnih razredov 
osnovne sole in dijake srednjih sol, npr. 
o Siovencih in Cehih v isti drzavi ali 0 

svetem rimskem cesarstvu nasploh. 

Uvod: 

V listini gre za cesko-avstrijsko dedno 
pogodbo, ki jo je rimsko-nemski cesar 
in ceski kralj Karel IV Luksemburski (rod il 
se je leta 1316 in vladal od 1346 do smrti 
1378) leta 1364 sklenil s habsburskimi 
vojvodi zaradi medsebojnega priznavanja 
nasledstva. Karel IV je bil zelo znamenit 
evropski vladar, ki je povzdignil Cehe in 
z njimi vsaj del no tudi druge Siovane 
svoJega razseznega cesarstva. Nekateri 
nemski zgodovinopisci mu to ocitajo celo 
z oceno, da je stem postal prvi ceski 
sovinist in spodbudnik husitstva. V 
zgodovini je najbolj znan z zlato bulo iz 
leta 1356, s katero je Ceski tud i s 
pravnega vidika zagotovit vodilno mesto 
v rimsko-nemskem cesarstvu. Bolj kot 
vojskovanje je cenil kulturni razcvet zlasti 
glavnega mesta tega cesarstva in ceske 
kraljevine Prage, kjer nanj spominjajo 
taksne mestne znamenitosti kot ena prvih 
evropskih univerz - Karlova univerza iz 
leta 1348, stolnica sv. Vida, stare mestno 
sredisee ter Karlov most cez Vltavo. Zunaj 
Prage se v zvezi z njegovim imenom 
postavljata grajska znamenitost Karlstejn 
in svetovno znano zdravilisce Karlovi VarL 

Omenjena dedna pogodba se je zal 
za slovanski del cesarstva razmeroma 
hitro - se prej kot v sto letih - obrestovala 
HabsburZanom, ki so z izumrtjem Luksem
burzanov ze leta 1438 zasedli eeski in 
rimsko-nemski presto I. 

Listino oziroma dedno pogodbo so kot 
zavezo vladarju podpisovali ali za 
obdobje splosne nepismenosti ustreznele 
receno peeatili po vsem cesarstvu. Za 
Siovenj Gradec je izrednega pomena, 
ker potr juje njegovo castitl jivo vlogo 
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srednjeveskega zemljiskega gospostva. 
Posebej so jo, kot je iz obeh listin razvidno, 
morali potrditi tako plemici tega gospostva 
kot mestni uradniki in mescani. Doku
mentirano je torej obdobje, ko je bilo za 
obmoeje danasnje Siovenije vladarsko 
glavno mesto pribliZno 450 km oddaljena 
Praga. 

Naj dodam, da listino omenJa tudi dr 
Joze Koropec v zborniku S/ovenj Gradec 
in Mis/injska do/ina /I (S/ovenjgrasko 
gospostvo od 11. do 14. sto/etja, str 81, 
S/ovenj Gradec, 1999), vendar po 
vmesnem avstrijskem viru (Pirchegger, 
1962) in s samo osmimi podpisniki 
(manjkata mu plemic Frizel der Schtz in 
istoimenski dezelni sodnik). Dodatna 
izjemna dragocenost so torej ohranjeni 
peeati, tako mestni kot tisti od desetih 
okoliskih plemicev. Besedilo je zelo 
slikovito in zanimivo tudi za danasnjega 
bralca, saj poleg obveznosti obeh 
vladarskih druzin - skleniteljev dedne 
pogodbe vkljucuje se vrsto grozovitih 
kazni, ki naj zadenejo morebitnega 
krsilca pogodbe z vee rodovi njegovih 
potomcev vred. 

Prevod: 11. marca 1364, 
Siovenj Gradec (Windischgraz) 

'Mestni sodnik, mestni svet in meseani 
mesta Siovenj Gradec se na zahtevo 
Karla IV, rimskega cesarja in ceskega 
kralja ter avstrilSkih VOlvod zavezejo zase 
ter za svoje dedice in potomce, da bodo 
navedeno dedno pogodbo, ki je bi la 
sklenjena med obema rodbinama, 
zvesto izpolnjevali': 

1364, 10. fcbruarja, Brno 
Karel IV. , rimski cesar in kralj Ceske, 

njcgov sin Vaclav, kraJj Ccskc in bran
dcnburski mejni grof, ter Karlov brat Ivan, 
mcjni grof Moravskc, na eni strani , tef 
Karlov svak Rudolf, njegova brata Albreht 
in Leopold, vs i vojvodi Avstrije teT nj ihova 
scstra Margareta oa drugi strani , sklcncjo 
dedno pogodbo v tern smislu, da v primcru 
brcznasledstvenega izumrtja Karlovega 
rodu ceSke dciele dOOno pripadejo avstri jskim 
vojvodol11 in njihovi sestri Margareti terpa 
drugi strani v primeru breznasledstvene 
smrti vojvodov Avstrijc, njihove scs trc 
Margarete, njihovcga brata Ludvika, kra lja 
Madzarske, njegove matere Eli zabete, 
kralj icc Madzarske, in Elizabcte, hcere 
umrlcga vojvoda MadZarskc Slet:lna in sestre 
vojvodov Avsttije, potem nj ihove 3vstrijskc 
dezcle dedno pripadejo cesarju Karlu lV. , 
ceskemu Kralju Vac lavu in mejnemu grofu 
Moravskc Ivanu. 

(Izvirna listina na pergamentu 64 cm 
X 42 cm, preslikava pomanjsana, je v 
nemscini, na svileni vrvici navesen mestni 
pecat kvadratne oblike iz temnega voska 
v izmeri 38 mm X 38 mm z vpisom v 
latinscini: PECAT MESTNE OBCINE V 
SLOVENJEM GRADCU.) 

Ob tem pripominjam, da je 'v Siov. 
Gradcu' zapisano kot 'I. (N) WIDISC. 
HR(A)TZ' , pri cemer je verjetno, da je 
arhivar morebiti zaradi slabse berljivosti 
'h' zapisal namesto 'g' po vzoru nacesko 
besedo hradec. 

Sledijo podatki olistini: 
Izdaja (Iistine): H. Jirecek, Pravni kodeks 
Ceske 11/1 , 
Ceski kronski arh iv 1306--1738, Praga 
1896 (kopija) 

Izvirnik: Osrednji drzavni arhiv Praga 
Inventarizirana zbirka: Arhiv ceske krone 
(ACK) 

Uslina slev. 911. 

A) (Besedilo): 
(Leto) 1364, 11, marca, 
Siovenj Gradec (Windischgraz) 

'Mi mestni sodnik, mestni svet in 
meseani mestne obCine Siovenj Gradec 
(Windisch Gretz), zagotavljamo in stem 
pisanjem javno razglasamo pripravlje· 
nost zvesto izpolnjevati dedno pogodbo 
z doloebo, da si presvetli visokorodni 
knezi nas milostni gospodov gospod 
Karel, Rimski Cesar, v vseh casih 
zmagoviti skrbnik drzave, Krall Vaclav 
Ceski, njegov sin, in gospod Ivan, mejni 
grof Moravske, zgoraj imenovanega 
Cesarja Karla Brat, na eni strani, Vojvoda 
Rudolf, Vojvoda Albreht in Vojvoda 
Leopold, bratje, Vojvodi Avstrije, Stalerske 
in Koroske, Grofje Koroske, skupaj z 
visokorodno gospo Margareto, njihovo 
sestro, nekdanJO mejno grofico Branden
burga, Vojvodinje Bavarske in Grofice 
Tirolske, na drugi strani, vse njihove 
Dezele, knezevine in gospostva, ki jih 
sedaj posedujejo ali jih pozneje pridobijo, 
na obeh straneh priznajo in medsebojno 
iZroCiJO na tak nacin, kot ga jasno potrjuje 
njihovo lavno peeateno pisanje, ki se od 
besede do besede glasi, kot stoji tu 
zapisano': 

(Leta) 1364, 10. februarja, Brno 
Mi Karel po bozji milosti rimski cesar, v 

vseh casih zmagoviti skrbnik drzave in kralj 
Ceske, mi Yaelav, ludi po bozji milosti kraJj 
Ceske in mcjni grofbrandenbu~ki, ravnokar 
omcnjcnega nasega Ij ubcga gospoda in 
oeeta ccsarja Karla, sin, in mi Ivan, poenaki 
bozj i milosti mejni grof Moravskc, istega 



nasega gospoda, cesarja, brat, na eni strani 
- in mi Rudolf, Albreht in Leopold bra~e, 

po bozji milosti vojvodi Avstrije, Stajerske, 
in Koroskc, gospodje Kranjske, sIovenje
graskcga gospostva in Portenava, grofje 
Habsburskega, mejni grofje Purgawa in 
dczclni grofje Elzaske, in mi Margareta 
avstrijska, zgoraj omenjenih vojvod scstra, 
prejsnja mejna grofica brandenburska, 
vojvodinja 8avarske in Grofica Tyrolske, 
na drugi strani, si mcdsebojno priznamo in 
5 tcm pisanjcm na obeh straneh javno 
obljavljamo vsem, ki ga vidijo, slisijo ali 
bcrcjo, zdaj in zatem na vekomaj: 

Po ureditvi na osnovi dopustitvc vscmo
gocnega Saga mi na obeh straneh po rojstvu 
in naravi medsebojno pripadamo sorodnirna 
rodovoma, do tc mere, da badi v primeru, 
da del (tj. kdo) med nami izumre, drugi 
strani vse svojc ozcmlje, knezcvine in 
gospostva, ki jih torej zapusti za scboj, 
blagovoljno voli drugi nasi pravi strani prcd 
vsemi drugimi Ijudmi, da rni zaradi tega v 
imenu vseh, kot so navedeni zgoraj, na obeh 
straneh, po dobrern preudarku, pri polni 
zavesti, po posvetu, volilu in naklonjenosti 
vseh nasih knezov, dezclnih gospodov, 
vitezov, mcscanov in dezelanov vseh nasih 
dezcl in mest, nujno pozvanih k tcmu 
pristopiti, z vso privrZenostjo, pokomos~o 
in oblastjo, besedo in dejanjcm, in ki po 
duhovnih in posvetnih postavah ali obicajih 
in po deZelnih postavah in svoboscinah ( ... ) 
temu pripadajo. 

Tako dame zabelcziti, ako sc to zgodi 
(kakor nas Bog varuj), da mi, prcd tem 
imenovani rimski cesar Karel, kralj Vaclav 
Ceski in mejni grof Ivan Moravski in vsi 
nasi zakonski otroci, sinovi in hcere, ki jih 
sedaj imamo ali pozneje dobirno, izurnrejo 
in tako ostanejo brez dedicev, ki bi mogli 
priti od njihovih otrok in od otrok otrok in 
taka vsi ostanerno brez nasledstva in stem 
ostanejo brez dedieev vsa nasa ozemlja, da 
torej v tern primeru vse nase dedne 
knczevine, dezele in gospostva, utrdbe in 
mcsta, ljudje in dobrine, ki jih sedaj 
posedujcmo ali pozneje pridobimo, dedujejo, 
oziroma jim naj pripadcjo z vsemi in 
polnimi pravicami, to so sprcdaj imenovani 
vojvodi Avstrije in spredaj imenovana 
Margareta, njihova scstra, pripadajo vsem 
njihovirn dedicem, sinovom in hceram, ki 
jim jih bo podaril Bog, ter vsem le-tch 
otrokom in njihovih otrok otrokom po 
pristncm rodu in na vckomaj, In na enak 
nacin spet tudi mi sprcdaj imenovani 
vojvodi avstrijski izjavljamo in hocemo 
skupaj z imenovano Margareto, nasa sestro, 
ako se to dogodi (da Bog tako po svoji 
milosti obrnc), da mi in presvetli knez, 

I z zgodov nop s a 

gospod Ludvik, kralj Madzarske, n,,-, Ijubi 
brat, in visokorodnagospa kraUica Elizabeta, 
njegova mati, in visokorodna Elizabeta, hCi 
umrlega madzarskega vojvoda Stefana, 
njegovega brata hcerka, nasa Ijuba sestra 
izumremo in ostanemo brez dedicev in stem 
ostanejo vsa nasa ozemUa brez naslcdstva, 
ki bi izhajalo od nas, nasih otrok in otrok 
njihovih otrok, ter stem vse nase dedne 
kndcvine, ozemlja in gospostva, utrdbe in 
mesta, Ijudje in dobrine, ki jih mi, spredaj 
imenovani vojvodi avstrijski in Margareta, 
naSa sestra, sedaj poscdlljcmo ali jih pozneje 
pridobimo, dedujejo in jim pripadejo z 
vsemi in palnimi pravicami spredaj imeno
vanemu rimskemu cesarju Kariu, kralju 
Vaclavu eeskcmu in mejnemu grofu Ivanu 
moravskemu kot tudi njihavim dedieem, 
sinavam in hceram, teratrokam istih in njih 
otrok atrokam, ki jim jih bo dana roditi iz 
njihovih teles po pravem rodu in na vekomaj, 

Vendar vse to tako in na tak naein, da obc 
strani zagotavljata cnako nasa ozcmlja in 
Ijudi , ki jim bode medsebojno pripadla 
vsem za vse case pravice, svabascine, 
milastne ugodnosti, ki jim od nekdaj 
pripadajo ali so si jih pridobili in tako na 
vckomaj, 

Vse to smo v istem imenu, kot spredaj, z 
vsa vednastjo na obeh strdneh za nas same 
kot za vse nase dedice in za dedieev dcdiec, 
kot je spredaj doloeeno, za vckomaj zaprisegli 
na vse svetnike s polaganjelll rok na sveti 
evangelij, in se tudi zaobljubili z naso 
zvestobo in z besedami nase knezje 
eastitljivosti, da bomo na obeh straneh 
upostcvali vsc tu zapisano z vso naso 
pristojnostjo, knezjo urcditvijo tako mi sami 
kot z vsemi nasimi podaniki, badisi s pa
sebnimi pravicami bodisi brez njih, ter pri 
vsch nasih stvareh v pravicah in dcjanjih, 
tajnih in javnih spostovali dana parostva, 
ne hotce jih prckrsiti ali dclovati proti njim, 
in tudi ne dopustili nikomur, ki bi se hotel 
posta viti proti njim, na vekomaj. In zave
zujemo se pray tako na obeh straneh v imenu, 
kat zgoraj, taksne posamezne pogodbene 
navedbe, da z njimi v imenu, kot zgoraj, na 
obeh straneh spet dolaeima, sc zbcremo z 
namenom, da se pogavorima, da ta polno
mocja uveljavima, ali dajih na eni ali drugi 
sh'ani v celati uveljavima, kadar jih ena ali 
druga stran ne izvaja v papoinosti, ali da j ih 
tako ni izvajala in tako povzroCila, da so 
potekale proti nasim dolocilom, in sc zaradi 
tega obmema na vse svetne in posvetne 
sodnike po pastavi in na sodiscu, pasebna 
za taksna pravda, s katero pamagamo pre
stopniku in zavedcncmu na pravo pot in ga 
spct vrnemo na pravo zapisano pogodba, 
kot tu stoji povedano 'skupno oprostitev 

I 
krivdc izrecema in prestopnik lahko odidc 
z adveza', tervse druge duhovne in posvet
ne, zapisane in nezapisane, padeljene in 
nepodeljene, izreecne in neizrecene pravice, 
svaboscine, pasestne pravicc in pooblastila, 
tcr vsa zapisana doloCila in pisanja, ki jih 
posedujemo ali jih pozneje pridobimo, tako 
da na obeh straneh ali ad nas vsakemu 
posamezniku izkljuCimo nastopati proti 
temu nascmu skupncmu pisanju, nasi volji, 
polnomaeju in volilu, za vse enako ali na obeh 
straneh, ki bi to radi storili, to dosdcmo na 
tak naein, na vekomaj, 

In kdor (naj Bog tega ne dopusti), da mi 
sami na eni ali drugi strani pozabimo incela 
proti listini delujema, ali si med seboj vee 
ne zaupamo, ali da kaj kdaj drugace 
zapisemo, kot je napisano, ali kdaj nase 
pogodbeno pismo odstopimo komu drugemu, 
ki bo postopal po svoje in proti tu pred
pisancmu redu, polnomoeju in volilu po 
drugacnih svojih potch: tisti naj izgubi 
razum in naj bo mrtev in odstranjen, in mi 
pridobimo vso oblast, ce zavedno ravnanje 
prori temu pisanju najdema, drugega unieimo, 
pabijema in preklieema v celoti nasa zveza, 
in naso napisano pogodbo, ali druga med 
nami sklenjena pisanja, ki zadevajo naso 
pogodbo, v njeni obveznosti ponovno na 
vei'no potrdimo in zaVIieITIO podlo zahrbtnost. 

In mi, sprcdaj navcdcni rim ski ccsar 
Karel, smo tudi kot rimski cesar zavestno 
in s cesarska polno oblas~o to pogodbena 
ureditev, s podcljcno milostjo in polno
mocjem, z mirom in skupno dobro voljo, 
po posvetovanjll s knezi svetega cesarstva, 
duhovnimi in pasvetnimi, ki so takrat bivali 
pri nas, preudarili, ovrednotili, patrdili, 
pravieno in pravilna, na vsa veenast stem 
pisanjem, z vso teza, katje bila odlaeena, 
na vekamaj, In ee ba kdo, ki nima nabenih 
cesarskih pravic ali pastav, delaval proti tu 
zapisanemu, kot je tu dalaceno ali se bo s 
cesarsko maeja se dalacilo in stem proti 
nasi pagadbeni ureditvi, palnomocju in 
volilu, v celoti ali proti posameznemu delu, 
vseeno na kateri strani, bi mi sklenili, naj se 
zgodi: taksnega razglasimo za brezumnega, 
prekliecmo njegove pristojnosti, ga usmrtima 
in unicima tako v teh stvareh z naSa cesarsko 
oblasDo, popolnoma in na vekornaj, kadar 
tako sklellema in presodimo v imenu teh, 
kot spredaj, da se te dolocbe, pooblastila, 
ureditev in volila na obeh straneh za 
vekomaj in v eeloti ohranijo in potrdijo 
nespremcnjena, z vso teZo, kotje bilo poprej 
doloeeno, neprekinjeno za vse case, 

Zaradi tega je od obeh spredaj postavljenih 
strani dobrohotna zagatavljeno, pri vsej nasi 
dobrotlj ivosti, zavezati vse nase duhavne 
in posvetnc knczc, prelate, grofe, svobo-
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I 
dnjakc, nam s sluzbo zadolzene, zemljiske 
gospode, vi lezc in hlapce, mescane in 
podezelanc na podezclju in v mcslih, in vse 
nase podloznikc enako, ne gledc na to, v 
kaksncm polozaju so in kako se imenujejo, 
da vsi zgoraj navedeno pogodbo s podano 
ureditvijo, polnomocjem in volilom tef Z 

vsebinskim orisom, kat stoji zgoraj zapisano, 
s prisego potrdijo in sc z zavezo pri vseh 
svetnikih zadolzijo, da jo bodo vcdno 
upostevali in v celoti izvajali, ko boda k 
temu ponovno doznostno pozvani, da boda 
zavracali vsa protivljenja in nasprotovanja, 
in tudi to potTjujejo s priscgo v njihovi odprti 
pecateni listini. 

In da bi za vsc to hldi mi dali svojo pravo 
cvrsto potrditcv, lef v odprti in na veke trajni 
listini zagotovili zgoraj zapisano ureditev 
in vse naStetc feCi, sma mi, spredaj imeno
vani rimski cesar Karel, kralj Vaclav Ceski 
in I11 cjni grof Ivan Moravski, za nas in za 
vse nase naslcdnike in dedicev dedice za 
vse enako, kot jc zgoraj doloceno, po eni 
strani, in mi, zgornj imcnovani Rudolf, Albreht 
in Leopold bratje, vojvodi Avstrijski, in mi , 
zgoraj imcnovana Margareta, njihova sestra, 
za nas, nasc nas lcdnike in dedicev dedice, 
za vsc case za vse enako, kot stoji zgoraj 
zapisano, po drugi slrani , to listino potrdili 
z nasimi pccati. 

To sc jc zgodilo in bilo v to Iistino dana 
v Bmu po Kristusovem rojstvu trinajst sto 
let, zatem v stiri in scstdcsetem letu, na dan 
svete device svetc Sholastike, nasega, 
cesatja Karla (rimski) drzavi v osemnajslcm 
ter ecsarstva v devetnajstem letu. 

In da istovetno ureditev, volilo in 
polnomocje potrdimo hocemo listino 
potrditi z nasimi spredaj imenovanimi 
mescani skupaj s slovenjegraskim 
mestnim svetom (tj. mestnimi svetniki) 
in se ji zavezati, smo mi taisti mescani 
vsak za sebe in mi vsi skupaj za nas 
in za vse nase potomce in dedice 
enako s pravo zavestjo zaprisegli in 
se zaobljubili z naso zvestobo in z 
naso dedno zaprisezenostjo, ki smo 
se ji zavezali pri vseh Svetnikih, da 
bomo zgoraj zapisana pooblastila, 
volilo in ureditev, ki jim zapademo in 
smo jim dolzni pripadnost, kot je 
zgoraj doloceno, sprejeli, jih vedno 
spostovali in dolznostno hoteli izvajati, 
v zvestobi in v celoti ne glede na vse 
zoperstavljanje in zavracanje. 

Svojo voljo, istovetno s to pecateno 
listino v nasem zgoraj imenovanem 
mestu, torej Windischgretz(u), potr
jujemo z velikim privesenim mestnim 
pecatom. 
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Iz zgodov nop sa 

To se je zgodilo in je to pisanje dana 
v taistem mestu Windischgretz(u) (tj. 
Siovenjem Gradcu) na ponedeljek po 
nedelji v postnem casu, ko se je pela 
Judica. Po Kristusovem rojstvu Tisoc 
tristo Sestdeset Let in zatem v cetrtem 
Letu. 

B) (Leta) 1364, 16. marca, 
Siovenj Gradec (Windischgraz) 

'Tu nasteli vitezl (grascaki in po-
oblasceni sodniki grajskega gospostva) 
in dezelski plemici gospostva Siovenj 
Gradec se zavezejo zase in za svoje 
dedice in naslednike na zahtevo Karla 
IV., rimskega cesarja in kralja Ceske, ter 
vojvod avslrijskih . da bode tu navedeno 
dedno pogodbo. ki je bila sklenjena med 
obema vladarskima rodbinama. zvesto 
izpolnjevali" : 

1364,10. svccana, Brno 
Karel IV., rimski cesar in kralj teske, 

njcgov sin Vaclav, kralj Ceskc in mejni grof 
Brandcnburga, in Kariov brat Ivan, mejni 
grofMorav:;kc, na eni strani, ter Karlov svak 
Rudolf, njegova brata Albreht in Leopold, 
vsi trije avstrijski vojvodi, in njihova scstra 
Margarcta na drugi strani, sklenejo dedno 
pogodbo v taksncm smislu, da v prirneru 
breznaslcdstvenega izumrtja Karlovega 
premocrtncga rodu ccske dezele dedno 
pripadcjo navedcnim avstrijskim vojvodom 
in njihovi scslri Margareti in spet po drugi 
st rani v primeru brcznasledstvcnega 
izumrtja vojvodov avsnijskih, njihove sestre 
Margarete, njihovega brata Ludvika, kralja 
Madzarskc, in Elizabctc, hecre pokojnega 
vojvoda Madzarske Stefana ter sestre 
vojvodov avstrijskih, potcm dedno pri
padajo njihovc avstrijskc dezele cesarju 
Karlu IV, ccskcmu kralju Vaelavu ter 
Illoravskclllu Illcjncmu grofu Ivanu. 

Izvirnik listine na pergamenlu 64 crn X 

34 cm (preslikava je pomanjsana) je v 
nemsCini ; na pergamentnih trakovih je 
navesenih 10 pecalov vilezov in de
zelskih plemicev (gosposlva) Siovenj 
Gradec (pecali so iz temnega voska): 

1) Berchtold der Hebenstreil- 28 mm 
2) Heinrich der Hebenstreit - 31 mm, 

(oba) brala 
3) Frizel der Schtz - 22 mm 
4) Olt Hawz - 23 mm 
5) Herman der Meltel - 27 mm 
6) Konrad der Staudacher - 27 mm 
7) Ortel von Windischgraz - 28 mrn 
8) Reinprecht von Windischgraz - 28 mm 
9) Enderl der Multel - 27 mm 
10) Frizel der Landrichter 

(tl. dezelni sodnik) - 27 mm 

Pripomba: Imena vilezov puscam 
neslovenjena, lorej laksna. kot jih je 
prepisal praski arhivar. Terjajo pa dodatno 
zgodovinsko raziskovalno delo. ki pac 
presega delo prevajalca. zatorej se ga 
tu ne lotevam. Vsekakor je to za mestno 
zgodovino zelo velikega pomena. 

Izdaja (lisline): 
H. Jiracek. Pravni kodeks Ceske 11/1, 
Ceski kronski arhiv 1306-1378. 
Praga 1896 (dvojnik) 

Izvirnik: Orzavni osrednji arhiv Praga 
Invenlarizirana zbirka: Arhiv ceske krone 
(ACK) 

Listina slev. 912 

(Leta) 1364, 16. marec, 
Siovenj Gradec (Windischgraz) 

'Mi b'Tddiseani s sodnooblastjo in dezelski 
plemiei (gospostva) Siovenj Gradec 
(Windisch Grccz), jaz Perchtolt, jaz 
Hainreieh, brata Hebenstreitska,jaz Friezel 
der Schucz,jaz Ott Hawcz,jaz Hennan der 
Muttcl, Chunrat (tj. Konrad) der Staw
daeher,jaz Oltei,jaz Rainpreeht oba Siovenje
graska (mesta Slovcnj Gradec - Windisch
grecz),jaz Ender! dcr Mutcl,jaz Friczel der 
Lantrichtcr (tj. deZclni sodnik) izjavljamo 
in razglasamo, da priznavamo navedeno 
listino, ki so jo blagovolili postaviti prcsvelli 
visokorodni knez nas milostljivi gospodov 
gospod Karel, Rimski Cesar, Zo:'l vse case 
branilec in razsirjcvalee Driave, Vaclav, 
Kralj teSke, njegov sin, in gospod I Vllil, mcjni 
grofMoravske, sprcdaj imcnovancga Ccsatia 
Bra~e, na cni strani, Vojvoda Rudolf, Vojvoda 
Albreht in Vojvoda Lcuppolt, bra~e, Vojvodje 
Avstrije, Stajcrskc in KoroSkc, Grofje Tirolske. 
skupaj z visokorodno gospo Margareto, 
njihovo Scstro, poprejsnjo Mejno grofico 
Brandenburga, Vojvodinjo Bavarske in 
Grofico Tirolskc, po drugi strani , da vse 
njihove dezc lc, knezevine in gospostva, ki 
jill scdaj poscdujcjo, ali pozneje pridobijo, ure
dijo in ustvarijo, medsebojno eden drugemu 
dodelijo na naein kot ga dokazljivo doloca 
njihova javno pcealcna lislina, kot so sijomed
sebojno izroeili edcn drugcmu, ki sc od besede 
do besede glasi, kotje tu nadalje zapisano': 

Pripomba: Tako mescani kot plemici 
so polrjevali (razumljivo) povsem enako 
listino. prevedeno pod A) . Preseneca 
hitrost povezav med prestolnico in za 
takratne case dokaj odmaknjeno obmocle. 
saj je od sprelema dedne pogodbe v Brnu 
in podpisovanjem v Siovenjem Gradcu 
minilo komaj mesec dni. Pod lislino je 
podoben pripis kol pri mescanih tudi za 
plemice, za oba pa je opazno, da sta 
jezikovno izdelana precel manj skrbno 
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in dognano, ceprav je tudi v obeh v 
mestu Siovenj Gradcu nastalih pripisih 
se vedno veliko socasnega in vsebinsko 
manj pomembnega leporecja: 

In da se priznajo taista driavna ure
d~ev. voJilo in pooblastila z naSimi zgoraj 
imenovanimi graseaki s socnimi pristoj
nostmi v njihovih grajskih gospostvih v 
gospostvu Windisch Grecz skupaj z 
mestnim svetom. hocemo da se ima 
milostno zgoditi. da mi taisti zgoraj 
imenovani plemici in dezelski vitezi vsi 
skupaj in vsak posebej na enak nacin 
za nas in za vse nase naslednike in 
potomce za vse Case s polno zavestjo 
zapri-sezemo in se zaobljubimo. da 
skupaj z nasimi zvestimi in naSimi zapri
sezenimi pripadniki. s katerimi smo se 
zavezali pri vseh Svetnikih. da mi zgoraj 
zapisano drzavno ureditev. volilo in 
pooblastila potrjujemo. ce se naj zgodi. 
da se jih uveljavi in dolznostno izpelje. 
kot je zgoraj doloceno. da jih spreje
mamo. vedno priznavamo in hocemo 
izvrsiti. zvesto in popolnoma ne glede 
na vse zoperstavljanje in zavraCanje. 

S pecatenjem potrjujemo to listino 
in pisanje mi zgoraj imenovani graSCaki 
in dezelski plemici mesta WindischGretz 
s privesenimi pecati. 

To se je zgodi lo in je ta listina dana v 

Iz zgodov nop i s a I 
IAMm" 

Danes s; nalbrz ze premalo zavedamo, kaksno podobo je imela srednjeveska 
In novejsa Evropa (vse do zacetka 19. stoletja) , in stem dejstva, da je bilo 
celotno slovensko ozemlje (za razliko od Hrvaske oziroma ogrskega dela 
avStrtlskega cesarstva) skoraj celo tisocletje del drZavne tvorbe, ki je v zgodovino 
prtsla kot sveto rtmsko-nemsko cesarstvo. Njegova zlata doba Ie bllo 14. (s 
Karlom IV. Luksemburskim) in prva polovica 15. stoletja, ko Ie bila prestolnica 
tega cesarstva Praga In.s tem tudi nase glavno mesto. Mestna obclna Siovenj 
Gradec Ie leta 1999 IZ ceskega kraljevskega arhiva v Pragi pridobiJa izredno 
znamenito listino - dedno pogodbo iz leta 1364 med Karlom IV. in habsburskimi 
vojvodi. Listina je nedvomno dragocena ze zaradi osnovne vsebine in nic manj 
zaradi tega, ker nam omogoca vpogled v srednjevesko misljenje in jezlkovno 
Izra.zanje. Zgocovlnsko pomembna je tudl zaradi tega, ker lahko z njeno pomocjo 
spo~n~vamo pomen slovensklh mest , saj so listlno nedvomno potrJevali se kje. 
Za Slrso zgodovlno pa se nam odpira se dodatno vprasanje: Kaskna se 
neizrabljena zgodovinska bogastva raziskovalca cakajo v praskih arhivih? 

Za Siovenj Gradec je pomembno, da so listino potrjevali v dveh izvodih - na 
enem mestni in okoliski plemici ter na drugem mestni sodnik, mestni svet in 
mescani, kot je to nazorno razvidno iz prevoda. 

Za slovensko zgocovino se nam ponuja se prtmerJava s habsbursko-celjansko 
dedn? pogodbo, kl se je HabsburZanom uresnlcila se veliko hltreje kot prejsnja. 

Nasa itstlna je torel prtmerna za zgodovlnsko ucno uro 0 slovenskih dezelah 
v obravnavanem casu In 0 slovensko-ceskih odnosih, se najbolj pa, zdruzena s 
poucno potjo po mestu Siovenj Gradec in ogledom grascine Rotenturn, v katert 
Ie sedez mestne obCine. 

taistem mestu W indischgrecz na J.~J'':;' ..... :rml~. 
naslednjega dne Sobote pred Cvetno ~I_;r ;1.. ... " (I. .... 
nedeljo v Postnem Casu po Kristusovem" '" r ~ .. ," • ..,; .~:.. 

. . " . " , .. ,o, .... .. b.c..\..., ..... I~ 
rOJstvu Tisoc tn sto Sestdeset Let in v.,... /,1. row 1_ •• " .... 

zatem v cetrtem Letu. ' ~ ~ "'" ,.JJ •. """" 
_r iu'fJ ...... J1~~~ .... 

~u nas. spet preseneca, da je nemsko , if'r, ro"r .t>.".;;.;;;;; 
kralevno lmeSlovenjegaGradcanapisano - '':;J' ./t~J~ 
kar v treh oblikah. Pripisemo jih lahko r l~ ~".-.!!, ilil .utl!!Jr 
d

. . . iii _ .. 'lit: .1 1'10'1$',. , .. " 
elanskl rabl vvseh treh razliCicah.lahko_,,- . ,b<' , .. <H "-'.', 

pa tudi pisarjevim napakam pri nastajanju rr_ l-... ~ .. I ..... ,.n';", fIh'! 

oziroma prepisovanju listine. .1 t::"I',J1~ ·~'I :'r ll< r..,.. 
' .. (.~~ • .,~ . r, / .." •• .'t ,.... 

Napisal sem ze , da se je dedna ; .• ~;",..: :;. ',(.-, ,-.4 
pogocba HabsburZanom izpolnlla sora- ' ~. (,.'" l. '~ . ( ' L¥ 

" III 11<01 r Of 1'C,1".r",,, . '" 
zmerno kmalu , ze leta 1438, ko je ._ " 'II ,"~''''''' ' ''' ;''
luksemburska vladarska rocbina izumrla. • ,- ,. ,.j~ " r .,.... • .• ~. 
Za slovensko zgodovino pa se ponuja se " N l, . .t~, ... ,,) ~''''-, 
posebnozanimivavzporednicascelj.s~mi ,:r· ,"J r • ( r " ,".~ 

• . "" .1 .. 11; '11 ..,.11 . .. u.- ~ 

grofi oziroma knezi, ki so izumrli kmalu za /I. (.\-t !" ..... tt '.llV,\II ~j .. 
LuksemburZani (1456) , HabsburZani pa ... " - i' , ..... . f' ". 
so tudi z njimi enako spretno sklenili .,, ' .,.j . ., ~. r , t .,,:~ 

.,. _~ ~';(.~f1 "1.. 

pOCobno dedno pogodbo. S prvo so si I' .. ~r ,- " !" ,,a 
tako pridobili velik del zahodne Evrope in . ' J' "'.-, ... :-< 
dedni naslov rirnsko-nemskih cesarjev, z '· .... , .-." .. , ... , . .-_1 
d ... \.~· 'f' I tf '" 

rugo pa ole dovolj pomemben evropski , . "r ,;. .. " .. ~ . ,./ 
jugovzhodni del. Meja med obema je .r, .•. , ,, ... '{kC"'" 

potekala tudi po slovenskem ozemlju. ' " " .~. ('-., , " 'J/~·" 
'. ., .• : ,,·t- t oO'" r:J. ' 

.t ... r..j' 
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Zora Torkar 

PREDSTAVITEV 
KULTURNEGA CENTRA 
KAMNIK 

Kulturni center Karnnik predstavljata rnuzej in Galenja zbirka 
Miha Malesa. Muzej ima svoje osrednje prostore na gradu 
Zaprice, na majhni vzpetini pred Kamnikom. V blizini je zelezniska 
in avtobusna postaja, od koder je nekaj minut hoda. Galerija 
zbirka Miha Malesa pa ima svoje razstavne prostore v hisi na 
Glavnern trgu v Kamniku. 

Muzej je leta 1961 ustanovil Okrajni Ijudski odbor Kamnik. 
Strokovno pokriva obmocje nekdanjih obCin Kamnik in 
Domzale. Njegovi prvi upravni in razstavni prostori so bili na 
gradu Zaprice, kjer so se danes. Muzej Ie nastal na temelju 
mocne zbirateljske tradicije, saj je v mestu del oval ze od konca 
19. stoletja prvi privatni muzej - Sadnikarjev muzeJ. Odkup 
deja te zbirke je bil podlaga za ustanovitev muzeja. Z obnovitvijo 
gradu in stranskih poslopij so se pridobivali novi razstavni in 
upravni prostori. V sestdesetih in sedemdesetih letih je muzej 
postavil kultnornozgodovinski razstavi iz zgodovine Moravske 
doline v Moravcah in razstavo slamnikarstva na gradu 
Krumperk pri Domzalah (del te zbirke je na ogled v Jamarskem 
domu na Gorjusi pri Domzalah). Ob 750-letnici prve omembe 
kamniskih mescanov je bila leta 1979 odprta Galerija zbirka 
Miha Males. Poleg temeljnih nalog rnuzej pripravlja obcasne 
razstave, predavanja, simpozije ter izdaja razstavne kataloge 
in druge strokovne publikacije. Leta 1999 je ravnateljica KCK 
Mirina ZupanCic prejela najvisje rnuzejsko priznanje -
Valvasorjevo nagrado za zivljenjsko delo. 

Osrednje muzejske zbirke so na ogled na gradu Zaprice 
(Muzejska pot 3). ki je svojo danasnjo zunanjo podobo dobil v 
poznem baroku. Starejsi videz renesancnega gradu z ogelnimi 
pomoli, obrambnimi stolpi in obzidjem je ohranjen na 
VaJvasorjevi upodobitvi s konca 17. stoletJa. Renesancni 
elernenti so ohranjeni v arhitekturnih Cienih na zunanjsc;ni, v 
renesancno obokanem pritlicju in na novo odkritih poslikavah 
v drugem nadstropju. Ob tem je bil obnovljen salon z barocno 
poslikavo. Grajskl kompleks obsega poleg treh poslopij se 
plato z etnoparkom in barocno oblikovani belveder Podobo 
gradu dopolnjulelo stara zasc;tena drevesa. 

Ibirka upognjenega pohistva 
V prvem nadstropJu je na ogled stalna zbirka krivljenega 

pohistva, ki je ena redkih te vrste v Evropi. V sestih sobah je 
prikazan razvol krivljenja lesa od bloskih smuci do industrijske 
izdelave pohistva Poudarek je na pomembnosti Thonetovega 
izuma krivljenja in na uporabi tega patenta v nasih dezelah. 
Izum Michaela Thoneta (1796-1871) pomeni pravo revolucijo 
v pohistveni obrti in industriji, kar dokazuje »vecno mladosl«, 
saj se izdeluje in uporablja se danes. Ta tradicija je se posebej 
mocna v Kamniku, kjer jo Je nadaljevala tovarna Stol. Eksponati 
so bili zbrani po vsej Sioveniji in prikazujejo del zelo raznovrstne 
ponudbe izdelkov (stoli, klopi, klecalniki, obesalniki, gugalniki, 
posteljne stranice). Razstavo spremlja katalog. 

Razstava a zgodovini kamniskega mes{;anstva 
v 19. stoletju 

Razstava prikazuje zivljenje najpremoznejsih mescanov in 
stern podaJa podobo mesta Kamnika v 19. stoletju. V prvi 
sobl so predstavljene gospodarske dejavnosti, s katerimi so 
si mescani pridobili premozenje in njihova vloga v lokalni politiki 
(kot zupani, obcinski svetniki) in v solstvu kot podporniki revnih 
ucencev. Sledi prikaz razgibanega mescanskega druzabnega 
in drustvenega zivljenja, kjer vzbudi vsesplosno navdusenje 
mladih obiskovalcev velociped. Kultura bivanja, oprema 
stanovanja z rekonstrukcijo t. i. salona, obleka in prehrana 
rnarsikomu vzbudi skomine po »starih, dobrih« casih. 
Predstavljeni so tudi obredi zivljenjskega cikla od krsta, obhajila, 
birme, poroke, smrti in druzinsko zivljenje kamniskega 
mescana. Razstavo spremljajo publikaclja, zlozenka in 
multimedija. 

Ibirka kas{; iz Tuhinjske doline (muzej na prostem) 
Na platoju pred gradom stoji muzej na prost em, ki prikazuje 

danes skoraj izginulo stavbno dediWno. PredstavlJene so stiri 
tipicne kasce iz Tuhinjske doline iz 18. in 19. stoletja. V 
najstarejsi iz leta 1793 je na ogled celoten inventar. Kasce so 
bile vedno »srce« kmetije, kjer so kmetje shranjevali svoje 
poljedelske pride Ike, prehrambne izdelke, pozneje tudi orodje, 
seno, volno, domace rokodelske izdelke. Sprva so bile kasce 
preprosti enocelicni proston. Najvecji razmah pa dozivijo v 
Tuhinjski dolini v 19. stoletju, ko so premoznejsi kmetje gradili 
izkljucno Ie dvocelicne, s cimer so zeleli pokazati tudi svoj dober 
gospodarski polozaj. Skansen dopolnjujejo se susilnica in 
drobilka za sadje tervodnjak. Kratek opis Je obiskovalcu podan 
v zlozenki. 

Lapidarij 
Pod arkadami stranskega trakta je urejen lapidarij izbranih 

kamnitih kosov arheoloske in umetnostne dediscine. Posebel 
dragocena sta: gotski relief iz bivsega kamniskega rotovza 
(ok. 1490), ki kate angela grbonosca s stinrni srednjeveskimi 
grbi, od katerih je pomemben grb starega mesta Kamnika s 
sveto Marjeto, in relief s svetim Florjanom (1508) s stare 
kamniske mescanske hise, kl sta delo kamniske stavbarske 
delavnlce. Med arheoloskimi kosi so zanimive rimske izkopanine 
iz 1. stoletja po Kr. s Trojan, iz Mengsa in Kamnika (kamnita 
pepelnica, sarkofag in nagrobnika). 

Galerija zbirka Miha Males 
V prenovljeni mescanski hisi na Glavnem trgu 2 je nastala 

leta 1979 galerija kamniskega rojaka in znanega slovenskega 
slikarja Miha Malesa (1903-1987), ki Je mestu ob njegovi 750-
letnici poklonil2600 del. Hrani vsa njegova graficna dela, slike 
in drugo gradivo v izboru. Galerija z obcasnirni razstavami in 
katalogi predstavlJa njegovo delo in zivljenje ter dela njegovih 
sodobnikov. V spomin na 200. obletnico rojstva slovenskega 
pesnika Franceta Preserna je blla odprta tudi razstava Preseren 
& Males - poet & slikar, na kateri so bile razstavljene Maleseve 
upodobitve Preserna, njegovih Poezij in rojstnega kraja. 
Razstavo je spremljal katalog. 

Pedagoske dejavnosti 
Po poprejsnji najavi ima vsaka skupina strokovno vodstvo 

po rnuzeJskih zblrkah, prilagojeno starosti ucencev al i posebnirn 
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interesom. Prav tako je praviloma ob vsaki stalni in zacasni 
razstavi izdan katalog al i vsaj zlozenka, ki obiskovalcu nudita 
dodatne oziroma temeljne informacije 0 predstavljeni temi. 

Posebno ponudbo predstavlja 30-minutna multimedijska 
predstavitev, ki sprem lja razstavo 0 najpremoznejsem 
kamniskem mescanstvu. Obiskovalci si z dotikom na ekranu 
sami izbirajo informacije , ki jih zanimajo. Program vkljucuje 
poleg razstavllenega slikovnega gradiva in predmetov se 
upodobitve Kamnika v 19. sto letju ter izbor pomembnih 
Kamnicanov s podrocja kulture, solstva, politike. Vse skupaj 
je osvezeno z zvocnimi efekti in glasbo skladateljev 19. stoletja. 
Tako lahko obiskovalci dobijo celovi t vpogled v zivljenjskl 
vsakdan 19. stoletja. 

Poleg rednih pedagoskih dejavnosti muzej organizira tudi 
posebne prireditve - na primer v sodelovanju z Mladinskim 
centrom Kamnik sta bil i v letu 1999 organizi rani dve otroski 
delavnici z naslovom MOl najljubsi predmet in Pojemo z 
dedkom in babico, kjer se otroci spoznavajo z muzejskim 
delom (restavracijo, dokumentacijo, prezentacijo predmetov). 
Delavnici sta bil i namenjeni osnovnosolski in predsolski mladini. 
Prav tako z Osnovno solo Frana Albrehta v Kamn iku 
sodelujemo v programu Petra, kjer Sl otroci ze dve leti zapored 
ogledujejo muzejske razstave pod strokovnim vodstvom. Nato 
si izberejo muzeali jo, ki jim je bila najbolj vsee, in jo risejo ali 
pisejo spise 0 nlej. Sledi li sta razstavi izdelkov v muzeju in v 
osnovni soli. 

V obnovljenem salonu se meseeno od spomladi do jeseni 
vrstijo predavanja z domaeimi in gostujoeimi predavatelji 0 

lokalni problematiki (na primer Ivan Stopar, Gradovi na 
Kamniskem, Andrej Valie, Tnglav in podobno) in predstavitve 
publikac il 0 ku lturn l ded iseinl s kamniskega obmoeja. 
Predavanja so namenjena predvsem odraslim in srednjesolski 
mladini. Vecere z etno glasbo in jazzom ter klasieno glasbo 
pa muzej organizira prav tako v salonu in v poletnih mesecih 
na grajskem dvoriscu. Spored prireditev objavljamo v lokalnem 
in dnevnem casopisju . Namenjeni so razl icn im starostnim 
skupinam. 

V pedagosko ponudbo lahko vkl juCimo tudi ponudbo 
muzejskih publikacij in spominkov. Zainteresirani obiskovalec 
lahko izbira med 27 katalogi, ki jih je Kulturni center izdal ob 
zaeasnih in stalnih razstavah , ponatisi razglednic in zlozenk. 
Posebno mesto med spominki zavzema kopija najstarejsega 
kamniskega mestnega grba s sveto Marjeto iz priblizno leta 
1490. Originalni grb je del kamnite reliefne plosce , na kateri je 
upodobljen angel grbonosec s stirimi grbi: habsburskim, 
avstrijskim, grbom dezele Kranjske in nekdanjim grbom mesta 
Kamnika. Relief je bil verjetno vzidan na mestno hiso ali na 
katera od vrat mestnega obzidja. 

Podrobnejse informacije 
o muzeju in muzejskih zbirkah: 
Kamniski muzej 
Muzejska pot 3 
SI-1241 Kamnlk 
tel. + 3861 / 817 647, 817662 
fax. + 3861/817647 
Marko.Kumer @ guest. ames. si 

Galerija zbirka Miha Males 
Glavni trg 2 
tel. + 3861/8391616 

Odprto: 

Muzej 
torek - sobota9 - 12, 16 - 18 
nedelja in prazniki 10 - 13 

Galerija 
torek - sobota9 - 12, 16 - 18 

Vstopnina: odrasl l 300 sll mlarj,na 200 511 predsolskl oiroci iJrelplacno 
ValJ llr"llllld oyled muzelsklh ziJlrk 

Kulturni center Kamnik sestavljata muzej in galerija zbirka 
Miha Malesa. Muzej strokovno pokriva domzalsko
kamnisko obmoeje in ima svoj sedez v renesancno
baroenem gradu Zaprice, kjer so na ogled stalne in 
obcasne muzejske zbirke. Zbirka upognjenega pohistva 
prikazuje razvoj krivljenja lesa od bloskih smuci do 
industrijske izdelave s posebnim poudarkom na zgodovini 
tovarne Stol na Duplici . Razstava 0 najpremoznejsem 
kamniskem mescanstvu v 19. stoletju predstavlja njihovo 
vsakdanje zivljenje in podobe mesta. Pred gradom je 
muzej na prostem, ki ohranja skoraj izginulo stavbno 
dediseino - stiri kasee iz Tuhinjske doline. V kasei iz 18. 
stoletja je ohranjen inventar. V lapidariju so urejeni izbrani 
kosi arheoloske in umetnostne dediseine. Galerija zbirka 
Miha Malesa hrani vsa njegova grafiena dela in drugo 
gradivo v izboru. Zadnja razstava prikazuje arheoloske 
izkopanine v zgodnjem srednjem veku na Malem gradu v 
Kamniku . 

Pedagoske dejavnosti vkljueujejo strokovna vodstva po 
muzejskih zbirkah, prilagojena obiskovaleevi starosti in 
interesom. Razstave spremljajo katalogi in zlozenke. Za 
vse starostne sku pine je primerna 30-minutna multi
medijska predstavitev 0 najpremoznejsem kamniskem 
meseanstvu in mestu v 19. stoletju . Za predsolsko in 
osnovnosolsko mladino so organizirane obcasne delavni
ce, kjer si otroci ogledujejo muzejske zbirke in nato iz 
razlienih materialov izdelujejo predmete. Od spomladi do 
jeseni so v grajskem salonu predavanja in glasbeni veceri. 



I Popolovanja zgodov nar ev 

Marija Kaltenekar 

PO MOJZESOVI POTI NA SINAJU 
Prek Mojzesa so Izraeci v Egiptu 

izvedeli, da so izvoljeno Ijudstvo in da 
se bode lahko vrnili v obljubljeno 
dezelo. Na svojem potovanju po puscavi 
na Sinajskem polotoku so prisli vse do 
gore Sinaj, kjer naj bi Mojzes dobil (od 
Boga) tabli Postave. Da bi laZe razumeli, 
o cem govori Stara zaveza, moramo tudi 
mi prehoditi vsaj del poti, po kateri so 
toliko let nazaj hodili Izraelci. Pray tako 
pa moramo upostevati, da bi Mojzes in 
Izraelci v danasnjem Casu zaradi napredka 
manosti veliko laZe prestopili Rdeee morje. 

Mojzes - osebnost 0 kateri govorijo 
Judje, kristjani in muslimani, je bil rojen 
kot Hebrejec, vzgojen pa kot kraljev sin 
(cas Ramzesa II, vzgojila ga je njegova 
hCi). Kaksen je bil njegov videz - 0 tem 
ni zgodovinskih podatkov. Se najblizja 
nam je njegova podoba - kip Miche
langela (16. stol., vidimo ga lahko v cerkvi 
San Pietro in Vincoli v Rimu). 

Ko je bil Mojzes ubeznik na Sinaju (ubi I 
je Egipcana, ker je le-ta tepel Hebrejca), 
mu Ie Bog nalozil zivljenjsko nalogo, da 
resi Izraelce (Hebrejce) iz Egipta. Zato je 
zapustil zeno Giporo (hci midjanskega 
duhovnika) in sina Gersoma ter se vrnil v 
Egipt. Sele ko se je Nilova voda spre
menila v kri, ko so Egipt pestile zabe, 
muhe in kobilice ... (0 tem govori sveto
pisemsko izroeilo), ko so pomrli egiptovski 
prvorojenci - med njimi tudi faraonov sin, 
sele takrat so Izraelci dobili dovoljenje, 
da lahko zapustijo Egipt. Faraon se je 
premislil, poslal vojsko nad Izraelce, ki 
bi jih skoraj ujela pri Rdecern morju. 
Izraelci so z bozjo pomoejo (veter pozene 
morje narazen) stopili na Sinajski polotok. 

Zapustimo Mojzesa in prelistajmo 
zgodovino Sueskega prekopa, prek 
katerega danes lahko (po kopnem ali po 
morju) pridemo iz dezele faraonov na 
Sinajski polotok. 

Prvi "prekop" so zgradiji verjetno ze 
faraoni. Obnavljali so ga perzijski kralji in 
Ptolemejci. 

V 9. stol. ga je zasul pesek in potem je 
prekop "takal" Napoleona, ki je dal 
izdelati nov naert za njegovo izgradnjo. 
Pri tem pa se je pojavila napaka, saj so 
mislili, da je Rdeee morje deset metrov 
visje ad Sredozemskega (v resnici je visje 
Ie 80 cm) in da bo treba zgraditi zapornice. 
Prekop so zaceli graditi leta 1858 po 
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nacrtih Avstrijca Aloisa Negrellija, in ga 
dokoncali 17. 11 . 1869. Financirali so 
ga Francozi in Egipeani. Slednji so leta 
1875 svoj delez prodali Anglezem. Leta 
1956 so Egipeani prekop nacionalizirali. 
Novejso zgodovino prekopa poznamo, 
zato si poglejmo se nekaj tehnicnih 
podatkov: sirok je od 80 do 135 metrov, 
dolg 160 metrov, v globino meri 14 metrov. 

Ozrimo se naokoli - poglejmo prekop 
kot najveeji morski prekop na svetu. 

P09led se nam najprej ustavi na 09-
romnih konvojih tankerjev, ki cakajo v 
'.gosjem redu", da bode zapustili Rdeee 
morje. Vsakih osem ur poteka prornet v 
enD ali v drugo smer (v Sredozemsko ali 
v Rdeee morje) , pri cemer morajo biti 
tankerji prazni. Dvajset metrov pod dnom 
Sueskega prekopa pelje tudi cesta z 
afriske celine na Sinaj. 

o tem, kako so tavali Izraelci po puscavi 
na Sinaju, najdemo podatke v drugi in 
cetrti Mojzesovi knjigi. 

Sinajski polotok (arabsko Sinal se 
razprostira med Sues kim (Jam SuD ter 
Arabskim zalivom (Akabski zaliv). Tu 
svet nikakor ni enolieen. Na severu lahko 
obcudujemo velike peseene doline, ki jih 
veter neprestano spreminja in oblikuje. 
Osrednji del se sestoji iz dvignjene 
planote, sestavljene iz apneneastih 
kamenin. Na jugu se razprostira Sinajsko 
gorovje z najpomembnejsimi vrhovi kot 
so Jabal Katarina (2637 m) , Jabal 
Serbal (2070 m) ter JABAL MUSA 
(2285 m) oziroma SINAJSKA GORA ali 
svetopisemski HOREB, ki je nascilj obiska. 

Poskusajmo se mi potovati in se driati 
"poti ob Rdecem morju« (Morju trsja) , 
ki je verjetna in tudi mozna pot, po kateri 
so hodili Izraelci. To pot so za svoje posle 
uporabljali trgovci , rudarji ter tudi v casu 
izraelskih kraljestev (dokaz odkritja na 
Kuntilet Adzrudu). 

Nadaljujmo nase popotovanje po 
pokrajini proti jugu - po pokrajini, ki se je 
Ie malo spremenila od Mojzesovih casov. 
Se vedno je tu malo padavin, velike 
temperaturne razlike med dnevom in 
nocjo, malo naseljencev, pa vendar po 
pokrajini, ki v sebi skriva naito, stevilne 
mlnerale in je raj ne Ie za turiste, temvec 
tudi za geologe. 

Ko se vozimo po puscavi, tudi nas pesti 
zeja, pray tako kot je pestila Izraelce (ko 

so bili namenjeni v obljubljeno dezelo), 
zato se ustavimo pri studencu Mara
grenko vodo je tu Mojzes spremenil v 
pitno s kosckom lesa, ki mu ga je pokazal 
Gospod. 

Prvi kristjani so iskali kraje, kjer bi bili 
blizje Bogu. Tako so se zatekli tudi na 
Sinaj. Imenujemo jih anahoreti - to so 
Ijudje, ki so se umaknili v samoto 
puscave, kjer so se spopadali s skusnja
vami, da bi se priblizali Bogu. Odklanjali 
so posvetne dobrine, zakonski stan. 
Preprosti Ijudje so jih imenovali tudi 
eremiti (eremites je samoten). 

Za »oceta menihov« velja Egipcan 
Anton (Anton Puscavnik, rojen leta 251 
ali 252 v danasnjem Kemanu), ki je 
utemeljitelj krscanskega redovnistva v 
anahoretski obliki. 

V daljavi se nam prikaZe mogocna gora 
in pod njo samostan, kar nam da slutiti, 
da smo dospeli do cilja - to je do SAMO
STANA SVETE KATARINE (n. v. 1570m) 
in SINAJSKE GORE (n. v. 2285 m). 

Menihi so se naselili pod Sinajsko goro 
ze v 3.stol. Leta 330 so postavili s 
pomocjo cesarice Helene (mati Kon
stantina Velikega) kapelo , ki so jo 
posvetili Materi Bazji. Ob '.goreeem grmu" 
pa so postavili zvonik. Stara zaveza 
pripoveduje, da se je bog Jahve prikazal 
Mojzesu (ko je bil le-ta v izgnanstvu) v 
gorecem grmu in mu ukazal, naj resi 
svoje Ijudstvo. 

Bizantinski cesar Justinjan I. Veliki 
(482-565, cesarod leta 527) je znan tudi 
po tern, da je veliko gradil- devet let je 
gradil na Sinaju , na mestu nekdanje 
kapele je postavil baziliko iz granita. 
Nacrte za baziliko je narisal arhitekt 
Stephanos Ailison. Okoli bazilike je bilo 
zgrajeno mogocno 85 metrov dolgo 
obzidje (ad 183 do 274 centimetrov siroko 
in visoko od 914 do 1828 centimetrov; 
sprva ni imelo vrat), v okolici pa je 
Justinjan I. naselil prebivalce iz Aieksandrije 
in s severne obale Anatolije, ki so imeli 
nalogo skrbeti za varnost samostana. 
Menihi so se tu za stalno naselili in se 
zaceli ukvarjati s poljedelstvom. Nad 
samostanom so v 7. stol. prevzeli 
zascito Arabci , zato ni nie cudnega, da 
je veliko okoliskega prebivalstva prevzelo 
njihovo (islamsko) vero. V casu krizarskih 
vojn (1095 in 1291) so krizarji (med leti 
1099 in 1270) skrbeli za omenjeni 
samostan ob vznozju Mojzesove gore. 
Ponesli so glas 0 sveti Katarini po 
Evropi in zapustili viden dokaz njihove 
navzocnosti - vrata iz cedrovine (cedrus 
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Julranja zarja na sinajskem pogorju (foto : Marjja Kalternekar) 

Sam os tan sv. Katarine ob vznozju Mojzesove gore (folo: Vilma Brodnik) 

Mogocna Mojzesova gora (foto: Marjja Kalternekar) 

- rod macesnu podobnih zimzelenih 
drevesnih iglavcev). Samostan se ad 11. 
stol. prav po njihovi zaslugi imenuje 
samostan svete Katarine. Katarina 
Aleksandrijska sodi med stirinajst pri
prosnikov v sili. Rojena je bila kat Doro
teja (gr. doron "dar«, theos "bog«) leta 
294 v Aleksandnji. Sirski menih jo je 
seznanil s krseansko vera. Krseena je bila 
za Katarino in v easu cesarja Maksencija 
umrla mueeniske smrti. Njeno truplo je 
nato izginilo. Okoli tristo let pozneje naj 
bi menih iz sinajskega samostana nasel 
njeno truplo na gar! , ki se ad takrat 
imenuje gora svete Katarine (najvlsJi vrh 
Sinaja), in njene smrtne ostanke prenesel 
v grobnico, kjer naj bi bili se danes. 

Leta 1798 je neurje poskodovalo del 
samostana. Obnovil ga je sele Napo
leon (bil v Egiptu 1797 do 1804). 

Zvonik bazilike, ki je zanimiv zaradi 
devetih razlicno velikih zvonov (dar ruskih 
carjev), je dal zgraditi domaci menih 
Gregorius. 

Danes slovi samostan po svetu zaradi 
bog ate knjiznice (hrani vee kot 3500 
rokopisov) , ki JO bibliotekarji uvrseajo 
takoj za vatikansko. Prav taka pa je 
samostan poznan zaradi svoje zbirke 
okoli 2000 ikon (nabozne podobe 
pravoslavnih). Najstarejse ikone so iz 
6. stol., med njimi pa izstopa spanska 
ikona svete Katarine iz leta 1387. 

Samostan ima dvanajst kapel. Zanlmivi 
sta zlasti kapela z lobanjami menihov in 
kapela gorecega grma, ki je postavljena 
na kraju, kjer naj bi po svetopisemskem 
izroCilu Maizes vide I goree grm, ki pa ni 
zgorel v celoti, zato ga se danes lahko 
obeudujemo. 

Zapustimo ta grsko-pravoslavni 
samostan in se povzpnimo na drugi 
najvisji vrh na jugu kristalinskega Sinaj
skega gorovJa ter poskusaJmo doseei 
nas cilj potovanja - Mojzesovo goro 
(Sinajsko goro, goro Horeb). Poskusaj
mo ugotoviti, ali je to "prava gora« - gora, 
kjer je bil Mojzes, ali pa Je "prava gora« 
tista gora, ki se razteza vzhodno ad 
Akabskega zaliva. 

Na "Sveti vrh«, taka goro imenujejo 
Sinajski menihi, vodita dve poti: pot, ki 
so jo zgradili Egipeani v 19. stol. in jo 
imenujeJo "kamelja pot« Ime je dobila 
zato, ker goro lahko skoraj do vrha 
osvojite na kameljem hrbtu v piClih dveh 
urah in pol. 

Drugo pot pa so zgradili menihi. Le-ta 
je krajsa, vendar napornejsa. Do kapele, 
posveeene Sveti trojici na vrhu gore, 
vodi od samostana 3750 9ranitnih 
stopnic, ki imajo dvoje "vrat«: Stefanova 
vrata in Vrata pokore. Obieajno si to pot 
izberejo turisti, ko se vraeajo z vrha 
Mojzesove gore in hoeeJO ujeti se v ptieli 
perspektivi pogled na samostan svete 

Katarine, ki kljubuje zobu easa vse od 
leta 557. 

Mojzes in Izraelci naj bi tavali po 
puseavi stirideset dni. Prav toliko dni 
in noei naj bi bil Mojzes na gori Horeb. 
Z gore je prinesel dve kamniti tabli, kjer 
je bilo zapisanih deset zapovedi. Mi pa 
sma z gore odnesli eUdovite vtlse a 
prebujajoeem se jutranjem pogledu na 
Sinajsko pogorje. 

Ce sma imeli v sebi samo kaneek 
dvoma, ko smo se vzpenlali na Sinajsko 
goro, ali Je to prava gora ali ne, sma po 
sonenem vzhodu preprieani dejali, "da 
je to prava gora, to je tista gora, 0 kateri 
govorijo judovska, krseanska ali 
najstarejsa arabska izrocila.« 
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Zgodov na ucileljica zivljenja? 

Bojan Kon6an 

ZGODOVINA 
NA MATURI 
LETA 2000 

Matura leta 2000 je po petih letih prinesla nekatere novosti, 
in to tako na vsebinski kot organizaeijski ravni. Kandidati, ki so 
opravljali matur~ iz zgodovine, so tokrat pNie delali po povsem 
novem izpitnem katalogu za zgodovino z 20 temami. Pri 
njegovem sestavljanju se je poskusalo v kar najvecji mozni 
meri upostevati pripombe uciteljev na stari katalog (neenako
meren obseg tem in njihova veasih slaba razgrajenost). 

Drugo novost je deloma spodbudil spremenjen maturitetni 
koledar. Celoten pisni del mature je bil izveden v 6 dneh. 
Organizaeijsko je to pomenilo, da je vecina predmetov morala 
pripraviti dve enakovredni pisni nalogi, saj je odvisno od 
kombinaeije izbirnih predmetov, veeina predmetov imela 
dolocena dva razliena dneva za pisanje pisnih nalog. 

RPK za zgodovino je tako poskusala pripraviti dva kar najbolj 
uravnotezena kompleta za JuniJsko maturo. Podobno je RPK 
sieer ze del ala v prejsnjih letih, ko je pripravljala komplete za 
Jesensko maturo, ta se je ze vsa leta tudi pisala v dveh dnevih, 
a z bistveno manjsim stevilom kandidatov. 

Nekoliko drugaena pa je bila tudi struktura izpitne pole za 
leto 2000. SestavlJavei dosedanjih izpitnih pol so bili v okviru 
doloeene teme vezani Ie na izpitni katalog (se pravi vsebino 
teme in doloceno razmerje med vprasanji nizje in visje 
kognitivne ravni). Prosto pa se je oblikovalo stevilo vprasanj, 
vezanih na razliene zgodovinske vire (sliko, karlo, tabele itd), 
razlieen je bil tudi delez vprasanj objektivnega lipa Ker so si 
bile izpitne pole razlicne tudi po delezu vprasanj, toekovanih 
z eno, dvema, tremi ali vee toekami, je bilo temu primerno 
razlieno tudi skupno stevilo toek posamezne pole. 

V RPK je poeasi zorela ideja, ki so jo izraZali tudi ueitelji na 
seminarjih, da je treba koneept izpitne pole eim bolj poenotiti, 
da bode tudi kandidati nataneneje vedeli, kaj lahko prieakujejo. 
Tako je socasno s spremenjenim naeinom poteka mature 
nastal tudi nov koneept strukture izpitne pole. Ob ohranjenem 
razmerju vprasanj visje oz. nizje kognitivne ravni (60 : 40) je 
bilo doloeeno se skupno stevilo vprasanj (25), skupno stevilo 
tock (60), stevilo vprasanj tockovanih s petimi (1) in stirimi (1) 
toekami, delezvprasanj objektivnega tipa (4) in delez vprasanj, 
temeljeeih na zgodovinskem viru (do 11). PNie je bil ta koneept 
predstavljen uciteljem zgodovine na seminarju februarja 1999, 
ze marea pa so dijaki predmaturitetne teste pisali na tako 
spremenjenih polah. 

Rezultati mature 2000 

Spomladanski rok 
Ceprav so bili odmevi na nov koneept mature tako med 

ueitelji kot dijaki pozitivnl, so obstajale upravicene skrbi glede 
tega, kako se bo obnesel na junijski maturi. Ziasti je bilo odprlo 
vprasanje, kaksne bode razlike med rezultati pisanja pNega 

in drugega dne in kaj bo razlog morebitnim veejim razlikam 
med uspehoma. RMK je tako predlagal, da bi se pragovi za 
oeene dolocali loceno za posamezne dneve, ce bi bila razlika 
med obema dnevoma pisanja veeJa od 2 %. RPK pa je vztrajala, 
da bo v vsakem primeru dolocala mejne pragove za oeene 
izkljueno na podlagi presoje mejnih pol. 

K maturi leta 2000 je spomladi pNic pristopilo 3743 dijakov, 
kar je najvee doslej ' Ze pNi odmevi diJakov po pisanju nalog 
so pokazali, da je veeina kandidatov in ueiteljev menila, da sta 
oba kompleta nalog povsem enakovredna. Enako so menili 
tudi zunanji oeenjevalei, tako da so statistieni rezultati RIC-a 
pravzaprav potrdili prieakovanja. Povprecno stevilo tock pNega 
in drugega dne se je locilo Ie za 0,2 tocke. Tako je komisija 
sieer loeeno pregledala mejne pole, a doloeila enotne meje 

Na zgornjem grafikonu je junijska porazdelitev oeen. 2 

Rezultati, zlasti relativno visoko stevilo nezadostnih oeen so 
povzroeili pritisk RMK na RPK po znizanju meril za pozitivno 
oeeno. Predvsem po zaslugi predsednika RPK pa je komisija 
uspela ohraniti svoj strokoven, po vsebinskih merilih postavljen 
prag za pozitivno oeeno (44 %). Velja pa opozorili, daJe bilo 
tudi stevilo odlienih oeen zelo visoko, drugo najvecje stevilo 
od ponovne uvedbe mature. Povpreena oeena je bila tokrat 
spet malo pod tri (2,94), ani odstopala od rezultatov minulih 
let in je bila povsem primerljiva z drugimi predmeti. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

povprecna oeena 3,1 2,69 2,56 3,18 3,05 2,94 

Rezultati junijske mature po posameznih polah 
Petek, 9 junij, 1. pola 
Od zaveznistva do hladne vojne 
Razporeditev po dosezenih tockah (od 60 moznih tock) 
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1 Ali je poras! dele.:!:a di)akov, ki so izbrali zgodovino, v primerjavi z delezem dijakov, 
ki so izbrali geogralijo, povezan z uvedbo terenskih vaj pri geografiji, ni jasno 

2 Po 1. i. nearly passu 
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Petek, 9 junij, 2. pola 
Siovensko ozemlje v poznoanticni in zgodnji srednjeveski dobi 
Razporeditev po dosezenih tockah (od 60 moznih tock) 
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Sobota, 10 junij, 1. pola 
Srednjeveska mesta in podezelje 

• 51. tock 

Razporeditev po dosezenih tockah (od 60 moznih tock) 
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Sobota, 10. junij, 2. pola 

• 51. tack 

Siovenei v prvem desetletju po drugi svetovni vOjni 
Razporeditev po dosezenih tockah (od 60 moznih tock) 
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Septembrski rok mature 

484 

• 51. tock 
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Za ta rok je znacilno, da pristopi k izpitu bistveno manj 
kandidatov Hkrati so to mnogokrat kandidati, ki junija niso bili 
uspesni bodisi na koneu 4. letnika bodisi na maturi ali pa zelijo 
dvigovati dosezeno oeeno. To vsekakor vpliva tudi na rezultate, 
v vseh preteklih letih so bili rezultati jesenske mature slabsi od 
junijskih. Pri spremembi tock v oeene pa, kljub nasprotovanju 
RPK za zgodovino, veljajo junijska merila. Komisija ni uspela 
preprieati RPK, da bi se merila tudi za ta rok doloeala na podlagi 
vsebinske analize mejnih nalog. 

Iz grafikona v naslednjem stolpeu je razvidno, da odlicnih 
oeen jeseni, kljub velikemu stevilu kandidatov, ni bilo. Nasploh 
so prevladovale nezadostne in zadostne oeene. Glede na to, 
da je zreb dolocal, katere pole so se pisale spomladi in katere 
jeseni, in glede na sestavo nalog razlog za nizke oeene verjetno 

ni v polah. Je pa potqeno prizadevanje RPK, da se tudi jeseni 
pregleda mejne pole in posebej doloci pragove za oeene 
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Rezultati septembrske mature po posameznih polah 
Petek, 1. september, 1. pola 
Industrijalizaeija v 19. stoletju 
Razporeditev po dosezenih tockah (od 60 moznih tock) 
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Petek, 1. september, 2. pola 
Siovenei v rimsko-nemskem eesarstvu 
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Razporeditev po dosezenih tockah (od 60 moznih tock) 
Sobota, 2. september, 1. pola 
Siovenei v habsburski monarhiji v prvi poloviei 19. stoletja 
Razporeditev po dosezenih tockah (od 60 moznih tock) 
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Sobota, 2. september, 2. pola 
Zgodnje visoke kulture 
Razporeditev po dosezenih toekah (od 60 moinih tock) 
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Izkusnje letosnje mature bodo, potem ko bo opravljena 5e vse
binska analiza nalog, lahko dobro izhodisce za nadaljnje delo 
nove RPK. 

Zora Rutar lie 
Brane Slivar 

KRITICNE PRIPOMBE 
H KRITIKAM ANALIIE 
SPREMUAVE ... 

Ker nimava namena braleev dolgoeasiti s koneeptualnimi in 
metodoloskimi izhodisei in utemeljitvami projekta Spremljave 
gimnazijskega programa (po katerih Ie zasnovana tudi analiza 
spremlJave pri zgodovini), zainteresiranim priporoeava, da 
preberejo clanek v Sodobni pedagogiki Model evalvaeijske st~dlle 
prenovljenega gimnazijskega izobralevanja (Rutar lie in Steh 
Kure, Sp, 4, 1999, str. 70-88), v katerem so bila obsirno 
predstavljena in stem dana v prest res sirsi strokovni javnosti. 
Nanje ni bilo nobenega negativnega strokovnega odziva, ampak 
so bila, nasprotno, deleina vrste neformalnih potrditev, tako da 
o njihovi strokovnosti ve'letno ne gre dvomiti. Na tem mestu pa 
bi opozorila na nekaj spregledov v kritiki Analize spremljave (prim. 
Zgodovina v soli, letnik IX, sl. 2, str. 42-46). 

Dr. Vodopivee veekrat omenja anketiranee in anketo in pri tem 
Analizo spremljave zgodovine avtoriee Vilme Brodnik enaei z 
anketo. Ze samo prebiranje elanka Brodnikove jasno nakazuje 
dva pristopa v analizi: eden se nanasa na opazovanja v razredu 
in intervjuje po opazovanjih, drugl pa na odgovore iz Vprasalnika 
za spremlJanje prenovlJenega uenega nacrta (str. 14 in 15). 
Rezultati ankete torej predstavljaJO Ie en del rezultatov. VeeJI del 
rezultatov pa temelji na opazovanjih in intervjujih, zato ne moremo 
enaciti rezultatov iz kvalitativnega dela raziskave (torej iz 
opazovanj in intervjujev) z rezultati ankete. 

Poslediea tega spregleda je napaeno razumevanje graflenih 
obdelav rezultatov kvalitativnega dela raziskave in zgresen sklep, 
da je "pravo sporocilo ankete, ki nam v odstotkih, v barvnih 
grafikonih in statistienih stolpeih ... predstavlja ... ". Sporoeilo 
ankete namree ni predstavljeno v grafikorih in stolpeih, ampak 
korektno navaja frekvenee (stevilo ueiteljev). Pac pa so v grafikonih 
in stolpeih predstavljeni rezultat i opazovanja in intervjujev. 

Prav ti pa so razlog najpomembnejsega nesporazuma. Po 
metodoloskih izhodisCih projekta je predvideno, da se grafikoni 
in stolpei in % v njih izpeljujejo iz frekvene oz. stevila opazovanih 
elementov pouka v vseh opazovanih minutah skupaj. Teh (namree 
spremljanih elementov) lahko ie v enem samem opazovanJu 
nanese eez 100, tako da je grafikon mogoee predstaviti tudi za 
razmerja elementov oz. aktivnosti pri enem samem ueitelju oz . 
opazovanju (v tem primeru bi grafikon prikazoval, koliko % vseh 
oPalenih elementov predstavlja doloeen element). 

Tako je tudi pri veeini grafikonov v besedilu Brodnikove. Npr: 
graf pogostosti rabe primerov (str. 9) ne kale, koliko ueiteljev je 
uporabljalo primere, ampak koliko % vseh opazovanih elementov 
predstavlJa element oz. aktivnost dajanja primerov. V teh primerih 
torel ne gre za "statistieno raeunanje odstotkov pri tako majhnem 
vzoreu ... " (str. 46) . Izhodisee tu namree ne predstavlja stevilo 
uCiteljev, ampak stevilo oPalenih elementov in razmerja med njimi. 

Edini grafikon oz. %, ki je izpeljan iz numerusa uciteljev, je pri 
neproblemski oz. problemski obravnavi (str. 8) in zanj omenjena 
kritika drii (vendar pa ne izhaja iz metodoloske zasnove projekta, 
ampak gre za laps us avtoriee). Pri grafu 0 povezavah (str. 8) pa 
gre prav tako za % opazovanih elementov povezav pri pouku, 
ne pa za % uciteljev, kakor je ob grafu napaeno zapisano. 

V tem kontekstu pa naj izkoristiva priloinost in na kratko 
osvetliva temeljno poanto kvalitativnih raziskav. Kvalitativne 
raziskave so namenjene osvetljevanju doloeenih pojavov v praksi. 
V tem kontekstu nam lahko zanimive in upostevanja vredne 
podatke ponudijo tudi opazovanja zelo majhnega vzorea, 
izjemoma tudi enega samega primerka. Pokale nam vso paleto 
moinih odzivov pri praktikih. Numerusi v nasi raziskavi so se 
gibali pri opazovanjih med 8 in 12, kar je za kvalitativne raziskave 
kar spodobna stevilka. S kvalitativno raziskavo nam torej gre 
predvsem za ugotavllanje signalov 0 tem, kaj vse utegne biti na 
terenu problematieno in zakaj. Statistieno pomembne trende pa 
ugotavljamo s kvantitativnimi raziskavami (in jih omenjena analiza 
ne vkljueuje, kar tudi ni bil njen namen). V omenjeni raziskavi je 
torej slo predvsem za opozarjanje na nekatere pomanjkljivosti, 
ki se v praksi pojavljaJO v interakciji ueitelja z ucnim naertom. Pri 
tem ne gre za statistieno pomembne trende, kot smo ie opozorili, 
ampak za upostevanja vredne signale iz prakse, ki jim moram.o 
prisluhniti vsi, od snovaleev uenih naertov do svetovaleev na ZS, 
zato da lahko pravi eas in smiselno posredujemo. 

Ob koneu kritike dr. Vodopivee navaja, da se Zavod pri snovanju 
objavlJene ankete ni bil pripravljen z nikomer posvetovati in tudi 
potem ne, ko je bila delno ie opravljena, nikogar poslusati, bi 
dodali se to. Eno temeJjnih izhodise spremljave je bilo, da so 
poroeila predmetnih svetovaleev obravnavana v razsirjenih 
predmetnih skupinah, nekateri svetovalei pa so jih obravnavali 
tudi na studiJskih skupinah. Celotno gradivo je pregledal tudi 
projektni svet, sestavljen iz zunanjih, neodvisnih fakultetnih 
sodelaveev. 0 samih metodoloskih osnovah proJekta smo se ie 
na samem zaeetku konzultirali z uveljavljenlmi metodologi zunaj 
Zavoda. V snovanje in izvajanje omenjenega projekta je bilo torej 
vkljucenih toliko razlienih instane in strokovnjakov in toliko 
dogovarjanja, kot v redkokateri projekt pri nas. 

Naj za konee omen iva, da je tudi najina vizija slovenskega 
solstva v aktivnem in samostojnem ueitelju, predvsem pa tudi v 
aktivnem in samostoJnem dijaku, na kateregil pa se ial v 
prevladuJoeem, na ueitelja osredotoeenem pristopu vse 
preveekrat pozablja. 
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Pr vi raziskovaln i koraki ml ad i h zgodov i na r jev 

Verica Pelerie Grahonja 

ORTOPEDSKA BOLNISNICA VALDOLTRA (1909-1999) 
Ortopedska bolnisnica Valdo~ra, danes ena vcxJilnih ortopedskih 

ustanov v Sioveniji, je 21. decembra 1999 praznovala 90. rojstni 
dan. Pred devetdesetimi leti se je bolnisnica iz sezonskega 
okrevalisca spremenila v pravo zdravstveno ustanovo in zacela 
delovati neprekinjeno vse leta. 

V ortropedsko bolnisnico pa se je razvila sele po letu 1956, 
ko je zacelo upadati stevilo obolelih za kostno in sklepno 
tuberkulozo. 

Razgibana zgodovina bolnisnice pa v resnici sega se dlje, v 
konec 19. stoletja. Od svojega nastanka do danes je veckrat 
spremenila namembnost in svoje gospodarje, kar je bilo 
pogojeno s politicno-zgcxJovinsko situacijo v tem delu Siovenije. 
Prezivela je pet »vladavin«: avstro-ogrsko, italijansko (fasisticno), 
nemsko, jugoslovansko in sedaj slovensko. 

Bolnisnica nasi Ime po kraju, v katerem se nahaja. Ime 
Valdoltra - »Val d'Oltra« - izhaja iz italijanskega jezika, kar v 
prevodu pomeni »dolina preko« (preko Miljskih hribov). Taka 
so prebivalci Milj (Muggie) imenovali obmocje ad ankaranskih 
solin do Debelega rtica. Danes se tudi katastrska obCina med 
Sv. Katarino in Debelim rticem imenuje Oltra. 

Razlogi za nastanek 
Siovensko primorje je v 19. stoletju pripadalo najprej 

habsburski monarhiji, po letu 1867 pa avstro-ogrski monarhiji. 
Trst z Miljami, kot najpomembnejsi bliznji kraj, je sodil med 
vecja in hitro rastoca kapitalisticna mesta z razvijajoco se 
industrijo ter razvijajocim se pomorskim in zelezniskim 
prometom Huzna zeleznica«). Z rastjo industrije je v Trstu in 
okolici narascalo mestno prebivalstvo. Najstevilnejsi prebivalci 
so bili delavci, ki so bili zaradi napornega dela in slabih 
zivllenjskih pogojev izpostavljeni razlicnim vrstam nevarnih 
bolezni, med katere sodi tudi tuberkuloza. Obolelost za 
tuberkulozo je najp090stele odraz velikega napora, podhranje
nosti, slabih zivljenskih in higienskih pogojev. Zaradi vseh 
navedenih vzrokov Ie bolezen v preteklosti prizadela v najvecji 
meri otroke v prvih desetih letih zivljenja. Najpogostejsi obliki 
tuberkuloze, ki sta napadali mlade bolnike, sta bili kostna in 
sklepna tuberkuloza (osteo-artikularna tuberkuloza, skaljsano 
OAT) in skrofuloza. Ime bolezni skrofuloza izvira iz latinscine, 
in sicer scrofula oziroma scrofulae, kar pomeni otekle bez
gavke. Stem je misljeno skrofulozno obolenje vratnih bezgavk. 
Pri bolnih otrocih so se pojavile vidno povecane in tipne 
bezgavke na vratu, pod celjustjo in pod usesi. Postopoma je 
koza nad njimi postala napeta, modrikasta in se je koncno 
lahko tudi predrla. Izcejal se je gost gnoj. Otroci so se okuzili 
prek zrela, na primer z umazanimi rokami. Izkasljani tuberkulozni 
bacHi bolnikov so bili na predmetih skupne uporabe. Ker obolenje 
ni bilo zivljenjsko nevarno, bolezni niso posvecali dovolj 
pozornosti. Od otroka se je prenasala na odraslega, pri katerem 
se je zaradi infekcije bezgavk razsirila na pljuca. Sirjenje bacila 
sta povzrocila prav tako necista posoda in mleko tuberkuloznih 
krav V casu ko ni bilo se zdravil proti tuberkulozi, so pomagali 
pri zdravljenju sonce, marje, svez zrak in dobra hrana. Za otroke 
pa je bilo zelo pomembno, da so bili vsaj za nekaj casa stran 
od virov okuzbe. 

Da bi obolevnost zmanjsali, so se v tedanji Italiji in Avstriji, 
po zgledu drugih evropskih drzav, zavzemali za ustanavljanje 
obmorskih zdravilisc, kjer bi bolniki poCivali, se primerno hranili 
in ziveli v urejenih prostorih. 

Ustanavljanje obmorskih zdravilisc 
V Angliji so ze v 18. stol. dokazali zdravilni vpliv morja in 

obmorskega podnebja. KllUb takratnemu prepricanju, da se 
skrofuloza zdravi z dotikom kraljeve roke, sta v 19. stol. taka 
Italija (1842) kat nekaj desetletij pozneje tudi Avstro-Ogrska, 
zaceli ustanavljati obmorska zdravilisca. Slednja je v Gradezu 
leta 1875 odprla zdravilisce pod imenom »Primo ospizio 
Austriaco«. Deset let zatem pa je trzasko Drustvo prijateljev 
otrok (Societa degli Amici dell' Infanzia, ustanovljeno leta 1884) 
v Trstu zgradilo na obmocju sedanje trZaske luke »L'Ospizio 
per i poveri scrofulozi in Trieste«, ki se je leta 1900 moralo 
umakniti razsirjajoci se luki. 

Drustvo prijateljev otrok je potrebovalo novo lokacijo za 
opravljanje svoje dejavnosti. Izbralo si je obmocje danasnje 
bolnisnice Valdoitre, ki je bilo v glavnem neobdelano in 
porasceno s trsticevjem. Novo obmorsko okrevalisce bi bilo 
namenjeno revnim trZaskim otrokom, ki so v vecini primerov 
ze kazali znake bolezni ali vsaj posledice slabih zivljenjskih 
razmer, v katerih so ziveli. Pogosto so bili ti otroci potrebni Ie 
svezega zraka, vetraz morja in dobre hrane, pa so ze okrevali. 
Val d'Oltra je bila pravi kraj za to, saj je bila nenaseljena, irnela 
je Cist zrak in bila je ob morju. 

Opizio marino (obmorsko okrevaliScej 
Tako je Drustvo prijateljev otrok iz Trsta zgradilo v tedanji 

Oltri skromno okrevalisce za sezonsko zdravljenje skrofuloznih 
otrok, ki je obsegalo stavbo - lezalnico, lesene barake, kjer so 
otroci spali, in kopalisce. 

Leta 1902 je zacelo okrevalisce delovati kat »Ospizio marino" 
a je bilo odprto Ie tri poletne mesece. Vecina bolnikov v tako 
kratkem casu ni okrevala, zato so se morali bolni vracati na 
svoje neurejene domove, v kakrsnih so pac ziveli revni sloji 
trzaskega in istrskega prebivalstva. 

Kljub vsemu pa se Ie ugoden vpliv klimatskega zdravljenja 
pokazal taka pri skrofuloznih kat pri zdravstveno ogrozenih 
otrocih, se posebej pa pri vseh oblikah taka imenovane kirurske 
tuberkuloze. 

Pomen naravnih dejavnikov in metode zdravljenja 
na zacetku 20. stoletja 

Kako pomembni so bili naravni dejavniki pri tedanjih metodah 
zdravllenja, prica povzetek porocila iz leta 1914, ki ga je za 
triletno obdobje napisal tedanjl direktor bolnisnice, de. Emilio 
Comlssa. Med poglavitne dejavnike je uvrstil zrak, difuzno 
svetlobo, sonce in morsko vodo. 

Predvsem zrak ima zaradi svojega stalnega ucinka zelo 
pomemben terapevtski vpliv (talasoterapija). Vetrovi, ki pretezno 
pihajo na tem obmocju (siroko, maestral, libeccio), pihajo z 
morja in vsebujejo majhne deice morske vade in popolnoma 
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nie prahu ali nesnage. Njihovo delovanJe na kozo lahko 
primerjamo z neprekinjeno masazo, njihov uCinek pa je 
podoben toniku za ves organizem. Morski zrak prodre v vse 
prostore stavb s pomoejo ventilacije, zato so bolniki z njim 
nasiceni 

Dodaten terapevtski uCinek ima svetloba (helioterapija). 
Difuznost svetlobe, ki se lomi na morskih valovih, prodre skozi 
povrsino telesa in zmanjsa posledice tuberkuloze. Na zaeetku 
je treba soneenje previdno odmeriti, ker vsak posameznik 
sprejema koliCino sonenih zarkov razlieno. Bolnikom, ki so brez 
tezav prenesli do osem ur soneenja dnevno, je helioterapija 
tudi najbolj pomagala. Veliko polemik je bilo okoli vprasanja, 
ali je bolje izpostaviti svetlobi vse telo ali samo prizadeti del 
telesa. Koneni sklep je bil, da je najbolje izpostavljati svetlobi 
eim veeji del telesa. Zato so na maveni oblogi, ki Ie imobilizirala 
obolele okoneine, naredili odprtine, skozi katere je pronicala 
svetloba do obolelega mesta. Tako se ni bilo treba odreei 
dobrodelnim ueinkom sonca. 

Naslednji pomembni zdravilni dejavnik je morska voda 
(hidroterapija). Poletna kopel v morski vodi in zimska kopel v 
ogrevani morski vodi zelo koristita bolnikom, ki bolehajo za 
kirursko tuberkulozo, rahitisom in anemijo. Za ueinkovito 
zdravljenje sta bila pomembna dolzina in naein kopeli. Pred 
kopeljo so bili bolniki veliko easa na soncu. V vodo pa so lahko 
stopili sele, ko je bila njihova koza primerno topla. 

Glavni paviljon (Avstrijski pavi ljon) in nadstresek na plaz; (1909) 

Potopitev je bila kratka, najvee do dveh minut, V vodi niso 
smeli rnirovati. Ko so stopili iz vode, so se bolniki izpostavi li 
soncu, dokler se njihovo telo ni ponovno segrelo. Ta postopek 
so ponovili se tri- do stirikrat. Taksne kopeli so trajale priblizno 
dve uri in so jih izvajali dvakrat dnevno. 

Izkusnje so pokazale, da je redna in pravilna prehrana 
najboljsa podpora zdravstveni terapiji. VeCina bolnikov je 
izhajala iz revnih okolisev in njihova prehrana je bila 
pomanjkljiva. Zato so v okrevaliseu ze zelo zgodaj poudarjali 
pravilno in zdravo prehrano. Veliko pozornost so posveeali 
raznolikosti jedi, kar pomeni, da se enaka jed ni srnela ponavljati 
prepogosto. 

Ceprav so tedaj zdravili najvee s konzervativnirni terapevtskirni 
metodami, so dobri rezultaU dokazali (89,4 % ozdravljenih v 
Uletju), da so doloeene oblike bolezni s pravilnim zdravljenjem 
lahko pozdravili brez operativnega posega. Stevilo neozdravijenih 
pa ne gre na raeun slabe metode zdravijenja, temvee je vezano 
na omejen cas zdravtjenja. Okrevanje je trajalo priblizno 178 
dni, za tezje oblike bolezni tudi vee kot enD leto. Veeina 
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neozdravljenih bolnikov ni ostala dovolJ easa v okrevaliscu, da 
bi popolnoma ozdravela. Delez stroskov zdravJjenJa so nosile 
tako obcine kot province, le-te pa so odobravale samo 
nekajmeseeno zdravljenje. Neozdravljeni bolniki so zapuseali 
bolnisnico tudi na zahtevo svojih druzin, ki so jih v nasprotju z 
zdravniskim nasvetom vzele iz bolnisnice. 

V redkih primenh so se odloeali tudi za operativne posege 
pod anestezijo. Kot anesteUk so uporabljali skoraj izkljueno 
eter, ki so ga vdihavali z gaze. Dezinfekcijo telesa, ki so ga 
operirali, so izvajali po metodi Grossich z jodovo tinkturo. 
Rokavice so se pojavile pozneJe, zato so si zdravniki dezinficirali 
roke z milom in alkoholom. 

Tedanje klimatsko zdravljenje ni bilo sablonsko, temvee je 
temeljilo na strogo dolocenih pravilih in je bilo dozirano glede 
na soncenje, zraene kopeli , poletne in zimske kopeli. Poleg 
helio- in talasoterapije je bil velik poudarek tudi na fizioterapiji, 
torej na aktivni gimnastiki in na dihalnih vajah, ki so jih bolniki 
opravljali na prostem. 

Rajstni dan balnisnice Valdaltre -
21. december 1909 

Potrebe po zdravljenju slabotnih in skrofuloznih otrok iz Trsta 
in takratnega avstrijskega zaledja so naraseale. S pomoejo 
Drustva prijateljev otrok in z dobrodelnimi akcijami trZaskega 

Kadi z morsko vodo. Proslari so bili ogrevani z energijo iz lastne centrale (1909) 

in primorskega prebivalstva, so v letih 1908/9 zgradili veliko 
bolnisnico. Za takratne razmere je bila ena najsodobnejsih 
zdravstvenih ustanov. Sestavljena je bila iz sedmih objektov, z 
zmogljivostjo 270 postelj. Opremljena je bila z opremo za 
helioterapilo (sonena terapila) in talasoterapijo (zraena terapija). 
V glavnem bolniskem paviljonu A (imenovan tudi Avstrilski 
pavilion) so bili nameseeni pokretni bolniki. V vsakem 
nadstropju je bilo po sest sob in dnevni prostor. Paviljon je bil 
razdeljen na mosko in zensko krilo. Opremljen je bil z velikimi 
kadml, v katerih so se lahko bolniki pozimi kopali v ogrevani 
morski vodi, na razpolago pa so imeli tudi zaprti bazen 
(hidroterapija). Za vsak oddelek sta skrbeli po dve eastni sestri. 

Bolnisnico je vodil primarij, ki je bil hkrati njen strokovni in 
upravni direktor. Pomagala sta mu zdravnika asistenta, ki sta 
bila stalno namescena v za to namenjenem objektu. Urejena 
je bila tudi brezplaena stomatoloska oskrba bolnikov. Poleg 
paviljona A so postavili se stavbe za kuhinjo, pralnico in 
dezinfekcijo, strojnico in kurilnico, izolirnico za bolnike z 
nalezljivimi boleznimi, lezalnico in stanovanjsko poslopje. 
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Prvi raziskovalni koraki mladih zgo do vinarjev 

Okrevalisce Je imelo lasten vodovod, elektricno eentralo, 
ogrevanje S paro, telefonsko povezavo (med paviljoni in s 
Trstom) ter urejeno kanalizacljo. Tudi za prevoz potnikov je bilo 
poskrbljeno, in sieer s pamikom od Trsta do Valdoltre ali z 
vlakom od Trsta do Kopra in nato s pamikom do okrevalisca. 

Glede na socialno sestavo bolnikov so se le-ti delili na 
samoplacnike in na take, ki so bili v soeialnem skrbstvu. Otroei 
revnih prebivaleev obCine Trst so bili hospitalizirani na stroske 
Drustva prijateljev otrok. Ostali bolniki pa so odvisno od 
kategorije penziona morali bivanje placati sami. NajdraZja sta 
blla penziona I. in II. razreda z eno- ali dvoposteljno sobo. 

V tem primeru je imeJ bolnik pravieo do dveh zdravniskih 
pregledov dnevno in do zdravnisko predpisane kopeli. To ga 
je stalo od 8 do 15 kron. Placal je z dvomesecnim predplaCilom, 
ki so mu ga po koncanem zdravljenju lahko vmili . Posebej je 
moral placati se operativne posege in ortopedske pripomocke. 
Penzion III. kategorije je biJ namenjen Ie otrokom od treh do 
petnajstih let in je stal 2, 64 krone dnevno. Otrok do treh let 
starosti, ki so najpogosteje zbolevali za rahitisom, niso 
sprejemali. 

Za oskrbovanje tako velikega bolniskega oblekta je bil pri 
bolnisniei ustanovljen kmetijski obrat z 28 hektari obdelovalne 
povrsine. Bolnisniea se je torej v glavnem oskrbovala sama. 
Njive, vinograde in vrtove so obdelovali koloni, ki so skrbeli 
tudi za govedo, prasice in perutnino. Bolnisniea je imela tudi 

Pogled na spalnicQ, Za bolnike je skrbela castna sestra (1909-1922) 

lastno vinsko klet, zato so bolniki pri obroku dobili se kozarec 
vina. Oskrba z drugim materialom Ie v glavnem potekala po 
morju. V ta namen so zgradili pristajalnl pomol, od koder so 
stvari prepeljali do paviljonov s pomocjo vozickov na tirih. 

21. december 1909 je za bolnisnico zgodovinski datum, saj 
je tedal ustanova zacela delovati neprekinjeno vse leto. Iz 
sezonskega okrevalisca se Ie spremenila v pravo hospital no 
ustanovo. Ceprav Ie bi la sprva namenjena Ie otrokom, so 
postopoma sprejemali tudi odrasle. V prvih treh letih Ie stevilo 
bolnikov naraslo na 865. To so bili predvsem bolnlki s kostno 
in sklepno tuberkulozo. Zdravilisce, ki se ga Ie se naprej drzalo 
neupraviceno ime "Obmorsko okrevalisce«, Ie kmalu zaslovelo 
kot eno vodilnih za zdravljenje kostne in sklepne tuberkuloze v 
Avstriji . Veclna bolnikov je bila se vedno IZ Trsta in Istre, med 
njimi je bilo najvec slovenskih otrok, kar je bila prav gotovo 
posledica slabih zivljenjskih pogolev, v katerih so ziveli Siovenci 
v Trstu. Uspesni rezultatl zdravljenja so privabljali v Valdoltro 
vedno vec bolnikov tudi iz d rugih krajev avstro-ogrske 
monarhije . 

Vendar pa je bolnisnica delovala neprekinjeno Ie do julija 
1915, saj je njen hiter in uspesen vzpon prekinila prva svetovna 
vojna (do julija 1919). Ze prve dni julija je bolnisnico zasedla 
avstrijska vojska in jo zaprJa z izgovorom, da bo vojna ogrozila 
bolnike. Nekateri bolniki so bili odpusceni, veCina pa Je bila 
premescena v bolnisnico v Trs!. Avstrijski vojaki so v parku 
bolnisnice namestili protiletalske topove, kar je povzroCilo 
italijansko bombardiranje bolniskih objektov. 

Blizal se je konec vojne. Po vojnem preobratu pri kraju Vittorio 
Veneto, 24. oktobra 1918, je avstrijska vojska ob svojem 
odhodu zasegla vse, kar je bilo uporabno: elektricne 
akumulatorje, bakrene cevi za morsko vodo, postelje, zimnice 
in drugo pohistvo. Bolnisnico je zapustila v zalostnem stanju. 
Direktor bolnisnice je za obnovo pridobil podporo italijanskega 
generala Petittija in polkovnika Sebastianeliija, ki je upravlJal s 
sanitetnim uradom. Obnova bolnisniee se je kmalu zacela s 
pomocjo 3. italijanske armade. Ponovno delovanJe bolnisnice 
je omogoCila tudi materialna pomoc zaveznikov, predvsem 
pomoc Rdecega knza. Leta 1919 je Okrevalisce v Valdoltri 
ponovno spreJelo prve bolnike . Naslednle leto je bil zabelezen 
se posebel visok obisk. Le-ta je bil posledica velikega stevila 
dunajskih otrok in drugih bolnlkov, ki so jih na zdravljenje 
napotile ameriska misija in druge institucije, kot so obCina Trst , 
Nacionalna zveza vojnih invalidov, Trzaski komite Rdecega 
kriza, Istrska provinca, Zveza vojnih sirot Benesko-Ju lijske 
krajine itn. 

KIJub raznim dobrodelnim akcijam se bolnisnica ni mogla 
izkopati iz financnih tezav, zato Je Drustvo prijateljev otrok iz 
Trsta, 1. septembra 1920, odstopilo Obmorsko okrevalisce v 
Valdoltri italijanskemu Rdecemu krizu. Pod novo upravo, ki je 
trajala do decembra 1943, je Valdoltra dozivela svoj drugi 
vzpon. Kazal se je v modemizaciji, v povecanju bolniskih 
zmogljivosti in d iagnosticnih pripomockov ter v razsir itvi 
strokovne dejavnosti. 

Ospedale marino »Ouchessa Elena a' aosta 
in Valdo/tra« 

Novembra 1921 Je okrevalisce v znak podpore obiskala 
vojvodinja Elena d'Aosta in polozi la temeljni kamen novemu 
pavilJOnu B, ki je bil dokoncno zgrajen leta 1939 (imenovan 
tudi ltaliJanski paviIJon). Ob tej priloznosti so ustanovo 
preimenovali v Ospizio Marino "Duchessa Elena d'Aosta« in 
Valdoltra. V obdobju od leta 1928 do leta 1932 pa se je VaJdoltra 
koncno otresla nepravega imena in se je uradno preimenovala 
iz okrevalisca (Ospizio) v bolnisnico (Ospedale Marino 
Duchessa EJena ... ). 

Junija 1929 je vodstvo bolnisnice prevzel dr. Mezzari in jo je 
vodil do kapitulacile Italije septembra 1943. V tern casu je bila 
v Italiji na oblasti mocna fasisticna vlada, ki je v veliki meri 
prispevala k razcvetu nove bolnisnlee, saj je financno in 
organizacijsko podpirala vse pomembnejse zavode. Zasluge 
vlade je v svojem porocilu poudaril tudl dr Mezzan, ki je opisal 
dinamiko razvoja za petletno obdobje od leta 1928 do leta 
1932. V zacetku tridesetih let je italijanski RdeCi kriz zacel izvajati 
velika obnovitvena dela. Najprej so poskrbell za vamost 
bolnikov in park ogradili z zidom in zelezno ograjo, ki Je locevala 
bolnisnicne paviljone od eeste. 

Uredili so plaZo ob obali in peskovnik. Na prednjem procelju 
glavnega paviljona (paviljon A) so zgradili tri terase, primeme 
za helioterapiJo. V notranjosti paviljona so namestili dvigalo, ki 
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je preneslo tezo postelje z bolnikom ali pet oseb. To je olajsalo 
prenos imobiliziranih bolnikov iz nadstropij v operacijske sobe, 
mavcarnico, morske kopeli .. . Drugi pavilion so iz generalne 
ortopedske kirurgije predelali v prostore, namenjene direkcili, 
ekonomatu in sprejemu (sedanji paviljon C). Vse kirurske in 
ortopedske usluge pa so premestili v tretje nadstropje glavnega 
paviljona. Pripravi li so tudi bivalne prostore z majhno cerkvico 
za castne sestre (nune) in zgradili samski dom za zdravnike in 
druge usluzbence (danes je tukaj uprava). Zgrajena je bila 
nova operacijska dvorana, opremljena z novimi instrumenti in 
novo sterilizacijsko napravo. Z novo aparaturo so opremili 
mavcarnico, radioloski kabinet in laboratorij za kemicne in 
kozne preiskave ter laOOratorij za eksperimente z zivalmi. Uredili 
so vinsko klet, prostore za skladisca, za shrambo in za tri 
hladilne celice za hrano in proizvodnjo ledu. 

Ze v prvih letih je bolnisnica sama skrbela za prehrano 
bolnikov in osebja, pozneje pa je kmetijski obrat se bolj razvila. 
Obdelovalne povrsine, ki so jih obdelovali koloni, so povecali 
z 28 na 60 hektarjev (kmetijski obrat so ukinili leta 1990). Lastna 
prizvodnja hrane in reja zivine je omogocila kakovostnejso 
prehrano, ki se je razlikovala glede na stanje bolnika in glede 
na naCin plaCila zdravljenja: tekoca dieta (za operirance in 
bolnike v kriticnem stanju), lahka dieta (za okrevaj06e), pNa 
dieta (za bolnike I. in II. razreda ter za medicinsko in upravno 
osebje), druga dieta (za bolnike III. razreda in ostalo osebje), 
posebna dieta (po zdravniskem predpisu). 

Vse to in uspesni rezultati zdravljenja so vplivali tudi na vse 
vecje stevilo bolnikov, saj se je v primerjavi s prejsnjim 
obdobjem obisk povecal za 34 %. Vendar pa se je sprernenila 
starostna struktura bolnikov. Zmanjsalo se je stevilo otrok, starih 
od enega do desetih let, povecalo pa se je stevilo bolnikov od 
deset do dvajset let ter starejsih od dvajset let. Tudi v tem 
obdobju je prevladovalo stevilo bolnikov z OAT 

Dr. Mezzoaeri je ponovno proucil vpliv klimatskih dejavnlkov 
na zdravljenje in prisel do podobnih pozitivnih sklepovv korist 
le-teh kot njegov predhodnik de. Comisso. Kljub temu pa so 
dodatno raziskali vpliv soncne svetlobe na razlicne tipe OAT 
in postavili temeljno pravilo, ki se je glasilo, da je treba pravilno 
dozirati soncno svetlobo. Z analizo razmerja med kolicino 
sevanja in casom v dnevu, ko so bolniki lahko izpostavljeni 
soncu, so se odlocili, da helioterapijo postopomazmanjsujejo 
do popolne prekinitve. Pray tako so razsirili svoja spoznanja 0 

ucinku morskih kopeli kot pomembni terapiji pri razgibavanju. 
Velik pomen je imelo ortopedsko zdravljenje. Osnova tega je 
bila imobilizacija obolelih delov, predvsem z mavcem. Mavcno 
oblogo so naredili tako, da so oOOleli dellahko izpostavili soncu. 
Za operativne posege so se odlocali zelo redko. Preden so 
bolnika operirali, so ga temeljito pregledali in ga nekaj casa 
opazovali. Pred operacijo so kraj posega umili zvodo in milom, 
odstranili z etrom kozno mascobo in ta del prekrili z obkladki 
iz vode in alkohola. Obkladke so odstranili sele v operacijski 
sobi. Kot anestetik so se vedno uporabljali eter, za manjse 
operacije pa so uporabili lokalno anestezijo. Krvavitvam so se 
izognili s trakovi, ki so bili posebej doloceni za zgornje 
(»Grandesso-Silvestri«) in spodnje (»Esmarch«) okonCine. Za 
sive so uporabljali nlti iz razlicnih materialov, najraje pa tanko 
nit »catgut« - organ ski material iz crev zivali (cat - maeka). kI 
se je v telesu razgradil in ga ni bilo treba odstranjevati. Ta se je 
na vlagi napihnil in skrajsal, zato vozlov niso nikoli stisnili. Vrsta 
ni ti je bila odvisna od kraja poskodbe oz. siva. 

Ce so morali zasiti kozo, je bil primeren svilen sukanec, ker 

se je obdrZal dolgo casa. Pri moenem dehidriranju so bolniku 
pomagali s klizmo slane raztopine ali glukoze. Bolnisnica je 
imela na razpolago vso potrebno opremo za transfuzijo, 
darovalce krvi pa so izbrali med pomoznim in zdravniskim 
osebjem. Zanimiva je bila priprava zdravnika kirurga na 
operacijo. Ta obred se je zacel z desetminutnim umivanjem 
rok pod tekoco vodo z milom iz mandljevega mleka. Sproti si 
je roke krtacil s sterilno scetko. Nato jih je posusil s sterilnimi 
krpami in zatem potopil prste v jodovo tinkturo. Dezinfekcijo 
rok je zakljueil z desetminutnim umivanjem v alkoholu. Nato si 
Ie na roke nadel gumijaste rokavice, eez njih pa se rokavice iz 
tankega sukanca. Da bi preprecili postoperativni sok, so 
poskusali izvesti poseg na tak naein, da so bile krvavitve in 
poskodbe tkiva cim manjse, uporaba narkotika pa minima Ina. 

Stevilo ozdravljenih z OAT predstavlja pomemben uspeh v 
casu, ko se ni bilo antibiotiene in tuberkulostatske terapije in je 
se vedno veljalo Calotovo svarilo: ,>Kdor se kirursko loti 
tuberkuloznega zarisca, odpira vrata smrti." 

V letu 1939 je bil dograjen paviljon B. Stem se je zmogljivost 
Valdoltre poveeala in stevilo postelj je naraslo na 360. Predvojna 
obnova bolnisnice je bila koncana. 

Ob kapitulaciji Italije, septembra 1943, je te kraje zavzela 
nemska vojska. V poslopja OOlnisnice se je naselila nemska 
komanda. Bolniki in osebje so se ponovno selili, tokrat v Monte 
Alberi v okolico Vicenze. Ko se je aprila 1945 nemski okupator 
umaknil, je za sabo pustil razdejanle, podobno tistemu iz leta 
1918 ob odhodu avstrijske vojske. Bolnisnieni paviljoni in 
pomozne stavbe so bili opustoseni in v neuporabnem stanju. 
Te poskodovane objekte je maja 1945 zacela uporabljati 
sanitetna sluzba IX. korpusa (Primorski) JLA za internirance in 
ranjence. Bolnisnica in posestvo v Valdoltri sta bili na podlagi 
PNOO-ja (Pokrajinski narodno-osvobodilni odbor) za 
Siovensko primorje in Trst pod zacasno upravo »Komisije za 
upravo narodne imovine« (KUNI). ki je tudi poskrbela za njeno 
obnovo. Komisija je od prve Narodne vlade LRS dobila ukaz, 
naj takoj zaene z obnovitvenimi deli in usposobi bolnisnico za 
cimprejsnji sprejem bolnikov. Tako se je zacela med leti 1945 
in 1947 prva povojna obnova z namenom, da se tu ustanovi 
center za zdravljenje kostno-sklepne tuberkuloze. V zaeetku 
septembra 1945 je bolnisnica sprejela svoje prve bolnike z 
OAT 

Va/do/tra - prva specia/na bo/nisnica 
la OAT V S/oveniji 

Ker je po drugi svetovni vojni stevilo bolnikov s kostno in 
sklepno tuberkulozo narasealo, si je tedanja slovenska vlada 
prizadevala, da bi bolezen zajezila, in je s krediti podprla obnovo 
Valdoltre. Za resitev tega perecega problema v slovenskem 
prostoru (razen primorskega pasu) ni bilo primernega prost ora 
in tudi zadostnega stevila usposobljenega kadra ne. Stem se 
je Valdoltri ponudila nova priloznost, ki jo je izkoristila in postala 
prva in edina specialna bolnisnica za OAT v Sioveniji. Delo v 
bolnisnici je zahtevalo veliko streznega osebja, ki pa je bilo 
tedaj vecinoma malo izobrazeno, saj so se npr. bolniearji 
svojega poklica naucili ob delu z bolniki ali pa med sluzenjem 
vojaskega roka v enoletni bolnicarski soli. Da bi zadostili novim 
kadrovskim potrebam, so veliko pozornost posvetili tudi 
izobrazevanju osebja. Tako so se tu socasno specializirali 
zdravniki in solali srednjemedicinski kadri raznih profilov. 
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Preizkus operacije (zacetek sestdesetih lei) 

Va/do/tra - zvezni institut za OAT 
Take ustanove pa ni povezovala Ie Siovenija, temvec cela 

novonastala drzava Jugoslavija, saj je stevilo bolnikov v drzavi 
krepko presegalo zmogljivosti povojnega zdravstva. • .. 

Leta 1947 je zvezna vlada Valdoltri zaupala nalogo, da razSln 
svojo dejavnost na vso drzavo. Bolnisnica v Valdoltri je tega 
leta postala "Zvezni institut za OAT«, ki je imel nalogo, da postavi 
temelje enotnega zdravljenja teh obolenj, da vzgaJ3 za to 
potrebne kadre in zacne s proucevanJem pojava O~T s stro
kovno-zdravstvenih vidikov. Strokovno vodstvo Instltuta Je 
prevzela Ortopedska klinika medicinske fakultete v Ljubljani in 
se obvezala, da bo tako v kadrovskem kot v materialnem 
pogledu skrbela za njegov razvoj in mu po mag ala resevati 
zastavljene naloge. Tega leta je bila v Valdoltri prva zvezna 
konferenca za OAT, ki so se je udelezili vodilni ortopedi. in 
fiziologi (specialisti za plJucne bolezni) tedanJe Jugoslavije. Zal 
pa so bili ti nacrti ze istega leta prekinjeni. Usoda bolnisnlce je 
bila povezana s takratnim politicnim vprasanjem, ki se je vrtelo 
okoli spornega trzaskega ozemlja. Vel ike sile, ki so resevale 
vprasanja meje med Italijo in Jugoslavijo, so leta 1947 v Parizu 
z mirovno pogodbo ustanovile Svobodno trzasko ozemlJe 
(STO). Razdelile so ga na cono A pod anglo-arnerisko upravo 
in cono B pod jugoslovansko upravo. Meja med obema 
conama je razdeilia Debeli rtic in tekla pray prek Miljskih hribov. 
Moznos!, da bi Valdoltra pripadala coni A, je osebje prisilila, 
da je prenehalo delati. 7. februarja 1947 so bolnisnico ze tretjlc 
v zgodovini njenega obstoja seilli. Bolnike, oprerno, aparate In 
yes material, ki ga Je bilo rnogoce razstaviti, so z ladJaml 
evakuirali v Rovinj. Bolnisnica je na hrvaskem ozemlju se naprej 
delovala kot Zvezni institut, kJer je bilo Sioveniji dodeljenih 60 
postelJ, kar je bilo pre malo. Ta dogodek je povzroCiI, da je 
Siovenija tako rekoc cez noc izgubila edina zdravilisce za OAT 
Da bi resili vprasanje hospitalizacije vse vecjega stevila bolnikov 
s kostno TBC, so v Sernpetru pri Novi Gorici januarja 1949 
ustanovili bolnisnico za kostno in sklepno tuberkulozo in tja 
prernestill slovenske bolnike, ki so se zdravlli v Rovlnju. 

Opuscena Valdoltra pa je bila v tem casu brez gospodarja. 
Bolnisnicne prostore so uporabljali za razlicne namene: za 
poCitniske, studentske in otroske kolonije, za milicnisko solo 
in nazadnje kot stanovanjske prostore koprskih upravnih 
usluzbencev. Uporaba prostorov v nezdravstvene namene je 
povzroCila reakcijo italijanskega Rdecega kriza, ki je bil se 
vedno vecinskl lastnik bolnisnice. Le-ta je po rnednarodni 
diplomatski pot I protestiral in zahteval objekte nazal, da bi jih 
usposobil v zdravstvene namene. Poleti 1950 Je tedanje 

Ministrstvo za Ijudsko zdravstvo LRS v sporazumu z Istrskim 
okroznim odborom v Kopru sklenilo, da je treba bolnisnico v 
Valdoltri obnoviti , modernizirati in usposobiti za obratovanje. 
Slediia je druga petletna povojna obnova bolnisnice, od leta 
1951 do leta 1956. V tem casu se je bolnisnica bonia z velikimi 
financnimi tezavami in pomanjkanjem strokovnega zdravstvenega 
osebJ3. Da bi obnovo lahko nadaljevali, je Ministrstvo za 
zdravstvo LRS prosilo za posojilo republiske in zvezne organe. 
Ker pa Je bila to cona B STO in ni dovoljevala investiranJa v 
objekte, ki so bili predmet italijanskih zahtev, je bila prosnja 
zavrnjena. Obnovo je nato financno podprlo Istrsko okrozJe in 
avgusta 1952 Je bil obnovlJen bolniski paviJjon B z 58 posteljami. 
Projekt obnove je vodil tedanji upravnik Vladimir Zorzu!, vodja 
zdravstvene sluzbe paje vtem casu bil de. Bogdan Brecelj (do 
leta 1958). Razvoj bolnisnice je v vseh teh letih obstoja hromilo 
tudi pomanjkanje zdravnikov in drugih visje kvalificiranih 
zdravstvenih delavcev. Do leta 1955 je zdravnike v iz~enah 
posillala v Valdoltro Ortopedska klinika v Ljubljani. Sele z 
izgradnjo novih stanovanJskih objektov je bolnisnica pridobila 
prve zdravnike (prvi de. Joze Verbic), fizioterapevte, medicinske 
sestre, specializante iz ortopedije, kirurgije ... Postopoma so 
obnovili se druge paviljone in tako omogoCili vecji sprejem 
bolnikov. Jeseni 1956 je bolnisnica dosegla zmogljivost 330 
postelj, po koncani drugi povojni obnovi pa se je njena 
zrnogljivost povecala na 420 postelj . V tem casu so preselill 
vse bolnike iz bolnisnice v Sempetru, z njimi pa je prislo mnogo 
medicinskega osebla. 

Spremenjeni nacini zdravljenja so izpodrinili konzervativno 
zdravljenje, zato je razumljivo, da so bolnisnicne objekte 
oprernili z novirni, sodobnimi aparati. Na novo so uredlll 
operacijski blok s klimatsko napravo, opremili so prostor za 
sterilizacijo in prostor za anestezijo, nabavili so sodoben 
rentgenski aparat .. . Fizikalno terapijo so uredili v kletnih 
prostorih paviljona A, kjer sta bila telovadnica za odrasle in 
manjsi bazen s toplo morsko vodo za otroke, oprernljen z 
moderno Hubbardovo banjO z elektricno dvigalno napravo za 
negibne bolnike. Z lastnimi sredstvi so zgradili moderen bazen 
s toplo vodo. Na novo so opremili tudi delavnice za razlicne 
potrebe (mizarska, strugarska in mehanicna delavnica, prostori 
za siviljstvo, modelarstvo ... ). Pornernbnejsa pridobitev druge 
obnove so bili podzemni hodniki do lezalnic ob morju. 

Ze v casu italiJanske oblasti na tem obrnocju je bilo zaradi 
vecmesecnega zdravllenja v bolnisnici poskrbljeno za 
izobrazevanje mladih bolnikov. Med drugo vOJno so z 
delavnostjo prenehali. Leta 1951 so v takratni bolnisnici za 
kostno tuberkulozo v Sempetru pri Novi Gorici pouk ponovno 
vpeljali na pobudo tedanjega ravnatelja bolnisnice profesorja 
de. Franca Derganca. Sprva je bil pouk organiziran od prvega 
do cetrtega razreda, ucence nizje gimnazije pa so uciteljice Ie 
instruirale. V visji razred so lahko napredovali tako, da so opravili 
izpite pred komisijo sempetrske gimnazije. Leto pozneje so v 
soli odprli tudl vrtec. Septembra 1956 so se sola in polovica 
solskega kadra skupaj z bolnisnico preselili v Valdoltro. 
Zdravstveni in pedagoski delavci so skupaj skrbeli za 
varovance, saj so bili tudi ucitelji navzoci pri vizitah, kl so 
potekale kar med poukom. tako so bili seznanjeni z boleznijo 
otrok. V solskem letu 1958/59 je bila sola z novo solsko reformo 
registrirana kot osemletna sola s stirimi skupinami otroskega 
vrtca. Ker so bili ucenci iz razlicnih slovenskih obcin in krajev 
tedanJe Jugoslavije, pouk ni potekal nemoteno. Najvecje tezave 
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so predstavljale menjave uceneev med letom, preeejsnje 
stevilo neoeenjenih otrok (zaradi operaeij), razlicno predelane 
snovi ... Se posebej otezkoceno pa je bilo poucevanje jezikov, 
saj so bili tu zbrani ucenei iz vseh slovensklh krajev in drugih 
republik tedanje Jugoslavije, ki so govorili razlicne jezike in 
narecja. Zaradi posebnih in tezjih delovnih razmer se je sola 
Imenovala "Posebna osnovna sola«, finaneiranje pa Je prevzela 
Republiska izobraievalna skupnost. Poleg rednega pouka so 
potekaletudi zunajsolske dejavnosti, kot so kulturne prireditve, 
krozki, izdajanje glasila Modri val Z izpopolnjevanjem 
zdravstvenih metod se Je cas ozdravitve skrajsal , saj je 
povprecna lezalna doba trajala Ie 24 dni, zato je tudi sola 
postopoma izgubljala svojo fu nkeijo in je v zacetku 
devetdesetih prenehala delovati. 

Ortopedska bolnisnica Valdoltra -
25. november 1961 

Z izboljsanjem zivljenjskih pogojev in uspesnim zdravljenJem 
je po letu 1956 stevilo obolelih z OAT zacelo upadati, stevi lo 
kronicnih sklepnih obolenj, prirojenih anomalij itn. paje naraslo. 
Stem se je spremenila dotedanja podoba bolnisniee. 25. 
novembra 1961 se je ustanova iz "Bolnisniee za kostno in 
sklepno tuberkulozo« (1955) preimenovala v "Ortopedsko 
bolnisnieo Valdoltra«. To ime ima se danes. V naslednjih 
desetletjih se je razvila v najvecjo ortopedsko ustanovo v 
Sioveniji. 

Naravni morski "bazen« Koprskega zaliva in drugi naravni 
dejavniki, ki so odlocali pri ustanovitvi nekdanjega sezonskega 
okrevalisca, so kljub antibiotikom in operativni terapiji , ki so 
bistveno spremenili nacin zdravljenja, se vedno dober 
pripomocek pri zdravljenju ortopedskih bolnikov. 

Valdoltra danes. Nad bolnisnico je bivsi kmelijski obrat. 

I prikazuje zgodovino Ortopedske bolnisniee 
Valdoltre od njenih zacetkov, ki segajo v konee 19. stoletja, 
do obdobja, ko se je razvila v Ortopedsko bolnisnieo 
Valdoltra v sestdesetih letih 20. stoletja. Ustanovljena je 
bila v avstro-ogrski monarhiji in je tedaj delovala Ie kot 
sezonsko okrevalisce, pozneje je postala obmorsko 
zdravilisce. Po prvl svetovni vojni je pripadla Italiji. Konee 
dvajsetih let pa je dobila naziv bolnisniea. Po drugi svetovni 
vojni, v casu novonastale drZave Jugoslavije, je dozivljala 
skupaj s prebivalstvom tega narodnostno mesanega 
obmocja na zahodu Siovenije negotovost ob tedanjlh 
politicnih dogodkih (STO - eona A in eona B) in koncno 
leta 1954 pripadla Jugoslaviji. Dozivela je dYe povojni 
obnovi in se po letu 1956, z upadom kostne in sklepne 
tuberkuloze, razvila v Ortopedsko bolnisnieo Valdoltra 
(1961) . V zadnjem desetletju 20. stoletja, v casu razpada 
Jugoslavije, je svoJo strokovnost in tehnologijo se bolj 
izpopolnila in postala ena vodilnih ortopedskih ustanov v 
SloveniJi. 

Clanek je nastal na podlagi raziskovalne naloge z naslovom 
VAL D'OLTRA- ·,oOLINA PREKO«, ki jo je pod mentorstvom 
Veriee Peterle - Grahonja izdelal zgodovinski krozek 
Osnovne sole dr. Ales Bebler - Primoz Hrvatini v solskem 
letu 1996/97. Naloga je bila predstavljena na tradieionalnem 
srecanju mladih zgodovinarjev v Bakoveih pri Murski Soboti 
maja 1997, hrani pa jo Siovenski solski muzej v Ljubljani. 
Osrednja knjizniea Srecka Vi lharja v Kopru - domoznanski 
oddelek in Osnovna sola de. Ales Bebler - Primoz Hrvatini. 
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• Bogdan Brecelj, BoinisniGa Valdollra nekdaj in danes, Zdravstveni 
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Zdravstveni vestnik sl. 40, 1971, sIr. 146-149. 
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Bojan Balkovec 

Bojan Godesa, Ervin Dolenc: 
Izgubljeni spomini na Antona Korosca, 
Iz zapuscine Ivana Ahcina, 
Nova revija lbirka Korenine, Ljubljana 1999, 254 sir. 

Najpomembnejsi slovenski politik prve 
polovice 20. stoletja je bil Anton Korosec. 
Kot lahko preberemo tudi v AhCinovem 
Clanku, je Korosec zelo redko zapisoval 
svoje misli. Posledica te njegove odloCitve 
je malo pisnih preostankov izpod nle
govega peresa. Tako se Korosec tudi ni 
oprijel pisanja spominov, cesar so se 
pogosto lotevali slovenski politiki. 
Najrazlicnejsi zapisi 0 Koroscu in njegovi 
politiki so Ie zapisi avtorjev teh zapisov 
in spominjanj in ne morejo prinesti vee 
kot tisto, kar je Korosec povedal in kar 
so poslusalci razumeli. Taksni zapisi nam 
ne morejo prinesti razmlsljanj, ki jih 
Korosec ni zaupal paslusalcem, ali vsebine 
dogodkov, ki jim je bil Korosec prica, a 0 

njih ni govoril javno. Na razliena besedila 
o Koroscu in njegovi politiki sta Godesa 
in Dolenc opozorila v spremnem besedilu 
k AhCinovim spominom na Korosca. 

Ahcinovi spamini na dr. Antona Korosca 
se zacnejo v dvajsetih letih, ko ga je 
videval v Ijubljanskem Manjaniscu. AhCin 
se je bolj priblizal krogu Ijudi okoli 
Korosca , potem ko je I. 1929 postal 
urednik Siovenca in stem na neki naCin 
postal tudi pomembna osebnost v 
katoliskem politicnem taboru. 

Po obsegu bi lahko AhCinovo besedilo 
razdel ili na dva priblizno enaka dela, ki 
zajemata tudi priblizno enaki casovni 
dobi. Prvi del opisuje cas od konca 
dvajsetih let do umora kralja Aleksandra 
v Marseillu. To je bilo obdobje, ko je 
Kraljevina SHS zdrsnila vvejiko notranjo 
krizo, ki jo je kralj Aleksander skusal 
prekiniti z vzpostavitvijo osebne diktature, 
vendar je v mnogih pogledlh stvari Ie zakril 
in tezave pomedel pod preprogo. Drugi 
del obsega cas od kraljeve nasilne smrti 
do Korosceve smrti konec leta 1940. 

Vsebina obeh dveh delov se med 
seboj razlikuje. V prvem delu in v zacetku 
drugega dela, ki mu postavimo meJO pri 
povezavi Korosca s Stojadinovicem in 
ustanovitvi Jugos lovenske radikalne 
zajednice, lahko sledimo podrobnemu 
opisovanju posameznih dogodkov. V 
drugem delu je to opisovanje Ie povrsno. 

Prvi del spominov na Korosca opisuje 
cas po atentatu v skupscini in iskanju 
resltve. Po uvedbi diktature se je kralj 
sku sal nasloniti tudi na Korosca. Ta je 
sicer nekaj casa se ostal v vladi, vendar 
pa kralj Aleksander Korosca ni mogel 
povsem pritegniti k sebi, ker ta ni bil 
pripravljen misliti s kraljevo glavo, temvec 
je uporabljal svojo. Sledil je odmik od 
kralja in skorajsnja osamitev vidnejsih 
politikov SLS. To je bilo povezano z 
nastankom Ljubljanskih punktacil, katerih 
nastanek nam Ahcin natancno opisuje. 
Korosec in nekateri drugi politiki SLS so 
bili konfinirani, Korosec npr najprel v 
Vrnjacki banji, nato v Tuzli in nazadnje 
od poletja 1933 do oktobra 1934 na 
Hvaru. Na Hvaru je bil polozaj boljsi kot 
v prvih dveh mestih. Pravzaprav je tam 
Korosec zivel tako rekoc neovirano in se 
skoraj brez vecjih tezav sreceval z 
nekaterimi politicnirni sodelavci. Tako je 
bil 0 polozaju v Siovenji dodobra se
znanjen. Ze pred atentatom v Marseil/u 
je prislo do stikov med pooblaseenci 
Stojadinovica in Koroscem 0 politicnem 
sodelovanju. AhCin natancno popisuje 
spremembe, ki so nastale po uboju 
kralja. Od oktobra 1934 do junija 1935 
se je zgodil velik preobrat na politicnem 
parketu Jugoslavije. Tedanja vladajoca 
struktura se je na neki nacin sesula oz. 
postala je nesposobna vladati. Ves ta 
pre hod od politicnega konfiniranca do 
vstopa v vlado nam AhCin dobro osvetJi. 

Mnogo manl podroben pa je drugi del 
knjige, ko je bil Korosec minister v vladi 
Stojadinovica in je bila nekdanja SLS del 
vladajoce strukture. Ahcin je opisal Ie 
nekatere ideoloske in politicne temelje 
delovanja Korosca kot notranjega ministra. 
Predvsem je veliko prostora dobilo 
opisovanje nujnosti boja proti komunizmu 
in prostozidarstvu. Podrobneje je popisal 
Ie nekaj dogodkov npr. Evharistlcni 
kong res v Ljubljani I. 1935 in obCinske 
volitve I. 1936. Veliko dogodkov iz druge 
polovice tridesetih let pa je izpuscenih 
oz. neomenjenih. Zastavlja se vprasanje, 
na katerega ne moremo odgovoriti, ali bi 

I 
lahko del te vsebine pricakovali po kaki 
poznejsi redakciji oz. dOkoncevanju 
spisov 

Ahcinovemu spisu so dodana tudi 
nekatera besedila, ki jih je Ahcin zbral in 
shranil v mapi z naslovom "Za knjigo 0 

dr. Koroscu«. Prispevke so Ahcinu paslali 
zupnik Franc Stuhec, ki je napisal nekaj 
o Koroscevem izvoru. 0 prvem sluzbo
vanju mladega Korosca na Siadki gori je 
nekaj misli napisal zupnik Andrej Stakne. 
Tema dverna besediloma sta dod ani ze 
besedili dveh srbskih politikov radikala 
Milosa Trifunovica in demokrata Milana 
Grola. Gre za dva neobjavljena prispevka 
o njunem politicnem sopotniku dr. 
Antonu Koroscu. 

Pripravljavca knllge dr. Godesa in dr. 
Dolenc sta dodala potrebne tehnicne in 
vsebinske dodatke (v opombah pred
stavljata nekatere osebe, omenjane v 
besedilu, osebno kazalo in casovno 
preglednico Koroscevega zivljenja), s 
cimer postane knjiga se uporabnejsa. 

Oanijela Trskan 

Mary Anne Kovacs, 
Kenneth S. Lambert, 
James W. Lane: 
World History, 
Book 4: 1920-1992 
(ueni listi) 
The Cenler for Learning, Ohio, lOA, 1993, 
288slrani 

V Sioveniji se ni publikacij, kl bi vsebo· 
vale ucne liste oz. listice z nalogami za 
predmet zgodovina. Ameriske zalozbe pa 
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izdajajo publikacije z izdelanimi ucnimi 
listi, ki se lahko uporabljajo pri pouku 
zgodovine. V nadaljevanju so pred
stavljeni ueni - delovni listi , za 20. stoletje, 
ki jih je izdal ameriski center za ucenje 
The Center for Learning v Ohiu za 
svetovno zgodovino 20. stoletja. 

Ucni - delovni listi so namenjen i 
ucencem srednjih sol in so narejeni kot 
samostojno gradivo. Uporabljajo se 
lahko kot dopolnilo h kateremukoli 
ucbeniku. Ueni center v Ohiu je izdal stiri 
komplete delovnih listov za svetovno 
zgodovino. Prvi del obsega obdobje 
svetovne zgodovine od zacetkov do 
leta 1200 in vsebuje 40 uenih enot ter 
83 ucnih - delovnih listov, to je 283 strani. 
Drugi del obsega obdobje od renesanse 
do revolucij v 18. stoletju in vsebuje 41 
ucnih enot ter 86 ucnih - delovnih listov, 
to je 285 strani. Tretji del obsega obdobje 
od 1815 do leta 1919 in vsebuje 40 
ucnih enot ter 76 ucnih - delovnih listov, 
to je 289 st rani. eetrti del obsega 
obdobje od leta 1920 do leta 1992 in 
vsebuje 40 ucnih enot ter 60 ucnih -
delovnih listov, to je 288 strani.Vsak 
komplet je razdeljen na ucne teme oz. 
ucne ure, ti pa vsebujejo delovne liste. 
Ucna tema ima lahko vee delovnih listov. 
Tako vsaka uena tema vsebuje ucne cilje, 
ucno snov in navodila za uCitelja, kako 
naj uporablja ucne liste (pri pouku, za 
domace naloge ali kot prosojnico), in 
seveda naloge v obliki uenih delovnih 
listov za ucence. Vsak komplet je knjiga, 
vezana s spiralo, in zalozba dovoljuje 
fotokopiranje delovnih listov. Delovni listi 
omogocajo razvijanje sposobnosti 
kriticnega misljenja in pomagajo ucencem 
usvojiti sistematicno pojmovno znanle iz 
svetovne zgodovine. Vsebujejo naloge, 
ki se nanasajo na zemljevide, fotografile, 
skice, besedila, grafe, statistiene tabele itd. 

eetrti komplet vsebuje teme iz svetovne 
zgodovine 20. stoletja in predvideva 
razvijanje razumevanja kompleksnosti 
sveta ter vsebuje ucne cilje kot npr ... dati 
ucencem sistematicno znanje svetovne 
zgodovine 20. stoletja; spodbujati 
ucence k samostolnemu ucenju; uspo
sabljati ucence za analizo zgodovinskih 
virov; pospesevati razvijanje osebnih 
vrednot pri ucenju svetovne zgocovine; 
razvijati ucne sposobnosti za ustno in 
pisno komunikacijo; spodbujati ucence 
k raziskovanlu svoje vloge kot drzavljana 
v svetu". (World History, Book 4, 1993, 
str. VI.) 

Glavni vsebinski pOlmi , ki jih vsebuje 
cetrti komplet ucnih listov, so: ideologija, 
znanost, vojni zlocini, politika, medse
bojna odvisnost, samostojnost, religija, 
demokracija, internacionalizem, nacio
nalizem, revolucija, rasizem, stereotipi, 
mocernizacija, hladna vojna, stirje svetovi, 
militarizem, materializem, ekonomija, 
terorizern, atomski vek, propaganda, etno
centrizem, mir, mediji itd. 

Glavne aktivnosti, ki jih predvidevajo 
ucni - delovni listi, pa so kriticno branje, 
pisanje esejev, postavljanje vprasanj, 
analiziranje slikovnega gradiva, diskusije 
v majhnih in velikih skupinah, nevihta 
mozgan, resevanje problemov, ustne 
predstavitve ucencev, debate, panel 
diskusije, igre vlog in simulacije, »ce bi" 
situacije, skupinsko ucenje itd. 

Primer; u{;nih Iistov 

PRVI PRIMER UCNEGA LlSTA: 
Teritorialne spremembe v Evropi 
po 1. svetovni vojni 

Naloga: Zemljevid prikazuje Evropo 
pred 1. svetovno vojno. Uporabite 
ucbenik in vrisite teritorialne spremembe 
po prvi svetovni vojni. Potem odgovorite 
na vprasanja .. Kaj se je zgodilo s Srbijo, 
zAvstro-Ogrsko in z Nemcijo?; S katerimi 
tezavami so se morale spopasti novo 
nastale drZave?; Katere probleme so 
imele s1are drZave?" 

DRUGI PRIMER UCNEGA LISTA: 
Vzpon diktatur 

Naloga: Ucenci morajo najprej prebrati 
besedilo v ucbeniku, ki govori 0 vzponu 
diktatorjev v 20. in 30. letih. Potem 
izpolnijo razpredelnico. (World History, 
Book4, 1993, str. 26-27.) Tako spoznajo, 
kako in zakaj so nastale diktature, 
ustvarjajo in vrednotijo hipoteze ter 
analizirajo ocnos med vzroki in posledicami 

Europe in 1915 

RUSSIA 

FRANCE 

SPAIN 

o 
AFRICA ., I , ~_ 

o 100 200 Km~ 

IiIiIllilil Th~ C!!rHral Powers 

(Kovacs. M A, Lambert, K. $" Lane, J W 1993.- World History, Book 4. 1920-1992, The Center for 
Learning, Ohio, ZDA, sIr. 16.) 
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OSEBA MUSSOLINI HITLER FRANCO 

LETNICI VLAOANJA 

ORlAVA 

POUTICNO PREPRICANJE 

IN POUTICNA STRANKA 

CILJIIN NACELA 

PRISTASI 

OZADJE 

OONOS 00 VOJNE IN NASILJA 

OONOS 00 RAS 

OSEBNE lNACILNOSTI 

METOOE ZA OOSEGO OBLASTI 

SOVRAlNIKI 

METOOE ZA OBORlANJE OBLASTI 

RElULTATI VLAOANJA 

Za razslritevte teme, lahko uCitelj postavi 
naslednja vprasanja za diskusijo: "Ali je 
bila idela Karla Marxa, da gospodarstvo 
odloea 0 zgodovini, pravilna?; Ali je 
diktaturo in drugo svetovno zaeela eko
nomska kriza v Italiji in Nemeiji?; Ali kapi
talizem neizogibno vodi v vojno?« 

TRETJI PRIMER UC:NEGA LISTA: 
Ideologije 20. stoletja 

Ueenci moralo razloziti pojme kot npr 
demokracija, diktatura, totalitarizem, 
fasizem, nacizem, kapitalizem, socializem, 
komunizem, simbolizem itd" Najprej po
skusajo skupaj z uCiteljem razloziti pOlem 
ideclogija s pomoejo uene tehnike nevihta 
mozgan, Potem mora vsak ueenec izbrati 
eno ideologijo in izdelati miselni vzorec, 
Za zacetek lahko uporabijo tudi slovar 
pojmov, vendar pa morajo potem zapisati 

Vilma Brodnik 

svoje razlage za pojem. Na koncu ueltelj 
preveri poznavanje pojmov s pomoejo 
metode pogovora oz, dlskusije, (World 
History, Book 4, 1993, str, 35, 38) 

Ueni - delovni listi oz, listiei razvijajo 
predvsem miselno delo ueencev, Na
menjeni so motiviranJu ueencev, prido
bivanju in poglabljanju uene snovi, urjenlu 
in ponavljanju ter tudi preverjanju in ocenje
vanju znanla, 

Zainteresirani ueitelj i lahko te uene liste 
(ISBN 1 56077 -448-7) naroeijo pri slo
venskem posredniku: MARKOM, d, 0, 0" 

Prvomajska 9, 1001 Ljubljana, http:// 
wwwmarkom.si,e-posta:markom@mar
kom,si, Na internetu pa si lahko tudi 
ogledajo predstavitev te publikacije: 
http://catalog,socialstudies,com/c/@59 
U N9Na _ qdZuc/Pages/product, html 
?record@TF23677 

Zgodovina ZOA V seriji treh 
videokaset zaloibe Videofon 
19odovina IDA, I. del -
Kolonije postanejo neodvisne 

Prvi del Zgodovine ZOA z naslovom 
Kolonije postanejo neodvisne, ki ga je 
izdala zalozba V,deofon d, 0, 0, z Blelske 
Oobrave v sodelovanju s FWU Institut fOr 
Film und Bild iz MOnchna (naslov Izvirnika 
se glasi The History of the USA - Part 1: 

Colonization, Revolution and Indepen
dence), traja 16 minut, prevod pa je deja 
Marije Rupar, 

Vsebina videokasete se nanasa na 
obdoble bOlev trinajstih severnoatlantskih 
ameriskih kolonij za osvoboditev izpod 
britanske oblasti, Vsebinsko In uenociljno 
se pokriva z ucnimi nacrti za 7, (8, v 
devetletki) razred osnovnih sol, 2, letnik 

splosnih, klasienih in strokovnih glmnazij 
in 1, letnik srednjega tehniskega In 

strokovnega izobraZevanja, 
Videofilrn se zaene s prikazom pomena 

4, julija 1776 za nadaljnji razvoj ZOA. 
Tedaj so namree naseljenci razglasili s 
sprejetjem Oeklaracije 0 neodvisnosti 
avtorja Thomasa JeHersona neodvisno 
drzavo, v kateri si bodo prizadevali za 
pravico do zivljenja, srece in svobode, Z 
retrogradnim prikazom dogajanja nato 
sledimo vse do ustanovitve prve kolonije 
Virginije, Prelomni dogodek pomeni tudi 
leto 1620, ko je ob severnoatlatskih 
obalah pristala znamenita ladja May
flower z angleskimi puritanci, ki so takoj 
sprejeli Pogodbo Mayflower, s katero so 
doloCili enake in praviene zakone za vse 
priseljence, To puritansko nacelo je 
postalo vodilo tudl pri ustanavljanju 
ostalih severnoatlantskih ameriskih 
kolonij, Zal pa se soeasno zaene 
uveljavljati tudi njihova samopasnost in 
ozkosrenost, saj so si prilastili pravico, 
da so pripadniki izbranega Ijudstva, ki bo 
drugim posredovalo to pridobitev 

Sledi zanimiv prikazznaeilnosti trinajstih 
kolonij, ki jih razdelijo na severne, 
puritanske, kjer prevladule obrt, imenujejo 
se tudi Nova Anglija; na podjetne srednje 
s prevladujoeo trgovino, ki so bolj sve
tovljanske in strpne, sem s,: je naselilo 
tudi veliko Nizozemcev in Svedov, sre
disCe pa je svetovljanski New York, nekdanji 
New Amsterdam; in na juzne s prevla
dujoeim plantaznim poljedelstvom in 
delovno silo ernih suznjev 

V drugi polovlci 18, stoletja se vse bolj 
krepi napetost med trinajstimi kolonijami 
in matieno dornovino, Podjetne ameriske 
naseljence ovira gospodarski nauk 
merkantilizma, ki ga je Velika Britanja 
uveljavljala sebi v prid , in politicna 
brezpravnost, ki jo lepo ponazarja tedanji 
rek: "Nobenih davkov brez nasega glasu 
v parlamentu« (op, av,: v britanskern 
parlamentu), Hkrati se krepi zelja po 
ustanovitvi neodvisne drzave, ki sprozi 
tudi vprasanle 0 njeni prihodnli ureditvi
ali bo namree urejena republikansko ali 
monarhicno, V politlenem spisu Zdrava 
pamet so tako zagovarjali republikansko 
ureditev, Zaradi britanskega monopola v 
trgovini s eajem in drugih navedenih 
vzrokov nezadovoljstva, se tako zaene 
ameriska osvobodilna vOlna, Prebivalce 
tnnalstih kolonij sprva razdeli na pristase 
matiene domovine, rojaliste in na pristase 
neodvisnosti, patriote, V enotno vojsko 
je razkropljene enote povezal George 
Washington, Pomemben prispevek k 
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ameriski zmagi pa so prispevali tudi 
francoski, pruski in poljski vojaki in 
castniki, nasprotniki britanskega vpliva in 
moci. Videofilm se konca s prikazom 
sprejetja ameriske ustave na kongresu 
55 poslancev leta 1787 v Philadelphiji, ki 
pa so 10 kmalu dopolnili s t. i. lIstino 0 

clovekovih pravicah, kot so: svoboda 
govora, tiska in zdruzevanja, svoboda 
veroizpovedi, pravica do postenega 
sodnega postopka in enakost pred 
zakonom. Ameriska ustava je po
membno sooblikovala amerisko iden
titeto in postala vzor za sprejemanje de
mokraticnih ustav v Evropi proti koncu 
18. in v 19. stoletju. 

19odovina IDA, I/. del -
Dsvajanje Oivjega zahoda 
in seeesijska vojna 

Tudi ta videokaseta je nastala s so
delovanjem zalozbe V,deofon, d. o. o. z 
nemskim FWU Inslitut fOr Film und Bild, 
besedilo Ie prevedla Marija Rupar, 
dolzina filma pa je 16 minut. Naslov 
izvirnika se glasi The History of USA -
Part 2: National Identity and Expansion
ist Tendencies. 

Vsebinsko in ucnociljno je videofilm 
usklajen z ucnimi nacrti za 7. razred (8. v 
devetletki) osnovnih sol, 3. letnikom 
splosnih, klasicnih in strokovnih gimnazij 
in z 2. letnikom srednjega tehniskega in 
poklicnega izobraZevanja. 

Po uspesni osvobodilni vojni se Ie 
iztekel t. i. cas kolonij, ki mu sledi doba 
pionirjev. ZOA so se zelele gospodarsko 
uveljaviti tudi z osvojitvilO obsirnih 
obmocij v notranjosti severnoameriske 
celine in prodreti vse do Pacifika. Na 
raziskovalno ekspedicijo do Pacif,ka je 
poslal Luisa in Clarka ze Thomas 
Jefferson. Ugotovila naj bi zlasti, koliko 
je nahajalisc naravnih bogastev za vse 
bolj razvilajoce se amerisko gospo
darstvo. Z raz,skovanjem naravnih 
bogastev in osvalanjem obmoCij tega, 
tudi t. i. Oivjega zahoda, so nadaljevali 
stezosledci, gorjani, samotarji, nastavljalci 
pasti, sledil, so obrtniki in na koncu 
kmetje. Pri tem so staroselske Indijance 
pregnali z obsirnih naselitvenih obmocij 
v rezervate, ki so obsegali Ie se 6 % 
nekdanjega naselitvenega obrnocja. 
Nekaj ozemell so si beli naseljenci 
pridobili tudi v vojni s SpanijO, Teksas se 
je prikljuCiI ZOA sam, Louisiano pa so leta 
1803 za 15 milijonov dolarlev kupili od 
Napoleona. Ekspanzijo na Zahod so 
opravicevali z bozjO previdnostjo, ki da 

je prav njim namenila pokoritev celine, 
staroselcem pa da prav oni prinasajo 
napredek in dosezke civilizacije. Pio
nirskega duha belega cloveka so pre
vevali individualizem, dobicek ,n obvlado
vanje narave, za Indijance pa je bilo 
znaCilno nacelo enakosti med Ciovekorn 
in naravo, skupnost pa so bolj cenili kot 
posameznika. Razlike med belim in rde6im 
Ciovekom so bile ogromne, iztekle pa so 
se v korist bel ega. Videofilm te razlike, 
odnose in razmerja med belim in rdeCim 
Clovekom objektivno osvetli, solarjem pa 
jih bo pomagal bolje razumeti. Sledi 
prikaz razlik med Severom in Jugom 
ZOA, ki Ie povzroCiI, po mnenju mnogih, 
predhodnico sodobnih vojn 20. stoletja, 
namrec drZavljansko ali secesijsko vOlno, 
kler so uporabili tudi nove vrste orozja 
npr. podmomico in tudi nova teleko
munikacijska sredstva. Z zmago Severa 
Ie bil razpad ZOA preprecen, suznji so 
bili osvobojeni, a ne enaki, industrijski 
razvoj pa je dobil nove spodbude. 

19odovina IDA, III. del -
Amerika postane velesila 

Tudi 3. del Zgodovine ZOA je nastal s 
sodelovanjem zalozbe Videofon, d. o. o. 
in nemskega FWU Institut fOr Film und 
Bild. V,deofilm je prevedla Marija Rupar, 
dolg pa je 16 minut. Naslov izvimika se 
glasi The History of the USA - Part 3: 
Entrance into World Politics. 

Vsebina in cilji so usklaleni z ucnimi 
nacrti za 7. oz. 8. razred (8 oz. 9. v 
devetletki), 3. oz. 4. letnikom splosnih, 
klasicnih in strokovnih girnnazij in 2. 
letnikom srednjega tehniskega in poklic
nega izobrazevanja. 

Videofilm najprej prikaze hiter razvoj 
industnje, infrastrukture in uvajanle 
tehnicnih novosti ter izumov v zivljenje 
kot posledico zmage Severa v drZavljanski 
vojni. Hitro razvijajoca se industrija je 
privabljala evropske naseljence, ki se ob 
koncu 19. stoletja mnozicno selilo v ZOA 
- v tem casu vsako leto kar 1,5 milijona 
Ijudi. Prikazani so razlicni vzroki izseljevanja, 
nalbolj vabljiv pa je bil tisti, ki so ga izraZali 
z rekom 0 ZOA kot dezeli neomelenih 
moznosti. Tisti dosellenci, ki so se z 
lastnim delom, prizadevanjem, spo
sobnostmi in iznajdljivostlo z druz
benega dna povzpeli v sam vrh ameriske 
druzbe, so postal, zgled vsem drugim. 
Politicno in gospodarsko zivljenje so v 
tem casu obvladovali lastn,k, velikih 
koncemov in trustov. Med njimi so bili 
najbolj znani Rockefeller, Camag,e in 

Morgan. Pretiran pohlep po dobicku in 
uspehu je povzroCiI tudi bedo slojev z 
dna druzbene lestvice. V slabih delovnih 
razmerah in za nizke mezde so delale 
tud, zenske in otroci, dosti bolje se 
seveda ni godilo tudi moskim. Ooma pa 
jih je pricakalo revno in zanemarjeno 
stanovanje . Veliko je bilo tudi brez
poselnih in brezdomcev. Poleg tega tudi 
niso uzivali social nih pravic in zavaro
vanja. Gibanle Naprednjakov je skusalo 
poskrbeti za social no sibke sloje, a brez 
uspeha. Vlada je zato pozomost javnosti 
raje usmerila v zunanjo politiko, ki jo vse 
boll zaznamuje dolarski imperializem v 
Latinski Ameriki in na Pacifiku. Prva 
svetovna vojna je prinesla ZOA zaradi 
oskrbovanja evropskih bojisc veliko 
gospodarsko korist, z vstopom v vojno 
leta 1917 pa so odlocile izid vojne v korist 
antatnih si!. Ce je vojna ZOA koristila 
gospodarsko, pa tedanji ameriski 
predsednik Woodrow Wilson ni uspel na 
pari ski mirovni konferenci pOliticno 
prodreti z mislijo 0 samoodlocbi narodov, 
svobodno plovbo po svetovnih morjih in 
razorozitvijo. ZOA se v t. i. zlatih dvajsetih 
letih znova vrnejo k ukvarjanju z domaCimi 
zadevami. 

Deena in pomen 
Trilogija videokaset z naslovom Zgodo

vina ZOA prinasa celovit pregled zgo
dovine od ustanavljanja prvih kolonij, osvo
bodilne vojne in sirjenja proti Zahodu do 
pacifiskih obal, drzavljanske vojne , 
pospesene industrializacije in siritve v 
Latinsko Amenko in na Pacifik. Sledita se 
kratek prikaz pomena ZOA v casu prve 
svetovne vojne in skok v zlata dvajseta 
leta 20. stoletja. Zgodovina ZOA ni 
prikazana v duhu amerikanofilstva in 
amerikanocentrizma, ampak objektivno, 
z ustrezno distanco. Postopno se ob 
ogledu vseh treh delov zgodovine ZOA 
spozna razvoj in znacilnosti ameriskega 
obcutka lastne vrednosti in ameriske 
identitete. Prikazani so tudi pogledi 
indijanske plati do tujih prislekov, ki so 
jim skrCiIi zivljenjski prostor na vsega 6 
% nekdanjega obmocja naselitve. 
Omenjen Ie tudi bOI proti suzenjstvu in 
njegova odprava, vendar pa se polozal 
Afroamericanov ni dosti izbollsal - se 
nalbolje ga oznacule tedanli rek"Svobodni, 
a neenaki". Avtorji tudi niso pozabili 
omeniti pomena zena pri oblikovanju 
ameriske identitete. Zanimivo tudi z vidika 
nase narodne zgodovine je prikazan 
pospesen industrijski razvoj v drugi 
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polovici 19. stoletja, ki je z reklamniml 
akcijami vabil v Ameriko, dezelo ne
omejenih moznosti, tudi naseljence z 
drugih celin. Tako se je ob koncu 19. 
stoletja naselilo v ZOA vsako leto kar po 
1,5 milijona Ijudi. Ooselilo se je tudi 
priblizno 300 000 Siovencev, kar je bilo 
23 % vsega tedanjega slovenskega 
prebivalstva. Mnogi doseljenci so 
dodobra izrabili "dezelo neomejenih 
moznosti" in se z dna druzbene lestvice 
povzpell k samemu vrhu. Se vee pa jih 
teh moznosti iz razlienih vzrokov ni uspelo 
uresnieiti. Ilustriran je tudi pohlep lastnikov 
koncemov in trustov po dobieku, ki je vplival 
tudi na socialno bedo slDiev z dna druz
bene lestvice, ki so za nizke mezde, brez 
socialnega in zdravstvenega zavarovanja 
delali v tezkih razmerah (npr v klavnicah 
v Chicagu). Veliko je bilo v tem easu tudi 
brezposelnih in celo brezdomcev Ker 
ZOA ni uspelo resiti socialne bede Ijudi z 
dna druzbene lestvice, so pozornost 
javnosti usmerile raje v ekspanzio
nistieno zunanjo polltiko, ki se je kazala 
zlasti pri gospodarskem in posledieno 
tudi pri politienern vplivu v Latinski 

Bojan Balkovec 

RAZLICNE P011 
K IS1EMU CIUU 

Med 9. in 11. marcem 2000 je bila v 
Hamburgu konferenca 0 raziskovanju 
zgodovine med solarji. Konferenco je 
organizirala fondacija Korber. V kaksni 
povezavi je ornenjena fondacija z 
mladinskim raziskovanjem zgodovine? V 
Zvezni republiki NemCili ze vee kot dvalset 
let poteka projekt mladinskega razisko
vanjazgodovine. Pokrovitelj tekmovanja 
je predsednik ZRN. Fondacila Korber je 
med svoje projekte uvrstila tudi projekt 
Eurostory. Stem prDlektorn podpira mla
dinsko raziskovanjev razl ienih evropskih 
drzavah. Kot eden od prirnerov rnla
dinskega raziskovanja zgodovine pa je 
omenjeno nemsko tekmovanje za pred
sednikovo nagrado. 

Organizator je na konferenco povabil 
predstavnike diZav, kjer je tekrnovanje ze 
uteeeno (Nemeija , Poljska, Tureija, 
Ukrajina, Belorusija, Rusija In Siovenlja). 
Navzoei so bili tudi predstavniki Rornunije, 
Boigarile, Norveske in Estonije, kjer tekmo
vanje pripravljajo oz. se koneuje prvo 
tekmovanle. 

Predstavniki drzav, kjer so tekmovanle 
ze izvedli, so v prilozenem gradivu objavili 

Seminarji 

Ameriki in na nekaterih paciflskih otokih . 
Ob koncu 19. stoletla so bile ZOA tako 
ze pomembna svetovna velesila, svoj 
polozaj po so uspele skozi vse 20. 
stoletje se dograjevati v danes najpo
membnejse gospodarsko-politieno 
sredisee sveta, ki odloeilno vpliva na 
rnednarodne odnose v svetu. Tu pride 
do izraza znaeilna dvojnost, namree na 
eni strani zagovor demokratienih pravic 
Ijudi in drzavljanov po vsem svetu, ki so 
jih s svojo ustavo, prvo demokratieno na 
svetu, utemeljili prav oni, vendar pa tudi 
z negativno platjo - z opravieevanjem, 
da so prav oni poklicani za varuha teh 
pravic. Tako ZOA danes v svetovnl politiki 
najveckrat igrajo vlogo svetovnega 
policaja, ki se ne kale Ie v diplomatskih 
posredovanjih, ampak tudi v vojaskih 
posegih in akcijah. 

Tako ocenjujem vse tri dele videokaset 
s prikazom Zgodovine ZOA s pozitivno 
oceno in njihovo uporabo pri poucevanju 
in ueenju zgodovine tako v osnovnih kot 
srednjih solah priporoeam, saj bodo 
ueenci dobili bolj nazoren in celovlt prikaz 
pomena in znatilnosti ameriske civili-

nekal prirnerov tezav in na drugi strani 
tudi pozitivnih izkusenj, ki so jih imeli 
mladi raziskovalci. 

Prirnerjava tekmovanj v razlienih diZavah 
je pokazala na nekaj razlik in nekaj 
skupnih znaeilnosti. Med razlikami naj 
omenim Ie razliene easovne okvire, v 
katerih poteka raziskovanje. Ponekod je 
tekmovanje uokvirjeno v solsko leto, 
drugod v koledarsko leto. Naslednja 
razlika je starost udelezencev, ki je v 
razlienih drzavah razliena. Ponekod je 
tekmovanje omejeno na srednjesolce in 
visjesolce, ponekod sega v nizje starostne 
skupine. 

Kljub ternu da nihce ni posebej izpostavil 
pomembnosti izbire nasi ova, Ie bilo iz 
razprav razbrati, da je to ena najpomemb
nejsih odloCitev rned pripravami tekmo
vanja . Vecina raziskovalnih projektov v 
posameznih drzavah je bilo tesno 
povezanih z okoljern, kjer zivilO mladi 
raziskovaici. Tako npr rned naslovi 
raziskovalnih nalog naldemo zgodovino 
sole ali zgodovino druzlne. V ozadlu 
taksnih naslovov je tudi zelja pripravljavcev 
tekmovanj, da bi imeli vsi zainteresirani 
enake pogoje. To preprosto pomeni , da 
ne bi ze izbira naslova oz. teme dolocenim 
skupinam prepreCila sodelovanje. Ob 
tern je bilo nemskemu predstavniku 
postavljeno tudi vprasanje, kako oni 
izbirajo naslove. Mimogrede narn Ie med 
ostalim nemski organizator ,,,,izdal« se 
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zacije, ki tako pomernbno vpliva na 
svetovno politiko tudi danes in v kateri si 
Ie naslo novi dorn tudi kar 23 % vsega 
slovenskega prebivalstva. Pripravljarno 
pa tudi eetrti del zgodovine ZOA, ki bo 
prikazoval izseljevanje Siovencev v ZOA 
pred prvo svetovno vojno, za katerega 
je scenarij napisal dr. Marjan Ornovsek, 
posneli pa ga bomo v okviru solske 
videoprodukcije Zavoda Republ ike 
Siovenije za solstvo. 

Pri uporabi videokaset Zgodovina ZDA 
priporocarno ueiteljern, da na oglede 
videokaset navezejo tirn vee samo
stojnih dejavnosti svojih ueencev. Nekaj 
primerov le-teh prinasa Cianek z naslovom 
Moznosti uporabe videa pri aktivnern 
poueevanju in ueenju zgodovine v revij l 
Zgodovina v soli, VIII. letnik, stevilka 3-4 , 
Ljubljana 2000, str. 12- 14. Posamezne 
videokasete tudi ni nujno ucencern 
prikazati v celoti, arnpak se lahko odbira 
ustrezne kadre ali pa sekvence, s 
pornocjo katerih lahko obravnavamo 
izbrane uene vsebine. 

enD posebnost njihovih tekmovanj. Ker 
to tekmovanje poteka ob rnoeni finaneni 
podpori, je mogoee ob razpisu tekmovanja 
poleg osnovnih napotkov raziskovalce 
oskrbeti tudi z nekaj osnovnega gradiva 
(predvidevam, da gre tu za odlomke IZ 
arhivskega gradiva itd.). 

Razpravljavci iz Ukrajine in Belorusije 
so poudarjall pomen raziskovanja 
zgodovine pri oblikovanju nacionalne 
zavesti. Razumevanje, kaj je nacionalna 
zavest, kaj je biti Ukrajinec oz. Belorus, 
je v tamkajsnjih okoljih zelo pornembno. 
Zelo sokanten, predvsem za LJdelezence 
iz zahodnoevropskih drzav, pa je bil del 
porocila iz Belorusije, kjer je bilo omenjeno, 
da je tajna drzavna policija nadzorovala 
mlade raziskovalce. Kot sta nam poznele 
povedali udelezenki konference iz Belo
rusije, je bil to pravzaprav obieajen 
postopek, kadar gre za stvari, povezane 
z raziskovanjem zgodovine. 

Poleg razprave 0 mladinskern razisko
vanju zgodovine je beseda nanesla tudi 
na evropsko zgodovinsko zavest med 
mladino. 0 neki enotni evropski zavesti 
ali 0 enakern nacinu zavedanja zgodovine 
ni mogoee govoriti. Zgodovinska zavest 
je samoumevno prezeta z nacionalnim 
elementorn. 

Konferenca je potrdila vsestranski 
pornen mladinskega raziskovanja. Pozi
tivne izkusnle, ki jih mladi raziskovalec 
pridobi med delom, so uporabne tudi na 
drugih podrocjih, ne Ie pri zgodovini. 
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KONFERENCA 
o IZOBRAZEVANJU 
UCITEUEV 
ZGODOVINE 
VATENAH 

Svet Evrope je v sodelovanju z grskim 
ministrstvom za izobraZevanje pripravil 
konferenco 0 izobraZevanju uciteljev. Na 
njej SO obravnavali tako izobraZevanje 
uciteljev do njihove diplome oz. uspo
sobitve za opravljanje poklica kot tudi 
njihovo poznejse dopolnilno izobra
zevanje. Potekala je v Atenah od 28. do 
30. septembra 2000, udelezili pa so se 
je po trije predstavniki iz vsake drzave. 
Navzoei so bili tudi predstavniki Pakta za 
stabilnostv Jugovzhodni Evropi in Unesca. 

V plenarnih delih konference srno po
slusali tri predavanja, od katerih bi izpo
stavil predvsem predavanje profesorja 
kartografije s solunske univerze Evan
gelosa Livieratosa. Predstavil nam je 
pomembne elemente, ki omogoCijo, da 
je neki zemljevid uporaben. Teh elementov 
je seveda vee, med njimi pa so najpo
membnejsi barYe (kaj zeli poudariti in s 
kater imi barvami) , grafieni simboli (ti 
morajo biti preprosti, prepoznavni in 
nezavajajoei, to pomeni, da vsi doloeen 
simbol razumemo enako) in citljiv tisk z 
ustreznim formatom in velikostjo erk. 
Predvsem so pomembne barYe, saj so 
te hkrati del vsebine (kaj je pomemb
nejse, kaj manj) hkrati pa razliene barYe 
povzroeajo razlicne nacine in stopnje 
percepcije . 

V plenarnem delu smo delegacije 
drzav udelezenk (Slovenija, Hrvaska, 
Bosna in Hercegovina, Makedonija, 
Romunija, Boigarija, Grcija in Turcija, iz 
Crne gore in Srbije pa so bili navzoei 
opazovalci) predstavile sistern izobra
zevanja uCiteljev za njihov poklic in 
poznejse trajno izobraZevanje. Siovenija 
je v tej predstavitvi izstopala, saj je imela 
edina izdelan in v praksi izvajan naCin 
dodatnega izobraZevanja in izpopolnje
vanja ueiteljev (seminarji, studijske 
skupine), poleg tega pa smobili edina 
drzava, kjer Ima ueitelj zagotovljeno 
posebno stevilo dni v solskem letu, 
namenjenih izobraZevanju in izpopolnje
vanju. 

Se m n a r 

Ena od delovnih sku pin je primerjala 
ucne naCrte. Vvecini driav, ki sodelujejo 
v Paktu za stabilnost. so bili ucni nacrti v 
zadnjih desetih letih posodobljeni . 
Vendar je slo to posodabljanje v razl icne 
smeri. Ponekod je to pornenilo zmanj
sanje vsebin iz politicne in vojaske 
zgodovine in vnos tem iz socialne, 
gospodarske zgodovine in morda tudi 
zgodovine vsakdanjega zivljenja. Drugod 
pa je slo preoblikovanje bolj v smer 
sprememb razmerja med nacionalno in 
obco zgodovino. Na tem mestu naj 
ornenim se enD razliko med ucnimi nacrti. 
Pravzaprav sta bili predstavljeni dYe obliki 
ucnega nacrta. Najprej naj omenim, da 
so vsi kronoloski. Razlika pa je, da 
nekateri socasno peljejo skozi cas tako 
nacionalno kot obco zgodovino. Drugi 
pa imajo ti dYe vsebini loceni in se jih 
predava v razlicn ih razredih. Taksen je 
npr. albanski ucni nacrt. V delovni skupini 
smo hitro opazili nekatere podobnosti in 
razlike. Tako smo se dogovorili, da bomo 
poskusali narediti podrobnejso pri
merjavo uenih nacrtov. Ta naj bi pokazala, 
kje so skupne tocke in kje so razhajanja. 
Razhajanja so najp090stelsa predvsem 
pri vrednotenju nekaterih dogodkov, ki so 
v doloceni drzavi in njenem uenem 
nacrtu prikazani npr. kot upornistvo, 
drugje pa kot boj za svobodo. Nena
zadnje bi bilo priporocljivo poenotiti 
uporabo lastnih osebnih in krajevn ih 
imen. Tu namrec prihaja do zmede, ko 
se isto osebo poimenuje z razlienimi 
vzdevki, kar povzroea zamenjevanje oseb. 

Druga delovna skupina je razpravljala 
o univerzitetnem izobrazevanju uciteljev 
zgodovine. Tu so bile Izpostavljene razlike 
v ucnih nacrtih na univerzi in strukturi 
predmetnika. Predvsem je bilo zanimivo 
vprasanje socasnosti al i zaporednosti 
pedagoskih predmetov. Del casa je 
skupina namenila tudi vprasalniku z 
naslovom "The Structure and Standars 
of Initial Training of History Teachers in 
South East Europe«, ki ga bodo izpolnile 
posamezne drzave. Vprasalnik zajema 
tako statisticne podatke 0 izobraZevanju 
uCiteljev kot tudi vprasanja 0 vsebinah in 
oblikah studija zgodovine v Jugovzhodni 
Evropi . 

Tretja delovna skupina Ie govorila 0 
izobraZevanju uCiteljev v casu sluzbo
vanja. Tu je s svojo obliko izstopala 
Siovenija, ki ima edina organizirane 
metode tovrstnega izpopolnjevanja in jih 
tudi redno izvaJa. 

Prihodnje leto naj bi Siovenija organi
zirala podoben seminar, vendar pa 
vsebina, kraj in cas se niso doloeenl. 

Maljai Ternovec 

ODRIMUANOV 
DOSLOVANOV 
(Vtis; z razstave) 
Uvod 

Za razstavo sem izvedel iz dnevnika 
Delo. Vabilo je obljubljalo prikaz vsako
dnevnega zivljenja na slovenskem 
ozemlju med 5. in 10. stoletjem, ,,1500 
arheo/oskih najdb, rekonslrukcij podob 
opreme prebiva/cev ledanjih dni ler video 
in racunalniske opreme. '« Dodatne 
informacije sem poiskal na spletni strani 
Narodnega muzeja Siovenije.' Clanek 
avtorja razstave dr. Timoteja Knifica 
poudarja zeljo Narodnega muzeja 
Siovenije, da sirsi javnosti s sodobno 
muzejsko razstavo predstavi tedanje 
prebivalce in se tako vkljuci v "sodobne 
arhe%ske tokove v Evropi". Razstava 
temelji na "raziskovalnih odkntjih« in 
prikaZe "arheoloske in pisne vire« ter z 
obnovitvijo predmetov in Ijudi orise 
"zivljenje v zgodnjem srednjem veku«.' 
Nadalje govori 0 obseznem razstavnem 
katalogu, ki bo z razlicno zgodovinsko, 
arheolosko, umetnostnozgodovinsko, 
antropolosko, numizmaticno in konser
vatorsko tematiko dopolnil obstojeco 
razstavo. 

Na spletni strani pogresam slikovno 
gradivo, saj bi taksna predstavitev 
razstave obetala mnogo bolj zanimiv in 
skrivnosten dogodek, ki bi pray gotovo 
pritegnil se mnogo vee obiskovalcev (npr. 
sliko rekonstrukcile nose slovanskega 
vojaka ali sliko zenske lobanje, ki jo je 
prebila kamnita krogla, izstreljena s 
praco). 

Obisk 
Razstava je obljubljala veliko, zato smo 

se po druzinskem posvetu odloCili, da si 
jo ogledamo. Najprej me je zmotilo dejstvo, 
da je katalog razstave se v pripravi, kar 
je sicer pogosta napaka nasih muzejev. 
Razstavni katalog je neke vrste zasebni 
vodic, ki opozarja na podrobnosti, 
znacilnosti muzejskih eksponatov in 
postavlja razstavljeno tematiko v sirsi 

1 Npi Kah)ot/danes Delo (30. september 20(0). SIr. 27. 
2 http:// .... WNn.;llmuz-lj SI 

3 Knllic. T ,Moo RIITl11.Jnl in S lova~ Prebrvalci na slovenskem 
OlCml)u med 5. in 10 stoleljetll (2.JurlIj - 9 rlO'Jember 20(0) 
jonhr.e] [Cllirano 30. seplembra 2(X)(); 2105J. Doslopno na 
URL naslovu h1lp/fwww Ilafmuz-Ij silslo/razJraz,hlml 
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zgodovinski kontekst. Poleg tega je 
spomin in trajen vir informacij, ki omogota 
tudi poznejsa potovanja skozi razstavo. 

Na zacetku so nas pozdravile stiri 
umetno preoblikovane lobanje. Nalepka, 
ki je na zalost zelo slabo vidna, nam 
prikazuje nacin, kako so s previjanjem 
glave v ranem otrosMJ dosegli zaZeleno' 
Lobanje nas opozarjajo, da vstopamo v 
nov svet, na temeljih katerega je nastala 
Evropa. 

Podobe iz vsakdanjega zivljenja 
govorijo 0 spreminjanju rimskega sveta 
v evropski srednjeveski svet. 

Zakladne najdbe orodja in velika orazja z 
Limberka nad Velika Racno (zacetek 5. stol.) 

Tako lahko vidimo obrt romaniziranih 
prebivalcev, njihov otroski svet (bozanske 
dojilje, igrace) , skrb za lepoto (nakit, 
fibule, glavnike), denar, mozaik. Njihov 
strah pred barbari se kaze v gradnji 
visinskih naselij. Upanje, da bo ta nemirni 
cas mini l , je razviden v zakladnih 
najdbah. Skriti bronasti zvonci, posode, 
zelezno orodje in orozje bodo omogocili 
laZji ponovni zacetek bivanja. V mitraizrnu 
in krscanstvu, ki si na razstavi gledata iz 
oci v oci. Postavitev opozarja na spopad 
teh dveh religij za prevlado v novo 
nastajajocem svetuS 

Osrednji del razstave nam prikazuje 
razkosje barbarskega sveta. Osem 
rekonstruiranih podob tedanjih Ijudi je 
vdihnilo zivljenje tej razstavi. Ali kakor je 
zapisal Joze Dezman' .Arhe%ska 
zgodba je pac predvsem zgodba 0 

Razstave 

Rekonstrukcije podobe langobardskega vojSCaka, 
pokopanega v SoIkanu (sredina 7. stol.) 

iiv/jenju, ki govori iz grobov. Vendar 
govorica iivljenja na lej razslavi preg/asi 
govorico grobov." 

Bizantinska slonokoscena skrinjica jz Pirana 
(prva polovica 10. stol.) 

Zanimiva je resitev, ki prikazuje duhovni 
spopad tega nemirnega obdobja. 
Rekonstrukcija slovanskega groba, ki je 
oznacen z nagrobnim kamnom, prica 0 

poganstvu. Nad grobom je na steni 
pripeta nagrobna plosCa skofa Gaudencija 
in z njim uveljavljanje krscanstva. Neko
liko stran opazuje spopad Mitra. 

Vse to prepletanje Ijudstev, in njihovega 
materialnega, duhovnega ter miselnega 
sveta dopolni zadnji del razstave, ki 
prikazu je multikulturalnost prostora. 
Prikazuje germanske (okrasne zaponke), 
slovanske (nakit). avarske (ostroge), 
ogrske in bizantinske najdbe na slo
venskem ozemlju. 

4 Late bi 5i proostavllali, ~e bi v vilrino poleg preoblikoyanih Iobanj dodall normalroo Iobanjo. Taka bi bi le delormacije ~e boIj vidne 
5 Npr Mlrcea Eliado v SVOII knjigi Zgodovirm rcl igioznih verovanj in ide]. doka.zuJc da je bit mllraizem resen konkurenl krscanstvu, ( 
Ellade M Zgodovma rcligloznih 'IClOvanj in ide) II, Ljubljana: DZS, 1996) 

I 
Kako nemirno je bilo to obdobje, prica 

razstavljena zenska lobanja, ki jo je 
prebila kamnita krogla, verjetno izstreljena 
s praco. 

Zelezna pasna spona, ko je bila najdena in po 
ciscenju 

K zgoraj povedanemu je treba dodati, 
da lahko poznavanje prebivalcev na 
slovenskem ozemlju med 5. in 10. 
stoletjem nadgradis s pomocjo racunal
niskega »ekrana«. Z dotikom ekrana se 
lotis lastnega potovanja in dopolnjevanja 
razstave. ' Upam, da bode omenjeno 
gradivo izdali na zgoscenki in jo ponudili 
solam (npr. v okviru programa Ro).' 

6 Detman J Na! KOS e¥fopsKe zgodOVine, Razstava Od Rimljal)()v do Slovanov Oelo (sobolna ptlloga), XLII (26 avgust 2CXXJ). Sir. 24 Emonski mescan 
7 Aa~unalnl!k1 ptogram nUOI 19 razll~nih tem, ki so moo seboj interakllvno povezanc 
8 Npr zgootenka Emona re plod sodelovanja moo Mestmm muzejefTI LtubiJana In ZASS (Plesn~r Gee ljudmila Ernona ICD·ROMI 
Ljubll3M Mestni muzeJ. ZRSS. 1999 
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Razstavo Od Rimljanov do Siovanov 
lahko cudovito vkljucimo v didakticno
pedagoski proces. Dopolnjuje ucne 
enote iz uvoda v zgodovino, anticnega 
sveta Rima in zgodnjega srednjega veka.' 

Celotna razstava nam prikazuje pomen 
arheologije za raziskovanje in pred
stavljanje zgodovine. Tezavnost njiho
vega dela je razvidna na dveh sllkah, ki 
prikazujeta zelezno pasno spono, v 
stanju, ko jo je arheolog nasel, in pozneje, 
ko je ze ociscena. Dijaki skoraj ne morejo 
verjeti, da gre za isti predmet. Podrocje 
numizmatike se bohoti ob razstavljenih 
zlatnikih, srebrnikih in bronastih kovancih. 
Razstavljena je tudi tehtnica za dolocanje 
vrednosti kovancev. Antropologija in 
zgodovina se srecata pri umetno obliko
vanih lobanjah. 

• • 
Vilma Brodnik 

Razstave 

Razstava obogati razlago rimskega 
sveta. Prikazuje njihov naein vsakda
njega zivllenja vse od Emonca prek obrti, 
nakita do igrac (slonokoscenih lutk) in 
mitraizma. 

Svet "barbarov" je srce te razstave. 
Rekonstrukcije podob Gotov, Lango
bardov in Siovanov (njihov videz je 
obnovljen s pomocjo arheoloskih najdb), 
ki razbijajo "holJywoodski mit" 0 barbarih 
kot podivjanih hordah s krvolocnim 
pogledom, zejnih krvi, neusmiljenih 
klavcih in posiljevalcih, vsi v zelezju 
oborozeni s sekirami in meei. Ob raz
stavljenih podobah izgleda "Conan the 
Barbarian" kot lik iz znanstvene fanta
stike. 

Pred nami stojijo navadni Ijudje, ki se 
borijo za prezivetje. Njihovi zgodovinski 
materialni ostanki pricajo 0 tem, da so 
bili poljedelci. Ostanki loncenine, nakita, 

VIZUMI ZA ZIVUENJE: 
PRAVICNI DIPLOMATI. 
Razstava v Muzeju novejse zgodovine v Ljubljani od 4. do 15. septembra 2000. 

V Muzeju novejse zgodovine v Ljubljani 
smo si lahko v prvi polovici septembra 
2000 ogledali gostujoco svicarsko 
razstavo z naslovom Vizumi za zivljenje 
in podnaslovom Pravicn i diplomati . 
Razstava je prikazovala fotografije in 
dokumente iz razlicnih arhivov pa tudi 
zasebnih arhivov druzin diplomatov 
razlicnih driav, ki so med drugo svetovno 
vojno pomagali resevati Jude pred 
nacisticno unicevalno rasno politiko . 
Stevilo vseh do sedaj znanih diplomatov, 
ki so kakorkoli pomagali Judom pred 
holokavstorn, zlocinom nad judovskim 
narodom, je bilo 88. Izraelska vlada pa 
je mnogim diplornatom, ki so se izkazali 
s clovekoljubjem, podelila tudi castni 
naziv "pravicnik med narodi". Koordi
natorica in pobudnica razstave je bila 
Agnes Hirschi, pastorka enega bolj 
znanih clovekoljubnih diplomatov svicar· 
skega rodu Carla Lutza, ki je leta 1944 
resil v Budimpesti pred genocidom njeno 
mamo in njo, sestietno puncko, in se po 

koncani drugi svetovni vojni z njeno 
mamo tudi porocil. 

Razstavljene fotografije in dokumenti 
nas popeljejo skozi enega najbolj crnih 
pojavov evropske (srednjeevropske) 
zgodovine, ki se je oplajal v dolgotrajni 
zgodovini antisemitizma , ki ji lahko 
sledimo v srednji vek . Jude so tedaj 
preganjali predvsem zaradi oderuskih 
obresti, zadolzenosti in gospodarske 
konkurence . Nepoznavanje njihove 
kulture in tradicije pa je prispevalo, da 
jim je Ijudsko praznoverje pripisalo se 
skrunjenje hostij in uporabo eloveske krvi 
pri verskih obredih. Odraz antisemitizma 
je tudi locevanje med judi in kristjani. Ze 
leta 1215 je bilo Judom ukazano, da 
morajo nositi znak 0, na koncilu v Baslu 
1434 pa so predpisali ustanavljanje 
posebnih judovskih cetrti , zametke 
zloglasnih getov. 

Judovska kulturno-verska drugacnost 
in gospodarska uspesnost je spodbujala 
antisemitlzem tudi v novejsih obdobjih. 

1 NarneSl0 poimenovanja h<.>lOlwvsl se v sodobni hlcraluri vse bol) uveljavllJ hebrelska ~'ah v pomenu umten)<llfl k.1tastIole 
(Aazprava Marle Vergillelle z naslovom Zgodovina Mev III kMlJkOV v knJlgl Woliganga Beoza Holokavst. In~lIlut za 
CMhzacllO in kullufO (ICK). LiubijaM. 2000. Sir 124) 

2 Wellgang Benz. Holokavsl. LCK. Ljublj3na 2000. sir 95 
3 ZIofurlka ob razstavl 

orodij govorijo 0 njihovem miselnem 
svetu in 0 razlikah med njimi. 

Sklep 
Razstava je ponudila veliko vee, kot 

sem od nje pricakoval. Nacin postavitve, 
izbor arheoloskega gradiva in rekon· 
strukcije Ijudi so dosegli , da je spre
minjanje rimskega sveta v evropski srednji 
vek zivo ter da diha svoje zivljenje. Raz
stava je bila na ogled v atriju Narodnega 
muzeja Siovenije do 9. novembra 2000, 
sedaj pa je del staine muzejske postavitve. 
Vzemite si cas in si jo oglejte. Ne bo yam 
zal. 

9 Pouturem na Slrokovni ~oli, kjer se pout uje zgodovina v prvem 
mdrugcm lelnlku v skupnem obsegu 140 Uf Upoo-abljam utbenik 
Siancia 8efzelaka ZgOOovlM 1 za lehni$ke in druge slrokovne 

'"'" 
• •••••••••••• 

V 19. stoletju so najbolj znani pogromi 
nad Judi v Rusiji (v letih 1881/82), ki so 
jim pripisali atentat na carja Aleksandra 
II. , v Franciji pa je antisemitizem odseval 
v Dreyfusovi aferi. Antisemitske elemente 
zasledimo tudi v porajajoci se rasist icno
nacionalisticni ideologiji razlienih avtorjev, 
npr. Joseph-Arthur de Gobineau jo ute· 
melji v Eseju 0 neenakosti cloveskih ras, 
ter politiki npr. dunajskega zupana Karla 
Luegerja . Iz idej srednjeevropskega 
antisemitizma je izsel tudi Adolf Hitler, ki 
je izdelal tudi nacrt "koncne resitve" 
judovskega vprasanja , kar so Judje 
poimenovall kot holokavst' , ki je dosegel 
tragicni vrh v nacisticnih rasnih zakonih 
in celicah smrti v koncentracijskih 
taboriscih . Nekateri govorijo celo 0 

industrializiranlh pokolih v taborisclh 
smrti.' V koncentracijska taborisca so 
zacele nacisticne avtoritarno·totalitarne 
korporativisticne oblasti Jude zapirati ze 
od leta 1933, z nOrnberskimi zakoni leta 
1935 pa so jim odvzeli vse drzavljanske 
pravice. Med drugo svetovno vojno je 
Hitler z vzpostavljanjem "novega reda" 
zacel mnozicno unicevati judovsko 
Ijudstvo tudi v osvojenih dezelah. Veliko 
resnicne elovecnosti in poguma pa so 
premogli posamezniki , ki so se uprli 
nacisticni politiki tretjega rajha in po
magali resevati pripadnike judovskih 
skupnosti po Evropi. Med njimi so lahko 
s svojim politicnim vplivom in ugledom 
vel iko pripomogli pray diplomati. Svi
carski konzul na Madzarskem Carl Lutz 
je s sodelavci resil kar 62 200 Judov.' 
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Znan je po tem, da je uvedel t. i. zaseitna 
pisma, vrsto prepustnic, katerih nosilci 
so bili pod svicarsko zasCito, in sku
pinske potne liste. Na en sku pin ski potni 
list je uvrstil tudi do 1000 Ijudi. Okoli 30000 
Judov iz Budimpeste, ki so bili pod 
svicarsko zaSCito, pa je uspel zavarovati 
pred deportacijo tudi z nastanitvijo v 
posebnih varovanih hisah. Zaseitna 
pisma so nato zaeele uporabljati pri 
resevanju Judov se svedske, spanske, 
portugalske in vatikanske diplomatske 
misije. Znan je bil tudi monsignor Angelo 
Rotta, ki je madzarske Jude reseval z 
izdalanjem zaSCitnih pisem in krstnih 
listov. NaJbolj znan pa je svedski diplo
mat Raoul Wallenberg. Prostovoljno se 
je javil v diplomatsko sluzbo prav s ciJjem 
resevati Jude. V sodelovanju s svedsko 
vlado in Amenskim odborom za vOJne 
begunce je uspel resiti okoli 100 000 Ijudi, 
ki Jim je izdal svedske potne Jiste. Usta
navlJal je tudi posebna zatoeisea, v 
katerih so bili Judje varni pred nacisti in 
strelieastimi krizi rnadzarskimi nacisti. 
Nacistiene in madzarske uradnike je tudi 
preprieevaJ, naj izpustijo Jude, in Jim celo 
ponujal podkupnino. Njegova usoda po 
vojni pa se vedno ni znana, saj je leta 
1945, ko so ga aretirali Sovjeti, izginil. 

4 Ziozenka ob razslavi 

Cvetka Bovha 

Tekmovan a 

Madzarske Jude je pomagal resevati se 
en svedski diplomat - Per Anger Pri 
resevanju madzarskih Judov se je izkazal 
tudi poljski odpravnik poslov Henryk 
Slawik, ki je Judom izdal vee kot 1000 
potrdil, da so kristjani, in jih tako resil 
smrti. Tako je prav budimpestanska 
judovska skupnost ena tistih, ki ni bila 
povsem iztrebljena. Pogled v statistiene 
podatke nam pokate, daje leta 1941 na 
Madzarskern zivelo okoli 742800 Judov. 
Po nemski okupaciji Madzarske leta 
1944 je bilo med majem in julijem 
pomorjenih v Auschwitzu 437 402 Ijudi. 
Diplomatski predstavniki Svedske, Svice, 
Portugalske, Spanije, Vatikana in pred
stavniki Rdeeega kriza so uspeli od maja 
1944 do osvoboditve januarja 1945 
zadrzati deportacijo 124 000 budirn
pestanskih JUdOV.4 

Nizozemec Jan Zwartendijk, sprva 
direktor Philipsa v Litvi in nato v. d. konzula 
je litvanske Jude reseval z izdajanjem 
vizumov. 

Arneriski vicekonzul v Marseillesu Hi
rarn Bingharn ml. je izrocal vodjem tabo
rise ponareJene dokumente, da so izpus
cali Jude, in jim nato omogocil pot na 
Portugalsko in v ZDA 

Portugal ski konzul v Bordeauxu dr. 
Aristides de Sousa Mendes je izdajal 

Tekmovanje iz znanja zgodovine 
za dijake gimnazij Celje, 
Siovenj Gradec in Velenje 

Ucitelji zgodovine na Splosni in 
strokovni girnnaziji Velenje ze nekaj let 
pripravljamo in organlziramo tekmovanja 
izznanjazgodovine. PlVotno smo projekt 
predvideli za dijake gimnazije, pozneje 
pa smo k sodelovanju pritegnili se dijake 
ostali sol Solskega centra VelenJe. Na tej 
stopnji se je pokazalo, da zaradi razlienih 
ucnih nacrtov in polozaja zgodovine v 
njih nivo dosezkov s tega podroeja ni 
primerljiv. 

Ta ovira nas nl uspela zaustaviti, kajti v 
nas je se naprej tlela zelja po sodelo
vanlu. Ko smo zam lsel predstavili na 
sestanku studiJske sku pine za zgodovino 
v Celju, smo zaznali interes za to 

aktivnost tudi med uCitelji drugih gim
nazij. Konkretno smo Jim povedali , da 
obstaja veliko zanimanje dijakov za 
tekmovanje in jih seznanili z nekaj prirneri 
nasih tekmovalnih pol. Pomemben je bil 
tudi podatek, da vse dijake nagradimo s 
priznanji za sodelovanje, naJboljsi pa 
prejmejo se knjizne nagrade. Za pripravo 
in udelezbo jim priznavamo tudi dolo
ceno stevilo ur za obvezne izbirne 
vsebine. 

IdeJa 0 sodelovanju gimnazij v tekmo
vanju iz zgodovlne Je zorela in koneno 
nasla ugodna tla v dogovoru med ucitelji 
gimnazlje Center Celie in Velenje. Z 
zdruzenirnt mocmi smo iskali temo, ki ne 

I 
vizurne 10 000 Judom in 20 000 be
guncem. Resll Ie tudl cesarico Zito in 
belgijsko vlado v izgnanstvu. Domaca 
vlada ga je zaradi te dejavnosti odpustila. 

Kitajski veleposlanik na Dunaju dr 
Feng Shan Ho je Izdajal vizurne Judom, 
ki so bezali pred nacisti po prikljuCitvi 
Avstrije k rajhu 

Poboj turskih Judov je prepreeil turski 
konzul na Rodosu Selahattin Ulkumen. 

Pri resevanju Judov pred holokavstom 
pa sta se izkazala tudi Siovenca Zora 
Piculin, ki so jl postavili tudi spomenik
drevo v muzeju holokavsta Yad Vasem v 
Jeruzalemu, in obrnejni policijski kornisar 
Uros Zun, ki je izdal prepustnice 16 
judovskim dekletom, da so lahko odpo
tovale v Palestino. 

Prav ti diplomati so pomagali v casu 
vojnih grozot, pogrornov in nasilja nad 
»manlvrednimi in drugacnimi« posa
meznlki, skupinami in celiml narodi z 
resevanjem eloveskih zivljenj ohranjati 
Ciovekovo dostojanstvo in upanje v bolj 
strpno in demokraticno druzbo. Sicer pa 
lahko se vedno aktualno misel pre
beremo v Talmudu, kjer pise, da kdor resi 
enG clovesko zivljenje, resi vse clovestvo, 
kar bi lahko v zvezi z resevanjern 
danasnjega palestinskega vprasanja 
veljalo tudi za Jude. 

ZGODOVINA 
4'<1('I"""""''Ik'P'CM 

bi bila povsem strogo solska, obenem 
pa bi pntegnila zanimanle dlJakov. Koncno 
srno se odlocili za terno Napoleon in 
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njegov cas. Vseskozi smo se zavedali, 
da zelimo predvsem vzpodbuditi aktivno
sti na tem podrocju v smislu druzenJa 
dijakov in uCiteljev, sele drugotni pomen 
pa bi imelo tekmovanje samo. 

TekmovaJna pola je nastala v sodelo
vanju uciteljev obeh gimnazij, organ i
zaciJa in izvedba tekmovanja pa sta bili 
zaupani nam uciteljem gimnazije Velenje. 
Vzpostavili smo stike z uCitelji preostalih 
sosednjih gimnazij in nJihov pozitivni 
odziv je bil hkrati tudi prijava za sodelo
vanje. V vecini primerov smo predcasno 
izvedli tudi solska tekmovanja, da smo 
lahko oblikovali ekipe za nadaljnje 
aktivnosti. 

V soboto, 11. marca 2000, se je v 
prostorih velenjske gimnazije zbralo 21 
dijakov in 6 njihovih mentorjev, ki so 
predstavllali 5 gimnazij (Center Celje, I. 
gimnazija Celje, Gimnazija Lava Celje, 
Gimnazija Siovenj Gradec, Splosna in 
strokovna gimnazija Velenje). Dijaki so 
resevali tekmovalno polo. Po kratkem 
druzabnem odmoru so se podali po 
grajskih stopnicah v muzejske zbirke 
Velenjskega Gradu. Medtem je skupina 
uciteljev po predlozenem tockovniku 
pregledala izdelke. V preostalem casu 
je stekel med mentorji konstruktiven 
pogovor 0 nadaljnjem delu. Vsi smo si 
bili enotni, da je bil zacetek dober in 
obetaven. Zeleli bi, da srecanja postane
jo tradicionalna, da so krajevno obar
vana, da se vsebinsko dopolnjujejo in da 
se krog udelezencev razsiri. Odziv men
tOCJev in dijakov je bil zelo pozitiven. Krog 
sobotnih aktivnosti s podrocja zgodovine 
v Velenju je bil zaklJucen s podelitvijo 
priznanj udelezencem in z obljubo, da 
bomo vztrajali na zacrtani poti. 

• 

Tekmovalna pala 

Tekmovanja 

Dobrodosli zgodovinarjil Zakaj ne judi mi? 
(Iz tekmovanja iz zgodovine za dijake gimnazij Celje, Siovenj Gradec in Velenje) 

Podelitev priznanj na solskem tekmovanju 
(SC Velenje, Splosna in strokovna gimnazija Velenje) 
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Tekm o v a nj a I 
Maja Kraigher 

KDOR HOtE /1/ NA DUNAJ ... 
... naj bere IGODOVINSKO KLASJE in sodeluje v 
natecaju za zgodovinski spis, h kateremu je 
mlade povabilo Izobraievalno zaloinistvo DIS. 

Pravzaprav nic vee, saj sta natecaj in nagradni izlet ze mimo 
- pa tudi Cisto tako ni bilo, saj je bil cilj izleta do razglasitve 
rezultatov skrivnost. A vse skupaj se je izteklo dovolj dobro, da 
je vredno kratkega porocila. 

V Ian ski drugi stevilki revije smo pisali 0 prvem natecaju, ki 
ga je zalozba razpisala ob izidu tretje knjige zbirke 
lGODOVINSKO KLASJE (to je bila Malova in Brodarjeva 
SKRIVNOST, IMENOVANA POTOCKA lIJALKA). Napovedali 
smo (na zeljo takratnih osmosolcev) razsiritev natecaja na 
srednje sole in naert tudi izpeljali, vendar se je izkazalo, da so 
tam obremenitve ocitno prevelike in zanimanje za dodatne 
dejavnosti uplahne. Odzvali so se skoraj izkljucno osnovno
solci, in to pray z vseh koncev Siovenije; najboljsi pa so bili 
prispevki iz Lenarta in Mosta na Soci. Bolj kot prvo leta je bilo 
cutiti angazma mentorjev - uciteljev zgodovine, pa tudi 
slavistov, ki so se z ucenci zares temeljito poglobili v 
obravnavani literarni deli, Tavcarjev roman IllA KONGRESA 
(s spremno besedo mag. Gorazda Starihe) in Kosmaceva 
GOSENICO (s spremno besedo dr. Ervina Dolenca). Nanju 
sta se namrec navezovali temi, ki sta bili na izbiro za spis: CAS 
DUNAJSKEGA VALCKA in IllA RESETK. Izid natecaja smo 
objavili 5. maja 2000 na prireditvi v Viteski dvorani Muzeja 
novejse zgodovine v Ljubljani, kjer so sodelujoci dobili knjizne 
nagrade, najuspesnejse pa smo - enako kot lani - povabili na 
nagradni izlet. 

Tokrat je bil cilj Dunaj , saj smo zeleli, da bi bila tudi ekskur.zija 
nekako povezana s tematiko enega od naslovov. Avstrijsko 

Na sticiscu Casov: stolp] mogoce Stefanove cerkve 
se zrcalijo v sleni sodobne zgradbe 

prestolnico smo 
si ogledali pod 
strokovnim in zelo 
prijetnim vodst
yom gaspe Irene 
BruckmOller, Slo
venke, zgodovi
narke in umetno
stne zgodovinar
ke , ki tam zivi ze 
dobri dYe deset
letji. Dan je billep, 
zanimiv in po
ucen, izkoristili 
smo ga tako re
koc do zadnje 
minute in se vrnili 
domov se bolj 
prepricani, da je 
taksno dozlvetJe 
za mlade naj
boljsa spodbuda 
za nadaljnje odkri
vanje zgodovine. 

Udeleienci ekskurzije na Dunaj 

Gospa Irena Bruck
mOiler nas je med 
ogledom dunajskih 
znamenitosti 
opozorila ludi na 
vrslo drobnih 
zanimivQsti, ki bi 
sicer oslale neo
paiene - kat na 
primer tale upodo
bitev starodavne 
legende na procelju 
t. i, 8asiliskenhaus 

Tudi v solskem letu 2000/2001 smo mladim ponudili v 
ustvarjalni razmislek dva naslova, povezana s knjigama, ki sta 
ze izsli: romanoma Mtona Ingolica GORELE SO GRMADE, 
za katerega je spremno besedo napisala zgodovinarka dr. 
Darja Mihelic, in Franca Sa/eskega Finzgarja GOS TAC MATEVZ 
s spremnim besedilom etnologinje mag . Helene Lazar 
Podlogar. Ce sodimo po dosedanjem odzivu na natecaj, se je 
zbirka lGODOVINSKO KLASJE v slovenskih solah ze kar lepo 
"prijela", ce pa je morda kdo vendarle se ne pozna, naj 
ponovimo: gre za literarna dela z zgodovinsko tematiko, ki naj 
bi mlade prepricala, da zgodovina se zdalec ni samo mnozica 
podatkov, letnic in podobne suhoparne sare, ampak zgolj in 
samo zivljenje. Strokovna spremna besedila, ki jih prispevajo 
ugledni slovenski zgodovinarji , arheologi, etnologi itd., pa 
osvetljujejo kraj in cas dogajanja in pomagajo bralcem umestiti 
zgodbe v resnicne zgodovinske okvire. 

••••••• 



I Tekmovanja 

Milena Globocnik 

IX. REGIJSKO SRECANJE MLADIH 
RAZISKOVALCEV GORENJSKE 

Tako kot v lanskem je tudi v solskem 
letu 1999/2000 regijsko sreeanje organi
zirala Srednja elektro in strojna sola 
Kranj. Kot je poudaril koordinator dela 
Mirko Meglie, se je raziskovalna dejavnost 
srednjih sol na Gorenjskern ze uveljavila. 
Vsako leto se poveeuje stevilo mladih 
raziskovalcev in tudi raziskovalnih nalog 
na kar 23 strokovnih podrocjih. 

Na predmetnern podrocju zgodovine 
je bilo prijavljenih 14 raziskovalnih nalol) 
iz sedmih gorenjskih srednjih sol: SEUAS 
Kranj (Srednja ekonomsko in upravna 
administrativna sola Kranj) , Srednja sola 
Jesenice, Srednja mlekarska in kmetijska 
sola Kranj ter girnnazije z Jesenic, iz 
Kranja in Skofje Loke. 

Za vee kot polovico nalog lahko trdimo, 
da so bile narejene na zavidljivem 
strokovnem nivoju z zelo zanimivimi in 
izvirnimi naslovi. Ocenjevalna kornisija, 
ki so jo sestavljali profesorja zgodovine 
Jerca Kebe SESS Kranj in Janez 
Globocnik SETS Radovljica (Srednja 
ekonornska in turistiena sola) ter arheo
log Andrej Valic , je imela zato zelo 
zahtevno delo, saj je bilo tezko izbrati tri 
najboljse naloge , ki imajo pravico 

sodelovati na drzavnem sreeanju. 
Odlocale so nianse. Preprieljivejse so bile 
tiste naloge, ki so imele dovolj dobro 
oblikovan problem, ki so se predstavile 
s kakovostno in izvirno hipotezo, pri 
katerih so bile uporabljene primerne 
raziskovalne metode, ki imajo uporabno 
vrednost in ki se koneajo z dobro analizo 
in sintezo. Pray tako pa ni bil nepcmemben 
koneen nastop avtorjev nalog. 

Vrstni red na/og 
Zmaga la je raziskovalna naloga 

Elektrarne na Dravi nekoc in danes. 
Avtor je bil Primoz Filipie, SESS Kranj, 
mentorica pa Andreja Valie - Zupan, 
profesorica. 

Naloga zajema veri go vseh dravskih 
HE. Te so Dravograd, Vuzenica, Vuhred, 
OZbalt, Fala, Mariborski otok, Ziatolieje 
in Formin. HE so opisane od izgradnje 
do danes. Naloga predstavlja zelo lep 
prerez dela gospodarske zgodovine, ki 
je v solski zgodovini se vedno zapo
stavljena. 

Drugo mesto je zasedla naloga z 
naslovom Razvoj straiiskega dvorca 

skozi tisocletje Straiisca. Avtorici sta 
bili Ana Rozman in Ines Svegelj SEUAS 
Kranj, mentorica pa Irena Rahotina, 
profesorica. 

V tej raziskovalni nalogi je bila pred
stavljena zgodovina straiiskega dvorca 
v tisocletju Strazisca Posebej sta se 
avtorici poglobili v izvor in nastanek 
dvorca. Dobili sta mnogo pcdatkov 0 

pcmembnejsih lastnikih, za konec pa sta 
opisali danasnji dvorec. 

Tretje mesto je pripadlo nalogi z 
naslovom Spomeniki I. svetovne vojne 
na Gorenjskem. Avtorji so bili Kolja 
Dezman, Miha Kolenc in Spela Ropret 
SESS Kranj, mentorica pa Andreja Valic 
- Zupan, profesorica. Naloga je zelo 
izvirna saj obravnava pravzaprav enG od 
zamoleanih obdobij nase polpretekle 
zgodovine. Obravnava pcslikave spcme
nikov prve svetovne vojne na Gorenj
skem, vsebuje seznam padlih, opis 
rnotivov in poslovnih napisov na spo
menikih. Naveden je tudi popis stevila 
zrtev po posameznih gorenjskih krajih. 

Tudi pri veeini drugih nalog bi nasli 
rnarsikaj zanimivega, izvirnega, novega 
pa tudi uporabnega. 

• ••••• 
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Spostovane uciteljice 
in ucitelji zgodovine! 

Obveseamo vas, da je za zgodovinsko strokovno 
ekskurzijo z naslovom Po sledeh kretsko-mikenske in 
klasiene grske civilizacije se nekaj prostih mest. Ce si 

zelite in situ ogledati arheoloski park v Heraklionu, 
minojsko palaeo v Knososu, najdaljso sotesko Evrope 

Samario, najpomembnejse sredisee egejske 
civilizacije v Kikladih na Santorinu z najdbami iz 

Akrotirija in Mikene, pa tudi Delos, atensko akropolo 
ter Delle izpolnite prilozeno prijavnico in jo posljite na 
naslov Vilma Brodnik, ZRSS OE Ljubljana, Parmova 
33, 1000 Ljubljana, kjer lahko dobite 0 ekskurziji tudi 

podrobnejse inlormacije. 

Vljudno vabljeni! 

4 _____________________________________ ...L.._ 

Prijavnica k udelezbi na zgodovinski strokovni ekskurziji 
Po sledeh kretsko-mikenske in klasicne grske civilizacije 

Potrjujem udelezbo na zgodovinski strokovni ekskurziji 
Po sledeh kretsko-mikenske in klasiene grske civilizacije. 

Ime in priimek udelezenca/ke (tiskano).· __________ _ ______ -;;---=,=. 

Sola (ime, toeni naslov s postno stevilko) : ____ ______ _ 

_ntadmin
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I Navod la avlor em n avlor 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 Ciankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole, to je 16 strani oz. 30.000 znakov; 
2. prispevki naj bode 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 izvleekom, sinopsisom v obsegu 

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

Literatura: 

Simoniti, V. 1990: Turki so v dezeli ze. Mohorjeva druzba. Celje. 
Dular, A. 1998: Obrtni dom v Metliki. V: Zgodovinski casopis. Ljubljana. St. 3. 

Viri: 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Rokopisne knjige 117, Cod. 111/72 in Cod. 111/73. 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Reg. 1,2211, fascikel 2060, 64 Vojna. 

Navajanje opomb: 
Opombe lahko navajate med besedilom npr.: 

Nevarnost vnovicnega vpada pa v tern letu se ni minila. 8. maja je Ferdinand pisal v Ljubljano, da je vnovic t>rislo vee 
obvestil, ki govorijo 0 moznem velikern turskem vpadu, razdeljenem v vee krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in Stajersko. 
(Simoniti, str. 119). Na koncu clanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu. 

ali pod erto: 

clanek: 
1. E. Dolenc, Siovenska kulturna politika v prvi Jugoslaviji, v: Zgodovina v soli, Ljubljana 1998, s1. 1, str. 17-20. 

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

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

5. elanke in prispevke lahko opremite tudi s shemami, zemljevidi, barvnimi in crno-belimi fotografijami, 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; 

6. za lektoriranje prispevkov bo poskrbelo urednistvo; 
7. kratice, ki jih navajate v prispevku, pri prvi omembi ustrezno pOjasnite, lahko v oklepaju poleg kratice ali pa v ustrezni 

opombi; 
8. pri porocilih in ocenah razliene literature in didakticnih gradiv s podrocja solstva v naslovu navedite ime in priimek avtorja 

obravnavane publikacije oz. didakticnega gradiva, toeen naslov publikacije oz. didakticega gradiva, zalozbo, 
kraj in leto izdaje, stevilo vseh strani obravnavane publikacije, stevilo slik (barvnih in erno-belih), shem, zemljevidov ipd., 
pri didakticnih gradivih pa glavne znacilnosti, npr. pri CD-ROM-ih stevilo gesel, avtorja, zaloznika in kraj ter leto izdaje; 

9. vse prispele clanke recenzirajo ciani uredniskega odbora, odgovorni urednik pa je zadolzen, da avtorje obvesti, ali so 
prispevki ustrezni za objavo ali zavrnjeni; 

10. elankov, prispevkov in nenarocenega grad iva ne vracamo; 
11 . prispevke posljite na disketi z oznaeenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu; 
12. besedilo na disketi in izpisu na zacetku opremite z vasim imenom in priimkom, akademskim oz. strokovnim nazivom, 

imenom in naslovom ustanove, kjer ste zaposleni, z vasim domacim naslovom, posto s post no stevilko, EMSO-m, 
stevilko ziro racuna, tocnim naslovom banke, kjer imate odprt ziro racun, davcno stevilko in stevilko telefona, na kateri 
ste dosegljivi; 

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



r 
Danijeia TrSkan, 
magistra, profesoricazgcdovine in francoskega jezika, 
GimnazijaBeiigrad, Periceva4, Ljubljana 

METODA DELA Z BESEDILI 
PRI POUKU ZGODOVINE 

Namesto ucbenika in zvezka uporabljajo disketo; racunalniski pouk je tako tudi 
pomemben dejavnik v projektu Zdrava sola, 

Ucenci so nad racunalniskim poukom navduseni, saj prinaSa prijetno in koristno 
popestritevv sicer preteino klasicnem nacinu izobraievanja, 

: Rajko Bratoi, 
Avtorica predstavlja metodo deta z zgodovinskim besedili pri pouku zgodovine, 

Clanekvsebuje dva nacina uporabe zgodovinskih besedil s konkretnimi primeri, ~ 
spodbujajo razvjanje krititnega misljenja ter spretnosti analize, sinteze in vrednotenja, 
Anketni odgovori ucencev pa tudi prikazujejo, da je ta metoda dela nujno potrebna v ' 
srecnji soli, saj prispeva kboljsemu razumevanju zgodovinskega dogajanja, navaja : 
pa tudi k natancnemu branju ter k pravilnemu pojasnjevanlu zgodovinskih pisnih 

, doktor, redni profesor, 
Oddelek za zgcdovino na Filozofski fakutteti v Ljubljani, ASkerceva 2 

SOCIALNI VIDIKI SIRJENJA KRSCANSTVA 
11.-3. stoletje) 

virov, Avtor predstavi ob kljucnih virih glavne razlike med pogansko in krscansko 
, druibo v 2, in 3, stoletju (moraine norme, zavracanje nekaterih poklicev, 
: abstinenca pri vecjem delu manilestacij javnega iivljenja, drugacne predslave 

Mojca Lazar, Doberlet, ' 0 ureditvi druibe) , nato pa glavne ocitke poganske druibe ria racun krscanstva, 
predmetna uciteljica angleskega jezika in zgodovine, uciteljica svetovalka, ' tako liste iz kultiviranih krogov (ateizem, rusenje tradicij) kol one iz niijih 
OS Ivana Canka~a, Trg Franca Fakina 8,1420 Trbovlje ' druibenih plasti (odvralnost krscanskih verskih obredov, krivda za vse nesrece 

SKOZI DESET TABORISe _ in tegobe), 

DELO Z BESEDILOM 
Skozi rlesellmise je izpoveG slovenskega oiicirja, slikarja 0 izgubi svobode med ' la' rk Laz " 

d t 'p dl 'ban d ' t' kat' 'bod ," 0 areVlC, rugo sve ovno vOlno, re agam razgl e elavnos I, s enml 0 ucenCI d kt.... tv ' cd I 
.. I' 'b I ' I ' b t' t ,,, "I" 0 or, Vlsil znaJns en! s e avec, ralVllalsvoie rane, plsne, su,ne,govomesposo nOSI erseso"""nOUcll' l'l'tut "cd ' K 'tr 11000L' bl' 

pomembnih zgodovins~h dejstev, ns I za novelso zg OVlno, ongresnl 9 , IU lana 

Dusica Zupancic, 
profesorica zgodovine in pedagogike, uciteljica mentorica, 
Srednja lesarska sola, Kidriceva 59, 42420 Skofja Loka 

PRIKAZ UCNE URE NA TEMO BIVALNA 
KULTURA V GOTIKIIN RENESANSI 

GOSPODARSKE PRELOMNICE V CASU PRVE 
JUGOSLOVANSKE DRiAVE 

V razpravi avtor obravnava gospodarske ucinke vstopa v Jugoslavijo, 
: vel ike gospodarske krize tridesetih let in druge svetovne vojne na slovenskih 
, tleh, 

Avtorica je v Cianku prikazala primer ucne ure, ki zdruiuje zgodovino in lesarsko ' A k Vid .. M'kl , .. 
slroko, Dijaki ob odlomku videoposnetka, kriianki in delovnih listicih spoznajo ' dnkta I OVlC' ItvavclC, t ' 

h'stv ' b' I kult t'k' ' 0 Orlca, znans ena sve nlca, 
po lOin Iva no uro go I e In renesanse, Institut za novejSa zgcdovino, Kongresni trg 1,1000 Ljubljana 

KRATEK ORIS KORPORATIVIZMA NA 
Ljubica GoriCanec, SLOVENSKEM 1929-1941 
predmetna ucrteljica geografije in zgcdovine, uciteljica svetovalka, IdNgi del) 
OS Franca Lesnika-Vuka, Mariborska c, 4, 2312 Orehova vas V prvem delu prispevka je na kralko predstavljeno s teoreticnih vidikov 

RAZMISWANJE 0 UPORABI RAeUNALNIKA PRI bistvo korporativne idele in pomen stanovvdruibeni in gospodarski,preobraz?i. 
POUKU ZGODOVINE : Zatem so v grobem onsam pnmen korporatlvlzma v Italll!, Nemcll!ln Avslnl' 

" , ,,' ' V drugem delu pa so prikazane nekalere znacilne organizaci je v katoliskem 
Racunalmskl pouk Ie za,mmlv" drugacen In pray poseben, Kiikovoslna ucna ura , taboru na Siovenskem 1929-1941 ki so stanovsko idejo vnasale v program 

zahteva veliko pnpravod uCltella In makslmalno sodelovanle ucenca, V razmeroma ' , , I'c C' k s I' 'c t' 
kralkem Casu ucenci usvojijoveliko manja, ki je tudi trajnejse in kakovostnejse, : In 10 na raz I ne na Ine pos u a e uresm eva!. 

: Francek Lasbaher, 
, profesor angleskega in nemskega jezika, 
, lavod Republike Siovenije za solstvo, predstojnik OE Siovenj Gradec, 
: Meskova 2, 2380 Siovenj Gradec 

ZNAMENITA SREDNJEVESKA LlSTINA V 
SLOVENJGRADCU 

Siovenj Gradec, z letnico napredovanja v meslo 1267 enD najstarejsih 
: mest, je bilo kot sredisce zemljiskega srednjeveskega gospostva tako 
, pomemben kraj, da so tudi tu potrjevali luksemburiansko-habsbursko dedno 
: pogodbo iz leta 1364, 

, Zora Torkar, 
: magistra, visja kustodinja, 
, Kulturni center Kamnik - Muzej, Muzejska pot 3,1241 Kamnik 

PREDSTAVITEK KULTURNEGA CENTRA KAMNIK 
Kulturni center Kiimnik strokovno pokriva domialsko-kamnisko obmocje 

, V gradu Zaprice ime osrednje stalne in obcasne muzejske razstave: zbirko 
: upognjenega pohistva, razstavo 0 kamniskem mescanstvu v 19, stoletju, 
, skansen luhinjskih kasc, lapidarij, Galerijska zbirka Miha MaleS<! ima svoje 
: prostore v hisi na Glavnem trgu v Kamniku, Pedagoske dejavnosli vkljucujejo 
, strokovna vodstva za razlicne starostne sku pine, 30-minulno multimedijsko 
: predstavitev, obcasne delavnice za predsolske in osnovnosolske otroke, 
, predavanja in glasbene vecere za odrasle in srednjesolsko mladino, 

~ 
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Naroi'ite ga lahko pisno, po telefonu ali faksu na naslov: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOLSlVO, 
PolJanska 28, 1000 LjublJana, tel. 061/30 05 100, fax: 30 as 199, e-poSta: Maja.Hribar@guest.arnes.si 
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