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Muzej novejse zgodovine Slovenije
Celovska cesta 23
Ljubljana

vabi na razstavo
IZSELJENEC - Zivljenjske zgodbe
Siovencev pO 5vetu,

ki bo odprta od 24. oktobra 2001 do 15. aprila 2002.
S pomocjo muzejskega, arhivskega in knjiznicnega gradiva bomo predstavili 27 zanimivih
zivljenjskih zgodb izseljencev, ki so zaradi razlicnih razlogov odsli oziroma bili izgnani
z doma. Zgodbe se navezujejo na obdobje od 19. stoletja naprej. Marsikateri Slovenec
je v novi domovini postal znan misijonar, uspesen gospodarstvenik, znanstvenik,
kultumik, umetnik, vojak in se kaj. Z razstavo zelimo izpostaviti posameznika, ki je
zivel - in se vedno zivi - kot del mnozice, ki jo poznamo pod skupnim imenom:
slovensko izseljenstvo. Nas namen ni v izpostavitivi sarno znanih Slovencev (misijonarja
Friderik Irenej Baraga in Ignacij Knoblehar, znanstvenik Ivan Zmavc, pustolovec Janez
Planinsek, gospodarstvenik Janez Hlebanja, slikarka Bara Remec, reZiserka Alenka
Auersperger ...), ampak v predstavitvi usod "navadnih" ljudi, ki so sestavljali vecinski
del izseljenske mnozice.
Razstavo bo spremljala bogata scenska in zvocna postavitev. Skupaj z 19 avtorji
bomo izdali tudi zbomik v katerem bodo predstavljene zgodbe z razstave.
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Biljana Frece

GRKI - NEKOC IN DANES
V solskem letu 1999/2000 smo se na nasi soli lotili
prenove kulturnih dni . Zamisel za izvedbo kulturnega dne
z naslovom Grki - nekoc in danes je nastala kot posledica
lastnega razmisljanja, kako je znanje iz zgodovine ucencem
temelj za nadaljnje delo in raziskovanje. 8 projektom sem
hotela ovreci vse prepogosto misel, »da je zgodovina veda,
ki muci zive«, in pokazati snov zgodovine na drugacen
nacin.
Razumeti sedanjost, pomeni poznati in razumeti preteklost. Zato je bil namen kulturnega dne prikazati srecanje
stare antike in danasnje Grcije in spoznanja, kaj vse so
nam stari Grki dali: od pisave, arhitekture, literature, filozofije ,
matematicnih in fizikalnih zakonov do gledaliskih in
olimpijskih iger.
8plosni cilji:
• ucenci uporabijo znanje iz zgodovine pri konkretnih
primerih ,
• navajajo se na samostojno deja in iskanje literature ,
• izrazajo likovne, glasbene, igralske , tehnicne sposobnosti ,
• dosegajo medpredmetno povezavo znanj,
• krepijo si samozavest.
Pri razmisljanju, koga pritegniti k sodelovanju , sem se
zavedala, da je zgodovina veda, ki se povezuje z druzboslovnimi, vse premalo pa z naravoslovnimi vedami. Pray
zaradi tega sem povabila k sodelovanju ucitelje z obeh podrocij. Cilj mi je bil doseci cim vecjo medpredmetno povezavo, kar daje car ustvarjalnemu delu.
grska pokrajina in turizem

grski miti in bogovi
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t
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Na novo obliko dela je bilo treba pripraviti tudi ucence .
Vsaki od petih oddelcnih skupnosti sestega razreda sem
predstavila vseh enajst delavnic. Ucenci so se nato sami
odlocali glede na svoj interes, v kateri delavnici bodo
sodelovali . Najvec prijavljenih je bilo v racunalniski in v
tehnicni skupini ter v skupini , ki se je ukvarjala z grsko kuhinjo.
Zaradi omejitve stevila ucencev v posameznih delavnicah
sem morala nekatere tudi prerazporediti, vendar sem cim
bolj upostevala njihov interes.
Ucenci so v delavnicah delali tri solske . 8 petimi ucitelji
sem se dogovorila, da njihove sku pine pripravijo vprasanja
za kviz. 8ama sem pripravila vprasanja, ki so jih ucenci sami
izbrali, jih uskladila in ostevilcila za tekmovanje.
Porocila 0 poteku dela v posameznih delavnicah so
pripravili mentorji vseh enajstih delavnic .

GRSKI MITIIN BOGOVI,
mentor Andrej Gobec, ucitelj zgod. -zem.
Cilji:
- ucenci razsirijo spoznanja 0 grskih bogovih,
- poznajo delovanje bogov in njihovo povezanost z
navadnimi smrtniki na Zemlji ,
- razumejo pomen bogov in legend za razlago vsakdanjih
ali redkih naravnih pojavov.
Ucenci so spoznali nekaj mitov iz anticne Grcije (kolikor
je pac dovoljeval cas) in iz njih izluscili nacin delovanja
grskih bogov. Za uvod so si ogledali diapozitive 0 bogovih
stare Grcije . Nato smo pregledali literaturo 0 raziskovanih
temah in se skupaj odlocili , katere mite in legende bomo
podrobneje spoznali. Ceprav so v skupini sodelovali
zivahnejsi decki, ob usodah Herakleja , Pandore , Oedala
in Ikara, Peloposa, Jazona, Faetona , Tantala in drugih ni
bilo sledu 0 kakrsnemkoli nemiru in nedisciplini.
Nasprotno: zgodbe so jih vse zelo prevzele, dodatno pa
so nanje naredile mocan vtis se ilustracije v nekaterih
knjigah.

literarna delavnica

grska kuhinja
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grski matematiki
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olimpijske igre
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likovna delavnica

glasbena delavnica
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grska arhitektura - grska hisa

dom in druzina

~

modni kreatorji
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Zamislila sem si 11 ustvarjalnih delavnic.
Priprave so potekale yes mesec. Z ucitelji sem se tedensko
srecevala in dogovarjala 0 pripravi samega dela. Poleg ze
omenjenih ciljev si je vsak ucitelj postavil se konkretne cilje
za izvedbo svoje delavnice.

Kaj skriva Pandorina skrinjica?

Ucenci so izdelali plakate na teme: grski bogovi , znacilnosti grskih bogov, junaki grskih mitov in legend . Z vprasanji iz mitologije so sodelovali na kvizu.
Oelo ucencev v skupini ocenjujem za zelo uspesno, kljub
temu da za obdelavo tako obsirne in zanimive tematike tri
solske ure vsekakor ne zadostujejo.
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GRSKA POKRAJINA IN TURIZEM,
mentorica Martina Lorger, uciteljica zem.
Cilji:
- ucenci opisejo naravne in druzbene pogoje za razvoj
turizma v Grciji,
- ovrednotijo pomen stare anticne kulture za razvoj danasnje turisticne dejavnosti,
- poiscejo najbolj obiskane turisticne kraje v Grciji.
oelo je potekalo v skupinah s poprejsnjim frontalnim uvodom. Ucenci so predstavili najbolj znane turisticne kraje in
njihove znamenitosti . Izdelali smo tudi program potovanja v
Grcijo. Zgodovina nam je pomagala, da smo spoznali, da se
bolj kot drugod po svetu ravno v turizmu Grcije prepletata
ter dopolnjujeta preteklost in sedanjost.
Na predstavitvenih plakatih so ucenci s pomocjo literature in zbranega slikovnega gradiva predstavili najbolj zanimive turisticne kraje v osrednji Grciji , na Peloponezu in
seveda tudi Atene. Nasa vprasanja pa niso bila pretezka za
tekmovalce .
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in
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oEMOKLEJEV MEt - vedno preteca nevarnost
SIZIFOVO oELO - prazno , naporno deja brez konca in
upanja na uspeh
Tretja skupina se je lotila ustvarjalnega pisanja, intervjuja z
Odisejem , ki se je ravnokar mudil v Sioveniji.

GLASBENA DELAVNICA,
mentorica Mateja Skorja, uciteljica glas. vzg.
Cilji:
- ucenci se spoznajo s pomenom glasbene umetnosti v
anticni Grciji,
- ogledajo si slike anticnih instrumentov,
- zaigrajo grsko Ijudsko pesem Nabiralec biserov in jo
spremljajo z razlicnimi instrumenti.
Glasba je bila v anticni Grciji zelo pomembna. Platon je
dejal: »tim boljsa je glasba v drzavi, tem boljsa je drzava.«
Zato je bila glasba eden glavnih predmetov v soli. Ucenci so
morali peti v pevskem zboru, poznati dela raznih pesnikov in
igrati vsaj en instrument.
V glasbeni delavnici smo spoznali glasbo in instrumente
iz anticne Grcije . Podobno kot stari Grki smo raziskovali tone
in izdelali instrumente iz steklenic, ki smo jih s pomocjo
polnjenja z vodo uglasili na dolocene visine.
Z izvedbo pesmi smo se predstavili sosolcem na kvizu.

Grcija - bogastvo kulture in zgodovine.

LlTERARNA DELAVNICA,
mentorica Petra Klenovsek, uciteljica slov. j.
Cilji:
-

ucenci spoznajo grski alfabet,
zberejo anekdote 0 znanih osebnosti iz grske antike,
razlozijo frazeme,
napisejo intervju z Odisejem.

Skupina ucencev je bila razdeljena v tri manjse skupine.
Prva je iskala podatke 0 grski pisavi alfabetu (pismenke).
oruga skupina se je poglabljala v stalne besedne zveze
anticnega izvora. 0 izvoru dane fraze so se najprej poucili iz
predlozene zgodbice (bajke), nato pa so frazo poiskali se v
Siovarju grske in rimske mitologije, Siovarju tujk in SSKJ-ju.
Iz Enciklopedije citatov, Ziatih pravil zivljenja ter Ljudskih
modrosti so iskali izreke slavnih starih Grkov in najiskrivejse
tudi zapisali.
Primeri zapisa fraz ali stalnih besednih zvez, ki so jih ucenci
zapisali na plakatih:
AHILOVA PETA- slaba stran, ranljivo obcutljivo mesto
ARIAoNINA NIT - vodilna nit, resilno sredstvo, ki pomaga
najti izhod iz tezav

Pri izvedbi nas je namucil 7/8 taktovski nacin , ki nam ni blizu , je pa
znacilen za grske pesmi.

ARHITEKTURA - GRSKA HISA,
mentorica Anita Drnovsek, uCiteljica lik. vzg.
Cilji:
- ucenci ponovijo znanje 0 grski arhitekturi,
- preucijo grsko hiso,
- izdelajo maketo.
Znanje ucencev iz zgodovine nam je bil temelj za pregled
znacilnosti grske arhitekture. Spoznali smo tudi osnovne
arhitekturne elemente, kot so stebri, reliefi ...
Pri izdelavi makete smo se odlocili za hiso »bogatejsega
mescana«, obliko, videz in razporeditev smo nasli v strokovni
literaturi. Hiso smo izdelali iz lesenega in papirnatega
materiala. oelo je ucence motiviralo in od njih zahtevalo dobro
mero iznajdljivosti in rocnih spretnosti.
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Tematika je bila zelo siroka, zato smo se z ueenci veliko
pogovarjali. Na splosno so poznali znaeilnosti zivljenja v
stari Greiji , ker so se 0 tem ueili pri urah zgodovine. V
ospredje so prisle teme 0 druzini in medsebojnih odnosih,
solanju, polozaju otrok in zensk v Greiji, 0 vsem tem je
potekala razprava. Otroska razmisljanja so bila prav izvirna.
Ugotovila sem, da veliko vedo, zelo dobro razmisljajo, da pa
se med seboj zelo razlikujejo. To je tudi prav, v razlienosti je
bogastvo.

LlKOVNA OELAVNICA,
mentorica Alijana Zakonjsek, uciteljica lik. vzg.
Cilji:
Maketo smo ob koncu kultumega dne z veseljem postavili na razstavno
mesto.

MOONI KREATORJI,
mentorica Mojca Povse, uciteljica slov. j.
Cilji:
- ueenci spoznajo modo starih Grkov (obleko, materiale, iz
katerih so bila izdelana njihova oblaeila, frizure , nakit,
obutev),
- izdelajo oblaeila, obutev, frizure in se s svojimi izdelki
predstavijo sosolcem.
Priprave na deja »modnih kreatorjev« so se zaeele ze
nekaj dni prej, saj je bilo treba zbrati materiale za oblaeila.
En ueenec je doma izdelal tudi nekaj primerkov obutve,
zbrali so tudi razne »modne dodatke«. Pred praktienim
del om smo pregledali literaturo in si ogledali primerke
posameznih oblaeil. Ugotavljali smo, kaksne materiale so
uporabljali za oblaeila, kako so se oblaeili premoznejsi in
kako revnejsi sloji. Z delom ueencev sem bila zadovoljna, saj
so vsi sodelovali ne glede na sposobnosti, kajti delo je bilo
praktiene narave.

- ueenci se seznanijo z razlienimi oblikami grskih vaz,
- spoznajo razliene sloge vaznega slikarstva,
- v dvojicah poslikajo dvodimenzionalni osnutek grske vaze.
V tej skupini so se ueenci seznanili z razlienimi oblikami
grskih vaz. Grki so izdelovali vaze v razlienih oblikah, odvisno
od tega, za kaksno rabo so bile, npr.:
- posode za hranjenje vina, vode, olja (mafore , pelike,
hidria),
- posode za parfum, olje in kozmetiko (piksis lekitos ... ),
- vrei za nalivanje vina (oinohoe, olpe) ...
Ueenci so spoznali tudi razliene sloge vaznega slikarstvaod geometrijskih vzorcev, orientalskih motivov do ernih in
rdeeih figur.
Po teoretienem delu so v dvojicah poslikali dvodimenzionalni osnutek grske vaze na papir v tehniki nepravega batika.

Poslikava se je uporabila za sceno pri kvizu in na razstavi .

OLIMPIJSKE IGREJ
mentor Viii Ravnikar, ucitelj rac.
Cilji:
Ponosni smobili, da sta voditeljici oblekli nase kreacije.

OOM IN ORuiINA,
mentorica Jelka Oornik Binder, pedagoginja
Cilji:
- ueenci spoznajo naein zivljenja v stari Greiji,
- spoznajo razlike med vzgojo danes in nekoe v Greiji,
- pogovorijo se 0 polozaju zensk in otrok druzini.

- ueenci iseejo podatke na CD-ROM-u Zgodovinski easovni
trak,
- s pomoejo interneta zbirajo podatke 0 novejsih olimpijskih
igrah,
- izdelajo plakata in primerjajo igre nekoe in danes.
V skupini smo uporabljali Zgodovinski easovni trak. Z
njegovo pomoejo so iskali podatke 0 grskih olimpijskih
igrah. Ueenci snov poznajo, tudi deja z raeunalnikom in
programom jim nista bila novost, ker so ga pri urah
zgodovine ze uporabljali. Malo vee tezav je bilo pri zbiranju
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podatkov s pomocjo interneta. Zbrane podatke so uredili in
izdelali plakat ter pripravili vprasanja za tekmovalce.
Sodoben razvoj tehnologije zahteva uporabo racunalnika
v soli. Stem je treba seznaniti ucence pri vseh predmetih in
tudi zgodovina ne sme zaostajati.

GRSKI MA TEMA TIKI,
mentorica Betka Slapsak, uciteljica mat.
Cilji:
- ucenci znajo nasteti vsaj tri znane matematike,
- znajo nasteti osnovne geometrijske pojme in opisati
Pitagorov izrek,
- vedo, katere tri znamenite matematicne probleme so
postavili ze stari Grki .

V

teoriji

in

praksi

Drobno narezano kumaro z nastetimi sestavinami primesamo kjogurtu. Tako lahko sami pripravimo osvezujoco
predjed ali prilogo.
Ucenci so bili glede na interes razdeljeni na pet skupin.
Dobili so navodila za prakticno delo. Pogovorili smo se 0
delovnih nalogah skupin , higieni, varnosti in natancnosti pri
delu, estetskem oblikovanju izdelkov in ustrezni pripravi
pogrinjka.
Pripravili smo razstavo pripravljenih jedi, ob koncu
kulturnega dne pa so se vsi ucenci pa tudi ucitelji posladkali
znjimi.

Z ucenci smo se pogovarjali 0 matematikih, ki jih ze
poznajo, in s pomocjo literature poiskali se nove. Da so bili
stari Grki dobri matematiki, so spoznali ze pri urah zgodovine, mi pa smo podrobneje spoznali, s katerimi problemi
so se ukvarjali in kaj vse so odkrili v geometriji. Ucenci so
izdelali tri plakate in pripravili vprasanja za kviz.

Njam , njam, njam ..

Sklep

Kako se glasi Pitagorov izrek? Nasi plakati na razstavi.

GRSKA KUHINJA,
mentorica Majda Podbevsek, uciteljica bio. - gosp.
Cilji:
- ucenci primerjajo prehrano in prehrambne navade v anticni
Grciji z danasnjimi,
- znajo prakticno pripraviti stiri grske jedi,
- utemeljijo pomen osebne higiene, higiene zivil in prostora
pri pripravi hrane ,
- izdelajo plakat in jedilni list.
V uvodu sem ucence seznanila s cilji nase skupine. S pomocjo literature smo se pogovorili 0 prehrani in prehrambnih navadah v anticni Grciji in jih primerjali z
danasnjimi. Poiskali smo najbolj znacilne grske jedi ter
izdelali in oblikovali jedilni list s pomocjo racunalnika.
Sestavili smo seznam jedi, ki bi jih priporocili turistom, ko
bodo potovali po Grciji.
Recept za pripravo grske jedi:
• 1 sveza kumara
• 2 navadna jogurta
• scepec soli
• 1 zlica olivnega olja
• 2 zlicki kisa

Sklepni del kulturnega dne je bil kviz. Zacel se je s fanfarami. V kvizu je sodelovalo po pet tekmovalcev iz vsakega
razreda, ki so morali odgovoriti na enG vprasanje iz posameznih tematik. Potek kviza je nadzorovala zirija, ki so jo
sestavljali ucitelji in ucenci. Med kvizom pa so se predstavile
se skupine, ki niso prispevale vprasanj. To so bile: glasbena
in literarna skupina ter modni kreatorji. Ob koncu po razglasitvi rezultatov so bile podeljene tudi prakticne nagrade,
za namecek pa smo se vsi posladkali se z dobrotami grske
kuhinje. Naj sklenem z naslednjimi mislimi: Oko sodobnega
cloveka, navajeno betonskih stavb in asfaltnih cest, zeljno
upira pogled v razigrano mladost Homerjevih epov, ubrane
linije Periklejevih Aten in v zagonetno igro Sokratovih dialogov. S to cudezno dezelo se srecujemo na vsakem koraku.
In prav to so spoznali sestosolci z delom v enajstih interesnih
skupinah.

'4,)$4U
Veliko govorimo in razmisljamo 0 moznosti za spreminjanje danasnje sole , da bi dosegli boljse vzgojne in
izobrazevalne rezultate , da bi bila sola prijetnejsa za
ucitelje in ucence . Na nasi soli smo se lotili sprememb
kulturnih dni in razvili medpredmetne povezave v upanju,
da je to eden od kamenckov v mozaiku prizadevanj za
prijetnejso solo. Kulturni dan z naslovom Grki nekoc in
danes je bil prikaz dne, ko potekajo solske dejavnosti malo
drugace . Taksni dnevi popestrijo solsko deja in na
drugacen nacin bogatijo znanje ucencev. Znanje zgodovine je bilo ucencem rdeca nit za povezavo z drugimi
predmeti, kar je bil tudi eden od mojih ciljev. Kot orga-
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nizatorica in vodja projekta sem bila z izvedbo zadovoljna.
Pohvalo si zasluzijo ucitelji mentorji, ker je priprava od njih
zahtevala dodatno obremenitev. V veliko veselje mi je, da
je bil ucencem projekt vsec, za deja v skupinah so bili
pozitivno motivirani, vse svoje ustvarjalne dosezke so
prikazali z razstavljenimi plakati.
Nekaj njihovih misli ob koncu kulturnega dne :

• Kulturni dan mi je bil zelo vsee. Tema je bila zanimiva.
Zelim si se vee takih dni v soli.
(Anja)

• Sodelovala sem v glasbeni skupini. Imeli smo se zelo lepo,
ceprav nam je grski ritem delal nekaj teiav.
(Klaudija)

• Na kulturnem dnevu smo se imeli lepo. Izdelovali smo
taksne obleke, kot so jih nosili stari Grki. Bilo je hecno,
zato mi bo ta dan ostal v lepem spominu.
(Andreja)

••

••

Goranka KreaCic, Drago Svoljsak
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CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM
Na Osnovni soli Preserje in Osnovni soli Primoza Trubarja
Velike Lasce ze tretje leto poteka projekt RIMSKI ZID. V
obeh solskih okolisih so se danes vidne ostaline rimskih
zapor - claustra Alpium luliarum -, ki so v poznoanticnem
casu varovale rimski imperij pred vpadi barbarskih plemen s
severa. Leta 2000 je projekt Rimski zidpredstavljal Siovenijo
v kampanji Sveta Evrope >>Evropa, skupna dedisCina<<.
Glavno sporocilo kampanje je bilo, da je dedisCina, ceprav
raznovrstna in razlicna, skupna evropska vrednota, ki zrcali
pestrost evropskih kultur.
Alpske zapore - claustra Alpium luliarum - so eden od
najvecjih gradbeniskih dejanj na slovenskem ozemlju
nasploh. Ob nastanku so bile obcuten poseg v okolje, s
katerim so se scasoma povsem zlile in soustvarjajo z njim
svojevrstno in neponovljivo kulturno krajino. Tudi zato so
njihove ostaline slovenski in evropski kulturni spomenik
najvisje kategorije, so prvovrstna kulturna dediscina, vredna
raziskovalne in turisticne pozornosti. Vecinoma so njihovi deli
slabo ali tezko dostopni, ponekod tudi se ne povsem
prepoznani. Na obhod in ogled pa ze vabijo na primer stolp
na Vrhniki, kastel na Laniscu, trdnjava Ad Pirum na
Hrusici, mogocno obzidje trdnjave Castra v Ajdovscini
ali vodni stolp na Sv. Pavlu nad Vrtovinom, ki je najbolje
in najvisje ohranjeni rimskodobni objekt na Siovenskem.

19odovinski oris rimskih zapor
Proti koncu 1. stoletja po Kr. so Rimljani osredotocili
obrambo svojega imperija vzdolz drzavnih meja. V Evropi je
obrambni in varnostni pas potekal v glavnem vzdolz Donave
in Rena in ograjeval rimski svet od Germanov in panonskih
ter zakarpatskih nomadov. Prvi vdor germanskih plemen cez
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• Bil sem v matematicni skupini. Ceprav matematike sicer
ne maram prevee, mi je bilo delo v skupini vsee.
(Mitja)
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meje imperija, to je Kvadrov in Markomanov leta 166, za casa
vlade cesarja Marka Avrelija je Rimljane primoral k
ustanavljanju obrambnih postojank tudi v notranjosti drzave ,
se celo v njeni sredici - Italiji in k prilagajanju vojske novim
razmeram: razporeditev na obmejne enote, na mobilno
vladarsko vojsko in na enote, razporejene po regijah globoko
v imperiju. Te so morale varovati in braniti najbolj obcutljiva
obmocja, prelaze in nevarne regije. Tako so nastale vojne
krajine in ena med njimi je bila tudi julijsko-alpska.
Po Julijskih Alpah, ki so za rimske geografe segale od reke
Zilje do Ucke, katerih obmocje je obsegala, je ta vojna krajina
dobila ime Alpes luliana, njena vojno komandna vloga pa je
izraZena v poimenovanju claustra Alpium luliarum - alpske
zapore. Vmescena je bila v razgibani alpsko-kraski svet med
mesti Tarsatica (Reka), Emona (Ljubljana), Tergeste (Trst)
in Forum lulii (Cedad). Zaledni trdnjavi sta v sistemu bili
Nauportus (Vrhnika) in Castra (Ajdovscina), srediscna utrdba
pa Ad Pirum (Hrusica). Sicer pa so jih v vec pasovih
sestavljale dolinske zapore, signalni stolpi, trdnjavice in
kasteli, med njimi tudi cestna postaja Longaticum (Logatec).
Pogosto so za obrambne naprave alpskih zapor rimski strategi
izrabili prejsnje, stratesko vredne gradnje od zelezne dobe
naprej. S tako zasnovano vojno krajino so Rimljani vojasko
nadzorovali vse kopne prehode z Balkanskega na Apeninski
polotok na najugodnejsi in najkrajsi poti iz lIirika v Italijo,
matico imperija. Ta je bila zlasti cilj »barbarov«, neugodnih
sosedov imperija onstran mejnih rek, v Germaniji in Sarmatiji.
Kot organiziran vojni pas omenjajo claustra Alpium luliarum
predvsem v 3. in 4. stoletju . Alpske zapore omenjajo stevilni
anticni pisci, najpogosteje seveda v 4. in se v 5. stoletju, tudi
z razlicnimi poimenovanji (Alpium valium, lulia claustra,
claustra Italiae, murus, ... ), danes uveljavljeno
poimenovanje claustra Alpium luliarum pa pripisujemo
rimskem oficirju in zgodovinarju Ammianusu Marcellinusu,
ki je zivel od okrog 330 do leta 400. Njihovo podobo in
umestitev ponazarja risba v anticnem prirocniku Notitia
dignitatum iz 5. stoletja.
Zgodovina raziskav tega velikega obrambnega sistema
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kaze , da so zaporni zidovi ze ad nekdaj
zbujali velika pozornost. Omenja jih ze
Valvasor kat Heidenmauer (Ajdovski
zid). Velik pomen tega kompleksa je prvi
razlozil trzaski zgodovinar Pietro
Kand ler. Njegovo delo so nadaljevali
Walter Schmidt, Giovanni Brusin,
Alfons Mullner, ... Po drugi svetovni vojni so pobudo prevzeli slovenski arheologi , ki so pod vodstvom Jaroslava
Sasla in Petra Petruja raziskovali
predvsem pisne in materialne vireo

Zgodovina izkopavanj rimskih
zapor V Rakitni
V sestdesetih letih 20. stoletja so se
po Evropi zacele raziskave rimskega
limesa. Hkrati so zaceli izkopavati v
Nemciji , v Angliji in tudi v Jugoslaviji :
predvsem na 8erdapu in na Konavljah .
Priblizno v tistem casu je potekal tudi
jugoslovanski arheoloski kong res 0
limesu in takrat so se slovenski
arheologi zavedli , da tudi po nasem
ozemlju tece pomembna obrambna
linija. To je bilo sicer znano ze vrsto let ,
a tedaj so zaceli z obseznejsim
raziskovanjem . Teoreticni del je vodil
prof. dr. Jaroslav Sasel, sodelovali pa
so dr. Ace Leben, dr. Peter Petru,
Stasko Jesse, ki so s pomocjo lokalnih
poznavalcev prehodili in na terenu
pregledali celotno linijo od doline Bace
do Reke . K sodelovanju so pritegnili se
hrvaske arheologe, npr. dr. Radmilo
MatejCic . Ob koncu raziskav so izdali
knjigo (Sasel, J. , Petru, P: Claustra
Alpium luliarum 1, Fontes . Narodni
muzej, Lj. 1971) . V okviru tega
raziskovalnega projekta so zatem izvedli tudi terenska izkopavanja: v Rakitni , na Vrhniki , na Laniscu, na Martinj
hribu pri Logatcu itd ., malo pozneje pa
se na Hrusici , v Ajdovscini in obsezneje
na Vrhniki.
Izkopavanja na Rakitni , ki so trajala
yes julij leta 1962, je vodil prof. dr.
Josip Klemenc . Osredotocena so bila
na zidovje na Avsniku : na zaporni zid in
na stolp v pregibu pobocja. Stolp je ze
leta 1916 preverjal W. Schmidt, sledovi
njegovega izkopavanja so bili se dobro
razpoznavni , njegove sonde so ostaline
stolpa tudi nekoliko poskodovale. Na
obzidju so bili izkopani trije po en meter
siroki in priblizno 6 m dolgi preseki,
med njimi pa je bil zid v celoti razkrit v
dolzini 17,50 m. Izkazalo se je , da je bil
zid debe I do 1,20 m, ohranjen pa tudi
priblizno 1 ,20 m visoko . Grajen je bil iz
razlicno velikih lomljencev lokalnega
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apnenca. Kamenje zanj ni bilo posebej
obdelano, vendar so bila lica zidu
grajena gladko in skrbno. Reze (fuge)
med kamni so bile zapolnjene in
zglajene, odvecna malta je bila
ponekod razpotegnjena po licu zidu.
Vezivo je bila grobo zrnata apnena
malta (apno in apnencev pesek) . Njena
vezivnost je bila ze mocno naceta. Zid
je bil zgrajen na nekoliko izstopajocem
temeljnem podzidku, nazahodni strani
je bil zaporni zid okrepljen se z zidanimi
oporniki - kontraforji . Odkriti so bili trije,
dva v celoti , tretji v preseku. Debeli so
bili priblizno en meter, najdaljsi med
njimi je meril v dolzino se 2,50 m.
Razmak med njimi je znasal4,60 m.
Zaporni zid je ohranjen v rusevinskem
plascu , ki je na obe strani segal do 3 m,
v visino pa do 1,50 m. Na odkopani
dolzini je bilo od zidu odmaknjenih
priblizno 100 m3 rusevin in zemlje , od
tega okoli 60 kubicnih metrov kamenja
in malte. To bi lahko zneslo na dolzini
17,50 m se dYe in pol ohranjeni visini ,
kar pomeni skupno priblizno 4 m visok
zid!
V obmocju stirioglatega, v tlorisu 4 x
4 m velikega stolpa so bila izkopavanja
omejena Ie na odpiranje vogalnih
predelov, vendar vse do za ped izstopajocih temeljev. Stene stolpa so bile
ponekod ohranjene se do 1,80 m visoko. Na juzni strani je bil ob stolpu cez
zid zapore izkopan presek.
Na zalost je vsa dokumentacija izkopavanj (risbe, dnevnik dr. Klemenca)
neznano kje v profesorjevi zapuscini.
Opis zidne zapore in stolpa, ki so ju
razkrila izkopavanja, je tako moc zaenkrat obnoviti Ie po kratkem porocilu
dr. J. Klemenca v Varstvu spomenikov
(VS 9, 1962- 1964, 152) in s pomocjo
zasebnih fotografij dveh clanov izkopavalne ekipe , in sicer Draga Svoljsaka in Ivana Tuska.

Potek rimske zapore V Rakitni
Zaporni zid pri Rakitni , Cvinger v
Ijudskem poimenovanju , so Rimljani
zgradili med Avsnikom (930 m) in Novasko goro (998 m). Zapore niso
postavili neposredno v njuno sedlo z
ledinskim imenom Vrh Prezida, ampak
so zanjo uporabili neznaten greben na
izteku strme doline Veliki Laz. Zapora
se zacenja sredi pobocja Avsnika pri
Jerebicji skali , preCi blizu izvira potok
Resnik, ki je zamocviril dno doline, od
tu pa se v lahnem loku povzpne po
juznem pobocju Novaske gore in prek
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treh cest (dveh starejsih in nove, leta
1956 zgrajene ceste iz Rakitne v Begunje pri Cerknici) doseze vrh gore. Na
vrhu je zaporni zid sledljiv se dobrih 50
m po severovzhodnem robu planote, v
skalah z ledinskim imenom Brinjevec pa
se iztece . Skupna dolzina znasa
priblizno 500 m zracne linije. Vanj
so Rimljani vgradili dva stolpa: enega
v pobocju Avsnika, na kraju, kjer
se pobocje izrazito prelomi iz poloznega grebena v strm spust k potoku ,
in drugega sredi pobocja Novaske gore
na podobnem kolenu. Z obeh so bili
razprti pogledi proti vzhodu in vzdolz
zidu. V dolini, kjer zapora precka patak
Resnik, je bil skoznjo morebiti 2,5 m sirok
prehod z vrati. Tad je najbrz tekla pot
ad vzhoda in po Velikem Lazu na sedlo.
Zaporni zid je danes prepoznaven kat
iz-stopajoc, z drevjem in grmovjem
zarasel greben, ki se je ze povsem zrasel z okoljem.
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ZACETEK PROJEKTA
Okrogla miza V Rakitni junija
1999
Osnovna sola Preserje in Osnovna sola
Primoza Trubarja Vel ike Lasce ter Krajevna skupnost Rakitna in Zavod za
gozdove Siovenije - KE Skofljica so
organizirali okroglo mizo 0 rimskem zidu
pri Rakitni. Polnostevilni obisk
povabljenih je potrdil , da je samo
poudarjanje pomena naravne in kulturne dediscine za cloveka in njegovo
okolje premalo in da javnost cedalje bolj
zanimajo smernice in vodila, kako se
dejavno vkljuciti v varstvo nase naravne
in kulturne dediscine. Na okrogli mizi so
sodelovali se arheolog iz Narodnega
muzeja Siovenije Drago Svoljsak,
predstavnik Ljubljanskega zavoda za
varstvo kulturne in naravne dediscine ,
Boris Vicic, zupan obcine Brezovica,
Drago Stanovnik, direktor Mladinskega
klimatskega zdravilisca dr. Mravljak,
lastniki gozdov, na parcelah katerih
poteka rimska zapora ter KD Rakitna in
TD Rakitna.
Drago Svoljsak iz Narodnega muzeja Siovenije je menil, da so zapore Julijskih Alp eden od najpomembnejsih

F

Sodobna

didakt i ka

arhitekturnih spomenikov na Siovenskem in v tem okviru tudi obzidje v Rakitni . Poudaril je da mora arheoloska
stroka dokoneati zaeeta dela iz leta
1962, ko je bil odkrit del obzidja z
obrambnim stolpom. Po njegovem
mnenju bi zaeeta dela na tem obmoeju
ponovno oeistili in risarsko ter fotografsko dokumentirali. Tako bi zadostili
strokovnim obvezam in poeastili spomin na dr. prof. Josipa Klemenca, ki je
takrat vodil izkopavanja. Poudaril pa je ,
da bi ponovno odprtje objekta, pred
stroko postavilo problem zaseite , kajti
odprt objekt ne bi prenesel niti ene
zime l Drago Svoljsak se kot muzealec
zaveda, da arheoloska dediseina kot
del kulturne dediseine ni Ie muzejski
predmet temvee, da lahko raziskana,
ohranjena in za ogled urejena nepremienina bogati nase zivljenjsko okolje.
Boris Vicic iz Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediseine pa je navedel tri
moznosti ohranitve obzidja: da stanje
ostane taksno , kot je, da se teren oznaei
v okviru uene poti ali da se objekt izkoplje
in predstavi. Sam je zagovarjal prvo
moznost, kajti temeljno naeelo Zavoda
za varstvo naravne in kulturne dediseine
je, da se izkopava samo tam , kjer so
objekti prizadeti zaradi razlienih posegov
v prostor, kot so gradnja avtocest ,
kmetijska dela, ...
Ob tem kaze poudariti, da se pri
kakrsnikoli predstaviti objekta pojavlja
velika nevarnost ilegalnih »Iovcev na
zaklade« , ki po mnenju obeh arheologov predstavljajo resno nevarnost za
slovensko premieno in nepremieno
dediseino. Vsak nelegalen poseg v
arheolosko najdisee je prestopek in
kaznivo dejanje. Tudi arheologi morajo
dobiti za izkopavanja posebna dovoljenja, ki so del tudi mednarodnih varstvenih naeel in zakona 0 varstvu naravne in
kulturne dediseine.
Dr. Mravljak, direktor Mladinskega
klimatskega zdravilisea v ustanavljanju
v Rakitni, je predstavil delo ter ciljne
skupine obiskovalcev zdravilisea. Zdravilisee ima 37 redno zaposlenih domaeinov, zato bi vkljueitev rimskega obzidja v turistieno ponudbo kraja pomenila
popestritev ponudbe ne Ie za zdravilisee , temvee tudi za ves kraj.
Milan Pod logar, soorganizator
okrogle mize in predstavnik Zavoda za
gozdove Siovenije - krajevna enota
Skofljica, pa je spregovoril 0 varovalni
vlogi gozda na rimsko obzidje. Po
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njegovem mnenju gozd oziroma drevesa in grmovje v gozdu s svojim
koreninskim sistemom vezejo in povezujejo ostanke rimskega obzidja in
ga seitijo pred razdiralnimi vplivi
zemeljskih in sneznih plazov, pred
erozijskimi vplivi voda ter drugimi
moznimi mehanskimi poskodbami .
Gozd s svojimi krosnjami pomembno
vpliva na kolieino padavin , ki tudi
povzroeajo erozijo. Koreninski sistem
ima za ohranjanje tudi negativen
ueinek, ki se izraza v biolosko-kemienem in fizikalnem preperevanju kamnino Glede na pozitivno varovalno vlogo
gozda ima preperevanje zanemarljive
posledice, zato je najbolj primeren naein
gospodarjenja z gozdovi v neposredni blizini obzidja , t. i. prebiralno gospodarjenje, kar je glede na gozdno
rastisee in potencial no naravno
pomlajevanje real no mozno. Prebiralni
gozd je gozd , ki ima drevesa vseh mer,
tako glede na prsni premer kot glede na
visino , in sicer razporejeno enakomerno po vsej povrsini.
Poleg omenjenega naeina gospodarjenja bi kazalo usmeriti pozornost na
smer podiranja dreves. Podirati bo treba vedno stran od obzidja. Pri spravilu
bo treba paziti na mozne poskodbe ter
pri gradnji novih gozdnih vlak naj bi se
kljub draZji razlieici gradilo v smeri, ki ne
ogroza obzidja.

SOLSKI PROJEKT

Cilji in naloge solskega
inovacijskega projeJda
Cilji in naloge projekta so: seznaniti
ueence in krajane s strukturo naravne in
kulturne dediseine, predstaviti naeine
njenega varovanja, preueiti moznosti za
ustanovitev gozdnega varstvenega
parka s pohodno in sprehajalno potjo ,
prispevati k spoznavanju lastnih korenin in drugih kultur in stem omogoeiti
boljso kakovost zivljenja , seznaniti
ueence in krajane , da je kulturna in
naravna dediseina v vsej svoji raznovrstnosti, razlienosti in bogastvu skupna vsem Evropejcem in pomeni naso
skupno vrednoto . Prav tako so cilji
in naloge projekta pridobiti za sodelovanje vse slovenske sole, v okolju katerih
poteka rimski zid, razsiriti projekt na
meddrzavno raven in se v ta namen
povezati tudi z zamejskimi solami ,
povezati se z drugimi zavodi,
organizacijami in posamezniki, ki se
lahko dejavno vkljueijo v projekt , ter

pra ks i

seznaniti najsirso javnost in jo pridobiti
za sodelovanje .
V ta namen potekajo tudi povezovanja s strokovnimi institucijami, kot
so: Sluzba za mednarodno sodelovanje pri Zavodu RS za solstvo, Ministrstvo za kulturo - Uprava RS za kulturno dediseino, Mestni muzej Ljubljana, Narodni muzej Siovenije , Institut
za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra pri Siovenski akademiji
znanosti in umetnosti ter Ljubljanski
regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediseine.
Osnovna sola Preserje in Osnovna sola
Primoza Trubarja iz Velikih Lase se
povezujeta tudi z drugimi slovenskimi
osnovnimi solami , v okolisu katerih
potekajo arheolosko ugotovljene rim-ske
zapore . Do sedaj sta se pridruzili se
Osnovna sola dr. Ivana Prijatelja,
Sodraz ica in Osnovna so la Co l.
Vodja projekta v Sod razi ci je ravnatelj
sole Joze Kosmrl . Arheoloski krozek na
Osnovni soli Col vodi Lucijan Trost (kot
zunanji sodelavec) , prizadevni clan
Drustva za ohranitev starih obieajev Trilek
sCola, ki ze dalj easa sodeluje tudi z
Goriskim muzejem in Dragom
Svoljsakom . Sad tega veeletnega sodelovanja je tudi easopis Javorov list, ki
je izsel v solskem letu 1994/95. Tema te
stevilke je bila Sledovi rimskih easov
na nasih tleh in je bila v celoti posveeena 1600. obletnici bitke pri Frigidu.
Osnovna sola Col je povabila k sodelovanju tudi studentko arheologije Vesno
Tratnik. Ta skupaj z Dragom Svoljsakom
pripravlja razstavo 0 rimskih zaporah
med Colom in Hrusico, ki bo predvidoma
na ogled do konca leta 2001 .

Mednarodno povezovanje
Ker zapore Julijskih Alp segajo tud i
eez meje Siovenije , je povezava stekla
tudi z zamejstvom .Tako sodelujejo .
Osnovna sola Nikole Tesle , Reka ,
Hrvaska , Zavod za slovensko izobrazevanje/lnstituto per Educazione
Sioveno, Speter (San Pietro al Natisone), Italija ter Siovensko kulturno
sredisee/Centro Culturale Sioveno
Stella Alpina, Ukve (Ugovizza) , Italija.
Oktobra 1999 smo z ueenci osmih
razredov obiskali Rezijo in Kanalsko
dolino. Februarja 2000 so nam zamejski Siovenci iz Kana/ske doline vrnili
obisk. Aprila 2000 pa smo obiskali (M .
Deterding, G. Kreaeie , E. Zgonc) Klano
na Hrvaskem in se prvie sestali s pred stavnico Osnovne sole Nikole Tesle z
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Reke, Novembra 2000 smo obiskali (G,
Kreaeie, I. Selan, E, Zgonc) Osnovno solo
Nikole Tesle na Reki. Ueiteljski kolektiv
smo seznanili s projektom in se
dogovorili 0 moznostih za sodelovanje ,
Reski odseki zapor, ki so se dobro vidni,
segajo prek mesta vse do morja, Prvi
del zapor je viden na stopniseu Buonarroti v neposredni blizini sole, Zid je
lepo razviden in prislonjen na zadnjo
stran meseanske hise, ki je bila grajena
konec 19,stoletjaZid je dolg S m, visok
60-S0 cm ter sirok 1,SO m, Ostanki zidu
so bili ponovno utrjeni in restavrirani v
konzervatorskem posegu , ki ga je leta
1937 vodil Giovanni Brusin,

Oe/o Vso/skih sekcijah
V solskih sekcijah poteka deja v obliki
interesnih dejavnosti, Izsledki del pa naj
bi bili uporabni tudi pri drugih oblikah
pouka kot so npr, kulturni ali naravoslovni dnevi, '"
Tako na Osnovni soli Preserje delujejo: raziskovalno-arhivistieni krozek, v
katerem ueenci vodijo projekt Zemljepisna imena ob rimski zapori pri
Rakitni , likovni krozek v katerem bodo
pripravili zascitni znak projekta, naravoslovni krozek, v okviru katerega poteka projekt Kemijska analiza vode,
flora in favna v okolici zidu, zgodovinski krozek, v katerem ueenci kartirajo
obstojeei zid, zemljepisni krozek, v
katerem vodijo projekt Geo loska,
pedoloska, fitoloska in hidroloska
analiza terena, tehnieni krozek, v katerem ucenci izdelujejo maketo rimske
zapore, ter novinarski krozek, ki spremIja potek dela,
Vse dejavnosti pri projektu Rimski zid
usklajuje projektna skupina ZID, ki ima
pet clanov, in sicer dva predstavnika
Osnovne sole Preserje, ravnatelj in vodja
projekta na soli Igor Selan ter Goranka
Kreaeie, Osnovno solo Primoza Trubarja iz Velikih Lase zastopata ravnatelj in
vodja projekta na soli Edi Zgonc ter
Manfred Deterding, ki je izdelal idejne
naerte za oznaeitev pespoti RakitnaPredgozd, Pespot, ki bo potekala ob
rimskem zidu, bo oznaeena z novim
markacijskim znakom, Ta znak je belomoder in ima pravokotno obliko,
osnovnica in visina pravokotnika pa sta
v razmerju zlatega reza, Povezovalna
pes pot med rimskim zidom na Maekovcu in rimskim zidom na Rakitni poteka
vecinoma po trasi evropske pespoti E6,
Zavod za gozdove Siovenije predstavlja

pouka
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Milan Podlogar, ki skupaj z Manfredom
Deterdingom sodeluje z lastniki zemljise,
prek katerih poteka rimski zid, ter
usklajuje deja s Skladom kmetijskih
zemljise in gozdov, M, Podlogar pray
tako povezuje ze obstojeeo gozdno ueno
pot v Rakitni z mozno sprehajalno potjo
ob obzidju oz, v njegovi neposredni
blizini,

/zvedena de/a
1. Informativna zlozenka (avtorica Goranka Kreaeie; angl, besedilo dr, Jelka
Pirkovic)
Informativna zlozenka je izsla marca
2000, Izdala in zalozila jo je projektna
skupina Zid, avtor fotografije na naslovnici pa je Drago Svoljsak, V zlozenki so opisani cilji in naloge projekta,
dela in naloge projektne skupine Zid ,
navedene so strokovne institucije, sole
in zavodi , s katerimi se povezujemo,
predstavljeno pa je tudi deja v solskih
sekcijah, Angleski povzetek je prispevala dr, Jelka Pirkovie , ki je bila tudi
nacionalna koordinatorka v kampanji
Sveta Evrope 2000 »Evropa, skupna
dediseina«, Ziozenko je mogoee dobiti
na Osnovni soli Preserje (pod Krimom
pri Ljubljani),
2. Markacija poti od Rakitne do Predgozda (avtor Manfred Deterding v
sodelovanju z ueenci in njihovimi mentorji: Edijem Zgoncem, Milanom Podlogarjem, Igorjem Selanom in Marijo
Bezek)
Markacijo so oblikovali pomladi 2000
ueenci visjih razredov Osnovne sole
Preserje in Osnovne sole Primoza
Trubarja, Pot je sedaj oznacena z belomodrim markacijskim znakom, katerega avtor je Manfred Deterding in ki je
zaseiten na Uradu RS za intelektualno
lastnino,
3. Arheoloska razstava: Cvinger pri
Rakitni v sistemu alpskih zapor claustra Alpium lu liarum (avtorja
Goranka Kreaeie in Drago Svoljsak),
Razstava je bila junija 2000 na podruznici preserske sole v Rakitni, Obsegala
je osem panojev z rekonstrukcijo poteka
rimske zapore pri Rakitni (avtor rekonstrukcije akad, slikar Klavdij Zalar),
fotografije izkopavanj leta 2000 (avtorja
fotografij Drago Svoljsak in Ivan Tusek) in
spremnim besedilom, Razstava je bila
pripravljena z namenom, da bi vzpodbudila tudi druge pridruzene sole, ki
sodelujejo pri projektu, in kot strokovna
pomoe pri njihovem bodocem delu,
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Vabilo na razstavo vsebuje zgodovinski
pregled , potek zidu na lokaciji AvsnikNovaska gora pri Rakitni ter opis
izkopavanj iz leta 1962, Soavtor razstave,
Drago Svoljsak je sodeloval pri takratnih
izkopavanjih kot student. Vabilo je
mogoee dobiti na Osnovni soli Preserje,
Ob tej priloznosti so se predstavili tudi
ueenci 3, in 4, razreda iz Rakitne, Pod
mentorstvom ueiteljice Barbare Jerine so
razstavili nekaj plakatov na temo Rimljani
v Sioveniji, in sicer Vzpon in propad
rimskega imperija, Zivljenje v Emoni,
Cestna mreza, '" S kratkim nagovorom
v latinseini in slovenseini, ki ga je
posebej za to priloznost pripravila Barbara Jerina v sodelovanju z Janezom Jeromnom, pa so ueenci navdusili vse navzoee,

4. Spominsko obelezje na kriziseu
stirih obein v Vrbici (Iska tesen) (avtor
Manfred Deterding; realizacija: M,
Deterding, E, Zgonc, M, Podlogar, I. Selan
z drugimi udelezenci),
spominskem obelezju je vee podatkov v zlozenki Pespot ob rimskih
zapornih zidovih po velikolaski obCini,

o

5. Ledinska imena na podrocju rimskega zidu pri Rakitni (solska raziskovalna naloga, mentorica Goranka
Kreaeie) ,
Zemljepisna imena izginjajo iz nase
zavesti in spomina se mnogo hitreje
kakor hisna, zato je njihovo ohranjanje v
obliki zapisa dragocen prispevek v
kulturno in jezikovno zakladnico elovestva, Raziskovalna naloga je bila
zastavljena tako , da je delo potekalo
v dveh projektih, ki sta se iztekla v
enoten izdelek, Zbrane informacije na
terenu - zbiranje je potekalo v obliki sprasevanja lastnikov parcel - smo zapisali. V fazi primerjav smo uporabili
gradivo iz Geodetskega zavoda Siovenije (katastrske naerte parcel v merilu 1 :
2SS0)-v ostevileene parcele smo vpisali
imena lastnikov in ledinska imena, Pri
izpisu smo se oprli tudi na naerte Zavoda
za gozdove Siovenije (merilo 1 : 5000),
Ko smo tako ugotovili sedanje stanje,
smo naredili prvi korak v preteklost.
Drzavni arhiv RS nam je dovolil, da
smo fotokopirali gradivo iz franciscejskih
katastrov. Iz grafienega dela operata
smo fotokopirali tri barvne pole, ki
obsegajo obmoeje vasi Rakitna in
predela med Avsnikom in Novasko goro,
kjer je potekala rimska zapora, Iz pisnega
dela operata pa smo fotokopirali tiste
strani iz Zapisnika zemljiskih parcel
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(Protocoll Der Grun Parcellen der
Gemeinde Rakitna), s pomocjo katerih
smo parcelne stevilke in imena lastnikov
lahko primerjali z danasnjim stanjem .
Ker so bili franciscejski katastrski nacrti
izdelani v merilu 1 : 2880, smo podatke z
lahkoto primerjali z nacrti Geodetskega
zavoda Siovenije. Prisli smo do zanimivih
ugotovitev, najbolj pa je ucence
presenetil zapis priimkov v nemskem
jeziku: Kerschitz (Krzic) , Besek (Bezek) ,
Kovachich (Kovacic), Worstnik (Borstnik),
Mikausch (Mikuz) itn. Omeniti velja, da
imajo nekateri ucenci in ciani krozka
enake priimke (Krzic, Bezek, Kovacic).
6. Solski natecaj za logotip (mento-rica
Romana Bassin)
7. Informativna zlozenka Pespot ob
rimskih zapornih zidovih po velikolaski obCini (avtorja Edi Zgonc in
Manfred Deterding)
V zlozenki najdemo podatke 0 projektni skupini na Osnovni soli Primoza
Trubarja, ki jo sestavljajo vodja projekta,
ravnatelj sole Edi Zgonc, Manfred
Deterding kot zunanji sodelavec ter
Igor Grear, Renata Lesar, Marija Lusin ,
Marija Oblak, Metka Staric in ArianaNina Suler. Poleg opisa in zemljevida
pespoti , oznake in dolzine poti so opisane tud i naravne in kulturne znamenitosti , ki si jih lahko ogleda sprehajalec
ali popotnik: slapova (Lehnjakov slap
ter Kobilji curek) , vasi na Rutarski planoti , potoka Iska in Zala, Vrbico , " .
Ziozenko je mogoce dobiti na Osnovni
soli Primoza Trubarja Velike Lasce.
8. Ledinska imena v Kanalski dolini
(mladinski raziskovalni tabor; avtorji dr.
Irena Sumi , Natasa Komac , Marusa
Usnik)
Naloga je bila izvedena na poletnem
mladinskem raziskovalnem taboru leta
2000 in bo izsla v obliki brosure. V
Kanalski dolini ni sledov zapor, ceprav
obstaja domneva, da je zapora potekala tudi tam. Ostanke rimskih utrdb je
mogoce prepoznati tudi v ledinskih
imenih , ki so se ohranila v Ijudskem
izrocilu. Taka krajevna in ledinska imena so Ajdovski zid , Sance, Pri konfinu,
Prezid, evinger, Zid , Turnovisce, Mirje,
Straza, Klavza, .. . Tudi J. Sasel omenja,
daje mogoce na podlagi ledinskih imen
zaslediti potekzapor na tem ozemlju.
9. Informativna zlozenka Pespot ob
rimskih zaporah na podrocju Rakitne
(avtorji Marija Bezek, Goranka Kreacic ,
Milan Podlogar, Igor Selan)
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V tej zlozenki najdemo podatke 0
naravnih in kulturnih znamenitostih na
pespoti od Vrbice v Iski tesni do Rakitne: opis jamborne poti pri Rakitni , t. i.
Brinarjeva jelka v Lapusni dolini, Mladinsko klimatsko zdravilisce v Rakitni itn.
Pes pot ob rimskih zaporah v Rakitni
je nadaljevanje velikolaske pespoti.
Ziozenko je mogoce dobiti na Osnovni
soli Preserje.

'4,'#JMa

Ze v uvodu smo zapisali , da so
alpske zapore - claustra Alpium
luliarum, enG najvecjih gradbeniskih
dejanj na slovenskem ozemlju sploh.
Grajeno okolje je ena od opor skupnega evropskega spomina in kljub
razlikam , ki sestavljajo njegovo bogastvo, razkriva raznovrstne umetniske vplive in globoke skupne poteze . Z uveljavljanjem dediscine in
boljsim razumevanjem , kaj le-ta pomeni , lahko okrepimo in prispevamo
svoj delez v bogato zakladnico skupne civilizacije .
Ker del rimskih zapor poteka tudi v
drugih solskih okolisih vabimo tudi
druge sole k sodelovanju pri izpeljavi
projekta . Arheolosko ugotovljene
zapore potekajo v krajih Babno poIje-Loska dolina , Benete- Sodrazica, Gradisce- Selo pri Robu-Velike
Lasce , Rakitna , Pokojisce Borovnica , Gradisce- Vrhnika ,
Lanisce nad vasjo Kalec- Logatec ,
Gradisce pri Dolenjem Logatcu ,
Hrusica , Zarakovec-Grahovo ,
Ajdovscina.
Poleg ze navedenih opravljenih del
in nalog pri projektu pa jih nekaj se
ni bilo izvedenih . Ker gre za triletni
projekt, upamo, da bo vecina dela
opravljena v tem casu . Vendar je
treba poudariti , da tako celostno
zasnovan projekt terja kar nekaj
prostega casa in predvsem obilo
motivacije. Spopadanje s tezavami ,
s katerimi nam ni prizaneseno in jih
poznate vsi, ki ste se ze lotili podobnega dela, pa premagujemo vcasih
z vec, vcasih z manj dobre volje .
Do konca solskega leta 2000/2001
nacrtujemo se dYe vecji srecanji. Prvo
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bo na Osnovni soli Preserje, kjer se
bomo sestali ciani slovenskih solskih
projektnih skupin in se dogovorili 0
nadaljnih smernicah dela, drugo pa
bo srecanje na Osnovni soli Kiana na
Hrvaskem . Na tem obmocju (tik za
slovensko mejo) potekajo arheolosko
ugotovljene rimske zapore , ki jih
hrvaski arheologi imenuJeJo
Liburnijski limes , in sicer pri krajih
Studena, Pisina, Zelezna vrata in
Klanska polica. V samem kraju pa
deluje tudi zgodovinsko drustvo, ki
vsako leto pr ireja znanstven a
srecanja na temo zgodovine kraja in,
v katerem si zelijo , da bi projekt
zazivel tudi v njihovem okolju .
Projekt Rimski zid je bil leta 2000
eden od prispevkov Siovenije v letu
varstva kulturne in naravne dediseine v kampanji Sveta Evrope
"Evropa , skupna ded iscina«. Na
drugem vrhu Sveta Evrope leta 1997
je bilo sklenjeno, da bo petdesetletnico Sveta Evrope svecano obelezila posebna kampanja pod nasloyom "Evropa, skupna dediscina" .
Glavno sporocilo kampanje je bilo ,
da je dediscina skupna vsem Evropejcem in pomen i naso skupno
vrednoto . Prispeva k spoznavanju
lastnih korenin in drugih kultur, omogoca boljso kakovost zivljenja, njeno
razumevanje , spodbuja druzbeno
kohezijo , medtem ko dejavnosti , povezane z dediscino, krepijo gospodarsko rast.
Ob propadu rimskega cesarstva je
obrambna funkcija zapornih zidov
usahnila. V zadnji tretjini 4. stoletja
se je zacelo obdobje velikih preseljevanj Ijudstev, ki je v srednjeevropskem prostoru trajalo vse do
konca 8. stoletja. Neme price preteklosti so padle v pozabo in nacel
jih je zob casa . K propadu so
prispevali tudi Ijudje , ki so ostaline
uporabljali kot gradbeni material .
Rusevine je prerasel gozd in to je
verjetno se najboljse, kar se je lahko
zgodilo : ocem nevednezev in plenilcev so ostale nevidne . Tako kot v
pravljici 0 Trnuljcici je prerasceno in
pozabljeno obzidje mirno spalo
stoletja, dokler se ga niso dotaknile
roke raziskovalcev ...
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Rekonstrukcija rimskega zidu pri Rakitni.
(Rekonstrukcijo izdelal: Klavdij Zalar)
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Zemljevid z oznacenim potekom rimskih zapomih zidov.

Ostanki rimskega zidu pri Verdu.
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OilVUENA PRETEKLOST:
PROJEKT POSOCJE - SOSKA FRONTA
Ekskurzija kot oblika izkustvenega ucenja
»Nihee ne Ijubi svoje domovine, ker je velika, temvee , ker je njegova,« pravi
slovenski pregovor. Na nasi soli smo se ze pred leti odloeili , da bomo ueencem
omogoeili, da bodo med solanjem pri nas ne Ie spoznali, temvee tudi vzljubili
svojo domovino. Zato zelimo s projekti, katerih sestavni del so tudi veednevne
ekskurzije, doseei , da bi ueenci spoznali, doziveli in vzljubili vso barvitost slovenskih pokrajin, saj menimo, da je v danasnjem casu globalizacije nujno potrebno , da dobro poznamo in spostujemo lastno narodno in kulturno samobitnost.
Izhodisee nasega del a je izkustveno oz. na emotivnih izkusnjah temeljeee ueenje,
ki ustaljenemu ucenju z razumom postavlja ob bok tudi ucenje z roko in srcem.
Menimo , da sola ne sme biti Ie teoretiena priprava na zivljenje, ampak zivljenje
samo, saj ne postajamo pametni od tega, kar smo slisali , ampak od tega , kar smo
doziveli.

Projekt Posocje - soska Ironta
Eden od projektov, ki temeljijo na izkustvenem ueenju , je tudi POSOCJE SOSKA FRONTA. Prvie smo ga izvedli v solskem letu 1994/95. Od takrat
do danes ga vsako leto dograjujemo.
Projekt je namenjen nasim osmosolcem , prav tako pa ga je mogoee izvajati v zadnjem razredu devetletke . V
solskem letu 1999/2000, ko ga je Zavod
RS za solstvo uvrstil med inovacijske projekte, nam je strokovno pomagal konzulent, profesor Bozidar Mrevlje. Projekt
je interdisciplinarno zastavljen , saj
soeasno poteka pri razlienih predmetih .
Vanj so vkljueeni: zgodovina, zemljepis ,
slovenski jezik, likovna , glasbena in
sportna vzgoja, biologija ter etika in
druzba. Celoten projekt traja priblizno
stiri mesece, poteka pa v soli pri pouku,
kot samostojno deja in raziskovanje
ueencev ter na tridnevni ekskurziji v
Posoeju. Pri izvedbi sodeluje osem
notranjih in vee zunanjih sodelavcev iz
Posoeja.
Letos je bilo deja razdeljeno na stiri
sklope:
1. Prva svetovna vojna (soska frontal
2. Triglavski narodni park in naravne znamenitosti Posoeja
3. Kulturna dediseina v Posoeju
4. Druge vsebine, namenjene pridobivanju social nih izkusenj ueencev in
njihovi osebnostni rasti (polozaj Slovencev v Italiji v preteklosti in danes ,
razliene delavnice , pohodnistvo, 10kostrelstvo , jahanje , kopanje , druzenje in zabava)

Vsi stirje sklopi se med seboj tesno
prepletajo, izhodisee in rdeea nit vseh
vsebin pa je vendarle soska franta,
najveeji vojaski spopad na slovenskih
tleh. Cilji, ki jih zelimo stem del om
doseei in ki izhajajo iz prenovljenih
uenih naertov, so :
• manjsanje socialne neenakosti med
ueenci z vkljueitvijo vseh ueencev v
generaciji ,
• izboljsanje komunikacije med vsemi
udelezenci projekta (ueenci , ueitelji ,
starsi),
• sistematieno nadgrajevanje ciljev,
vezanih na posamezna predmetna
podroeja, vkljueena v projekt,
• doseganje bolj kakovostnega znanja
- z lastno aktivnostjo bodo ueenci
znali resevati konkretne probleme tudi
v bolj kompleksnih situacijah ,
• motivacija za ueenje - z aktivnejso in
bolj ustvarjalno vlogo ueence naueiti temeljev raziskovalnega dela.
Temeljni cilj pa je ob spoznavanju
zgodovinskih in aktualnih dogodkov ter
ob zivem stiku s pokrajino in Ijudmi v
njej pri ueencih na eni strani razvijati
slovensko narodno zavest oz. obeutek
pripadnosti skupnosti , na drugi strani
pa razvijati vrednote miru, sodelovan~
ja in sozitja med naradl ter navaJatl
ueence na strpnost in spostovanje razlienosti ter temeljnih elovekovih pravic in dostojanstva. Zelimo tudi , da bi
nasi ueenci spoznali trpljenje vojakov
na soski fronti ne glede na to , na kateri
strani so se borili, da bi na podlagi
spoznanj obsodili vojno ter da bi do-
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~meli ~so nesmiselnost vojne kot naclna resevanja sporov med narodi. Pomembno pa je tudi, dva sami opazijo In
razumeJo negvatlvno uClnkovanje vojn na
okolJe (ekoloske posledice 1. svetovne
vojne) in na Ijudi.
Ker je projekt zastavljen interdisciplinarno , zahteva zelo veliko timskega
del a in usklajevanja med ueitelji. Nanj
smo se pripravljali do sredine septembra, ko so se v delo aktivno vkljueili
ueenci. V zaeetku oktobra smo izvedli
stiridnevno ekskurzijo v Posoeje .
Udelezili so se je vsi ueenci. Po ekskurziji smo v soli sistematizirali pridobljeno znanje in izdali tematsko glasilo
Ozivljena preteklost. V sredini novembra so ueenci svoje deja in vtise po projektu predstavili tudi svoj im starsem ,
sponzorjem in drugim gostom na samostojni kulturni prireditvi v domaei
obeini . Ob koncu novembra so ueitelji
skupaj z ueen ci pri posameznih
premetih projekt ovrednotili, sodelujoei
ueitelji pa smo decembra se analizirali
opravljeno ter zaertali nadaljnje delo.

Ekskurzija V Posocje
V projekt Posoeje - soska fronta spada tudi stiridnevna ekskurzija. Ueenci
so si prvi dan ogledali rusko kapelico ,
obeutili svez zrak na Vrsieu , se sprehodili do izvira Soee in Na Logu v Trenti obiskali Dom Trenta ter si ogledali
se multivizijsko predstavitev Triglavskega narodnega parka. Na bregu
Soee smo pomalicali , nato pa odsli
proti Bovcu, kjer smo si pod vodstvom
Vlada Lipovca , ueitelja zgodovine
iz bovske osnovne sole, ogledali frontno linijo . Pot smo nadaljevali proti trdnjavi Kluze , kjer naj bi nam ciani drustva 1313 iz Bovca zaigrali predstavo
»Dan na soski fronti« , zaradi dezja pa je,
zal , odpadla , nato pa nas je gospod Lipovec pospremil se na ogled
grobisea iz 1. svetovne vojne v Log
pod Mangartom . Konec dneva smo
preziveli v hotelu Krn v Tolminu , veeer
pa v bliznji diskoteki.
Drugi dan smo se odpravili v Kobarid , kjer smo si najprej ogledali Muzej
soske fronte , nato pa se nekoliko
skrajsano razliCico Kobariske zgodovinske poti - ogledal i smo si italijansko
kostnico , ostanke strelskih jarkov in
granatnih mest na italijanskih obrambnih ertah , sotesko Soee, zaradi naraslih
voda Ie mali slap potoka Kozjak in Napoleonov most. Nato smo se odpeIjali v Vrsno in se najprej ustavili v rojst-
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ni hisi Simona Gregorcica. Po kosilu je
do vecera potekalo deja v razlicnih
delavnicah, v katere so se ucenci glede na svoje interese vkljucili ze v soli
(Iikovna, literarna, recitacijska, zgodovinska delavnica in delavnica razvijanja
vrednot miru, sozitja in sodelovanja med
narodi) . Vsako delavnico je vodil ucitelj,
zato sta se trem uciteljem spremljevalcem ta dan pridruzili se dve uciteljici z
nase sole. V likovni delavnici so ucenci
slikali razlicne motive z Vrsna, v literarni
so sami ustvarjali, v recitacijski pa so
podrobneje spoznavali Gregorciceve
pesmi in pripravili recital, ki so gazvecer
predstavili domacinom na literarnem
veceru v Gregorcicevi rojstni hisi. Ucenci, ki so bili vkljuceni v zgodovinsko
delavnico, so vecino casa posvetili pogovorom z domacini , v delavnici razvijanja
vrednot miru, sozitja in sodelovanja med
narodi pa so se prek razlicnih socialnih
iger seznanjali s predsodki , strpnostjo,
sprejetostjo ... Vecer smo sklenili s kulturno prireditvijo v hisi Simona Gregorcica. Udelezilo se je je kar nekaj domacinov, med njimi tudi zupan kobariske
obcine.
Tretji dan nam je clan drustva Maya iz
Tolmina predstavil razlicne sporte , ki jih
naravno okolje Posocja nudi bolj avanturisticnim gostom , nato pa smo se
odpeljali na ogled Tolminskih korit. Po
preizkusu v lokostrelstvu in v jahanju smo
pojedli kosilo in se odpeljali proti Novi
Gorici. Skozi podzemni rov iz 1. svetovne
vojne smo se povzpeli na Sveto goro nad
Novo Gorico in si ogledali tudi muzej 1.
svetovne vojne ter Marijanski muzej. Po
ogledu samostana Kostanjevica , ki
sicer ni povezan s prvo svetovno vojno
in kjer smo si pod vodstvom priorja
ogledali predvsem znamenito grobnico Burbonov in samostansko knjiznico ,
smo se odpeljali v Sezano , kjer smo
prespali.
Cetrti dan smo takoj po zajtrku odsli
proti slovensko-italijanski meji in nato v
Trst, kjer smo se na Srednji soli Cirila in
Metoda srecali z vrstniki in izvedeli veliko zanimivega 0 zivljenju Siovencev v
Trstu. Nato smo si pod vodstvom ogledali se Rizarno. Po kosilu v Siovenskem
dijaskem domu S Kosovel smo Trst zapustili in se ustavili se v portoroskem
hotelu Bernardin, kjer smo se pred odhodom domov okopali.

Odmevi pO projektu
Izkusnje , ki jih imamo s projektom , so
zelo dobre. Ugotavljamo, da se nase
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deja pozitivno odraza pri pouku , kjer
so ucenci bistveno bolj motivirani za
solsko delo. Njihovo znanje je bolj integrirano in uporabno, njihovo razmisljanje
o razlicnih zgodovinskih in aktualnih dogodkih bolj kriticno. Ucenci so bili pri
delu zelo samostojni, samoiniciativni in
ustvarjalni . Izdelali so veliko kakovostnih referatov in seminarskih nalog ter
tematsko glasilo. Veseli smo, ker njihovi pisni izdelki kazejo na to , da so v
veliki meri ponotranjili marsikatere med
projektom pridobljene vrednote in stalisca. V ilustracijo te trditve preberite
nekaj njihovih razmisljanj in pesmi iz
glasila Ozivljena preteklost, ki je nastajalo ob projektu.
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in se prepuscala preteklosti. Vzivljala sem
se v razlicne vloge in poskusala cutiti tako
kot oni - vojaki! Ko sem hodila po poteh,
ki so jih nekoc, pred mnogimi leti, prehodili mladi fantje, poslani od doma v kruto
vojno, da bi se bojevali za tujo korist, sem
podozivljala vsaj delcek preteklosti, delcek
te nespremenljive zgodovine.
Mogoce bo kdo rekel, da »nakladam«,
ampak se enkrat born napisala tisto, kar
sem ze na zacetku tega spisa. Z navadnimi besedami se ne da opisati viharja
custev in obcutkov, kije divjal v moji dusi.
Spoznavanje prve svetovne vojne je
prispevalo delcek k mojemu dozorevanju.
Helena Kline , 8. b

Razmisljanja ucencev

V kaverni.

Ujeta preteklost
Ce povem pO praviei, sem se zelo veselila pisanja tega spisa, potem pa nisem vedela, kako naj zacnem. Nauzila sem se toliko
lepot in dozivela nesteto nepozabnih trenutkov, tako da je tezko z besedami opisati vse misli in obcutke, ki so se mi tiste
trenutke podili po glavi in po sreu.
Kaj mi je bilo najbolj vsec, ne bi mogla tocno dolociti, saj je bilo toliko vsega, daje Clovekujemalo sapo. Seveda mi
stvari, povezane z vojno, niso bile vsec,
ampak ker se zgodovine ne da izbrisati ali
spremeniti, sem rade volje poslusala tudi
o prvi svetovni vojni. Videla sem Soco in
premisljevala 0 Gregorcicu in njegovih
delih ter spoznala, da je moj najljubsi
pesnik. Vcasih so se mi soso1ci smejali,
ko sem zasanjano strmela v gore in obcudovala njihovo lepoto, a to me ni motilo.
Rada sem dihala tisti ostri zrak, ki ti kar
reze pljuca. Rada sem hodila po muzejih

V Gregorcicevi rojstni hisi.
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Pesem vojaka na soski fronti
Tri niei sem preZivel,
a se vedno prosim boga,
da k sebi bi me vzel.
Rad krila bi imel,
da z njimi tja bi poletel,
kjer ne bi bilo krvi
in ranjenih Ijudi.
Po gorah odmevajo kriki ,
vse se trese in bobni,
streljajo name, streljam nazaj.
Ne! To vee zivljenje zame m!
Zelim, da vojne ne bi bilo vee,
zelim, da ne bi vee trpel,
zelim, da bil bi sreeen in vesel!
Mar zahtevam prevee?
Sandra Svent, 8. a

00ci
ISeem se.
ISeem se v tvojih valovih.
ISeem se.
ISeem se,
A se ne najdem.
Jaz sem Ie elovek,
A ti si bozanska.
!Seem se.
ISeem se v tvojih valovih.
!Seem.
Mateja Novak, 8. b

Zgadavinska delavnica
Blizala se je nasa prva ekskurzija v tem
solskem letu, ki je potekala v okviru projekta Posoeje - soska fronta.
Eden izmed razlienih naeinov ueenja je
bilo tudi delo v delavnicah. Imeli smo
pet delavnic, v katere smo se lahko vpisali
sami. Veliko zanimanja je zbujala zgodovinska delavnica , saj smo skoraj vsi ueenci
hoteli biti v njej . Koneno smo se Ie dogovorili, da nas je v njej delalo pet ueencev.
Delo je bilo zelo veselo in zanimivo. Delali
smo na terenu, zato namje znanje, ki smo si
ga pridobili v soli in prvem dnevu ekskurzije, zelo koristilo. Zvedeli smo se mnogo
novega 0 soski fronti, cesar nam uebeniki
niso mogli povedati. Vir informacij so bili
domaeini v Gregoreieevem rojstnem kraju,
Vrsnem. Povedali so nam veliko stvari 0
bojih, ki so divjali na njihovih tleh med
sosko fronto ter 0 zivljenju pred njo in po
njej . Po tej zgodovinski nalogi namje bilo
jasnb, zakaj tamkajsnji Ijudje nimajo prevee
radi ltalijanov.
Po popoldanskem ueenju na terenu smo
resevali se uene liste v zvezi s celotno
zgodovino Posoeja. Naredili smo tudi kratek
povzetek terenskega dela. Skoraj nihee od
nas se ni zavedal, koliko smo se tisto
popoldne naueili. Sedaj vern, da je za najboljse ueenje potrebno delo na terenu.
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Razmisljali sma a vajni
Kaj je vojna? Kaj? Zame je to nekaj
strasnega. Nekaj najhujsega. Bojim se
vojne . Strah me je. Nikoli ne bi zelela
umreti v vojni .
Mnogi bi rekli, daje vojna nekaj zastarelega. To ni res. Vojna nas spremlja na
TV, v easopisih, na radiu ... Nikoli do zdaj
nisem zares premislj evala 0 tern. N a voj no
sem zaeela misliti ob projektu Posoeje.
Precej je pripomoglo k temu to, kar sem
videla in slisala. Pretreslo me je. V mislih
imam podobo krvavih bitk na soski fronti .
Krije tekla v potokih. Toda zakaj? Zakaj?
Ne razumem! Zivljenje je dar, zato ga
moramo spostovati. Ga spostujemo stem:
mueenje, ubijanje? Mislim, da ne. Pretresle
so me tudi slike ljudi, ki so sicer preziveli,
toda ostali »zaznamovani«. Kaj stem
mislim? Vojna jim je zaznamovala obraz,
roke, noge ... Kaksno zivljenje so sploh
imeli? Bedno. Skoraj bi bilo boljse, ee bi
umrli na bojiseu. Pa zakaj je do tega sploh
prislo? Zaradi nesporazumov, pohlepa ...
Zaradi zelje po zemlji.
V resnici sem zelela pisati 0 Rizami.
Rizama. Sama po sebi ni nie . Le njen
namen ... to mi ne gre vee iz misli. V casu
2. svetovne vojne so imeli tukrematorij. To
jepeezaseziganjetrupel. V RiZamije umrlo
vee tisoe Uudi. VeCina njih zaradi politi enega preprieanja, drugi pa sarno zato, ~er .so
bili. Stali smo v celici smrti. Molk. Cutlla
sem prisotnost duhov ljudi, ki so tu koneali
svojo pot. Kako kruto - najprej so bili mueeni, nato pobiti, na koncu pa seZgani v peei.
Pretresle so me tudi jeee. Tesne jeee, v katerih se je gnetlo tudi po osem ljudi. V vratih
so bile odprtine, da so drugi lahko slisali
krike mueenih .. . krutost brez mej a. In smrt,
smrt, ki se je nihee ne veseli! Le kako so

Miha Dezelak, 8. a
"Krasna si , bistra hci pianin«
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se poeutili, ko so vedeli, kaj jih eaka?
Vedeli so, dajim bo »rabelj« zlomil tilnik.
Ko sem ze pri rablju ... Kako se je poeutIi? Na njegovih rokah je bila kri . Kri
nedolznih. Je bil mar ponosen na to ali se je
sramoval. Tega ne bomo nikoli izvedeli.
Po vsem, kar smo slisali, se bomo moraIi zamisliti v prihodnost.
Mi smo prihodnost. Prihodnost je v
nasih rokah.
Poskrbeti moramo, da se kaj takega nikoIi vee ne zgodi. Truditi se moramo za mir.
Mir med vsemi.
Mateja Novak , 8. b

Saca
»Krasna si, bistra hei planin!«
Prej se nisem zavedala, da je Soea
res tako lepa, kot jo opisuje Simon Gregor-eie v svoji pesmi, a ko semjo na lastne oei videla, sem jo obeudovala. V usesih mi se vedno sumi njena pesem. To je
tako eist zvok, da ga nie ne more potisniti
v ozadje. Ce bi se ob njej zamislil se taksen »nepesnik«, bi napisal nekaj verzov,
ker Soea v eloveku prizge lue in prebudi
nekaj v dusi. Ne vem, kako bi opisala ta
obeutek, vem Ie, da je lep. Ko jo pogledam, se mi zdi, da se vedno joee zaradi
vojne in da se v njej se vedno pretaka kri;
nikoli se ne bo mogla znebiti tega madeza.
Vseeno je tako kristalno eista. Njena barva je prijazna in vliva obeutek zivljenja.
Brez nje bi pokrajina gotovo zamrla.
To je zame najlepsa reka na svetu in nikar si ne zelite vojne, ker bi jo uzalostili.
Spela Zuzek, 8. b
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Pokopalisce
Cez nekaj casa smo se pripeljali do pokopalisca padlih boreev prve svetovne
vojne v Logu pod Mangartom.
Avtobus se je ustavil. Pocasi sem izstopil in pred sabo zagledal na stotine
vojaskih grobov. Ko sem hodil po pokopaliscu, sem obcutil bolecino vojakov in
njihovih druzin. Zamislil sem si, kaksna
grozotaje ta vojna, koliko vojakov je umrio, ko so se borili za druge. Spraseval
sem se, zakaj niso preprosto odnehali in
se vrnili k svojim druzinam. Na pokopaliscu je vladala tisina. Ponekod sem lahko videl sveco, ki je pocasi in otozno gorelao Ternno je bilo. »Na ta zalosten kraj sonee
nikoh ne posije,« sem si mishl.
UCiteljiee so rekle, da bomo pocasi odsli. Jaz sem se tega veselil, saj mi je na
misel, ceprav ne vern zakaj, prihajalo, da
born moral ostati tukaj, v tern temnem kraju.
Na avtobusu sem se sprostil in voznja
do Tolminaje zelo hitro minila. V Tolminu smo ods Ii v hotel, tam smo vecerjali in
se razdelili v sobe. Se s tremi mojimi prijatelji smo dobili najboljso sobo.
Matej Boznik, 8. a

Narava
Jesen. Padajoce listje in hladen veter.
Zdi se, kot da narava umira. Drevesa pocasi rumenijo in listje jadra po zraku, da je
videti kot pies gozdnih viI.
Tu, v gorah, je jesen se izrazitejsa.
Nekdaj zelen gozd se spreminja v iskrivo
risbo toplih barv. Krosnje pocasi, dan za
dnem, rumenijo, rdeCijo in rjavijo. Kot bi
gledal paleto barv. In gore. Skale izginjajo
v skrivnostni megliei, ki skriva vrhove in
njihove ze davno pozabljene skrivnosti.
Skrivnosti nesrecnih vojakov, ki so vcasih
obcudovali te mogocne, strme, okamenele
velikane. Iz skale tecejo slapovi. Bobnenje in sumenje, ki je tako glasno, da se zdi,
kot da bi topovi spet peli svojo morilsko
pes em. Pocasi po dolini tece Soca. Njen
tokje vcasih mocan in nevaren, drugic pa
miren in tih; s seboj nosi custva, misli in
hrepenenja ljudi, ki so ostali sami, tako
kot ona. In poje svojo pesem. Pesem
bolecine, zalosti, pesem skritega
hrepenenja. Glasno sumenje, nekaj metrov
vstran pa tiho zuborenje. Vse pocasnejsi
tek in otoznejsa pesem njenih valov. Hladnejsi pis vetra. Jesenskega hladnega
vetra, ki z obraza narave susi solze. Velike
solze, kijihje prevec, da bijih lahko osusil. Se naprej brezglavo bezlja po gozdovih,
gorah, po naravi. Ne najde miru, tako kot
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jaz ne. Prevzeta sem nad lepoto narave,
nad otozno Soco, pisanim listjem,
skrivnostnimi vrhovi gora in umirajocim
okoljem. Zamislim se. Ali je narava otozna
Ie takrat, ko sem jezna in zalostna, ali Ie
takrat vidim njeno lepoto? Zakaj sem Ie
takrat pozorna na njeno otozno lepoto?
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Sem bolj custvena? Ne vern. Vern pa, da
je narava, ki semjo videla v teh dneh, dalec
najlepsa in najbolj pomirjujoca.
Dasa Kos, 8. a

Sprostitev na obrezju Soee.

!g,NHGI
Posocje - soska fronta je interdisciplinarno zastavljen projekt, namenjen osmemu OZ. devetemu razredu osnovne sole. Vanj so vkljuceni predmeti : zgodovina,
zemljepis, slovenski jezik, likovna, glasbena in sportna vzgoja, slovenski jezik,
biologija ter etika in druzba. Celoten projekt traja priblizno stiri mesece. Poteka
v soli (pri pouku), ob samostojnem delu in raziskovanju ucencev ter na tridnevni
ekskurziji v Posocju . Vsebino projekta sestavljajo stirje temeljni sklopi : prva svetovna vojna (soska frontal. Triglavski narodni park z naravoslovnimi in naravnimi
znamenitostmi Posocja, kulturna dediscina v Posocju, druge vsebine (za pridobivanje socialnih izkusenj in moznosti za osebnostno rast ucencev) . Projekt je
zasnovan na temelju izkustvenega ucenja, ki predpostavlja, da je ucenje v veliki
meri custvena izkusnja. Pri zasnovi projekta smo izhajali iz priporocil prenovljenih ucnih nacrtov, uresnicili pa smo cilje, ki smo si jih zastavili. Temeljni cilj
projekta je ucence preko aktivnejsega in bolj ustvarjalnega del a nauciti osn~v
raziskovalnega dela ter jih senzibilizirati za zgodovinska in aktualna dogaJanJa
na ozemlju danasnje Siovenije in Evrope. Vsi udelezenci so projekt dobro sprejeIi, zato bomo z njim nadaljevali. Pozitivni rezultati so vidni tudi v glasilu Ozivljena
preteklost, ki so ga pripravili po koncu projekta, ter v odmevih pri starsih in v kraju .
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Vesna Robnik

POTEPANJE PO DElELI ETRUSCANOV
Kratek opis poti
Maja 2000 sem se udelezila strokovne ekskurzije z naslovom Etruscani
kot posredniki med grskim in rimskim kulturnim krogom . Strokovno
vodstvo je bilo zaupano dr. Janezu
Maroltu. Namen ekskurzije je bil
spoznati gospodarsko, druzbeno in versko zivljenje Ijudstva z Vzhoda , katerega izvor se danes ni povsem pojasnjen.
Etru5caniso staro anticno Ijudstvo,
ki je svojo domovino na ozemlju danasnje Male Azije zapustilo zaradi lakote.
Naselili so bogati pokrajini Toscano in
Latio . Se vedno se postavlja vprasanje ,
zakaj je njihovo zivljenje tako skrivnostno in nepojasnjeno. Literarnih virov
o njih je malo, njihov jezik je bolj ali
manj nerazumljiv. Po besedah Oionizija
Halikarnaskega se je ohranil spomin
nanje kot na zelo staro Ijudstvo, ki ga ni
bilo mogoce primerjati z drugimi niti po
jeziku niti po navadah. Oce zgodovine
Herodot je cas selitve pomaknil v 13.
stol. pro n. st. , ki je se vedno zavito v
temo. Rojstvo etruscanske kulture lahko datiramo v 7. stol. pr. n. st. , ko se je
etruscansko Ijudstvo na italski zemlji
zavedlo samega sebe.
Ko spoznavamo etruscanske navade
in njihovo umetnost, pridemo do
spoznanja, da jih je prevzel vpliv Grcije.
Tako so od Grkov prevzeli mrtvaske
sportne igre. Bili so tako dobri posnemovalci grske keramike , da se se danes
pojavljajo dvomi , kaj je resnicno grskega, kaj pa je samo dober ponaredek.

Ob ustju reke Tibere se v vsej svoji
lepoti bohotijo ostanki nekoc ogromnega pristaniskega in skladiscnega
mesta Ostia. Slabih 1700 let je bilo pod
nanosi reke Tibere. Danes , ko se sprehajamo po rimskih ulicah, imamo obcutek, da so se Rimljani poslovili sele
pred kratkim.
Ob Tirenskem morju lezi mesto
Tarkvinija. V grobnicah so cudovito
ohranjene freske iz zivljenja Etruscanov.
Cerveteri je bilo najbolj surovo uniceno mesto. Pomembno je bilo mesto
mrtvih , zgrajeno na tezko dostopni planoti. Grobovi so bili bogato okraseni , kar
je bilo tesno povezano s cascenjem
mrtvih.
Orvieto je bilo etruscansko sredisceo Svoj razcvet je dozivelo v srednjem veku. Je enG izmed najlepsih mest
na gricih. Znano je po stolnici, kjer se
prepletata cvetoca gotika in romanika .
Procelje krasijo mozaiki iz Svetega pisma. In ko se soncni zarki uprejo v zlate
mozaicne ploscice , se sele zaves
mojstrovine te stavbe in znanja starih
arhitektov.
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Za mnoge je Italija Toskana. Z vinogradi , grici , tihimi vasicami, ocarljivimi
srednjeveskimi mesti predstavlja
caroben svet , katerega vabljivosti se
je tezko upreti.

Voltera, staro etruscansko mesto na
hribu. Zaradi varnega zaledja je prezivelo rimsko nadvlado. Mesto je nastalo zaradi rudnikov bakra v blizini . Se
pred rimsko zasedbo so domacini pokojnike sezigali , ostanke pa so spravili
v hisaste zare.
Materialne ostanke iz obdobja Etruscanov in Rimljanov smo si ogledali v
muzeju Guarnacci. Muzejske zbirke so
bogate in lepo ohranjene. Ena izmed
lepse ohranjenih zar spada v druzino
Aule Lecu . Na pokrovu je port ret pokojnika iz casa med 2. in 1. stol. pron. st.
Spodnji del zare je mitolosko obarvan
in prikazuje odhod moza in zene na
kociji v onostranstvo. Voz vcasih vlecejo demoni , v tem primeru ga vleceta
konja.

o

zivljenju Etruscanov nam veliko
povedo mesta mrtvih (nekropole). Verjeli so, da je onostransko zivljenje
samo nadaljevanje tostranskega. Kot
vsa druga anticna Ijudstva so tudi
Etruscani pokojnikom dajali v grobove
razne predmete (amfore z oljem , nakit , orozje itd.). Najlepsi ostanki materialnih virov so v Villi Giulii - Juliji v Rimu ,
ki je bila nasa prva postaja. A ker vse
poti vodijo v Rim, smo si ogledali se
ostanke iz casa zlate dobe rimskega
imperija (Kolosej, Konstantinov slavo10k in Hadrijanovo vilo v Tivoliju). In ker
smo ze bili v Tivoliju, smo si ogledali villa
d' Este ali "pesem stoterih vodnjakov« ,
kjer vsak vodomet zubori svojo pesem.

h

Sarkofag , ki prikazuje pot moza in zene v onostranstvo.

Stolnica v Orvietu.

Iz Latia smo se odpravili v pokrajino
Toskano, kjer smo si ogledali nekatera
izmed etruscanskih mest: Piso, Volte-

ro, Sieno in Firence.

Na ozemlju Gosposvetskega polja v
blizini rimskega Virunuma na danasnjem avstrijskem Koroskem SO arheologi odkrili rimski sarkofag , katerega
spodnji del krasi vozilo na dveh kolesih,
spredaj sedita voznik in zena, voz pa
vlecejo konji. Oolgo cas a so menili, da
kocija na spodnjem delu sarkofaga
predstavlja postno kocijo.

Virunum je bilo glavno mesto Norikuma, kjer so Rimljani izkoriscali bogate rudnike zeleza in sekali gozdove.

Zgodov
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Pisa je bila v casu Etruscanov pristanisko mesto, kar dokazujejo najdbe amfor
in ostanki etruscanskih ladij, ki so jih
arheologi odkrili pred kratkim. Vse do
13. stol. je bila Pisa pomembna pomorska republika , ki je tekmovala celo z
Genovo in Benetkami. Danes pa lezi
deset kilometrov pred izlivom reke Arno
v Ligursko morje . Znana je po Trgu
cudes , katerega sestavljajo: krstilnica,
pokrita s kupolo , ki je bila ob koncu 14.
stol. ena izmed najvecjih krscanskih
krstilnic; stolnica, ki so jo gradili 200
let in je ena izmed najvecjih mojstrovin
italijanske romanike . Osrednje mesto
zavzema posevni stolp, ki so ga zaceli
graditi leta 1173. Prvotno naj bi bil visok 100 metrov in s to visinG naj bi obvladoval pokrajino ter bahavo razkazoval moe in velicino Pise. Zaradi pescene
podlage se je zacel ze kmalu nagibati
in zgradili so ga Ie do nekaj vee kot
polovice. Zaradi varnosti obiskovalcev
je bil dobrih deset let zaprt, ponovno so
ga odprli 17. 6. 2001. Nagib stolpa se je
po besedah predstavnika upraviteljev
Pierfrancesca Pacinija v zadnjem
desetletju zmanjsal za 35 centimetrov.

Trg cudes v Pisi .
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Siena ali Saino, kakor so jo imenovaIi Etruscani , nikoli ni bila pomembnejse
mesto. Legendagovori, daje bil ustanovitelj Siene Sienius , sin Rema. Pomembnejso vlogo odigra v srednjem veku,
ko je nastalo cudovito deja Piazza del
Campo s stolpom del Mangia. Pomembna zgodovinska in umetnostna
stvaritev je katedrala, kjer se prepletajo
bel, ern in zelen marmor, kar kaze na
vpliv arabskega sveta (zelena barva je
barva islama) .
San Gimignano ali srednjeveski
Manhattan. Na ozemlju San Gimignana so ziveli tako Etruscani kakor
Rimljani , ime pa je kraj dobil po modenskem skofu. Zaradi ugodne trgovske lege med srednjo Italijo in severno Evropo je v srednjem veku mesto
dobilo pomembno vlogo. Obdaja ga
obzidje lepih stolpov, zgrajenih v 12.
stol. Bili so last druzin. Cim pomembnejsa je bila druzina, tem lepsi in visji
stolp si je dala postaviti. Stolpi niso bili
Ie bahavi odsev, ampak tudi opazovalnice v casu krvavih sporov. V zacetku je bilo 72 stolpov, danes pa jih je
ohranjenih Ie se 13. Ravno zaradi teh
stolpov je San Gimignano dobil vzdevek srednjeveski Manhattan .
Firence, Rimljani so jih imenovali
Florencia. Danes je v Firencah muzej
etruscanskih material nih virov, ki so jih
nasli na tem obmocju . V mestu ob reki
Arno so nekoc najslavnejsi umetniki tekmovali , kateri bo ustvaril najlepso sliko,
najboljsi kip, najvelicastnejso stavbo.
Staro mestno jedro je zgrajeno v
gotskem in renesancnem slogu. To je
samo ena plat zgodbe neodvisne republike, kjer je imela oblast v rokah
pescica najbogatejsih druzin. Najbolj
znana je druzina Medici. Temnejsa
plat zgodbe pa govori, da je vecina
prebivalstva v 15. stol. zivela v revscini.

Ekskurzija nam ni dala samo veliko
novega znanja in moznosti, da smo
obiskali cudovita mesta, ampak smo
spoznali tudi nove Ijudi in obnovili stara znanstva. Prigode in nezgode smo
obujali na srecanju, ki ga je za udelezence strokovne ekskurzije po Izraelu
in Italiji pripravila Vilma Brodnik, januarja 2001 na Zavodu Republike Slovenije za solstvo.
Gospod Zdenko Sever je predstavil
videokaseto z naslovom V zibelki
clovestva v loku Rodovitnega polKatedrala v Sieni.
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meseca, sama pa projekt Potepanje po
deleli Etruscanov, ki ga bom podrobneje predstavila v nadaljevanju sestavka.
Clovek, ki ne pricakuje prevec, ni
nikoli razocaran. Tako je tudi s to ekskurzijo , kjer se je zgodovina starega
veka z roko v roki sprehajala z zgodovino srednjega veka. Kot je zapisano
v knjigi Zivljenje in navade Etruscanov
so namrec prav Dante, Leonardo da
Vinci in Michelangelo potomci
Etruscanov, saj se je ravno v Toskani razvila nova smer v umetnosti renesansa, ki pomeni ozivljanje anticnih idealov.

Uporaba racuna/nika
pri urah zgodovine
Sodim v sku pi no uciteljev zgodovine mlajse generacije, ki skusamo
pouk popestriti z razlicnimi oblikami dela in z vkljucevanjem avdiovizualnega gradiva.

Pouk zgodovine ponavadi poteka v
frontalni obliki (snov najbolje dojamejo samo avditivni tipi ucencev) . Ker pa
je med ucenci in dijaki pisana pal eta
vseh ucnih tipov (kinesteticni , avditivni in vizualni) , sem se odlocila , da
zgodovino priblizam vsem na razlicne
nacine.
Zgoscenko Zgodovinski casovni trak
uporabljam pri razlicnih delih ure. Pravta
pa me je navdusila, da sem pripravila projekt Potepanje po deleli Etruscanov, ki
je plod strokovne ekskurzije z naslovom
Etruscani kot posredniki med grskim
in rimskim kulturnim krogom ter ucne
ure Najstarejsa zgodovina Apeninskega polotoka in nastanek Rima.
Pri oblikovanju Potepanja sem si pomagala z racunalniskim programom
PowerPoint , ki je namenjen izdelavi
prosojnic. V veliko pomoc so mi bili
tehnicni nasveti ucitelja racunalnistva.
Zelela sem, da bi nastal zanimiv projekt, ki bi ucencem in dijakom nudil
vecjo prostorsko in casovno predstavIjivost dogodkov na Apeninskem polotoku nekoc in danes. Pri pisanju sem
se naslanjala na materialne, pisne in
ustne vire (zapiski , fotografije, legende).

Kaj je »Potepanje«, komu je
namenjeno in kako ga uporabiti?
Potepanje po dezeli Etruscanov je
didakticni pripomocek na zgoscenki,

Zgodov

sestavljen iz vec sklopov, Prepleta se uporaba razlicnih vrst didakticnega gradiva,
Posamezni sklopi se lahko uporabijo kot
samostojne prosojnice,
Rdeca nit pripovedi so Etruscani, vendar lahko dolocene prosojnice uporabimo tudi , ko govorimo 0 velicastni
zgodovini rimskega imperija (zemljevid
rimskega imperija, Kolosej, Konstantinov
slavolok, pristanisko mesto Ostia) , Mesti
Firence in Pisa sluzita za predstavitev
casa renesanse in humanizma,
Znanje 0 Etruscanih je priporocljivo za
razumevanje razvoja gospodarstva, kulture in religije , S pomocjo prosojnic lahko nazorno primerjamo njihov gospodar-
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ski razvoj, ki se nanasa na keramiko z grskim vplivom in pozneje z rimsko kulturo,
Podobno velja za religijo ,
Kot sem ze omenila, je Potepanje
sestavljeno iz vec sklopov, ki jih lahko
uporabimo pri razlicnih delih ucne ure,
na katere bom opozorila,
Potepanje ni namenjeno samo uciteljem in profesorjem zgodovine, saj se
lahko uporabi tudi za popestritev ure pri
predmetu zemljepis oziroma geografija, ko govorite 0 geografski legi Italije,
predvsem pa 0 znacilnostih pokrajin
Toskana in Latio,
Uporaba je preprosta, Prednost del a
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s prosojnicami je , da lahko nazorno
prikaZemo dolocene detajle, pri uporabi
smo z obrazom obrnjeni proti navzocim,
lahko sproti risemo in pisemo, predstavitev pa je tako zanimiva in jasna,
Siabosti dela s prosojnicami. Ce je
prosojnica prevec »nastlana" - popisana, dolgocasna, lahko odvraca pozornost, hkrati pa kakovostne prosojnice zahtevajo premislek in cas,
Potrebni so temeljno znanje dela z
racunalnikom in v racunalnik vgrajen
CD-predvajalnik s 16-kratno hitrostjo,
nastavitve ekrana 800 x 600, osnovni
program PowerPoint 97 in Windows 95,

Primer izvedbe uene ure z nas/ovom najstarejsa zgodovina Apeninskega p%toka in nastanek Rima
Pisna vgojno-izobratevalna priprava
RAZREo:
UCNA URA:
UCNA ENOTA:

RIM 00 NASTANKA 00 KRIZE REPUBLIKE

UCNA TEMA:

NAJSTAREJSA ZGOoOVINAAPENINSKEGA POLOTOKA IN NASTANEK RIMA

TIP ,UCNE URE:

pridobivanje novega uCiva

UCNA OBLlKA:

frontalna

UCNE METOoE:

razlaga, pogovor, elektronske prosojnice, delo z besedilom

UCNA NACELA :

vzgojnost, nazornost, postopnost, sistematicnost

UCNICILJI:
o/JAKI:

• ugotovijo naravne znaCilnosti Apeninskega polotoka in lego Italije (11./1) ;
• spoznajo naselitev Apeninskega polotoka pred nastankom Rima (11./2);
• se seznanijo z naselitvijo Etruscanov na Apeninskem polotoku(II./3) ;
• ugotovijo moznosti gospodarskega razvoja;
• se seznanijo z etruscansko kulturo;
• spoznajo religijo Etruscanov;
• spoznajo zgodbo in zgodovinsko resnico 0 nastanku Rima (11./4) ,

I. Z dijaki obnovimo znanje iz grske zgodovine. Predvsem izpostavim grsko kulturo in vpliv
Grkov na Ijudstva, ki so Zivela na Apeninskem polotoku pred njihovim prihodom.

• pogovor

NAPOVEo UCNEGA CILJA:
Spoznali bomo razlicna ljudstva, ki so zivela na Apeninskem polotoku in nastanek Rima.
II. NASLOV: NAJSTAREJSA ZGODOVINA APENINSKEGA POLOTOKA
IN NASTANEK RIMA
1. Ugotovijo naravne znacilnosti Apeninskega polotoka, izvor imena in lego Italije.

• pogovor
• prosojnica

2. Spoznajo, katera plemena so naselila Apeninski polotok. Razlozim pomen besede
ITALlJA, ki pomeni "dezela telet«. Naseljevanje Apeninskega polotoka konec 2. tisocletja
pr.n, S,

•
•
•
•
•
•
•

3. Seznanijo se z naselitvijo Etruscanov in njihovo druzbenopoliticno ureditvijo.
Izvor Etruscanov se ni povsem pojasnjen.

hn

ITALIKI
ILiRI
VENETI
GRKI
razlaga
pogovor
prosojnica
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• Ugotovijo moznosti gospodarskega razvoja na Apeninskem polotoku. PouCim jih 0 posebnostih etru5canske gospodarske zgodovine. Primerjajo etruseansko kulturo z grsko,
ugotovijo, da je bila pomembna za razvoj rimske omike in za poznejsi evropski napredek
(umetnost, arhitektura, pisava).
• Spoznajo religijo Etruseanov in jo s pomoejo prosojnice primerjajo z Grki in pozneje
Rimljani.
4. Oijakom pojasnim nastanek Rima in vlogo Etruseanov v rimski zgodovini. Preberem mit 0

ca

•
•
•
•

prosojnica
razlaga
pogovor
Zgodovina v slikah,
str. 1667
• Umetnost v zgodovini elovestva, str. 73,

75

Romulu in Remu. Pojasnim odnos med zgodovinsko resnico in bajko.

III. Ob besedilu dijaki sklepajo 0 vplivih Etruseanov na razvoj Rima in ugotavljajo, zakaj se je
Rim obdrzal in postal vodilna sila. Pogovor povezem z odlomki 0 zivljenju in navadah
Etruseanov.

Nastajanje tabe/ske slike
s pomocjo prosojnic
Namen te prosojnice je ponovitev
znanja 0 naravnih znacilnostih Apeninskega polotoka, pojasnitev izvora imena in predstava lege Italije. Uporabimo jo v uvodnem delu ure. Ucitelji zemIjepisa oziroma geografije jo lahko
uporabijo , ko govorijo 0 legi polotoka.

V naslednjem koraku ucenci in dijaki
spoznajo najstarejso zgodovino Apeninskega polotoka, ko so ga naselili Veneti, Italiki in Grki. Z njo zacnemo obravnavanje nove snovi.

• razlaga
• pogovor
• Mitologija,
str. 139, 140
• Romul in Rem 753
pr. n. st.
• pogovor
• Zivlj'enje in navade
Etruseanov, str. 87,
89, 117,221

Prasojnice, ki govore 0 zivljenju Etruscanov uporabimo v delu obravnave
novesnovi.
Posebna prosojnica govori 0 prihodu
Etruscanov iz Azije na ladjah (primerjava
z grskimi bojnimi in trgovskimi ladjami).

Naslednje prasojnice predstavijo pokrajino Toskano in pomembnejsa etruscanska mesta.
Vsako mesto natancno predstavim s
fotografijami materialnih viraY, ki so jih
nasli v blizini, ter popestrim z viri iz prve
rake. Najpomembnejsa etruscanska
mestaso:
PISA, VOLTERA, SIENA,
TARKVINlJA,
ORVIETO,
FIRENCE itd .

Keramika,

Vhodna vrata v Voltero.

Ob fotografijah grobnic in fresk
ucenci in dijaki spoznajo vsakdanjik,
vera in druzabno zivljenje Etruscanov
Opozorjeni so, da so Rimljani v marsicem posnemali Etruscane in nekatere
vrste zabav v celoti prevzeli (npr. dirke z
vozovi, gladiatorske igre).

Pokrov sarkofaga, ki prikazuje zeno in moza.
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- prosojnico Toskana nekoc in danes
uporabimo za uvod v novo ucno , ko
govorimo 0 razvoju renesanse in
humanizma,

14,'*WMI

Lepo ohranjena
etruscanska freska , ki
prikazuje njihov
vsakdan

S prosojnico in legendo, ki govorita 0
nastanku Rima, sklenem obravnavanje
nove snovi, Pojasnim razliko med
zgodovinsko resnico in legendo ,
Kot sklep ali zakljucek ure ucencem
in dijakom predstavim prosojnici Toskana in Latio nekoc in danes,
Fotografije govore 0 nekdanji velicini
Koloseja kot tekmovalisca za vprege in
pozneje za gladiatorske igre , Pristanisko mesto Ostia, ki je bilo zgrajeno ze v obdobju prvih rimskih kraIjev, propadlo pa sredi 2, stol, n, S, in
bilo pozabljeno kar 1700 let, nas popelje v cas, ko se je rimski imperij bahal v
vsej svoji velicini, Ucenci in dijaki se
seznanijo z velicastnimi dosezki cesarja
Hadrijana, ki je zanimivosti iz vsake
osvojene dezele upodobil v svoji viii v
Tivoliju,
V nadaljevanju sem predstavila se vilo
d'Este ali PESEM STOTERIH VODNJAKOV, kjer se prepletajo temeljni
elementi matere narave: zrak, voda ,
zemlja in ogenj,

Metodicna uporabnost
»Potepanja«
»Potepanje« je zasnovano tako , da
zahteva tako od ucitelja kot od ucenca aktivno vlogo, Vzpodbuditi jih moramo k samostojnemu , ustvarjalnemu
ucenju in poglobljenemu razumevanju ucne snovi, »Potepanje« nudi
ucencem vecjo prostorsko in casovno
predstavljivost zgodovinskih dogodkov na Apeninskem polotoku nekoc in
danes,
Ucence vseskozi spodbujamo z razlicnimi vprasanji, napeljemo jih k samostojnemu razmisljanju, ko primer-

jamo grsko in etruscansko likovno
umetnost. Opozorimo jih , da je vse, kar
je v rimski kulturi negrskega, navadno
etruscansko ; nekatere sestavine
so Rimljani v celoti prevzeli (npr, verske
obrede, vedezevanje, oblacila, dirke z
vozovi, gladiatorske igre, itd,) ,

Sklep
Namen projekta je , da ucencem in
dijakom ob sUhoparnemu podajanju
letnic ponudimo nekaj vec, Rezultat je
projekt »Potepanje ", ki na nekoliko
drugacen in sodobnejsi nacin prikaze
zivljenje Ijudstva, ki je skrivnostno , kot
je skrivnostno >>Kraljestvo sene",
To je didakticni pripomocek, ki ga
bomo v naslednjih letih v solah uporabljali vse bolj , kajti izbira medijev je
uceneem , dijakom blizu, Tudi ucitelji
zgodovine ne bomo mogli mimo predstavitve ucnih vsebin s pomocjo racunalnika, Slediia sem eilju , da uceneem ,
dijakom omogocim pestrejse in dopolnjeno spoznavanje ter utrjevanje
ucnih vsebin pri pouku, Gradivo je
mo-goce uporabiti pri razlicnih etapah
ucne ure ,

PRIMER:
- prosojnieo , ki govori 0 geografski legi
Apeninskega polotoka uporabimo kot
uvod v novo ucno uro ;
- prosojnice , ki govore 0 zivljenju in
delu Etruscanov, uporabimo v delu
obravnave nove snovi ter pri utrjevanju;
- prosojnieo, ki govori 0 nastanku mesta Rim, uporabimo v zadnjem delu
obravnave nove snovi;
- prosojnieo Latio nekoc in danes uporabimo v delu utrjevanja pridobljene
snovi, ko govorimo 0 zlati dobi rimskega imperija;

1 S. Berzelak: Recenzijsko mnenje 0 didaklicnem pripomocku Potepanje po dezeli Etruscanov, Siovenj Gradec, 2000.

L

Potepanje po dezeli Etruscanov je
didakticni pripomocek, ki sem ga
izdala na zgoscenki. Za uporabo
racunalniskega programa PowerPoint oziroma za izdelavo prosojnie
me je navdusil Zgodovinski casovni
trak, ki ga uporabljam pri pouku in
pri pripravah na ucno uro , Pri delu
sem skusala slediti vzoreu casovnega traka, uskladiti ucno pripravo
in ekskurzijo z naslovom »Etruscani
kot posredniki med grskim in rimskim kulturnim krogom« ,
»Potepanje« je sestavljeno iz vec
sklopov, Uceneem in dijakom nudijo
vecjo casovno ter prostorsko predstavljivost. Namenjeno ni samo uciteIjem in profesorjem zgodovine , Za
popestritev se lahko uporabi tudi pri
predmetu zemljepis oziroma
geografija, ko govorite 0 legi Italije
ter oznacilnostih pokrajin Toskana in
Latio,
Vodilni motiv so Etruscani , zato je
priporocljivo poznavanje literature , ki
govori 0 njih , Ker je gradivo moc uporabiti v vseh delih ucne ure in ne
samo za enG ucno uro, lahko z nekaterimi prosojnicami predstavimo tudi
zgodovino rimskega imperija ter obdobje razeveta renesanse in humanizma,
>>Vsebinsko se ucni pripomocek
ujema z nasim novim koneeptom
pouka zgodovine, saj je tezisce postavljeno na zgodovinske podobe iz
vsakdanjega zivljenja, ki postavljajo
v ospredje kulturno, gospodarsko in
druzbeno zgodovino ,«1

Vir in literatura
Fotografije z ekskurzije, Italija, maj 2000 ,
Atlas sveta, MK, Ljubljana, 1984,
Berzelak, S, : Zgodovina 1, Modrijan , Ljubljana , 1996,
Firenze in Toskana, MK , Ljubljana, 1999,
Heurgon , J, : Zivl jenje in navade Etruscanov,
DZS , Ljubljana, 1982,
Mali vodnik Rim , DZS, Ljubljana, 1996,
Settis, S,: The Land of the Etruscans , Scala, Firenze , 1985,
Zgodovina v slikah , DZS , Ljubljana, 1975,
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Anka Vidovi6 - Miklav6i6

Kratek oris korporativizma na
Siovenskem 1929-1941 (zadnji del)
Prosvetna zveza (PI) in Iveza
fantovskih odsekov (IFO)
Na kulturno-prosvetnem podrocju se je
uvajala stanovska ideja v okviru novega prosvetnega nacrta, sprejetega za
jesensko-zimsko obdobje 1937/38. Poleg
splosno prosvetno-kulturnih tem so v
okviru social neg a izobrazevanja vec
pozornosti posvetili spoznavanju "korporacijskega sistema« na podlagi priporocil okroznice Quadragesimo anno.
Ziasti so poudarili , naj se obravnava
socialno-gospodarski polozaj delavske in
kmecke druzine, posebej naj se
obravnava njuno kulturno obmocje ,
povezano s stanovsko vzgojo kmetov in
delavcev. S terni kot se drugimi nalogami
v okviru sprejetega programa PZ februarja
1939 v Celju so clane prosvetnih drustev
sezanjali s temeljnimi smernicami
Delovnega programa krscanske socialne
akcije, povezane s Katolisko akcijo. V
okviru socialnega apostolata naj bi se
clanstvo katoliskih drustev na raznih
tecajih in predavanjih seznanjalo z
graditvijo stanovstva oziroma stanovskih
organizacij in njihovo dejavnostjo. Ta
skupni nacrt PZ za prihodnja stiri leta naj
bi poslej skladneje potekal v obeh
skofijah B1
Posebej naj tu predstavimo mladinsko organizacijo Zvezo fantovskih
odsekov (ZFO) , ki je poleg telesne vzgoje
gojila tudi kulturno-prosvetno dejavnost.
Bila je mnozicna organizacija kmecke,
delavske in obrtne mladine. Fantovski
odseki so delovali pretezno v vseh
zupnijah tako v Ijubljanski kot v lavantinski
skofiji. Prispevke 0 obnovi »organicne
druzbe« z graditvijo stanov je prinasalo
glasilo Kres (1930-1941), vstrnjeni obliki
pa so jih mladenici dobili 1937 v J.
Jerajevem delu Vzori Siovenskih fantov.
Mladenice , organizirane v fantovske
odseke , so v zupnijah vzgajali in
izobraZevali v duhu nacrtovane obrtnoindustrijske stanovske kulture, medtem ko
sta si z Mladinsko kmecko zvezo, ki je
delovala pod okriljem Kmecke zveze,
delili deja s kmecko mladino. V praksi so

predvsem v vzgojnem delu uvajali t. i.
fantovske vecere, na katerih so
sistematicno spoznavali predpisano
gradivo. Vsebina je bila dolocena po
nacrtu prosvetnegaodboraZFO. Vodstvo
ZFO je gradivo, razdeljeno po tematiki,
posiljalo v obliki brosuric zupnijskim
fantovskim odsekom. Pri tem je vodstvo
vztrajalo, naj se fantovski veceri ne odvijajo
zgolj pasivno s predavanji, marvec naj
tudi sami udelezenci aktivno sodelujejo v
razpravljanju. V ospredju je bila poleg
verske tudi stanovska in drzavljanska
vzgoja . Ob razlaganju krscanskega
pojmovanja drzave in naroda so mladen ice poucevali npr. 0 kmetovi miselnosti in znacaju, 0 potrebi po kmeckem
zdruzevanju - kmeckih zvezah, 0 graditvi
obveznih stanovskih zadrug, 0 pomenu
kmecke stanovske izobrazbe, 0 kmecki
(stanovski) kulturi, 0 pomenu medsebojne povezanosti kmeckega gospodarja s posli na kmetiji, 0 veri slovenskega
kmeta itd. Delavsko mladino so seznanjali
o po menu slovenskega delavskega stanu
in katoliskih strokovnih organizacij, 0
pomenu dozorevanja stanovske zavesti,
o delavskoindustrijski kulturi itd B2 Navedli
smo Ie teme, ki so bolj ali manj povezane
s stanovstvom. Vendar moramo obenem
poudariti, da so tam, kjer so »fantovski
veceri« potekali redno in so gradivo z
razlicnih podrocij predelovali sistematicno, dobili ciani fantovskih odsekov
dokaj dobro izobrazbo na vseh podrocjih
strokovnega in javnega zivljenja.
Obenem pa so od casa do casa
potekala tudi stanovskazborovanja. Leta
1939 so bila za clane ZFO v okviru
mladinskega tabora v Mariboru, ki je bil
29. in 30. junija 1939. Omenili bomo Ie
stanovsko zborovanje delavske, obrtniske in kmecke miadine B3 Na zborovanju delavske mladine, so govorniki
seznanjali udelezence z znacilnostmi
stanovskega gibanja v okviru »industrijskega stanu«. Prav mladi delavci naj
bi postali pionirji, ki bodo razvijali
»industrijsko omiko«. Obrtni mladini so
govorili 0 moznostih in nacinu »obnove
stanovske-rokodelske omike«, 0 ziv-

Ijenjski skupnosti obrtnega mojstra, pomocnika in vajenca , medtem ko so
kmecki mladini govorili »0 dusevnih
temeljih kmeckega doma«, socialnem
vprasanju in gospodarskem dvigu
kmeckega stanu B4

Akademski klub Straia in Iveza
katoliskih dijakov
Vizija in deja za »obnovo druzbe« po
napotilih omenjene okroznice sta pritegnila tudi katolisko studentsko in
dijasko mladino. Ziasti dve organizaciji
sta po svojih dejanjih najbolj izstopali. To
sta bili akademski klub StraZa, imenovan
tudi Ehrlichovi straZarji z glasilom StraZa
v viharju (1934/35-1940/41), in Zveza
katoliskih dijakov, imenovana tudi
Tomcevi mladci z glasilom Mi mladi borci
(1936/37-1940/41). StraZarji so v svojem
glasilu veliko pisali 0 teoreticnih izhodiscih graditve stanovske druzbe in
drzave. V okviru svojih studijskih krozkov
so se se podrobneje seznanjali s tedaj
aktualno korporativno idejo BS Bili pa so
vesci tudi v propagandi, zlasti v povezavi
s protikomunisticnim gibanjem. Iz njihovih vrst je Ciril Zebot odsel v Italijo, kjer je
na katoliskih univerzah preuceval
fasisticno korporativno gospodarstvo in
svoje poglede strnil v knjigi Korporativno
narodno gospodarstvo (1939). V njej z
vseh vidikov predstavlja italijanski fasizem,
pri cemer kriticno pa tudi s simpatijo
spremlja njegov razvoj . Knjiga daje tudi
»organ izacijski vzorec« za graditev
narodnega gospodarstva v luci
korporativizma v Sioveniji in Jugosiaviji B6
Za razliko od strazarjev so se Tomcevi mladci , ki so bili najboljsa »Iastna
organizacija« Katoliske akcije, bolj
izkazovali v praksi in zaceli na Ijubljanski
univerzi uresnicevati stanovsko organ iziranost , ali kot so jo tudi imenovali ,
poklicno specializacijo. Z enacbo:
fakulteta je stroka, stroka je stan,S? so
zaceli stanovsko preurejati dotlej mesana
katoliska drustva. Jeseni 1936 so se
najprej preuredili katoliski tehniki v
stanovsko drustvo Kladivo. Sledili so jim
pravniki, ki so spremenili dotedanje
mesano drustvo Danica v stanovsko
drustvo Danica, pozneje so ustanovili se
stanovsko drustvo Pravda. Katoliski
medicinci so ustanovili stanovsko drustvo

81 PrimerJ8j Anka Vidavle - Miklavcic, Katoliska prosveta med CerkviJo In stranko (NekaJ osveUltev smernlC In deJ8vnosti PrQsvetne zveze in Zveze fantovskih odsekov v letih '935- 1941 . Zbornik cerkev, ku!tura in politika 1890-1941 (SimpozlJ
v Siovenski malici 1992). Ljubljana 1993, SIr. 71-73
82 Srasure Fantovski sestanek (Fanlovska knJiznica) Ljubljana 1937-1941 . (snopic " 3, 1940; snopic 4, 1938; snopic 1, 3, 1937
83 Siovenec , 1 juliJ8 1939, 51.147 a, Siovenec 2 juliJ8 1939,
142 a, Drugi dan mariborskega tabora. Stanovska zborovanJa
84 Prav tam.
85 Straia v viharju. 10 oktobra 1940. st. 4, Stanovska preureditev akadems kih drustev
86 Primerjaj Milan Zver, Korporahvlzem v slovenski polillcni misli v 20 . In 30 letih. Casopis za krillko znanosli Neokorporalivizem (zbornik) Ljubljana 1992.
148-149. sIr. 40
87 Ciril L:ebot. Neminiliva S!oveniJa Spomlnl In spoznanJa iz razdobJa sedemdesetlh lei ad MaJniske deklaraciJe Cetovec 1988. sir 92
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Vir in filozofi stanovsko drustvo Vedo B8
Cetudi so se strazarji navdusevali za
prenovo druzbe v smislu stanovskekorporativne ideje, so "postanovljenje«
katoliskih drustev na Ijubljanski univerzi,
za katero so se zavzemali Tomcevi mladci,
vztrajno zavracali in se nadalje delovali v
svojem akademskem klubu Straza.
Stanovsko misel so, kot so zatrjevali v
polemiki s Tomcevimi mladci, uresnicevali
v specializiranih »stanovskih« odsekih
znotraj svojega kluba Straza. Torej so
izbrali drug tip »stanovstva« in zatrjevali ,
da se stem v nicemer niso oddaljili od
papeske okroznice, kar so jim med
drugim ocitali Tomcevi mladci B9 V
nadaljnji polemiki so se straZarji branili se
drugih hudih ocitkov mladcev, znova
zavracali Tomcev »stanovski totalitarizem« in se pri tem sklicevali na
papeza, ki dejansko ni v svoji okroznici
pi sal 0 »organizacijski tehniki« stanovstva 90 Zunaj stanovskih drustev so
ostali tudi krscansko-socialisticno
usmerjeni studenti, delujoci v drustvu
Zarja, in katolisko usmerjene studentke v
drustvu Savica 91 Naj se zapisemo, da je
prav boj za »postanovljenje« ali proti
njemu na univerzi pobudil veliko trenj in
polemik, znotraj katoliskih studentskih vrst
pa tudi polarizacijo.

Liberalno-unitarni tabor
Ideja 0 stanovski vzajemnosti druzbe
je bila navzoca bolj ali manj tudi pri
slovenskih liberalcih, ki so sicer odklanjali
italijanski fasizem in nemski nacizem.
Sionec na temeljnih nacelih liberalizma
so zavracali razredni boj in zagovarjali
osebno lastnino, vendar so obenem ze v
dvajsetih letih v strankinem programu
zajeli nacelo 0 stanovski vzajemnosti in
harmonicnosti druzbe. Vsem stanovom
naj se omogoci enakopraven razvoj,
zlasti naj se dvignejo sibkejsi 92 V
tridesetih letih so ob sprejetju sestojanuarske deklaracije 1929 pristajali na
jugoslovansko nacionalno idejo in
unitarizem in v strankinem programu
Jugoslovanske radikalne kmecke
demokracije (JRKD), poznejse Jugoslovanske nacionalne stranke (JNS) se
dograjevali socialnogospodarske
poglede v smeri nacionalnega
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solidarizma. Sprejeli so novo sociolosko
pojmovanje vloge naroda in drzave, pri
cemer sta politicna stranka in drzava
postajali vse bolj enovit instrument.
Nasproti revolucionarnemu razrednemu boju so sprejemali nacelo »socialne solidarnosti«, se oddaljevali od klasicne
liberalne demokracije in v svojih idejnih
clankih v tisku pristajali na »disciplinirano«
ali »nadzorovano« demokracijo, pri cemer
se bo doslej svobodna volja posameznika
zacela omejevati in se podrejati
skupnosti . Nacelu skladnosti in
solidarnosti vseh stanov, nacrtnemu
gospodarstvu , ki bo koristilo narodu kot
celoti, se je pridruzila tudi zahteva po
»novem cloveku«, ki bo sposoben
udejanjati reformo druzbe. Zato je bila
prav mlada generacija poklicana, so pisali
stevilni idejni clanki, naj se vkljuci v delo,
saj njej pripada »odlocilna vloga«. Tako
so npr. Pucljevi kmetijci z vidika
nacionalne ideje pisali 0 pomenu
»novodobnega kmetskega gibanja«, ki
zavraca politicno strankarstvo in gradi
stanovsko organizacijo kmetov ter se
zavzema za nov gospodarski red. Kot
zanimivost naj se navedemo, da je Pucljev
Kmetski list ze konec dvajsetih let v clankih
razvijal misel 0 kmeckih druzinah kot 0
»rasno slovenskem plemstvu«, ki da je
»najcistokrvnejsi del nasega naroda«.
Glede na nacelo socialnosti so namrec v
ospredju »spodnje plasti naroda« , zato bo
treba to »dusevno plemstvo« se razsiriti ,
da bo »ta tip slovenskega cloveka
splosen« .93 Taksne razlage 0 vlogi kmeta
nas nekoliko spominjajo na nacisticno
pojmovanje kmeta , ki da je steber
nemskega naroda V tem duhu so Pucljevi
kmetijci v svojem taboru videli v mladinski
Zvezi kmetskih fantov in deklet in v na novo
ustanovljeni Zvezi slovenskih kmetov leta
1932 tisti organizaciji, ki bosta prispevali
k stanovski preureditvi in hkrati preroditvi
kmeta v »kmeta drzavotvorca« 94
Po nemski zasedbi Francije junija 1940,
z vzpostavitvijo visijske vlade in nasploh
ko je po Evropi zavladal »duh
kapitulanstva« , je tudi liberalno-unitarni
tisk vse bolj pogosto pisal 0 zatonu
liberalne demokracije in pohodu »novega reda« v Evropi. Vse to je vzpodbudilo, da je Mladina Jugoslovanske
nacionalne stranke (JNS) sprejela

88 Primerjaj Mi mladi borci, 2. junija 1939, 51 38, sIr. 149 ~Veda«
89 PrimerJaj Siraza v viharju, 24. oktobra 1940, st. 6. Stanovska misel in ZFO
90 Strata v viharju, 31 . oktobra '1940, 51 7, Stanovska misel. 0 nesoglasju slraJ:ar)ev z mladci pise ludi Ciril Zebol, Neminljiva Siovenija. Celovec 1988, sir. 90-103
9 1 Primerjaj Slavko Kremensek, Siovensko studentovsko gibanje 1919-1941 . Ljubljana 1972, sIr. 241 -242: Anka Vidovic - Miklavcic, Mladina med nacionalizmom
in kalolicizmom, cit. d. , sIr. 173·174: StraZa v viharju, 24. oktobra 1940, 51. 6
92 PrimerjaJ Jure Perovsek, Idejni , socialnogospodarski in narodnopolilicni nazori slovenskega mescanstva v casu med svelovnima vojnama Zgodovinski
Casopis, 1997, 51. 4, sIr. 537·538
93 Kmetski list, 17. julija 1929, 5t. 29: Prav tam, 24. julija 1929, 5t. 30
94 Krnetski list, 16. aprila 1930, 5t. 16: Kmetski list , 29. Januarja 1930, st. 5. Primerjaj ludi Anka Vidovic - Miklavcic, Mladina med nacionalizmom in katolicizmom, cil
d, , sIr. '101, XVI, sIr, 17; Anka Vidovic - Miklavcic, Zveza slovenskih kmelov 1932-1935. Zgodovinski Casopis, Ljubljana 1990, 51. 4, sIr. 565.
95Anka Vidovic - Miklavcic, Mladina med nacianalizmom in katolicizmom , cit d., sIr. 225-224
96 Paliticna, gaspodarska in socialna na6ela. Ljubljana 1940/41 izdala Mladina JNS v obliki okroznice na vee kat 70 slraneh.
97 Anka Vidovic - Miklavcic, Mladina med nacianalizmom in katolicizmam, cit. d., sIr. 225·227
9 8 PrimerJaj Anka Vldovic - MiklavciC , Omladina narodne odbrane (Mladina narodne abrambe), Prispevki za novejso zgodovino, Ljubljana, XXXIII, 1993, sIr. 65-68
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obsezen delovni program septembra
1940 pod naslovom Politicna, gospodarska in socialna nacela 95 Ce se
omejimo samo na vprasanje, ki nas
zanima , bomo najprej osvetlili odnos
posameznika do druzbe. V programu je
zapisano, da imajo koristi druzbe
prednost pred posameznikom in da
zdrav socialni red vidijo Ie v hierarhiji
interesov. Odklanjajo liberalisticno
pojmovanje zasebne lastnine in sprejemejo nacelo, da ima drzava pomembne
pristojnosti-pravice pri dolocitvi , ureditvi
obsega in pogojev pridobivanja in meje
razpolaganja z zasebno lastnino. Delo je
pravica in dolznost slehernega, v socialni
politiki mora drzava posebej zascititi
delovno silo in skrbeti zlasti za kmete, delavce in mladino. Drzava ima tudi pravico
izvajati popolno agrarno reformo, podpira
naj zadruzni kolektivizem , nasploh so
videli v zadruznistvu »najsocialnejso in
najkulturnejso obliko kolektivizma« v vsem
gospodarskem zivljenju . Torej so v svojen
nacionalnem solidarizmu poudarjali
socialno funkcijo drzave , na prosvetnokulturnem podrocju so poudarjali pomen
enotne narodnopoliticne vzgoje 96
Mladina JNS je ze prej svoje clane v
omenjeni smeri vzgajala na politicnih
tecajih, ki jih je prirejala v okviru banovine.
Toda bliznji aprilski zlom 1941 je Mladini
JNS preprecil , da bi pospeseno uresnicevala nov delovni program in stem
akcijo »na skupno delo« 97

lbor Dimitrija Ljotica
Poleg Jugoslovanske nacionalne
stranke (JNS), Mladine JNS, Hodjerove
Jugoslovanske narodne stranke so stanovsko idejo vpletala v svoj program
predvsem skrajno desna nacionalisticna
gibanja, ki so posnemala Hitlerjev
nacionalsocializem. Mednje sodi gibanje okrog mariborskega glasila Borba.
Njene privrzence so imenovali borbasi in
so se pridruzili Jugoslovanski akciji ,
gibanje okrog glasila Pohod in Mladina
narodne obrambe (Omladina narodne
odbrane) 98 Stanovsko idejo je udarno
izpovedovalo zlasti Jugoslovansko
Ijudsko gibanje Zbor, imenovano tudi
Zbor Dimitrija Ljotica, privrzenci tega
gibanja pa so se sami poimenovali
zborasi. V Dravski banovini je deloval
banovinski odbor, ki je tudi izdajal svoje
glasilo Zbor (1936-1938) in 1939. Zborasi
so imeli svoje zaupnike in ponekod v
okrajih tudi krajevne organizacije med
delavstvom , kmeckim prebivalstvom ,
uradnistvom pa tudi med intelektualci ,
zlasti med svobodnimi poklici npr.
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zdravniki , advokati. Privrzenci Ljoticevega Zbora SO bili tudi studenti z Ijubljanske
univerze, ki SO delovali V klubu Edinstvo,
in pa dijaki na nekaterih gimnazijah . Na
petomajskih volitvah 1935 so dobili
zborasi v Dravski banovini Ie 2503 glasov,
se manj pa na skupscinskih volitvah
decembra 1938, in to 1132 99 Oktobra
1940 je notranji minister gibanje v
drzavnem merilu prepovedal. Poslej je
gibanje Zbor delovalo v krogu svojih
glasil ilegalno.
Cilj Ljoticevega gibanja Zbor je bil na
podlagi jugoslovanskega unitarizma
zavarovati »jugoslovanski narod« pred
»strankarsko korupcijo«, ki se vrasca tudi
v kapitalisticno gospodarstvo. Leta 1934
so sprejeli »dva historicna dokumenta« ,
in sicer Temeljna nacela in Smernice.
Zbor se bo boril za pravico social no
sibkih na gospodarskem in socialnem
podrocju , zahtevajo Ijudski , narodni
kapital , ki mora sluziti celotnemu
narodu.100 Zavzemajo se za »zborovsko
zadruzno-stanovsko Jugoslavijo« , ki bo
moral a biti urejevana na podlagi nacrtnega gospodarstva. Ob odlocnem
zavracanju kapitalisticnega gospodarstva in liberalne demokracije in njenih
institucij, ki je po pisanju Zbora zanemarila stanove, so poudarjali , da
njihova dejavnost temelji na organskem
pojmovanju druzbe in drzave. V okviru
tega imajo pomembno mesto stanovi.
Stan je po njihovi razlagi skupina clanov
»enega naroda, ene Ijudske skupnosti,
ki vrsi skupno isto nalogo. Posamezniki v
tej skupini so povezani med seboj z
interesi , s preteklostjo , z duhom in
poklicem .« Vsi stanovi skupno pa so
povezani in odvisni od vel ike narodne
skupnosti .101 Taka zadruzna stanovska
drZava bo s svojih gledisc uravnavala vse
druzbeno zivljenje in se bo »pravicno
borila za stanovsko predstavnistvo t. j.
stanovski pari amen!, izvoljen po stanovskih strokovnih organziacijah«. Sodili
so, da dokler bodo vladale politicne
stranke v drzavi in bo strankarska
korupcija obladovala vse javno zivljenje,
se ne bodo zadovoljivo resevala gospodarska in socialna vprasanja. Zato
zborasi zahtevajo »preporod Ijudi« , v nove
Ijudi pa se naj izoblikuje mladina, ki
se mora vzgajati v zadruznem duhu. Sele
z novo mladino bo mogoce uresnicevati
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»pravo zadruzno gospodarstvo«. Le
»organizirani stanovi« bodo zmozni
uresniciti cilj zborasev, to je sprememba
kapitalisticnega sistema. Nasproti
politicnim
strankam
bo stala
»nerazvezljiva in trajna zveza stanov«.102
Glede preureditve drzave pa so bili zagovorniki zdruzitev vseh juznih Slovanov, vkljucujoc tudi Boigare W3 Jugoslovanska demokraticna javnost je
Ljoticevo gibanje sprejela kot fasisticno
gibanje, ki je dejansko po vsebini in
metodi delovanja imelo skupne poteze
tako s fasizmom kot nacionalsocializmom. Zborasi so gojili »firerski
princip«, zagovarjali nacionalni un itarizem in s propagandnim gradivom ter
shodi in izleti skusali obdrzati svoje
privrzence. S svojimi izpadi so vznemirjali javnost , gojili so oster antisemitizem,l04 odlocno zavracali komunizem, boljsevizem , ki da je produkt
zidovstva. Ne gre tudi prezreti , da je bilo
Ljoticevo gibanje delezno pozornosti v
nacisticnem tisku , da je zelo simpatije
nacisticne Nemcije, ki ga je tudi financno
podpirala. 105
V prispevku smo glede na osredotocenost na kratek prikaz navzocnosti
stanovske-korporativne misli na Slovenskem v casu 1929-1941 , njenih
nosilcev in udejanjanja v praksi zajeli Ie
bistvene segmente. Ob primerjavi s
katoliskim se je liberalno-unitarni tabor
veliko manj teoreticno in propagandno
ukvarjal s korporativizmom, ki tudi ni
ustvaril kaksnih pomembnejsih teoreticnih del. Nasa naloga ni bila v tem, da
bi hkrati podrobno in zaokrozeno prikazali
obravnavane organizacije , ki so
sprejemale stanovsko misel- korporativizem . Predstavili smo jih Ie toliko ,
kolikor je bilo potrebno za razumevanje
njihovega pristopa h korporativni ideji ,
in skusali ugotavljati, kako so jo uresnicevali.
Ob sklepu tega prispevka bi znova
poudarili, da je bila korporacijska misel
mocno navzoca v politicnem zivljenju
slovenske druzbe, zlasti v dobrem desetletju pred aprilskim zlomom 1941.
Da se je na pohodu te ideje v praksi vse
bolj uveljavljal nedemokraticni duh in da
je imela mladina v tem »prehodnem
obodbju« pomembno vlogo. Kot smo
videli, so v tem obdobju nastajala

zanimiva druzboslovna dela in razlage ,
veliko tega je bilo objavljenega, v prid te
ideje ali zavracanja, v dnevnem in
periodicnem tisku. Seveda vsakic iz
zornega kota konkretnih strankarskih
struktur in raznovrstnih gibanj. Z opravIjeno sirso raziskavo 0 obravnavanem
vprasanju je ta prispevek Ie droben segment. Ugotavljamo, da je zlasti v katoliskem taboru stanovska ideja ucinkovala
kot »vroca tema«, povezana z ostrim
antikomunizmom. Stem je ideja korporativizma ob socasnem antikomunizmu zavzemala osrednje mesto v razlagah socialno-gospodarskega, socialnopoliticnega in kulturnega zivljenja. Ta
porajajoca se »idejna superiornost«
korporativizma na Siovenskem je pripomogla k se vecji polarizaciji v katoliskem taboru oziroma v slovenski
druzbi .
Korporativizem so na Siovenskem
zavracala tudi vsa demokraticna gibanja v liberalnem taboru in tudi pretezni
del socialnedemokracije in pa komunisti .106 Socialna demokracija je v
tridesetih letih v svojem tisku zavracala
tako fasizem kot nacionalsocializem pa
tudi krscanski solidarizem na podlagi
okroznice Quadragesimo anno. Slednje
zlasti v casu Dollfussovega rezima v
Avstriji , ko je utemeljevala zgresenost
tega modela resevanja druzbenih konfliktov in ga tudi oznacevala z »desno
diktaturo« ali kar s »klerofasizmom«. 107 Iz
vrst ilegalne komunisticne stranke, ki je
seveda s stalisca radikalnega razrednega boja odlocno utemeljevala
nesprejemljivost korporativizma, pa sta
izsli tudi dve brosuri , in sicer V. Konstanjevca (Stan eta Krasovca) »Stanovska drzava brez maske« 1933 in
Edvarda Kardelja »Fasizem« 1934.

Korporativizem samoupravnega
socializma in neokorporativizem
Ze v obdobju klasicnega korporativizma, se pravi med obema vojnama,
so nekateri v svoji viziji pisali 0 »stoletju
korporativizma« , seveda s stalisca
tedanjih giedisc W8
Ob pregledu slovenske politicne misli
skozi optiko korporativizma , nekateri
avtorji dokazujejo, da je »korporativizem
najmocnejsa politicna doktrina, ki

99 Mladen Stefanovic, lbo r Dimitrija Ljiotica 1934-1945. Beograd 1984 . sIr. 44, 47
100 Primeqa] Zbor, 18, )un ija 1936, 51. 7
10'1 Zbor. 18. jun ija 1936, 51. 7, Stanovska drzava.
g , Kaj hotemo?; Zbor, 18 junija 1936. 51. 7, Stanovs ka drzava .
102 Zbor. 16. Julija 1936,
103 Zbor. 16 jUliJa 1936,
9, Sredobezne in sredotezne sile
104 Primerjaj Anka Vidovic - MiklavCie:, Mladina med nacionafizmom in kalolicizmom, cit. d . SIr 237.
105 PrimeqaJ Mladen Stefanovic, Zbor Dlmltlq8 Llolica . Beograd 1984. sIr. 27-40, 70. 71 .
106 Primerjaj Milan Zver, Korporativizem v slovenski polilicni misli v 20. in 30 lelih C:asopis za kritlko znanosti Neokorporalivizem (zbornik).Ljubljana 1992, 51. 148/149, sIr, 44
107 Oelavska polilika. 14. apnla 1934, sl 30, AvslriJska duhovscina se vraca v politiko; Pray lam, 14 aprila 1934, Sf 30, Nesmisel korporalivizma ; Pray tam , 9 maJa 1934, sl 37, Kaksna Je katoliska »slanovska .. dr1:ava Avstrira; Pray
tam , 27 junija, sl. 51 , Moderna "epidemiJa", "Avtorilarnosl in slanovska driava« Pray lam , 4 avgusta 1934. sl 61 , V klerofaslsllcni driavi se leror nadaljuje.
108 Slra~a v viharju 16 novembra 1937, sl. 7, Slolelje korporativizma
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obvladuje slovensko politiko dvajsetega
stoletja.« 109 Po vojni je bil navzoc V
ideologiji samoupravnega socializma, ki
ni temeljila Ie na komunisticni doktrini,
marvec tudi "na stanovskem korporativizmu, zlasti tistega katoliskega
izvora«. 110 Z ustavo 1974 je bil podprt,
teoreticno pa predvsem utemeljen
Kardeljev model samoupravljanja v delu
Smeri razvoja politicnega sistema
socialisticnega samoupravljanja (1977),
ko daje prvenstveno vlogo interesnim
samoupravnim skupnostim delovnih Ijudi
in drzavljanov in stem poskusa
zadovoljevati njihove specificne potrebe.
Pri tem se nakazujejo naslednje vzporednice s klasicnim korporativizmom:
funkcionalno zastopanje interesov, kritika
parlamentarne demokracije in politicnih
strank, demokraticnega nacela
vecine, poudarjanje nacionalne komponente , deetatizacija in decentralizacija. Oba zagovarjata podruzbljenje
gospodarstva, katerega dohodek in
blagovno gospodarstvo nimata prvenstvenega pomena, stanovska doktrina je
botrovala tudi t. i. usmerjenemu
izobraZevan ju .111
Pobudo za novo reformo solstva je dal
Josip Broz-Tito na desetem kongresu
ZKJ maja 1974 v Beogradu . V sprejeti
resoluciji kongresa so sicer izrazili
zadovoljstvo z osnovnosolskim izobrazevanjem , »vse nadaljnje stopnje solanja
pa morajo temeljito prevetriti po idejnih
nacelih njihove stranke in vpeljati nov
solski sistem , tu ze poimenovan kot
usmerjeno izobraZevanje«. 112 »Kult dela«
in pristop h krepitvi stanovsko-poklicnega
duha je razviden tudi po tem, da se dijaki
po ustreznih fazah usmerjenega izobrazevanja »neposredno vkljucijo v deja v
ustreznih poklicih« , tudi visje stopnje
solanja naj bi usposabljale prvenstveno
za poklic, medtem ko naj bi razvoj solske
mreze narekovale tudi potrebe gospodarskih organizacij. Pedagoski
delavci pa bi morali imeti moral nopoliticne lastnosti in se pri usmerjanju
mlade generacije bolj kot na strokovnem
podrocju izkazovati predvsem v boju za
socialisticno samoupravljanje, njihovo
delo pa bi moralo temeljiti na »marksisticni
znanstveni podlagi«.113 V naslednjih letih
so sledili v tedanjem tisku idejni clanki,
109
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utemeljitve, da se mora izobrazevanje
povezati z zdruzenim delom, natancneje,
da izobraZevanje mora zadostiti potrebe
zdruzenega dela , kajti usmerjeno
izobraZevanje je »vzgoja za delo, z delom
in iz dela«.114 One 29 . aprila 1980 je izsel
Zakon 0 usmerjenem izobraZevanju, s
tem je po osnovni soli celotno
izobrazevanje in vzgoja postalo del
enotnega sistema vzgoje in izobrazevanja v nasi republiki. Usmerjeno
izobrazevanje naj bi priklicala potreba
po sirsi druzbeni preobrazbi in naj bi
temeljilo na usklajevanju intersov
posameznikov in druzbe. Poudarjene so
bile zahteve po razvoju intelektualnih ,
delovnih , estetskih, moralnih in telesnih
sposobnosti, pa tudi potrebe po povezovanju izobrazevalnih organizacij z
organizacijami zdruzenega del a uporabnikov. Usmerjeno izobrazevanje je
torej predvsem skrbelo za pridobitev
strokovne izobrazbe, za izpopolnjevanje
strokovne izobrazbe in usposabljanje z
delom, kar pomeni strokovne sposobnosti in pa rocnost pri opravljanju dela.
Vse to gradi na temelju interesnega
pluralizma, ki naj bi uveljavil predvsem
poklicno-stanovsko miselnost, enotnost
delavskega razreda seveda v socialisticnem samoupravnem sistemu. 115
Taksna opredelitev usmerjenga izobrazevanja v bistvu kaze na preoblecen
korporativizem v zaprtem sistemu
druzbenih interesov socialisticnega
samoupravljanja oziroma na samoupravno razlicico levega korporativizma.
Nove oblike korporativizma so prisotne tudi v samostojni Sioveniji, v Ustavi
RS iz leta 1991, saj poleg »Iiberalnodemokratske naravnanosti z nekaterimi
elementi pluralizma in socializma
vkljucuje tudi elemente in nacela
doktrine korporativizma, ki jih pooseblja
drzavni svet«. 116 Ta je kot drugi dom
parlamenta zelo raznoliko sestavljen iz
»skupnosti interesov« in njegova pomembna vloga se kaze v obstajanju
korporativne usmerjenosti slovenske
politike, pri cemer »izpricuje kritiko in
nezaupnaje v parlamentarni strankarski
sistem ... in predstavlja referencno tocko
za korporativizacijo vmesnih organizacij
- to je drustev, zbornic in zdruzenj.«117 Kot
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vidimo, se posebej korporativna misel
krepi tudi z graditvijo zbornicnega
sistema, zlasti ko je obvezno clanstvo v
zbornicah kot. npr. v Gospodarski
zbornici Siovenije , Obrtni zbornici
Siovenije, Kmetijsko-gozdarski zbornici .
Ob vsem tem ugotavlja Igor Luksic, da
je razvoj politicnega sistema v samostojni Sioveniji »V skladu s politicno
kulturo slovenskega naroda. Rdeca nit
te politicne kulture je ravno korporativizem«. Prehod od monizma k
pluralizmu, ki ga je dozivljala Siovenija,
pise omenjeni avtor, bi bilo bolje zaobjeti
z opisom »od socialisticnega korporativizma z elementi pluralizma h
korporativnemu pluralizmu«. 118
Sicer pa so se po drugi svetovni vojni
v Evropi razvijale razlicne inacice
neokorporativizma, ki nimajo nic skupnega z idejnimi smernicami korporativizma v obdobju med obema vojnama. Neokorporativizem se namrec kaZe
kot regulacija v sistemu industrijskih
odnosov, kot socialno partnerstvo, se
pravi Ie na dolocenem segmentu
druzbe , medtem ko je klasicen korporativizem , kot smo videli, izhajal in
slonel ali na totalitarnem univerzalizmu
(fasizem, nacionalsocializem) ali na
krscanskem korporativisticnem sistemu,
zasnovanem na krscanskem socialnem
nauku.
Neokorporativizem ali liberalni korporativizem , kot stopnja visoko razvitega kapitalizma , je predvsem »posebna oblika interpenetracije ekonomije
in politike v kontekstu liberalne demokracije« .119 Po intenziteti locimo razlicne
stopnje neokorporativizma (sibek ,
zmeren in mocen) , ki se udejanjajo v
evropskih drzavah, kot so npr. Francija,
Velika Britanija, Italija, Nemcija, Avstrija
in Svedska.120
Vendar se v osemdesetih in devetdesetih letih v razlicnih drzavah pojavlja
»deregulirani neokorporativizem« , to je
gospodarsko-politicni izraz za tiste
skupno druzbeno zavezajoce odlocitve,
usmerjene k razgradnji trzno pristopnih
ali trzno odstopnih omejitev kot tudi
reguliranja kolicin in cen proizvodovm
Kot pise Miroslav Stanojevic, »deregulacija neokorporativizma«, se pravi
»procesi rahljanja« stanj potekajo tudi v

Igor Luks ic, Stoletje korporativizma? Casopis za kritiko znanost i. Neokorporativizem (zborn ik). Ljubljana 1992, sl. 148/149
Milan Zver, Korporativizem v slovenski politicni misli v 20. in 3~. letih . cit. d" slr.44 .
Milan Zver, cit. d., sIr. 44; nadrobnejso analiza 0 KardelJevem korporativizmu glej Igor Luksi(:, Preoblecen korporativizem na Siovenskem . Casopis za kritiko znanosti . Neokorporat ivizem (zbornik) 1992, sIr. 47-55
Ales Gabrie, rokopis za zgodovino Siovencev v XX , stoletju
Deseli kong res Zveze komun istov Jugoslavije. Dokumenti, Ljubljana 1974, sIr. 325-326; Ales Gabric, rokopis za zgodovino Siovencev v XX. stoletju
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Prav lam, sIr. 54
Prav tam, sIr. 55
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drzavah, ki so po drugi svetovni vojni
prisegale na »izjemno stabilne in
ucinkovite sisteme neokorporativnih
regulacij«, danasnja Evropa pa pretezno
»uporablja neokorporativne aranzmaje v
njihovi deregulirani obliki«.122
Ob tem ne gre prezreti dejstva, da so
bile navzoce pobude za deregulirani
neokorporativizem, ki naj bi zajel »drzave
v prehodu«. kot metoda socialne in
politicne stabilizacije in socialnogospodarskega razvoja in kot prehod
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realnega socializma v socialno trzno
gospodarstvo .123
Toda analize politicnih, gospodarskih
razmer in organizacijsko-institucionalnih
pogojev v Sioveniji ravno ne kazejo
skorajsnje premostitve. Ocitno je, da so
elementi, ki naj bi vodili k neokorporativizmu oziroma k dereguliranem
neokorporativizmu, torej v tem prehodnem obdobju k trznemu gospodarstvu, z zapleteno interesno strukturo
in visoko brezposelnostjo v Sioveniji, in
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se

paz mnogimi (tudi latentnimi) konfliktnimi
razmerji na ravni industrijskih (podjetniskih) odnosov, vse prej neugodni kot
pa vzpodbujevalni dejavniki. Vendar je
glede na podedovano »tipicno evropsko
tocko« - mikrointegracije -, to je strukturo
industijske demokracije, pricakovati, naj
bi v Sioveniji urejevanje industrijskih
konfliktovv prihodnje bolj slonelo na mikro
ravni - na mikrokorporativizmu. 124
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V celotnem prispevku avtorica orise
pomen korporativizma, predstavi dve
soli , in sicer totalitaristicno-univerzalno
in krscansko solidaristicno in njihovo
prakticno izpeljavo V Mussolinijevi Italiji,
Hitlerjevi Nemciji in na krscanskih
temeljih V Dollfussovi Avstriji . Sledi
predstavitev slovenske katoliske
druzboslovne misli, ki uposteva nacela
papeske okroznice Quadragesimo
anna in stem graditev stanovske
druzbe in drzave . Obravnavane so
nekatere organizacije V katoliskem in
liberalno-unitarnem taboru, ki so v svojih
programjh upostevale korporativno
misel in jo, ene bolj druge rnanj,
poskusale uresnicevati . V katoliskern
taboru so predstavljene Kmecka zveza,
Zveza zdruzenih delavcev, Prosvetna
zveza , Zveza fantovskih odsekov,
Akademski klub Straza in Zveza
katoliskih dijakov, v liberalno-unitarnem
pa Jugoslovanska nacionalna stranka
(predvsem Pucljevi kmetijci) , Mladina
JNS in Zbor Dimitrija Ljotica Na koncu
avtorica ugotavlja, da je stanovska
misel in njeno udejanjanje zavzemalo,
zlasti v katoliskem taboru, osrednjo
mesto v socialno-gospodarskem ,
socialno-politicnem in kulturnem
zivljenju . Uresnicevanje stanovske ideje
se je povezovalo s protidemokraticnim
duhom in zlasti z ostrim antikomunizmom , pri cemer je porajalo diferenciacijo in polarizacijo znotraj tega
tabora in nasploh v sloven ski druzbi. Na
koncu prispevka je samo omenjena
navzocnost korporativizma v ideologiji
in praksi jugoslovanskega samoupravnega socializma in pa neokorporativizem po drugi svetovni vojni
v Evropi , se posebej njegov pomen v
drzavah s tranzicijsko druzbo.
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Siovensko vprasanje: Spremembe
pogleda na jugoslovansko skupnost
do leta 1941
Prvo jugoslovansko gibanje, ilirizem ,
v tridesetih letih 19. stoletja na Siovenskem ni naletelo na vecji odmev. Korak
k hrvascini Stanka Vraza, slovenskega
pesnika izjuzne Stajerske, kjer je bil germanizacijski pritisk vecji, je zavrnila vecina vplivnih Siovencev tistega casa, med
drugimi tudi najpomembnejsi slovenski
romanticni pesnik France Preseren.
Spomladi 1848 so tudi Siovenci izrazili
svoj politicni program oblikovanja enotne in avtonomne upravne enote znotraj
habsburskega cesarstva, vendar se je
bilo gibanje za slovensko nacionalno
uveljavitev v prvih desetletjih po 1848
zaradi obnovitve absolutizma prisiljeno
omejiti na uveljavljanje slovenskega jezika in kulture kot glavnega elementa
narodne identitete. Boju za uveljavitev
enakopravnosti slovenscine proti nemscini v javnih solah in uradih se je
pridruzilo prizadevanje za visjo raven in
priblizevanje znanosti in umetnosti aktualnim tokovom kulturnega ustvarjanja v
razvitih zahodnoevropskih dezelah. V
znanosti in umetnosti sta prav iz nacionalisticnih razlogov prednjacili slovanska filologija in besedna umetnost. Pisatelji in drugi intelektualci so zato za
dolgo casa postali pomemben dejavnik
in usmerjevalec slovenske politike. Stoletje prizadevanj in nemskih nasprotovanj
pri uveljavljanju slovenscine v javnosti je
pri Siovencih pustilo posebno obcutljivost in skrb za svoj jezik.
Prva politicna usmeritev k povezovanju Siovencev z jezikovno sorodnimi Hrvati
in Srbi je bila prav tako navzoca ze v
nacionalnem gibanju leta 1848. Drugi val
te usmeritve predstavlja nevarnost razpada Avstro-Ogrske ob zdruzevanju
Nemcije v letih 1870/71. Vecji razmah
jugoslovanskega gibanja pa je povezan
s politicnimi dogodki na Balkanu od leta
1903 do 1. svetovne vojne. V tem casu
so vse tri slovenske politicne skupine, katoliska Siovenska Ijudska stranka, razlicne liberalne stranke in Jugoslovanska socialnodemokratska stranka, izoblikovale svoje pozitivne programe do
jugoslovanskega povezovanja. Politicno

povezovanje juznoslovanskih pokrajin
znotraj habsburske monarhije je bilo na
pragu 1. svetovne vojne torej splosno
sprejeta politicna resitev, ki jo je narekoval predvsem mocan germanizacijski
pritisk na Koroskem in juznem Stajerskem.
Kaksna naj bi bila narava tega povezovanja, pa je ostal se dolgo odprt problem. Med intelektualci se je ta spor kazal
zlasti kot izbira med samo politicno ali
tudi kulturno in jezikovno zdruzitvijo.
Posebno intenzivne razprave 0 tem
vprasanju so potekale okrog 1. svetovne
vojne. Malostevilni posamezniki so po
obeh balkanskih vojnah vse bolj gledali
na Srbijo kot na jugoslovanski Piemont.
Za dokoncno kulturno-jezikovno zlitje s
Hrvati in Srbi se je v desetletju pred vojno
zacelo zavzemati novoilirsko gibanje
okrog slavista Frana Ilesica. Temu
vprasanju je bila leta 1913 posvecena
posebna anketa, ki jo je izvedla revija
Veda. Ta je bila leta 1911 ze ustanovljena z namenom "ugotoviti eksistencne
predpogoje jugoslovanstva" . Na vprasalnik se je odzvalo 32 povabljenih piscev, od tega 20 Siovencev, 10 Hrvatov
ter po en Srb in Ceh. Medtem ko drugi ,
razen nekaj izjem, niso videli vecjih problemov pri opuscanju slovenscine v korist srbohrvascine, je vecina Siovencev
opuscanje svojega knjiznega jezika zavrnila.
Podobno razpravo 0 kulturnem zdruzevanju Jugoslovanov je sprozila Narodna vlada v Ljubljani sredi novembra
1918, v casu med razglasitvijo samostojne drzave Siovencev, Hrvatov in Srbov iz habsburske monarhiie 29. oktobra in zdruzitvijo s Srbijo in Crno goro 1 .
decembra 1918. Okrog 30 najpomembnejsih slovenskih intelektualcev, ki so bili
takrat v Ljubljani, je razciscevalo dilemo,
ki naj bi jo bilo treba resiti , preden bi
zacela delovati nova drzava. Od odlocitve, ali naj se Siovenci kulturno stopijo
s srbohrvasko vecino ali ne, naj bi bila
odvisna upravna ureditev drzave, saj bi
ta lahko zblizevanje pospesevala ali pa
zagotavljala ohranitev slovenske kulturne posebnosti. Na dveh sestankih so
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oblikovali resolucijo , ki je od prihodnje
oblasti zahtevala kulturno avtonomijo
vseh treh konstitutivnih narodov nove
drzave. Podpisali so jo vsi udelezenci
sestankov in se nekaj drugih , skupaj 45
uglednih intelektualcev. Vendar so objavo resolucije preprecili liberalni politiki , ki so se prav v tistem casu odlocili za
hitro akcijo zdruzevanja Drzave SHS s
kraljevino Srbijo. Antantna italijanska
vojska je takrat se vedno prodirala proti
Ljubljani in je bila ze globoko na slovenskem etnicnem ozemlju Ie se priblizno
30 km od Ljubljane. Prikljucitvi novi
jugoslovanski drzavi so se upirali Nemci na Koroskem in juznem Stajerskem.
To je liberalce privedlo do odlocitve, da
podprejo predlog Pokrajinske vlade za
Dalmacijo v Splitu 0 cimprejsnji zdruzitvi
z antantnima zaveznicama Srbijo in Crno
goro pod srbsko dinastijo Karadordevi6ev. Dalmatincem je podobno kot Slovencem grozilo izkrcanje in zasedba italijanske vojske. Katoliski in social nodemokratski politiki tega predloga niso
v celoti podprli in to je razdvojilo tudi intelektualce . Glasilo liberalne Jugoslovanske demokratske stranke je Ie 5 dni
po podpisu resolucije, ki je zahtevala kulturno avtonomijo, 23. novembra objavi10 Izjavo dusevnih delavcev. Ta je zahtevo po kulturni avtonomiji Siovencev v prihodnji skupni drzavi povsem zanikala in
zagovarjala cimprejsnjo brezpogojno
zdruzitev v enotno drzavo jugoslovanskega naroda. Liberalci so nasli podobno stevilo podpisnikov, 44, od teh pa jih je
kar 20 podpisalo obe nasprotujoci si izjavi. Nanje je vplivala trenutna nacionalna ogrozenost, strah pred prevelikim
vplivom katoliske cerkve oziroma tradicionalna navezanost izobraZencev na liberalno politiko, ki je bila do 1. svetovne
vojne glavni nosilec boja za slovenske
kulturne ustanove. Hkrati lahko ugotovimo tudi izrazito ideolosko-strankarsko
opredeljenost takratnih slovenskih
izobrazencev in nemoc njihovega avtonomnega javnega delovanja kot civilne
druzbe.
Podobno politicno reakcijo je sprozila
tudi '~vtonomisticna izjava slovenskih
kulturnih delavcev" v casu ustavne razprave v beograjski konstituanti februarja
1921 . Ta je zahtevo po slovenski kulturni
avtonomiji razsirila se z zahtevo po
avtonomiji v upravi in gospodarstvu.
Siovenska javnost je bila nad central izirano drzavno upravo takrat ze zelo razocarana. Osrednja vlada v Beogradu
je skusala se pred sprejetjem nove
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ustave urejati stvari tako kot v Srbiji tudi
v novoprikljucenih habsburskih pokrajinah , kjer je bila uprava na vseh podrocjih
prej mnogo bolje urejena. Tudi tu se je
podpisalo podobno stevilo intelektualcev, 43 , ki so pripadali vsem trem
glavnim politicnim opredelitvam, zato je
bila Izjava mocan udarec liberalni in podpora katoliski politiki, medtem ko socialdemokracija takrat se ni bila enotno opredeljena do vprasanja diZavne ureditve.
Liberalci bi s centralisticno ureditvijo in
pravoslavno dinastijo Karadordevic
oslabili izredno mocno katolisko cerkev
v Sioveniji. Mocna centralisticno urejena drzava bi pospesevala tudi postopno asimilacijo Siovencev v enotno
jugoslovansko nacijo in tako koncno
ustavila stoletno prodiranje Nemcev proti jugu oziroma branila stevilne jugoslovanske manjsine v Italiji, Avstriji in na
Madzarskem. Katoliski cerkvi pa bi politicna avtonomija zagotavljala boljse
pogoje za ohranitev politicne in ideoloske prevlade v Sioveniji . Intelektualci,
ki so bili z razvijanjem kulture in kulturnih
ustanov glavni nosilci slovenskega nacionalnega uveljavljanja zadnje stoletje
habsburske rnonarhije , v novi skupni
drzavi niso bili pripravljeni svojih dosezkov kar cez noc zavreci , zato se je
velika vecina opredelila za ohranitev
slovenske kulturne in jezikovne posebnosti v Jugoslaviji. Splosno javno mnenje
o tem vprasanju so pokazale spomladanske obcinske volitve tega leta, ko
je tokrat jasno avtonomisticno opredeIjena katoliska stranka v pol leta od volitev v konstituanto pridobila 25 % novih
glasov. Voditelj Siovenske Ijudske
stranke Anton Korosec je v jeseni 1920
zaradi neresenih mejnih vprasanj z Italijo in Avstrijo se kolebal med razlicnimi
opcijami drzavne ureditve , v casu
ustavne razprave spomladi 1921 pa je
zacel odkrito zagovarjati drzavno ureditev s siroko avtonomijo zelo razlicnih
pokrajin v drzavi. Taka opredelitev je
stranki na vseh nadaljnjih demokraticnih
volitvah prinasala priblizno 2/3 volilnih
glasov v Sioveniji.
Izjava je bila v Sioveniji delezna skrajne spolitiziranosti in je sprozila opredeljevanje za enG ali drugo opcijo med profesorji na Ijubljanski univerzi , v znanstvenem drustvu Siovenska matica, v
Drustvu slovenskih knjizevnikov in celo
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v zdruzenjih zdravnikov ter inzenirjev.
Vecina je podprla Izjavo in z njo ohranitev slovenske identitete znotraj jugoslovanske skupnosti. Z Izjavo se ni Ie zacelo
siroko avtonomisticno gibanje med Slovenci , temvec tudi proces depolitizacije
intelektualcev oziroma postopno osvobajanje od neposredne strankarske
angaziranosti. Podpisovanje izjave in
proces opredeljevanja, ki ga je sprozila,
je bila prva uspesna nestrankarska politicna akcija in velik korak k oblikovanju
civilne druzbe v Sioveniji. Ti dogodki so
politicno angazirani del slovenskih
izobraZencev bistveno priblizali pojmu
intelektualca kot se je izoblikoval v casu
znamenite Drayfusove afere na prelomnici stoletja v Franciji. 1
Po tem ko je bila na Vidov dan 28. junija 1921 s preglasovanjem sprejeta izrazito centralisticna ustava, s sirokimi pooblastili kralju , se je razprava 0 zblizevanju jugoslovanskih narodov ali plemen, kot jih je oznacila ustava, nadaIjevala v ozjih intelektualnih krogih .
Zagrebska revija Nova Evropa je slovenskemu vprasanju posvetila nekaj
tematskih stevilk. Leta 1922 je na posebno prosnjo urednistva, da bi napisal
studijo 0 moznosti priblizevanja slovenscine in srbohrvascine, odgovoril tedaj
najbolj ugleden slavist, profesor univerze
v Pragi , Siovenec Matija Murko. Na veliko
razocaranje urednistva je Murko poudaril staro samostojnost in razvitost slovenskega knjiznega jezika ter odlocno
zavrnil moznost, da bi se mu Siovenci
kdaj odrekli. Glavni urednik revije, Milan
Curcin, je tako stalisce oznacil za nesprejemljivo z zgodovinskega, etnoloskega in filoloskega vidika ter poudaril , da
bo slovensko vprasanje prej ali slej postalo vecji politicni problem, saj ne more
obstajati narod in drzava z dvema enakovrednima (drzavnima) knjiznima jezikoma. 2 Podobna stalisca so se pri srbohrvasko govorecih jugoslovanskih
izobraZencih ponavljala se ves cas prve
jugoslovanske drzave. Leta 1930 je z
zahtevo po ukinitvi slovenskega jezika
sprozil obrambne reakcije npr. filozof
Vladimir Dvornikovic 3 Siavist Petar Bulat je leta 1932 zahteval resitev slovenskega vprasanja tako, da se slovenscina "v celoti nameni tihi in postopni likvidaciji". Potem ko je bila srecno realizirana Jugoslavija, naj bi namrec, po itali-

janskem zgledu, prisel cas, da naredimo se Jugoslovane 4
V Sioveniji pa so ravno taka stalisca
odlocilno prispevala k reakciji, ki se je
kazala v povecani obcutljivosti in skrbi
za slovenski jezik. Vecina slovenskih
izobraZencev je ze v casu avtonomisticne izjave sprejela stalisce 0 ohranitvi
slovenske jezikovne in kulturne posebnosti v novi drzavi , manjsi del pa je
vztrajal v jugoslovanskem navdusenju in
zagovarjal pospesen proces jezikovnega zblizevanja. Vendar se je tudi ta manjsina se manjsala z nasilno politiko
unifikacije zlasti v casu koalicijskih vlad
Nikole Pasica in Svetozarja Pribicevica
do leta 1925. Samostojna demokratska
stranka, ki je bila nosilka unitaristicne
politike v Sioveniji, je bila tega leta porinjena v trajno opozicijo in to je vplivalo na
mehcanje njenega trdega stalisca 0
drzavni in narodni enotnosti. Hkrati stem
procesom je v slovenskih in jugoslovanskih kulturnih revijah potekala razprava 0
tem vprasanju med izobraZenci. Liberalno opredeljeni izobraZenci so razpravIjali predvsem 0 dilemi med hitrim in
pocasnim priblizevanjem slovenscine
srbohrvascini. Znotraj vse mocnejsega
kroga slovenskih avtonomistov pa so se
pojavljala celo odkrita stalisca 0 dolgorocni resitvi slovenskega vprasanja v
samostojni nacionalni drzavi .5
Temu obdobju je sledila uvedba kraljeve diktature in zaostrena politika pospesenega stapljanja velikih kulturnih razlik. V Sioveniji prvi dve leti ta pritisk ni
bil posebno obcuten, ker so v vladi sodelovali slovenski katoliski avtonomisti.
Pricakovanja njihovega voditeljaAntona
Korosca 0 postopni demokratizaciji diktatorskega rezima so se dokaj hitro izjalovila, zato je izstopil iz vlade, njegovo
mesto pa so septembra 1931 zasedli
slovenski liberalci. Ti so uvedli trdo un itaristicno politiko tudi v Sioveniji. Kazala
se je npr. v solskih ucnih nacrtih, ko so
leta 193Q zdruzili pouk slovenscine in srbohrvascine v enoten solski predmet in
je bil slovenski slovnici in knjizevnosti
prepuscen manjsi del ucnih ur. Nadaljevalo se je s prepovedjo nekaterih ze
uveljavljenih slovenskih ucbenikov leta
1933. Siovenski ucitelji so zaradi zapostavljanja slovenskega jezika veckrat,
vendar zaman, protestirali. 6
Hkrati je ta unitaristicni pritisk sprozil

1 Ervin Dolenc, Inteleklualci, slovenstvo in avtonomija, Siovenske zamisli 0 prihodnosti okrog lela 1918: Narodna vlada, DrZ8va SHS in slovenske zamisli 0 prihodnosti pred letom 1918 in po njem (Simpozij 1998) , Ljubljana 2000

2 Matija Murko, Siovenacki knjizevni J8zik, Milan CurCin, Siovenacko pitanje , Nova Evropa, Vl5, Zagreb 11 . 6.1922
3 Vladimi r Dvorni kovic, Nasa kulturna orijenlacija u danasnjoj Evropi,
4 Petar Bu lat . Pitanje jugoslovenskog knjizevnog jezika j Siovenci, Narodna odbrana, VII/4B, Beograd 27. 11, 1932 in VIIi/4, 22. 1. 1933; odgovor Bozidar Barko, 0 "jed instvenem knjizevnem jeziku " kako ga vidi G. P. Bulat,
Nova Evropa, XXVIl1, Zagreb 26.1 . 1933; g lej se clanek J . Zubovica, Jed instvo sa Siovencima, Nova Evropa , XXVl/3, Zagreb 26.3. 1933
5 Bozo Vod usek, Etika in politicna miselnost Siovencev, Kriz na gori, 111/6-7, Ljubljana 1926/27
6 Mihael Glavan . Boj za slovenscino v soli in ucbenlke za materinscino (1919-1945), Obdobje socialnega realizma v slovenskem jeziku, knJizevnosti in kulturi, ObdobJa 7, Ljubljana 1987

Zgodov
reakeijo v slovenski intelektualni javnosti.
Maja 1932 je v Ljubljani izsla knjiga liberalnega literarnega kritika Josipa Vidmarja z naslovom Kulturni problem slovenstva. Knjiga je provokativno zagovarjala
ohranjanje slovenske kulturne posebnosti v jugoslovanski skupnosti za vsako eeno. Navkljub majhnosti in nemoci
Sioveneev v casu vse bolj agresivnih
sosednjih naeionalizmov je Vidmar videl
smisel njihovega samostojnega zivljenja
v kulturnem poslanstvu. Siovenske liberalne politike, ki so zagovarjali postopno asimilaeijo s Hrvati in Srbi, pa je
obtozil izdajstva in v imenu liberalno usmerjenih intelektualeev zagrozil, da bodo
ti zaradi slovenskega vprasanja prisiljeni podpirati ideolosko nasprotne katoliske politike l Vidmarjeva knjiga je
sprozila burne reakeije v sloven ski kulturni in politicni javnosti . Zaostrile so se
posebno po objavi eseja takrat najuglednejsega slovenskega pesnika Otona
Zupancica z naslovom Adamic in slovenstvo septembra istega leta. Zupancic
je, v odgovor Vidmarju , pomen jezika
relativiziral na primeru ameriskega pisatelja Louisa Adamica, ces da je po
svojem notranjem bistvu ostal Siovenee,
kljub temu da pise anglesko. Zupancicev esej je povzrocil krizo najuglednejse kulturne revije Ljubljanski zvon. Liberalni politiki, ki so revijo izdajali in nadziraIi so preprecili kritike na racun Zupancicevega politicnega oportunizma in jezikovnega kapitulantstva, zato je eelotno
urednistvo revije odstopilo. Naslednje
leto (1934) so zaceli izdajati svojo revijo
Sodobnost, ki je odkrito zagovarjala slovensko kulturno posebnost in samostojnost.
Razburjenje med literati je sprozilo izjasnjevanje stalisc do slovenstva tudi
med politki. V zacetku leta 1933 je prisla
v javnost Siovenska deklaraeija katoliskih politikov, zaradi katere je kralj
ukazal njihove voditelje brez sodbe konfinirati. 0 neresenem naeionalnem
vprasanju v Jugoslaviji so spet zaceli
razpravljati komunisti B Vladajoci liberalei so se bolj poudarjali drzavno in narodno enotnost Jugoslovanov kot edina
moznost prezivetja v evropskem naeionalisticnem kaosu, globoki gospodarski in politicni krizi, vendar so se zacele v
liberalni javnosti pospeseno oblikovati
politicne skupine, ki so vladajoci unitari-
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sticni politiki nasprotovale 9 Tako je postalo povsem ocitno, daje bil glavni vzrok
za propad liberalne politike ravno njen
odnos do naeionalnega vprasanja. Reakeije, ki jih je sprozila Vidmarjeva
knjiga, pomenijo javni razkol med
pretezno liberalno opredeljenimi slovenskimi izobraZenei in prelom vecine izmed
njih z ozko in ze povsem osamljeno liberalno politiko, ki ji je bil unitarizem glavno
orozje proti prevladi katolieizma v Sioveniji.
Koncni rezultat razprav je bil ta, da v
slovenski intelektualni javnosti nihce ni
vec zagovarjal pospesenega zdruzevanja slovenscine s srbohrvascino. Tako
imenovana skupina "Samosloveneev" je
odklanjala ze pogoje, ki bi neko naravno
priblizevanje omogocali . Kakrsnakoli
izguba slovenskega jezika bi bila po njihovem izguba za Siovenee in za druge
Jugoslovane. Skupina zvestih liberalni
politiki pa je to moznost samo se pasivno prepuscala mocnejsemu in
dolgotrajnejsemu zgodovinskemu proeesu, ki bi jezikovno zdruzitev mogoce
dosegel cez vec generaeij . Tako silovit
odpor proti poskusom zblizevanja je
vodilni predstavnik te skupine pripisal
predvsem nasilnemu in netaktnemu
pristopu beograjske vlade ter nekaterih
srbohrvaskih slavistov, ki jim je bila
jugoslovanska enotnost brezpogojno
vezana samo na srbohrvaski jezik in literaturo w
Razmere so se spremenile z vstopom
Jugoslavije v 2. svetovno vojno leta 1941.
Drzava je razpadla, Siovenijo so okupirali in razkosali Nemei , Italijani in
Madzari. Vsi so okupirana obmocja tudi
formalno prikljucili k svojim drzavam ter
zaceli dolgorocno politiko nasilne asimilaeije. Resna etnicna ogrozenost je slovenske politike prisilila k sporazumevanju. Predstavniki starih politicnih strank so
oktobra 1941 oblikovali skupno deklaraeijo, ki je zagovarjala obnovitev Jugoslavije na federativni podlagi, zzdruzeno
Siovenijo na podlagi prvega politicnega
programa iz leta 1848, torej povecano
za etnicna ozemlja, ki so leta 1920 pripadla Italiji in Avstriji. V resevanju naeionalnega vprasanja so stem dosegli konsenz eelo s tradieionalnimi nasprotniki,
komunisti , ki so v Osvobodilni fronti zbirali predvsem disidente starih politicnih
strank. Tako so ustavno preureditev

7 Josip Vidmar, Kulturni problem slovenstva, Ljubljana 1932
8 Tone Brodar (Edvard Kardelj), Nacionalno vprasanje kat znanstveno vprasan je , Knjizevnost, I., Lju bljana 1932/33.
9 Politicni led nik Siovenija, 1932- 1941
10 Bozidar Barko, Siovenci i jugoslovenstvo, Nova Evropa, XXV/8 , Zagreb 26 , 7. 1932,
1180jan Godesa, Siovenci in Jugoslovanska skupnost v letih 1941 do 1945, Siovenci in Makedonci v Jugoslaviji, Ljubljana, Skopje 1999, sIr. 73-75

drzave in samostojnost slovenskega naroda v okviru Jugoslavije sprejele v svoj
program vse pomembnejse politicne
sku pine v Sioveniji .11

I%'J#J$"
Clanek pregleduje dilemo med
slovenskimi intelektualei , ali naj se
Siovenei kulturno in jezikovno postopoma zlijejo s stevilcno mocnejsimi
srbohrvasko govorecimi Jugoslovani
ali naj vztrajajo na svoji etnicni
posebnosti . Dilema se je pojavila ze
ob oblikovanju naeionalisticnih
gibanj juznih Siovanov v tridesetih
letih 19. stoletja in je postal a posebno aktualna v letih pred prvo svetovno vojno , vendar je ves cas vecina slovenskih izobrazeneev skusnjavo opustitve svoje ogrozene etnicne posebnosti in postopne zdruzitve v mocnejso etnicno oziroma naeionalno enoto zavracala. Novo kakovost in dimenzije je ta dilema dobila z ustanovitvijo prve jugoslovanske
drzave leta 1918. S politicno zdruzitvijo se je postopna etnicna zdruzitev sprva zdela samoumevna in
eelo neizogibna. Spoznanje 0 velikih
kulturnih razlikah in odrekanje nekaterim ze zdavnaj dosezen im kulturnim standardom na racun drzavnega povprecja pa sta vse bolj krepila samozavest in koncno odlocitev
o ohranjanju slovenstva tudi znotraj
sorodne jugoslovanske skupnosti .
Pri tem so odigrale pomembno vlogo razlicne politicne razmere v
drzavi , zlasti unitaristicni pritiski vladnih koalieij, v katerih so sodelovali
glavni slovenski liberalni politiki v letih
1920-25 in 1931 - 35 . Pomemben
mejnik v razvoju tega vprasanja je
izid knjige Josipa Vidmarja, Kulturni
problem slovenstva, ki je v casu najhujsega unitaristicnega pritiska v
Sioveniji leta 1932 sprozil splosno
razciscevanje tega problema med
intelektualei in med politiki . Tudi
pesciea Ijudi , ki je ostala na staliscu
postopnega kulturnega zblizevanja
Jugoslovanov, je to svoje nacelo
bistveno omilila in ga prestavila na
naslednje generaeije. Vse manjso in
bolj osamljeno skupino slovenskih
politikov, ki je tudi po tem vztrajala na
unitarizmu in eentralizmu , pa je v
nasproten politicni program federalizaeije Jugoslavije prisilila okupacija in razkosanje drzave leta 1941 .

29 fOUnl/I:.IAOI .

I

Mu z e j

- ar h v

sol e

Judita 5ega

Zgodovinski arhiv Ljubljana
"Arhiv je zakladnica pisanih, risanih, tiskanih, fotografiranih, filmanih , magnetno, opticno ali kako drugace zapisanih
dokumentov, ki so porocevalci casa, v
katerem so nastali. " 1 V zgodovinskem
arhivu Ljubljana, ki se je razvil iz Mestnega arhiva Ljubljanskega, se ze pol nih
sto let trudimo, da bi se ti biseri nase
kulturne dediscine zalesketali v svojem
polnem sijaju. Zavedamo se, da so ti
zapisi do prihoda v arhiv vse preveckrat
Ie kup orumenelega papirja,
odvrzenega na zaprasenem podstresju ali v temacni kleti , ustrezno urejeni ,
popisani in na voljo uporabnikom pa
lahko razkrijejo najgloblje skrivnosti
casa, ki je za vedno mimo. Ali , kot je ob
neki priloznosti zapisal Anton Askerc :
"Vsa lokalna zgodovina ... se pomice
mimo nasih oeij,
pregledujemo nas
mestni arhiv. "2
Zgodovinski arhiv Ljubljana je arhiv regionalnega tipa. Njegove korenine segajo v leto 1898. Takratni Ijubljanski
zupan Ivan Hribar, znan kot zelo redo-
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Vabilo na veliki predpustni pies v Skofji Loki leta
1910.
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Ijuben in pedanten moz, se ob sprehodu po magistratnih uradih ni mogel
nacuditi neredu , ki ga je v njih nasel po
prihodu v mestno hiso. Se bolj kot nered
ga je zabolelo spoznanje, da je bilo toliko zelo pomembnih podatkov iz mestne preteklosti povsem prepuscenih unicenju in pozabi. Tega pa nikakor ni hotel dopustiti in v taksnih okoliscinah je
vzklila ideja 0 ustanovitvi arhiva. Mestni
arhiv Ljubljanski je stem postal prva
slovenska arhivska in obenem tudi najstarejsa profesionalna Ijubljanska
mestna kulturna ustanova.
Za prvega arhivarja je Ijubljanski mestni svet 7. junija 1898 imenoval Antona
ASkerca. Hribar ga je imel v mislih od
samega zacetka ustanavljanja arhiva,
saj je predobro poznal pesnikovo stisko, v kateri se je znasel, zaradi nemilosti cerkvenih krogov. Ceprav se je Askerc
z negotovostjo odlocil za sluzbo, za katero pred zacetkom ni niti prav dobro
vedel , kaj bo obsegala, jo je nato opravIjal z vso resnostjo in odgovornostjo.
Sistematicno je urejal dragoceno magistratno gradivo; zlasti stare listine ,
mestne privilegije, urbarje in dokumente mestne uprave "in je mestni arhiv spravil kmalu v prav lepi red". 3 Ce je
to zapisal Ivan Hribar, je ze moralo biti
res.
Po ASkercevi smrti, poleti 1912, je osta10 mesto mestnega arhivarja krajsi cas
nezasedeno. Januarja 1913 so mestni
svetniki arhivsko sluzbo zaupali pesniku Otonu Zupancicu , ki pa se je bolj kot
arhivistiki posvecal pesniskemu ustvarjanju in mu je redna sluzba zagotavIjala Ie moznosti za prezivetje. Leta 1923
ga je nasledil publicist in politik
Vladislav Fabjancic. Mestni svet je s
taksno odlocitvijo sprozil precej hude
krvi med tedanjimi knjizevniki, ki so v
sluzbi mestnega arhivarja zeleli imeti
svojega cloveka. Zato je tudi razpis
zahteval koncano filozofsko fakulteto in
literarno delovanje prosilca. Vladislav
Fabjancic je, s krajso prekinitvijo v 30.
letih , ostal v arhivu vse do smrti leta

1950. Med letoma 1933 in 1936 je arhiv
vodil Lojze Sianovec - prvi urednik revije Kronika slovenskih mest4 .
V tem obdobju je mestni svet pospeseno iskal primerne prostore za potrebe
arhiva in muzeja. Izbrali so Auerspergovo palaco poleg Krizank , kamor se je
arhiv iz magistrata preselil leta 1935.
Med selitvijo se je precej gradiva pomesalo , tako da je imel Fabjancic po vrnitvi na nekdanje delovno mesto nemalo
dela, da ga je spravil v red in uredil za
znanstveno uporabo . Leta 1939 je bilo
sluzbeno mesto arhivarja prvic statutarno urejeno in se istega leta dopolnjeno z opisom del in nalog. Oelokrog
mestnega arhivarja je poleg prevzemanja, urejanja in popisovanja magistratnega gradiva dolocal tudi raziskovanje
Ijubljanske zgodovine. Na tej podlagi
sta nastali dve poglobljeni Fabjancicevi
studiji 0 Ijubljanskih mestnih hisah in
njihovih lastnikih in 0 Ijubljanskih sodnikih in zupanih. Slednjo smo v okviru
slovesnosti ob stoletnici arhiva pripravili
za knjizno objavo . Do sedaj je izsel prvi
zvezek, ki zajema Ijubljanske sodnike od
leta 1269 do 1504 5
Med drugo svetovno vojno je arhivsko
gradivo samevalo varno shranjeno v
zakloniscih Narodne in univerzitetne
knjiznice, od koder so ga leta 1945
ponovno prenesli v Auerspergovo
palaco. Ta je zaradi vedno vecjih
kolicin dokumentarnega grad iva, ki ga
je ustvarjal nov druzbeni sistem, in
socasnega spreminjanja nekoc dokumentarnega gradiva v arhivsko kmalu
postala pretesna. Dr. Sergij Vilfan , ki
je leta 1950 prevzel vodstvo arhiva, je
resitev prostorskih tezav poiskal na
magistratu . Tu je bilo se dosti neracionalno izrabljenih prostorov, a v precej
slabem stanju in potrebnih temeljitega popravila. Na magistrat se je celoten arhiv, zal brez bogate knjiznice, ki
je ostala v Auerspergovi palaci, preselil leta 1954. Tu imata se danes
sedez enota za Ljubljano in enota za
obljubljansko regijo. Skladisca IjubIjanske enote na magistratu so ze dalj
casa prenapolnjena in onemogocajo
nadaljnje prevzeme, medtem ko je gradivo iz obljubljanske regije ze vseskozi
razprseno po stevilnih depojih, ki vsi
po vrsti ne ustrezajo zahtevam mate-

Iz zgibanke Zgodovinskega arhiva Ljubljana
Zapis na spominski pl~s~i v ~reddverju Zgodovinskega arhiva Ljubljana Plosca je bila postavljena v spomin na prvega Ijubljanskega arhivarja, pesnika Anlona ASkerca, ab stoletnici arhiva leta 1998
Ivan Hribar, Mojl spomlnl I. Ljubljana 1983. sIr. 166.
~ronika s.lovenskih mes! je ab zacelku d:uge svelovne vojne prenehala izhajati, ad leta 1953 pa njeno tradicijo nadaljuje Kronika, casopis za slovensko krajevno zgodovino Sedez urednistva je bil do leta 1979 v prostorih Mestnega
In poznele Zgodovinskega arhiva Ljubllana
5 Vladislav Fabjancic, Zgodovina Ijubljanskih sodnikov in zupanov 1269-1 820, 1. zvezek: Sodniki 1269- 1504, uredili: Ema Umek, Janez Kos , Bozo Otorepec, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana 1998, 212 str
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rialnega varstva. Prav zaradi prostorske
stiske se ze dalj easa dogovarjamo z
Ministrstvom za kulturo 0 selitvi v
nekdanjo vojasnico na Roski cesti, vendar se selitev zaradi stroskov obnove
odmika iz leta v leto.
Ustanoviteljske pravice arhiva so se v
stoletni zgodovini pogosto spreminjale . To 8e zlasti velja za obdobje
po letu 1945. Takrat so z nekdanje
Mestne obeine Ljubljana presle na
Mestni Ijudski odbor Ljubljana in leta
1955 na Okrajni Ijudski odbor Ljubljana, s eimer so se pristojnosti arhiva
razsirile na celoten teritorij Ijubljanskega okraja. Novo obdobje je nastopi10 z letom 1963, ko so ustanoviteljske pravice ponovno presle na Mesto
Ljubljana in mestni svet. Ta je 15. novembra 1963 izdal sklep 0 ustanovitvi
finaneno samostojnega zavoda Mestni
arhiv - zgodovinski arhiv mesta
Ljubljane. Leta, ki so sledila, so bila
zaradi stiske z denarjem ena najtezjih.
Arhiv si je pomagal s stevilnimi pogodbami 0 urejevalnih delih. Na podlagi
teh pogodb so zaposleni urejali gradivo upravnih organov in gospodarskih
organizacij z obmoeij nekdanjih okrajev Ljubljana, Kranj in Novo mesto. Nov
arhivski zakon iz leta 1966 je tak8no dejavnost tudi zakonsko uredil. Na njegovi podlagi so do leta 1973 vse IjubIjanske, obljubljanske, gorenjske, dolenjske in belokranjske obeine poverile opravljanje arhivske sluzbe Mestnemu arhivu Ljubljana. Stem se je spremenil tudi znaeaj arhiva . Iz mestnega je prerastel v regionalni arhiv, ki
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Predelava hise Katarine Hofner, Mesto 20 (danes Mestni trg 19). Nacrt je leta 1907 narisal ing.
Anton Hofner.

pokriva celotno ozemlje osrednje Slovenije od Ratee do Metlike.
Skofjeloska obeina mu je kot prva ze
leta 1967 zaupala skrb za svojo bogato
pisno zapuseino. Zagotovila je delovne in depojske prostore na skofjeloskem gradu in potrebna sredstva za
delo arhivista.
Ker se nekdanje ime arhiva ni vee skladalo z geografskim obmoejem, ki ga je
po novem pokrival, se je Mestni arhiv
Ljubljana 8e istega leta (1973) preimenoval v Zgodovinski arhiv Ljubljanaz enotami v Ljubljani, Kranju in Novem mestu.
V Skofji Loki in Idriji sta sprva delovala
Ie oddelka kranjske oz. Ijubljanske
enote , ki sta pozneje postala samostojni enoti. Poveeano ozemlje je nujno
zahtevalo tudi nove depojske prostore,
ki so rasli kot gobe po dezju. Zal je veeina obein nasla prostore za svoje arhivsko gradivo Ie v starih opuseenih in dotrajanih solah, gradovih ipd., kar je za
ustrezno varstvo tega gradiva povsem
neprimerno. Upali smo, da bodo te
lokacije res samo zaeasne, a so se z leti
spremenile v trajne.

Enote Zgodovinskega arhiva
Ljubljana
Enota Mestni arhiv Ljubljana in Enota
ob/jub/jansko obmoeje pokrivata
obmoeje upravnih enot Ljubljane,
Cerknice, Domzal, Grosuplja, Kamnika, Koeevja, Litije, Logatca, Ribnice in Vrhnike. Zunaj matiene
hise je se 5 skladisenih prostorov.
Arhivsko gradivo obsega zbirke listin
(vee kot 200 listin, najstarejsa je iz leta
1320), zemljevidov in kart, naertov, fotografij, gradivo, nastalo pri poslovanju mesta Ljubljane in drugih obeinskih

za

Poslop je Zgodovinskega arhiva Ljubljana z
RObbovim vodnjakom v ospredju.

I

uprav, npr. rokopisne knjige (zapisniki
sej svetov in odborov, raeunske knjige ,
urbarji) in spisovno gradivo, gradivo
cehov, sodstva, gospodarstva, solstva,
drustev, posameznikov in druzbenopolitienih organizacij. Do leta 1882 je
bil uradni jezik poslovanja nemski, zato
je do leta 1890 tudi arhivsko gradivo
veeinoma pisano v nemskem jeziku z
gotsko pisavo.
Enoti hranita 1375 fondov oziroma
dobrih 4100 tekoeih metrov gradiva.
Uporabnikom arhivskega gradiva sta
na voljo tudi strokovna knjiznica in mikrofilmski laboratorij za izdelavo kopij
starejsega gradiva in naertov.
Obiskovalcem arhiva je gradivo , ki
ga zelijo pregledati ali raziskovati,
po poprejsnjem pisnem ali ustnem
naroeilu, pripravljeno v arhivsko eitalnico na sedezu arhiva, Mestni
trg 27, Ljubljana. Citalnica je odprta ob ponedeljkih, eetrtkih in petkih od 8. do 14. ure in ob sredah
od 8. do 15. ure.
Zaeetki Enote za Oo/enjsko in 8elo krajino Novo mesto segajo v leto 1935,
ko je tamkaj8nje Muzejsko drustvo
zaeelo zbirati muzealije in arhivalije
za bodoei novomeski oziroma dolenjski muzej. Po drugi svetovni vojni je bil ustanovljen okrajni arhiv. Od
leta 1952 je bil upravnik muzeja
soeasno tudi vodja arhiva. Z izidom
Zakona 0 arhivskem gradivu in 0 arhivih leta 1966 so postopoma vse
obeine z obmoeja Dolenjske in Bele
krajine poverile sluzbo varstva arhivskega gradiva Mestnemu arhivu
Ljubljana. Za obmoeje dolenjskih in
belokranjskih obein je bila leta 1973
ustanovljena Enota za Dolenjsko
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Skica vodnih naprav pri Puslalski brvi v Skofji Loki lela 1889. Vidi se jez, del brvi, mlinsko poslopje,
zaga in stope za creslo.

in Belo krajino v Novem mestu , ki
danes obsega stiri upravne enote
(Crnomelj, Metlika, Novo mesto in
Trebnje) .
Ohranjenega je zelo malo starejsega
grad iva. Nekaj vee ga je od zaeetka 19.
stoletja dalje, in sicer gradivo uprave
(kresije , okrajnega glavarstva, obein),
sodisea, zemljiske knjige, hranilnic in
posojilnic, drustev in sol ter normalije.
Medvojno gradivo in gradivo NOB skoraj ni ohranjeno. Sorazmerno dobro je
ohranjeno gradivo iz prvih povojnih let
z izjemo grad iva gospodarskih organizacij.
Enota hrani 459 fondov oziroma 1020
tekoeih metrov arhivskega gradiva
od leta 1621 naprej. Obiskovalcem
je gradivo na voljo po poprejsnjem
pisnem ali ustnem naroeilu ob
ponedeljkih in sredah od 8. do 14.
ure, ostale dni pa po dogovoru , v eitalnici arhiva na gradu Grm v Novem
mestu, Skalickega ulica 1. Na voljo
so jim tudi priroena knjiznica, kopirni
stroj in mikrofilmski laboratorij.
Enota za Gorenjsko Kranj je zaeela
poslovati v Kranju 1. oktobra 1973.
Opravlja strokovne naloge, ki se
nanasajo na arhivsko gradivo, nastalo pri delu pravnih in fizienih
oseb na obmoeju upravnih enot:
Jesenice, Kranj, Radovljica in Trzie .
Z ustanovitvijo Enote za Gorenjsko se
je zaeelo sistematieno strokovno deja
z arhivskim gradivom na obmoeju
osrednje in severozahodne Gorenjske:
vrednotenje in prevzemanje ohranjenega upravnega arhivskega grad iva,
nastalega v obdobju do leta 1945,
obseznih fondov ukinjenih okrajnih
Ijudskih odborov, obeinskih in krajevnih

upravnih organov do leta 1955 oziroma
do srede sestdesetih let ter arhivsko
gradivo nekaterih sol , denarnih zavodov,
drustev, sodise, zbornic, zadrug, gospodarskih podjetij in zasebnikov.
Enota hrani 370 fondov oziroma nekaj
manj kot 2000 tekoeih metrov arhivskega gradiva od leta 1590 naprej.
Uporabnikom arhivskega gradiva so
na voljo priroena knjiznica, kopirni stroj
in mikrofilmski laboratorij. Po poprejsnjem naroeilu je gradivo na voljo uporabnikom v arhivski eitalnici ob sredah,
eetrtkih in petkih od 8. do 15. ure, ostale dni pa po dogovoru. Enota se nahaja na Savski cesti 8 v Kranju .
Zaeetki Enote v Skoiji Loki sodijo v leto
1936, ko je bila v Skofji Loki odmevna obrtniska razstava , na kateri so
bile na ogled cehovske muzealije in
arhivalije. Razstava je nekatere vidne
loske intelektualce navdala z mislijo, da je tovrstne kulturne dediseine
v mestu in okolici se dosti vee, z
zavestnim zbiranjem pa bi jo obvarovali pred propadom in ohranili
za prihodnje rodove. Naslednje leto
so ustanovili Muzejsko drustvo, ki je
ze po dveletnem delovanju v Rotovzu
na Mestnem trgu odprlo stalno
muzejsko zbirko. Med razstavljenimi
eksponati so bile poleg zbranih
muzejskih predmetov tudi stevilne
arhivalije. Po medvojni prekinitvi je
drustvo leta 1946 v pustalskem
gradu odprlo prenovljeno muzejsko
in arhivsko zbirko, ki je tu domovala
do selitve na loski grad leta 1959.
Prostori v pustalski graseini so ob
nenehnem naraseanju prevzetega
gradiva postali pretesni, isti problem pa se je ob koncu 60. let poka-

zal na loskem gradu. Na prelomu
v novo tisoeletje postaja ponovno
aktualen v nekdanji nunski kasei ,
kamor se je enota preselila januarja 1975.
Po profesionalizaciji Loskega muzeja
(1948) je skrb za arhivsko gradivo prevzela zgodovinarka Doroteja Gorisek.
Polnih deset let je prevzemala in urejala gradivo , vodila evidence, izdelovala popise in inventarje in skrbela za
popularizacijo arhiva v sirsi javnosti. V
tem desetletju je se posebej naraslo
stevilo prevzetih obeinskih , graseinskih
in drustvenih fondov ter arhivalij iz easa
NOB. Za arhivalije so ze takrat vodili
svojo akcesijsko knjigo , eeprav je arhiv se vedno deloval v sklopu muzeja.
Po odhodu Doroteje Gorisek (1960) je
ostalo mesto arhivarja naslednjih sedem let nezasedeno . Medtem je prvi
arhivski zakon leta 1966 dokoneno loci I
muzejsko in arhivsko dejavnost , skrb
za arhivalije pa zaupal Ie pooblaseenim arhivskim zavodom. Skofjeloska
obeina se je ze leta 1967 odloeila za
Mestni arhiv Ljubljana. Po reorganizaciji arhiva in njegovem preimenovanju
v Zgodovinski arhiv Ljubljana (1973) je
loska podruznica do leta 1980 delovala kot oddelek Enote za Gorenjsko v
Kranju , od takrat naprej pa kot samostojna enota. V njej sta zaposlena dva
arhivista, ki skrbita trenutno za 354 fondov oziroma 690 tekoeih metrov arhivskega grad iva z obmoeja skofjeloske
upravne enote. Najstarejsa listina, ki jo
hranimo, je nastala leta 1522, z mikrofilmi, ki jih je iz munchenskih arhivov

Oepojski proslori Enole v Skofji Loki. Na policah
vidimo v knjige vezano lislinsko serijo k stari zemljiski
knjigi. Lisline dalirajo v cas od 1780-1850
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lahko doloc ijo posebni pogoj i hrambe
in dostopnosti gradiva.
V arhivu ima vsak ustvarjalec arhivskega grad iva svoje dokumente
uvrscene v 1. i. arhivski fond, ki se navadno po njem tudi imenuje; npr. Mestna obcina Ljubljana , Rudnik zivega
srebra Idrija, Osnovna sola Muljava,
Okrajno sodisce Metlika, Narodna citalnica Skofja Loka itd . Med zelo pestrim in bogatim arhivskim gradivom naj
posebej omenimo zbirke listin , zem Ijevidov in kart, nacrtov, fotografij, rokopisne knjige (urbarji , racunske knjige ,
zemljiske knjige , zapisniki), gradivo
cehov, idrijskega rudnika, starih obcin
itd . Do zacetka tega stoletja je vecina
gradiva pisanega v nemscini z gotsko
pisavo, nato sele v slovenscini. Gradivo, ki je v obdobju med obema svetovnima vojnama nastajalo na Primorskem in ga je prevzela enota v Idriji , je
pisano v italijanscini .
Po novem Zakonu 0 arhivskem
gradivu in arhivih (ZAGA 20/97) opravIja Zgodovinski arhiv Ljubljana naslednje dejavnosti :
• vrednotenje dokumentarnega
gradiva javnopravnih oseb, dajanje
pojasnil 0 hrambi , materialnem
varstvu , celovitosti in urejenosti
dokumentarnega gradiva, izvajanju
strokovnega nadzora in usposabIjanju delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom ,
• zbiranje in strokovno obdelovanje
arhivskega gradiva, izdelovanje
inventarjev, vodnikov in drugih
pripomockov za uporabo arhivskega grad iva,
• hranjenje in materialno varovanje
arhivskega grad iva,
• vodenje evidenc arhivskega
gradiva,
• izdelovanje vodnikov in drugih
pripomockov 0 arhivskem gradivu ,
ki se nahaja v tujini in se nanasa na
Siovenijo in Siovence in dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva,
• evidentiranje zasebnega arhivskega
gradiva,
• sodelovanje z lastniki zasebnega
arhivskega grad iva, strokovno
svetovanje in izvajanje strokovnega
nadzora,
• dajanje arhivskega grad iva v
uporabo, izdajanje prepisov oz.
kopij dokumentov ter potrdil na
podlagi dokumentov,
v

Listina Ireisinskega skala Albrechta Sigmunda, s katero je 19. maja 1662 skaljelaskim kavacem
patrdll stare pravlce. Leva kaseta v kateri je bila listina shranjena.

oskrbel dr. Pavle Blaznik, pa posegamo
se bolj v preteklos1.
Uporabnikom arhivskega gradiva sta
na voljo prirocna knjiznica in kopirni
stroj, mikrofilme pa si lahko pogledajo
v mikrofilmskem laboratoriju na sedezu arhiva v Ljubljani. Za znanstvenoraziskovalne stranke je enota odprta
ob ponedeljkih , sredah in cetrtkih od
8. do 13. ure oziroma po dogovoru , za
upravno-pravne stranke pa ob ponedeljkih in sredah oziroma po dogo~oru Enota domuje v Blazevi ulici 14 v
Skofji Loki.
Zacetki delovanja Enote v Idriji segajo
v zgodnja 60. leta 20. stoletja, ko je
pod okriljem Mestnega muzeja Idrija
deloval arhivski oddelek s stalno
zaposlenim arhivarjem. V zacetku 70.
let je idrijska obcina poverila varstvo
arhivskega gradiva s svojega obmocja
Mestnemu arhivu Ljubljana ; oddelek
je presel pod njegovo upravo in bil
vkljucen v slovensko arhivsko mrezo.
Enota v Idriji je pristojna za varstvo arhivskega gradiva z obmocja upravne
enote Idrija.
Najpomembnjse arhivsko gradivo idrijske enote je gradivo, nastalo v obdobju delovanja Rudnika zivega srebra.
Fond je eden najstarejsih in najpomembnejsih gospodarskih arhivskih fondov
v drzavi . Vsebuje tudi obsezno zbirko
nacrtov in kart. Ohranjeno je se gradivo
s podrocja uprave, solstva, gospodarstva, hranilnistva in drustev, slabse pa
gradivo s podrocja pravosodja. Do leta
1914 je gradivo pisano vecinoma v nemskem jeziku v gotici, med obema vojnarna pa je bil uradni jezik poslovanja itailJanski.
Enota hrani 217 fondov oziroma okoli

670 tekocih metrov arhivskega gradiva, od leta 1700 naprej . Po poprejsnjem narocilu je gradivo na razpolago
obiskovalcem ob ponedeljkih , sredah
in petkih med 8. in 14. uro , po dogovoru pa tudi ostale dneve v tednu . Enota se nahaja v Prelovcevi ulici 9 v Idriji.

Arhivsko gradivo
Pri ustvarjalcih na terenu vsakodnevno
nastaja na tisoce zapisov, za katere v
arhivistiki uporabljamo izraz dokumentarno gradivo. Ti zapisi so lahko pisani ,
risani , tiskani , fotografirani , filmani ,
fonografirani , magnetno , opticno ali se
kako drugace zapisani. Med to mnozico zapisov pa so samo nekateri taksni , da bodo imeli trajen pomen za
znanost in kulturo in samo te , ki jih
oznacujemo kot arhivsko gradivo ,
bomo prevzeli v arhiv. Za preostalo , 1.
j. dokumentarno gradivo , pa bo moral
se vnaprej skrbeti ustvarjalec sam.
Kdo so tisti ustvarjalci , katerih arhivsko gradivo prevzema arhiv, je bilo
posebej doloceno z zakonom. Pri izboru so bila zastopana vsa podrocja od
gospodarstva, uprave in sodstva do
solstva , zdravstva , drustev in 'posameznikov. Glede na lastnistvo razlikujemo med javnim arhivskim gradivom , ki je javna lastnina, in zasebnim
arhivskim gradivom , ki je zasebna lastnina. Od javnopravnih oseb pridobivamo gradivo s prevzemi na podlagi zakona , in sicer najpozneje 30 let po
nastanku gradiva, od zasebnikov pa z
nakupi, darili in oporokami . Vcasih pa
se lastniki zasebnega arhivskega
gradiva odlocijo Ie za hrambo le-tega
v arhivu. Taksno gradivo ostane v
zasebni lasti , v posebni pogodbi pa se
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• posredovanje kulturnih vrednot v
zvezi z arhivskim gradivom,
• opravljanje raziskovalnih nalog s
podroeja arhivistike, zgodovine in
drugih ved , povezanih z arhivskim
gradivom,
• izdajanje publikacij .
Ob vsaki primopredaji grad iva napravimo zapisnik, nato sledijo urejevalna
dela v arhivu, ee ta niso bila opravljena
ze pri ustvarjalcu. Zaradi lazjega iskanja
mora biti vse prevzeto gradivo pop isano. Ali se bomo odloeili za splosnejsi popis ali bolj podroben inventar, je
odvisno od vrste gradiva in njegove
uporabnosti. Veasih so bili zelo popularni kartoteeni popisi , danes pa vedno
bolj raeunalniski , ki omogoeajo izdelavo razlienih indeksov, sortiranje ipd ., kar
vse pripomore k hitrejsi najdljivosti
zelenega dokumenta. Osnovno informacijo 0 gradivu , ki ga hranimo, lahko
stranka poi see v Vodniku po fondih ZAL
iz leta 1992. S pomoejo sodobnih
medijev je njegova vsebina, skupaj z
drugimi podatki 0 arhivu, dosegljiva tudi
na internetu . Sicer pa so natanenejsi
pregledi fondov in zbirk nastajali tudi ze
prej; leta 1959 (z dopolnili leta 1965)
in leta 1980.
K urejevalnim delom sodi tudi tehnieno
opremljanje prevzetega grad iva. Nekoe
so ga povezovali v fascikle, zavijali v
ovoje in zvitke ipd., ki jih danes , ee je
zaradi velikosti Ie mozno, nadomeseamo z arhivskimi skatlami. V njih je gradivo varno shranjeno pred prahom in
mehanskimi poskodbami. Posebne
kategorije gradiva kot npr. listine , zemIjevidi, naerti ... zahtevajo drugaeno
opremo. Za listine so ze nekoe uporabljali posebne kovinske skatle z izboklino za peeat. Danes so jih zamenjale
posebej za to izdelane skatle iz kartona in nevtralnega papirja. Tudi naertov
ne hranimo vee na nekdanjih obesankah, temvee v posebnih dovolj velikih
predalnikih, da jih ni treba pregibati.
Arhiv je glede na razpolozljive finanene
moznosti sku sal vseskozi slediti novim
tehnienim pridobitvam. Ze v 50. letih
smo imeli svoj lastni fotoatelje , leta 1969
mikroeitalnik, ki se mu je v 70. letih
pridruzila se mikrofilmska kamera, leta
1988 prvi raeunalnik in pred leti prvi
skener. Brez sodobne opreme si del a v
arhivu danes ne znamo vee predstavIjati, eeprav iskanje gradiva se vedno
poteka po ustaljenih in dobro preverjenih metodah preteklih desetletij.
Zgodovinski arhiv Ljubljana je za svoje
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obsezno delo pri evidentiranju, zbiranju in obdelavi arhivskega grad iva in
sistematienem objavljanju raziskav s
podroeja zgodovine in arhivistike prejel ze vrsto priznanj. Najvidnejsi med
njimi sta odlikovanje z redom zaslug za
narod z zlato zvezdo, ki ga je prejel
ob 80-letnici delovanja, in odlikovanje
s eastnim znakom svobode Republike
Siovenije, s katerim je arhiv ob stoti
obletnici odlikoval predsednik Republike Siovenije Milan Kuean.

DeJo s strankami
Arhivski prag vsako leto prestopi ~eliko
stevilo obiskovalcev. Samo v Skofji
Loki smo imeli v letu 2000 79 znanstveno-raziskovalnih strank v 180
obiskih in 198 upravno-pravnih strank,
letos pa bo ta stevilka, ob sedanjem
trendu obiskov, vsaj tako visoka, ee ne
se visja. Za lazjo predstavo naj navedemo samo se nekaj stevilk. Za znanstveno-raziskovalne stranke smo v
skofjeloski enoti lani pripravili 343 tehnienih enot (skatel) grad iva, za resevanje upravno pravnih vlog pa sami
pregledali 785 tehnienih enot gradiva.
Skupaj torej 1128 tehnienih enot oz.
124,1 metra gradiva. Izdali smo 27
potrdil in nekaj manj kot 1500 overovIjenih fotokopij.
In kdo so nase stranke? Med tistimi , ki
gradivo uporabljajo za raziskovalne
namene, so predvsem studenti, dijaki
in osnovnosolske skupine. Veasih zelijo
dobiti Ie osnovno informacijo 0 arhivu ,
najveekrat pa pri nas izdelujejo seminarske ali diplomske naloge. Teh se je
samo v loski enoti nabralo ze za en
tekoei meter. Druga vrsta strank so upravno-pravne stranke, ki jih pot v arhiv
zanese iz povsem praktienih razlogov
To je lahko izgubljeno obrtno, gradbeno
ali uporabno dovoljenje, solsko sprieevalo, neurejena delovna doba, sodni
spis, denacionalizacijsko gradivo , vojna skoda oz. podatki 0 izgnanstvu
itd. Vsem radi ustrezemo, ee je Ie gradivo, ki gazelijo, ohranjeno.
Zeleno gradivo za upravno-pravne
stranke po enotah poiseemo zaposleni , v Ljubljani pa zaradi prevelikega
stevila vlog stranke same iz poprej
pripravljenih tehnienih enot. Ker je arhivsko gradivo , ki ga hranimo, zaradi
svojega pomena pod posebnim varstvom, veljajo za obiskovalce in uporabnike posebna doloeila. Gradiva ne
smejo odnasati ali si izposojati iz prostorov arhiva, lahko pa ga pregleduje-

jo v za to namenjeni eitalvnici Gradi~o
je treba poprej naroeiti . Ce se nahaJa
na sedezu enote , zadosea dva dni prej,
sicer pa 14 dni pred uporabo, ker ga je
treba dostaviti iz skladise zunaj sedeza
arhiva. Stranka gradivo naroei osebno
v sprejemni pisarni ali na sedezih enot
oz. pisno ali prek telefaksa. Po telefonu
vlog ne sprejemamo.
Arhivsko gradivo je naeeloma prosto in
v celoti dostopno. Omejitve veljajo Ie,
ee je zaupne narave in javnosti easovno
se ni dostopno, ee je gradivo se neurejeno oz. v strokovni obdelavi ali ee je
poskodovano oz. v slabem materialnem
stanju in bi se ob nadaljnji uporabi lahko se bolj poskodovalo. V tem primeru
dobi stranka v uporabo kopije, ee so
ze izdelane. Fotokopiranje arhivskega
gradiva je mozno Ie v arhivu. Omejitve
veljajo pri listinah, rokopisnih knjigah ,
fotografijah, razglednicah in naertih ,
veejih od formataA3 ali poskodovanih
in pri starejsih knjigah. Na dom gradiva
ne izposojamo. Izposoja je mozna Ie v
razstavne namene in pod pogoji, doloeenimi v pogodbi.
Obiskovalcu oz. uporabniku je vsak dan
na voljo do pet tehnienih enot arhivskega gradiva. Za enG enoto se steje skatla, fascikel , knjiga, mapa ali kos
(Iistine). Stranka sme naenkrat uporabljati Ie enG enoto, pri eemer mora paziti , da ostaja zaporedje spisov nespremenjeno in gradivo neposkodovano.
Navedba vira v raziskovalnih nalogah
je obvezna. Citat naj obsega ime arhiva (Zgodovinski arhiv Ljubljana) ter ime
in signaturo fonda, nie pa ne bo narobe , ee boste pripisali se stevilko tehniene enote, arhivske enote ali folia.
Bogata kulturna dediseina, ki jo hrani
Zgodovinski arhiv Ljubljana, je bila do
sedaj temelj stevilnim raziskovalnim
nalogam , od seminarskih do doktorskih , 21 publikacijam iz serije Gradivo
in razprave, ki jo izdaja Zgodovinski arhiv Ljubljana, in stevilnim razstavam v
preddverju arhiva na Mestnem trgu v
Ljubljani .

Pedagoska dejavnost
arhivu

V

V skofjeloski enoti ze vrsto let sodelujemo s solami iz sirsega skofjeloskega prostora. Obisk arhiva je postal tako
rekoe ustaljeni del uenega procesa v
4., 6. in 8. razredih osnovne sole. Na
razredni stopnji se za obisk arhiva odloea Ie ena od treh mestnih sol in je ogled

Muz ej
povezan s pridobivanjem temeljnega
znanja domoznanstva. Skofja Loka jim
pri tem ponuja velike moznosti. Ne Ie z
bogato in dobro ohranjeno stavbno
dediscino, temvec tudi z zapisi, ki so v
njej nastajali skozi stoletja. Druge sole
se za ogled arhiva raje odlocajo na
predmetni stopnji, ko si ucenci ze pridobijo potrebno predznanje iz zgodovine. Zadnja leta so nasi redni obiskovalci tudi ciani zgodovinskih krozkov, ki
delujejo na vecini osnovnih sol in so njihovi obiski ponavadi povezani z izdelavami raziskovalnih nalog. Navadno pa
to priloznost izkoristijo tudi za ogled
arhiva. Med srednjimi solami se za obisk
v arhivu odloca Ie Srednja lesarska sola.
Sprehod po arhivu zacnemo s pojasnitvijo nekaterih osnovnih pojmov. Ucenci se najprej seznanijo z besedo arhiv;
kaj pomeni, kaj v njem hranimo in v cem
se razlikuje od sorodnih kulturnih institucij, kot so npr. muzeji, galerije,
knjiznice. Skupaj poskusamo ugotoviti,
kam bi sli pogledat stare predmete,
kam slike in kam zapise. Zapise
srecujemo v razlicnih oblikah. Starejse
na primer na pergamentu, listu papirja
ali vezane v knjigi. Zakaj potem ne sodijo v knjiznico? Odgovor je preprost.
Knjig, ki si jih otroci izposodijo v knjiznici
za domace branje, je lahko sto in sto in
v vseh bo besedilo do potankosti enako, listina, ki je tudi lahko v obliki knjige
in s katero je npr. Marija Terezija potrdila pravice loskega kovaskega ceha, pa
je samo ena, tako kot je praviloma enkratno vse arhivsko gradivo. Nadalje se
ucenci seznanijo se s pojmom dediscina. Beseda jih nehote asociira na vse
tisto, kar je predmetzasebne dediscine.
Le redkokdo pa se spomni, da imamo
se dYe drugi vrsti dediscine; naravno in
kulturno. S pomocjo primerov iz loske
okolice in sirse Siovenije poskusamo
najti nekaj primerov ene in druge. Iz
nastetih primerov vidijo, da je kulturna
dediscina lahko nepremicna (plavz v
leleznikih, hise v mestnem jedru Skofje
Loke, kuzno znamenje) ali premicna
(predmeti, zapisi, slike ... ). V nadaljevanju spregovorimo se 0 najrazlicnejsih
vrstah zapisov, od najstarejsih na papirusu in glinastih ploscicah do najsodobnejsih na racunalnikih, videokasetah
in zgoscenkah. Kdor zeli, lahko otipa
pergamentno listino in se preprica, da
gre resnicno za zapis na nestrojeni kozi

-arhiv

50 I e

mladih ovac. Pogled se ob tem zvedavo zaustavi ob na videz povsem neCitIjivem zapisu in pecatu. Za vecino
ucencev je to prvi stik z gotsko pisavo,
pisano s peresi in tinto, ki se zaradi primesi zelezovih delcev kot droben prah
krusi z dokumenta. Nic manj zanimiva
se jim ne zdi kovinska embalaza z
izboklino za pecat, v kateri so nekoc
shranjevali listine pred mehanskimi in
vremenskimi poskodbami, ki bi nastale
med prenasanjem iz kraja v kraj.
Pred ogledom skladiscnih prostorov
ucenci izvedo se, kaj vse v arhivu hranimo in kdo nas najveckrat obisce. Ker
je gradivo neprecenljive vrednosti, je
seveda ustrezno zavarovano pred vlago, pozarom, mehanskimi poskodbami
invlomom.
Drugi del obiska je namenjen ogledu
skladiscnih prostorov. Ker bi bilo ogledovanje skatel in fasciklov sila pusto in
nezanimivo, skusamo z izbiro ustreznih
dokumentov vzbuditi ucencevo zanimanje. Enota v Skofji Loki hrani zapise
od leta 1522 naprej. Posebno bogata
je stara zemljiska knjiga v 12 zvezkih, v
katerih so zapisani vsi hisni posestniki
na ozemlju nekdanjega loskega gospostva od konca 18. do konca 19. stoletja. Izjema je Ie zirovski predel, za katerega se glavna zemljiska knjiga zal ni
ohranila. Ponavadi na predlog ucencev
izberemo enG domacijo in si pogledamo, kateri hisni gospodarji so na njej
gospodarili v 19. stoletju in kako so si
posest pridobili (z dedno ali izrocilno
pogodbo, z nakupom, s prisojilom ipd.).
Zanimanje ucencev je zelo veliko in
veckrat se sami ali s starsi vracajo nazaj,
da si ta posestna razmerja poblize ogledamo.
Za leleznikarje je se posebej zanimiva
knjiga delezev pri plavzu. V njej je tocno
navedeno, katere dni v tednu sme topiti rudo kateri od tamkajsnjih fuzinarjev.
Arhiv hrani tudi bogate fonde s pod rocja solstva. Med njimi je tudi fond Osnovne sole Poljane, v katerem se nahaja lepopisni zvezek z zapisom njihovega ucenca Ivana Tavcarja. Ostala
Tavcarjeva zapuscina se hrani v posebnem fondu. Ni tako bogata, kot bi si
morda zeleli, a kljub temu ponuja nekaj
za ucence zanimivih arhivalij. To so predvsem razne diplome castnega obcana
in album fotografij dvorne dame Franje
Tavcar.

I

Ogled arhiva traja enG solsko uro. Ucenci ob tem pridobijo osnovno sliko 0 arhivu kot kulturni ustanovi; predvsem
kako izgleda, kaj hrani in kaksne podatke jim, kot bodocim strankam, lahko
ponudi. S taksnim "kulturnim opismenjevanjem" zelimo opozoriti na obstoj
neprecenljive zakladnice v njihovem
okolju in obenem zmanjsati stevilo vseh
tistih, ki nas, ko nas potrebujejo,
dolgotrajno iscejo po mestu, v Loskem
muzeju in morda se kje drugje, ker za
arhiv niti ne vedo.
Seznanjanje z arhivom temelji na metodi razlage, v kateri aktivno sodelujejo
tudi ucenci, in metodi demonstracije.
lal pa zaradi prostorske stiske ne moremo ponuditi najrazlicnejsih spremljajocih dejavnosti, tako kot je to ze ustaljena praksa v nekaterih muzejih oz.
galerijah. Dobrodoslo novost predstavIja v letu 2000 posneti predstavitveni
videofilm, ki si ga solske sku pine
zaenkrat lahko ogledajo Ie v enoti v
Ljubljani. Kaseto, za katero sta scenarij
napisali sodelavki Tatjana Senk in
Sonja Anzic, smo posneli v sodelovanju
s Televizijo Medvode. Cetrturni filmski
zapis, ki se komaj opazno prepleta z
izseki iz starejse slovenske filmske
produkcije in glasbo Marjana Kozine,
popelje gledalca skozi vse enote
Zgodovinskega arhiva, njihovo deja in
neprecenljivo bogastvo grad iva, ki ga
hranijo. V prihodnje pa bi kazalo razmisIjati tudi 0 arhivskih delavnicah za
razlicne starostne sku pine , s cimer
bi dosegli se vecjo aktivnost mladih
obiskovalcev.

Viri in literatura
• 100 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana
1898-1998, katalog k razstavi , avtorja
teksta: Janez Kopac in Tatjana Senk,
Ljubljana 1998, 52 str.
• France Stukl, Zgodovinski arhiv
Ljubljana, Enota Skofja Loka, Loski
razgledi 44, Skofja Loka 1997, str. 334338
• Vabilo k otvoritvi razstave ob stoletnici
Zgodovinskega arhiva Ljubljana.
• Zgibanke enot Zgodovinskega arhiva
Ljubljana.
• Internet.
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VARSAVA - Prestolnica z najbolj
tragieno preteklostjo
Zgodovinsko najbolj prepoznaven varsavski dogodek je
preganjanje Judov.

Od starega mesta je ob koncu vojne ostala Ie
kamnita puscava. Na obeh fotografijah je prizor
s trga pred kraljevim gradom. Cmo-bela prica 0
tragediji ob koncu vojne. Na trgu se Poljaki zbirajo
ob vseh pomembnih dogodkih, od demonstracij
Solldamostl do praznovanja novega leta.

Varsava je najmlajsa evropska prestolnica. Prvi naseljenci so se na tem
mestu pojavili ze v 10. stoletju. Njen
pomen pa se je povecal, ko jo je Boleslav II. razglasil za sedez mazovskih
vojvod. Takrat je mesto obsegalo Ie danasnje staro mestno jedro (Staro
Mjasto). Ziasti dva dogodka sta
bistveno prispevala k razcvetu mesta.
Prvi je ustanovitev sodisca mazovskih
~~jvod, drugi pa prenos poljske skupsClne - sejma v Varsavo. Ko je rodbina izumrla, je vsa njihova posest prisla pod oblast kralja, tako tudi Varsava.
Mesto pa stem ni nicesar izgubilo,
nasprotno.
Lahko bi rekli, da je pomen mesta
narascval vzporedno s pomenom poljske drzave. V v16. stoletju je ta segala
od Baltlka do Crnega morja. Leta 1596
je kralj Sigismund III. prenesel svojo
rezldenco IZ Krakova v Varsavo in tako
je mesto postalo prestolnica. Mesto
se je hitro razvijalo, dobilo je veliko
nov!h cerkva ~n palac uglednih, premoznlh plemicev in trgovcev. Ta vzpon
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pa je bil velikokrat prekinjen. Prvic s
svedsko invazijo v 17. stoletju, pozneje
so ga zasedli Prusi, leta 1815 pa se Rusi.
Kljub tem spremembam je mesto
napredovalo. V 19. stoletju se je zacela
postopno razvijati tudi industrija. Pred
prvo svetovno vojno je bilo mesto na osmem mestu po velikosti v Evropi. Po
vojni je Poljska spet postala popolnoma neodvisna, Varsava pa spet prestolnica. Vendar so ti svetli casi trajali Ie
do druge svetovne vojne, ko so leta 1939
Varsavo okupirali Nemci.
Zgodovinsko najbolj prepoznaven
varsavski dogodek je preganjanje Judov
Pred vojno je v milijonskem mestu zivelo
priblizno 380 000 Judov ali 30 % vsega
prebivalstva (vecja je bila koncentracija Judov Ie v New Yorku) , vecinoma v
getu. Leta 1940 so nacisti geto locili od
ostalega dela mesta. Zgradili so obzidj:, preprost lesen nadhod pa je omogocal popolnoma izoliran tramvajski in
cestni promet skozi ta predel mesta.
Geto se je razprostiral na sorazmerno
majhnem predelu mesta, po dolzini
priblizno stiri kilometre, po sirini pa dva.
Na to majhno obmocje so pripeljali tudi
Jude s sirsega obmocja, tako da je bila
gostota prebivalcev izjemno velika, najvecja spomladi 1942, ko je v getu zivelo
priblizno 450 000 Ijudi. Njihovo stevilo
pa je zaradi lakote, epidemij, usmrtitev

in odvazanja v koncentracijska
taborisca zacelo zelo hitro upadati.
Najvec Judov so odpeljali v taborisce
Treblinka, po ocenah okoli 300 000, kjer
so koncali v plinskih celicah.
Zaradi ogrozenosti so bili Judi ze pred
vojno dobro organizirani. Imeli so
razlicne humanitarne organizacije na
podrocju zdravstva in za pomoc sirotam. Med vojno pa jih je stiska prisilila
se k vecji skrbi za socloveka. Po
posameznih hisah so ustanavl j ali
odbore za medsebojno pomoc, saj je
v vecjih stanovalo do tisoc Ijudi. Drugi
odbori so povezovali prebivalce stavb
okoli enega dvorisca. Ti odbori so skusali blaziti probleme s hrano, zdravstvene tezave, ustanavljali so damske
in mladinske krozke. Poskrbeli so tudi
za solstvo, kulturo in versko zivljenje.
To so bili neclovecni casi, ko sta bila
skorja kruha ali korencek zelo dragoceno darilo.
V taksnih okoliscinah se je razvilo
podtalno odpornisko gibanje. Ena
zelo pomembnih nalog gibanja je bila
krepiti moralo prebivalcev. Gibanje je
poskrbelo za informiranost. Izdajali so
glasila in tiskali mnoga, po obsegu
skromnejsa literarna dela. V odporniskem gibanju je delovalo veliko zgodovinarjev, novinarjev, uciteljev, piscev;
vecinoma zelo mladih Ijudi. Presenetljivo je , da je gibanje imelo tudi svoj
arhiv (ARG) , ki ga je ustanovil zgodovinar in novinar Emmanuel Ringelblum.
Namen arhiva je bil zbirati gradivo in
tako ohraniti zgodovino Judov iz okupirane Poljske. Zbirali so razne uradne
dokumente, osebne dokumente, pisma,
dnevnike in najrazlicnejso doku-

"Pawiak" kot nema prica grozot. Tu je bilo zaprtih priblizno
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Zimski vrt v parku Lazienski , kjer ya m med
eksoticnim zelenjem in pticam i postrezejo z
odlicno hrano.

mentacijo sku pin odporniskega gibanja, pa vse do ovojnega papirja slascic,
ki so jih izdelovali v getu . Druga naloga
arhiva pa je bila zbiranje informacij
pomembnih za prebivalce geta. Te so
dobivali po posti. Za stike z zunanjim svetom pa so zlasti skrbela mlada
dekleta "arijskega videza", ki jim je bilo
se najlaze priti mimo raznih vojaskih
kontrol . Ciani arhiva so tudi poskrbeli ,
da so te vesti prisle v svet. Informacije 0
holokavstu, ki jih je zacel objavljati Radio London , je v celoti sporocal ARG.
Spomladi 1942 so bile vesti 0 masovnih usmrtitvah Judov po razlicnih
taboriscih vedno pogostejse. Ziasti mladi so se neizbeznosti smrti vedno bolj
zavedali, zato jih je prav obsedla misel
na oborozen odpor. Podzemno gibanje
je ustanovilo Zidovsko borbeno organizacijo (ZOB), ki je stela priblizno
petsto borcev. Vedeli so, da smrti ne
morejo ubezati , vendar so se raje odlocili za dostojanstveno smrt v boju kot
za smrt v plinski celici enega od
taborisc . Vstaja se je zacela 19. aprila
1943. To je bil boj za clovesko dostojanstvo. Upor ni imel nikakrsne moznosti
za uspeh . Da bi ga zadusili , so Nemci
pospeseno nadaljevali z odvazanjem v
taborisca, z usmrtitvami v zaporu Pawiak, hise pa so razstreljevali. Ostala je
Ie kamnita puscava.

I

zgodovinarjev

Kot da prebivalci in mesto se niso
placali dovolj visokega vojnega davka.
Morija in unicevanje sta se nadaljevali
z nezmanjsano mocjo. Leta 1944 je ruska vojska ze zavzela vzhodni breg Visle.
V pricakovanju njihovega nadaljnjega
prodora so se Poljaki v starem delu
mesta uprli . Ruska vojska ni prisla na
pomoc, sami pa tudi niso imeli moznosti
za zmago. Nemci so tudi ta upor krvavo
zadusili , na koncu pa so se znesli se nad
tistim , kar je se ostalo, in so stari del
mesta minirali. Ko je Rdeca armada
pozneje vkorakala v Varsavo , je lahko
osvobodila Ie se kupe kamenja in
rusevin.
Varsava pa ne bi bila Varsava brez
Starega Mjasta. Po vojni so se Ijudje
zaceli vracati in ga obnavljati . K sreci
so bili stari nacrti in slike mesta na varnem, tako da je rekonstrucija zelo avtenticna. Do leta 1980 je bil stari del mesta
na novo zgrajen in uvrscen v Unescov
seznam svetovne kulturne dediscine. Mestno jedro je zgrajeno okoli
pravokotnega trga , na katerega se ob
lepem vremenu razsirijo najbolj mondene restavracije in kavarne s svojimi
mizami. Pridruzijo se jim tudi mnogi
slikarji. Ko posedate za enG od teh miz
in si zejo tesite s poljskim pivom Zywiec,
se lahko odlocite, katerega od stevilnih
muzejev v mestnem jedru boste
obiskali: zgodovinskega , literarnega
posvecenega Adamu Mickiewiczu,
muzej urarstva in fine mehanike, usnjarsko-sedlarski ali muzej Marije
Sklodowske - Cuire . Po ogledu pa se
napotite se v enG od stevilnih elegantnih trgovin z jantarjem .
Na obmocju bivsega geta danes prevladujejo stanovanjski bloki in zivljenje
tece naprej. Ljudje hodijo v sluzbe,
posedajo v parkih , otroci brcajo zogo
in se grozot preteklosti ne zavedajo vsak
trenutek, tako kot obiskovalci . Znotraj
tega predela so na vsakem koraku
obelezja dogodkov v getu: obelezje na
prostoru , kjer je bil podzemni bunker,
od koder je Mordechoj Anielewicz vodil
vstajo; monumentalni spomenik
opozarja na kraj groze, od koder so
odvazali Ijudi v taborisca - Umschlagplac; kletni prostori zapora Pawiak pa
so celo del no ohranjeni in urejeni v

muzej . Vsak obiskovalec pa si mora
ogledati tudi osrednje obelezje vstaji
v getu , kjer se komemoracije obiskovalcev vsega sveta kar vrstijo.
Ceprav je v Varsavi vse novo, je kolektivni spomin tako mocno nabit s
tragicno preteklostjo , da moramo , za
ponovno vzpostavitev custvenega
ravnovesja obiskati vsaj enega od prelepih parkov. V parku Lazienski se lahko odlocimo za odlicno kosilo v starem
zimskem vrtu ali pa za poslusanje koncerta na prostem ob Chopinovem
spomeniku . Po vecurnem sprehodu pa
tudi posedanje v zelenju zelo prija.
V Varsavi sem na vsakem koraku
srecavala turiste z vsega sveta, Ie 810vencev ni bilo med njimi. Upam da bo
to branje prepricalo vsaj kako skupino
zgodovinarjev za potepanje po tem
prelepem mestu in razmisljanje 0 tragicni preteklosti .

LlTERATURA
Sakowska, R., 1998: The Warshaw Ghetto
1940 - 1945, Ryszard nowicki, Varsava.

POVIETEK
Vilma Necimer: Varsava , prestolnica z najbolj tragicno preteklostjo
Clanek prinasa grob oris zgodovine Varsave . Poudarjena je usoda
Judov in mesta med drugo svetovno
vojno.

akademski slikar
Simon KAJTNA
GSM: 031 259444

I

Po roe

la,

ocene,

mnen

Vilma 8rodnik

Marjan Drnovsek, Matjai Schmidt:
VAmeriko, lbirka Ilustrirana
zgodovina Siovencev za otroke,
laloiba Mladika, Ljubljana 1997, 45 strani, 28 ilustracij

Zalozba Mladika je v zbirki z naslovom
Ilustrirana zgodovina Siovencev izdala
serijo zanimivih knjig, v katerih priznani
strokovnjaki na otrokom razumljiv naein
pisejo 0 prelomnih in zanimivih trenutkih iz slovenske zgodovine. V seriji so ze
izsle naslednje knjige:
• Timotej Knific: Tu bo nas dom
• Oarja Mihelie: Polje, kdo bo tebe
Ijubil
• Stane Granda: Hoeemo Siovenijo
• Eva Holz: S koeijo od Alp do morja
• Petra Svoljsak: Prvi med junaki je
nas kranjski Janez
V nasi reviji smo vam ze predstavili
knjigo iz obravnavane zbirke avtorja dr.
Stan eta Grande 0 slovenskem letu
1848 (Zgodovina v soli s1. 2, letnik VIII,
1999), prieujoe prispevek pa je namenjen predstavitvi knjige z naslovom
V Ameriko, ki zajema obdobje mnozienega izseljevanja Siovencev v ZOA
pred prvo svetovno vojno. Knjiga je
bogato opremljena z ilustracijami, ki
tlfl'I'I'I'II~I;.j.11111
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so zgovorne in povedne ze same po
sebi in jih je moe vkljueevati vaktivno
ueenje zgodovine . Poljudno, zanimivo in tekoee pa je predstavljena tudi
problematika mnozienega izseljevanja Siovencev, ki so svoj novi dom v
najvee primerih nasli prav v ZOA Slog
pisanja in predstavitev problematike
sta dovolj poljudna in privlaena za
poueevanje in ueenje zgodovine v
osnovni soli, morda tudi kot domaee
branje za radovedne in novega poglobljenega znanja zeljne ueence.
Avtor v uvodu najprej razlozi vzroke
mnozienega izseljevanja Siovencev
pred prvo svetovno vojno, to je v obdobju, ko je domovino zapustilo kar
priblizno 300.000 Siovencev, od katerih se jih je najvee izselilo prav v ZOA
in po pribliznih ocenah vrnilo Ie
20 %. Knjiga prinasa zanimive podatke
o prvih stikih Siovencev z ZOA V 30.
letih 19. stoletja se je za zivljenje in deja
v ZOA odloeil misijonar Friderik Irenej
Baraga, ki so mu sledili se drugi znani
misijonarji kot npr. Franc Pirc in Lovrenc
Lavtizar, ki so misijonarili med Indijanci
plemen Oeipva in Otava. Baraga je 0
Oeipvah leta 1837 napisal celo knjigo
v slovenskem jeziku z naslovom Popis
navad in sadershanja Indijanov
Polnozhne Amerike. Misijonarjem so
sled iii sredi 19. stoletja belokranjski
krosnjarji, najbolj znan med njimi paje
postal Matija Premuta, ki je v ZOA
obogatel in si v S1. Louisu v drzavi
Missouri kupil celo hiso s trgovino in
gostilno. Krosnjarjem so pravtako sredi
19. stoletja sledili gorenjski farmarji, ki
so se naselili v Minnesoti ter celo
ustanovili mesto Novi Kranj (Kraintown
-danasnji S1. Anthony). V80. in 90.letih
se zaene obdobje mnozienega izseljevanja Siovencev zlasti iz Oolenjske in
Bele krajine. Najvee se jih je naselilo v
Clevelandu v drzavi Ohio, kjer je postala ulica S1. Claire skoraj povsem slovenska. Veliko Siovencev se je naselilo
tudi ob rudnikih, v katerih so si sluzili
trdo prisluzeni kruh. Manjsa skupina se

a
jih je tako naselila v mestecu Calumet
v drzavi Michigan, kjer so se prezivljali
s kopanjem bakrene rude. Sicer pa bi
posameznike lahko nasli v vseh vecjih
ameriskih mestih, zlasti tudi v Chicagu
v drzavi Illinois in Milwaukeeju v drzavi
Wisconsin. Mnozieno izseljevanje je leta
1924 zaustavila ameriska zakonodaja,
ki je omejila priseljevanje. Zanimivo je,
da je Siovence sprva v Ameriko vabil
mit 0 dezeli neskonenih moznosti, v
kateri dolarji lezijo kar po cesti, ocvrte
piske pa kar same letijo v usta. Vendar
pa je v easu mnozienega izseljevanja
vsaj veeina izseljencev nosila v sebi
dokaj stvarno podobo, kaksno deja in
zasluzek sta jih cakala v novi domovini. Veeina med njimi je v Ameriki
nameravala ostati Ie dve do tri leta, nato
pa s privareevanim denarjem doma
zaeeti boljse zivljenje . Vodilni slovenski politiki tedanje dobe in Cerkev so
svarili in odvraeali Ijudi od izseljevanja,
ees da se da s trdim delom, sposobnostjo in iznajdljivostjo tudi doma zagotoviti boljse zivljenje, vendar niso bili
uspesni. Zato je bilo velikokrat prikazano mnozieno izseljevanje Siovencev v
ZOA kot narodna katastrofa, saj so
odhajali Ijudje na vrhuncu zivljenjskih
ustvarjalnih sposobnosti. Vendar sta izmenjava idej in pretok informacij nekaj
malega prispevali tudi k seznanjanju
Siovencev, ki so ostali doma, z amerisko podjetnostjo , inovativnostjo in
nekonvencionalnostjo. Avtor z zivljenjskimi zgodbami posameznikov ponazori ta pomemben pojav v slovenski
zgodovini, ki mu do sedaj pri pouku
zgodovine iz razlienih vzrokov nismo
posveeali dovolj pozornosti glede na
pomen in posledice za slovenski narod. Tako so prikazane zivljenjske
zgodbe misijonarjev Barage, Pirca in
Lavtizarja, krosnjarja Premute, rudarja
Franka Cekade in delavca Franka Cesna, ki se je ukvarjal tudi z izumiteljstvom. Slikovito je opisana pot s parniki eez Atlanski ocean, ki so tekmovali
za "modri trak", ki ga je prejel najhitrejsi parnik. V tem tiei tudi vzrok za nesreeo Titanika, ki je plul po krajsi, a nevarnejsi severni poti, kjer je bila verjetnost "sreeanja" z ledeno goro veeja ...
Prikazan je sprejem izseljencev na
Otoku solza Ellis Islandu, prvi koraki v
novi domovini, pa tudi prezivljanje prostega easa. Odlika knjige je tudi v tem,
da obsega stevilne odlomke iz ohranjenih pisem izseljencev, ki so jih pisali
prijateljem, pa tudi tedanjim easopi-
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som kot npr. Zgodnji danici, Kmetijskim in rokodelskim novicam in Gorenjcu, ki so
imeli celo posebne rubrike, v katerih so objavljali pisma prvih slovenskih priseljencev v ZOA. Pray iz teh pisem so si lahko Siovenci ustvarili dokaj stvarno
podobo 0 moznostih zivljenja in dela v ZOA.

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vilma Brodnik

Pedagoski programi V slovenskih
muzejih in galerijah 2001/2002,
izdala Pedagoska sekcija pri Skupnosti muzejev Siovenije, Ljubljana
2001, 104 strani
Poslanstvo slovenskih muzejev je tudi
ohranjati spomin 0 slovenski kulturni
dediscini prek pedagoskih dejavnosti, ki jih nacrtno razvijajo ze vec kot
30 let. Najvec zaslug za razvijanje in
gojenje tovrstnih dejavnosti v muzejih
gre kustosom pedagogom, ki so povezani v Pedagosko sekcijo pri Skupnosti muzejev Siovenije . Pedagoska
sekcija je danasnjo podobo in nacin
delovanja zacrtala po reorganizaciji
leta 1993 v Oobrni na pobudo Muzejskega drustva. Svoje deja je popularizirala ze s plakatom iz leta 1995, na
katerem se je predvsem solski javnosti
predstavilo 33 muzejev in galerij. Predstavitev pedagoskih dejavnosti pa je
leta 1999 prerasla v knjigo, s katero je
muzejske zbirke in dejavnosti predstavilo 58 muzejev. V obdobju dveh let
od prve izdaje pa je Pedagoska sekcija "zepni vodnik", kot se publikacija
neuradno tudi imenuje, dopolnila ter tako v letos dopolnjeni izdaji knjizice z
naslovom Pedagoski programi v slovenskih muzejih in galerijah 2001/2002
predstavila ze 62 muzejev in galerij, od katerih jih je 61 vcl~njenih v Skupnovst
muzejev Siovenije, enega pa se preurejajo v muzej. Bralce zellmo seznanltl se
z zgoscenko Siovenski muzeji, ki jo je leta 1997 izdal Muzej novejse zgodovine v
Ljubljani, s katero je muzejske zbirke, a brez pedagoskih dejavnosti, predstavilo
55 muzejev in galerij.
Predstavljana knjizica je zasnovana pregledno, muzeji in galerije pa so predstavljeni po abecednem redu. Pri vsakem muzeju oz. galeriji so zapisani osnovni podatki, kot so naslov, telefonska stevilka, faks, elektronsk.a posta,. delovni cas, cena vstopnine in seveda kustos pedagog. Sled! OplS muzeJsklh
zbirk in pedagoskih dejavnosti. Skrbno je navedeno, kateri stopnji izobrazevanja
(vrtci, razredna in predmetna stopnja osnovne sole, srednja sola, univerza) je
posamezna pedagoska dejavnost namenjena, temu pa sledi kratek opis raznolikih pedagoskih dejavnosti.
.
.
Poleg tradicionalnih vodstev po razstavah naj omenimo posamezne deJavnostl,
ki upostevajo izsledke sodobnih nacinov poucevanja in ucenja, ki svetujeJo
cim vecjo aktivnost ucencev ter se navezujejo na pouk zgodovlne v osnovnlh
in srednjih solah. V Belokranjskem muzeju Metlika lahko za vse starostne skupine organizirajo tecaj in delavnice za izdel~vanje belokranjskih pis.an~c. V
Oolenjskem muzeju v Novem mestu lahko ucenci osnovnlh In srednJlh sol v
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muzejski delavnici stkejo s tkalsko
descico iz lanenih ali volnenih niti zapestnico, ogrlico ali okrasni trak za
lase. V istem muzeju sta poleg ostalih
za osnovno- in srednjesolce organizirani se dYe zanimivi muzejski delavnici . V prvi z naslovom Moja situla lahko ucenec po risarskem modelu
sestavi svojo situlo, v drugi pa se z
metodo igre vlog vzivi v arheologa in
neposredno spoznava delo arheologov. To delavnico izvajajo Ie od aprila do julija, ko potekajo arheoloska izkopavanja. V Gorenjskem muzeju v
Kranju sta zanimivi dYe delavnici , namenjeni osnovnosolcem in srednjesolcem. V prvi si lahko na temelju razlicnih tehnik in iz razlicnih materialov
izdelajo uhancek po zgledih iz bogate
arheoloske zbirke. V drugi pa se lahko sprehodijo po starem mestnem jedru, bogatem s kulturnozgodovinskimi preostanki. V Gornjesavskem
muzeju Jesenice se je v rojstni hisi
Matije topa mozno nauciti peci kruh ,
izdelovati bozicne in novoletne voscilnice in okraske, barvati pirhe ter si
ogledati multivizijo Dezela Presernovega otrostva. V Kobariskem muzeju si
lahko spomenike iz posameznih
zgodovinskih obdobij kot tudi naravne
lepote reke Soce ogledate tudi v skupnem programu Kobariska ~godovin
ska pot. V Loskem muzeju v Skofji Loki
je v delavnici mozno pripraviti loski kruhek, z vodstvom po mestu ob resevanju delovnih listov spoznavati zivljenje v
srednjeveski Skofji Loki in izvajati stevilne druge dejavnosti, ki so bile v nasi
reviji ob predstavitvi muzeja ze popisane. V Mestnem muzeju v Ljubljani
so znani tematski ogledi Ljubljane (anticna Emona, srednjeveska Ljubljana, Hribarjeva Ljubljana, Ljubljanski grad) ob
resevanju nalog na delovnih listicih,
potujoci muzej Emonec na obisku , pa
tudi mentorstvo srednjesolcem pri
raziskovalnih nalogah ter izvajanje izbirnih vsebin. V Muzeju na prostem v
Rogatcu se je mozno nauciti v delavnici Kruh moje babice mleti zrnje,
zamesiti testa in ga speci v crni kuhinji, nauciti pa se je mozno tudi iger
prababic in pradedkov, kot so hoja na
hoduljah, izdelava punck iz cunj in
lubastih rogov ter piscalk. V Muzeju
novejse zgodovine v Celju je znamenit
otroski muzej Hermanov brlog z
raznovrstnimi moznostmi aktivnega
ucenja zgodovine, organizirajo pa tudi
obvezne izbirne vsebine, druzboslovne
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dneve in celo bolsji sejem. V Pokrajinskem muzeju na Ptuju se je mozno vzivljati v
preteklost v delavnicah, kot so Ptuj - starosta slovenskih mest, Zgodbe 0 tradicionalnih pustnih maskah, Anticna Petoviona, Pomozne zgodovinske vede , Svet glasbil na ptujskem gradu itd. V Posavskem muzeju v Brezicah pripravljajo ucne ure ,
kot so npr. Romanizacija provinc, Puntarija, Reformacija in Barok ter Mala sola
anticne mitologije na primeru fresk iz Viteske dvorane. V Siovenskem solskem
muzeju so znane ucne ure Ziva igra zgodovine - Ucna ura nasih babic in dedkov
iz konca 19. stoletja in Za domovino - s Titom naprej iz casov socialisticne Jugoslavije. Zanimive in kakovostne pedagoske dejavnosti pa pripravljajo tudi v vseh
drugih predstavljenih muzejih in galerijah.
Knjizica Pedagoski programi v slovenskih muzejih in galerijah 2001/2002 je
torej namenjena prvenstveno uciteljem razlicnih predmetov, poleg zgodovine
tudi uciteljem geografije , umetnosti, slovenskega jezika s knjizevnostjo, biologije
itd., saj posamezni muzeji hranijo in predstavljajo zbirke, ob ogledu katerih se
lahko uci in poucuje tudi vsebine omenjenih predmetov. Uciteljem zgodovine
bo vsekakor dobrodosel pripomocek pri nacrtovanju ekskurzij in drugih aktivnosti pri poucevanju in ucenju s povezovanjem z muzeji. Temu je namenjena
tudi rubrika Muzeji - arhivi - sole v nasi reviji. Kakovostne dejavnosti in zazeleni
ucinek z vecjo kakovostjo znanja ucencev pa bodo dosezeni Ie ob ustreznem
sodelovanju vsakega posameznega ucitelja in kustosa pedagoga, ki se morata

a
natancno pogovoriti 0 zeljah in pricakovanjih tovrstnega povezovanja z ene
in druge strani. Sodoben pouk zgodovine zahteva, da se ucence dejavno
vkljuci v ucni proces , v katerem bodo z
metodami izkustvenega, raziskovalnega, konsktruktivisticnega in inovativnega ucenja znanje obogatili in oplemenitili v resnicno in resno vrednoto . K temu
lahko v dobrsni meri prispeva tudi vkljucevanje kulturne dediscine , ki jo hranijo muzeji, v poucevanje in ucenje
zgodovine. Za konec pa naj zapisemo
se , da so muzeji posameznih regij podarili knjizico vsem solam obmocja.

•••••••••••••••
Goranka KreaCic

Georges Dumezi/
Tride/na ide%gija /ndoevropcev
Ljubljana: laloiba Skuc in lnanstveni institut
Filozotske takultete, Ljubljana, 1987, lbirka Studia
humanitatis, Prevod in spremna beseda Braco Rotar
V clanku , bom skusala v dveh nadaljevanjih predstaviti tri francoske
znanstvenike, ki so s svojo znanstveno izjemnostjo odlocilno vplivali
na razvoj novejsega zgodovinopisja. To so filolog Georges Dumezil ter
zgodovinarja Georges Duby in Jacques Le Goff. Njihova tri dela so zajeta v zbirki Studia humanitatis pod naslovi: Tridelna ideologija Indoevropcev,
Trije redi ali imaginarij fevdalizma in Za druga6en srednji vek.
Kljub temu , da nam ze bezen pogled v avtorjev curriculum vitae pove , da je G.
Dumezil predvsem jezikoslovec (vendar ne jezikoslovec v najozjem pomenu besede) , je njegova shema tridelne ideologije Indoevropcev povzrocila v t. i. nouvelle histoire pravo revolucijo. Zato je veliko laze govoriti 0 G. Dubyju in njegovih
treh redovih fevdalizma, ce smo prej spoznali Dumezilova dognanja 0 indoevropski
civilizaciji duha in enG od njegovih najpomembnejsih struktur - nauk 0 tridelnosti
druzbenega zivljenja.
Dumezilova tridelna ideologija je mocno prezela deja vrhunskega medievista G.
Dubyja, ki meni, da so te raziskave glavni pripomocek "pri analizi in interpretaciji sil,
ki zagotavljajo tek sveta in cloveskih zivljenj" . Vendar pa velja poudariti, da so pri
Dumezilu funkcije razumljene kot vrednotni sistem pri posamezniku, pri Dubyju pa
kot vrednotni sistem druzbene skupine.
Dumezil si je zadal zazivljenjsko delo, da bo dokazal , kako je bila institucionalna
in intelektualna dedisCina Rimljanov organizirana po tridelnem indoevropskem vzorcu . Ko se je pozneje premislil je izjavil, da tri rimska plemena (Latinci, Etruscani,
Sabinci) niso bila razvrscena po trifunkcijskem vzorcu in da v Rimu ni mogoce
prepoznati nobene indoevropske institucije, razen na nivoju jezikoslovne kontinuitete (vedski raj - lat. rex - kelt. rig).

Dumezilova raziskovanja obsegajo predvsem obmocje indo evropskih jezikoslovnih studij, saj
so zanj leta 1978, ko je b il izvoljen
v Academie Franr;aise , ustanovili
posebno stolico - stolico za indoevropsko civilizacijo . Tako njegova raziskovanja segajo tudi na podrocje kavkaskih in armenskih
studij, pisal pa je tudi 0 kecuanskem jeziku in literaturi ter ugotavIjal sorodnosti s turscino in drugimi zahodnoazijskimi jeziki.
Po besedah pisca spremnega besedila
in prevajalca knjige , Braca Rotarja, je
Dumezilova znanost po svoji strogosti
in naravnanosti blizja koncepciji znanosti , ki obvladuje naravoslovje in
psihoanalizo Freudove smeri kot
historiografiji v tradicionalnem deskriptivnem in moralizatorskem pomenu .
Primerjalne raziskave med najstarejsimi izrocili razlicnih Ijudstev, ki so
govorila indoevropske jezike kazejo , da
so nekatere skupne prvine ze organizirane v kompleksne strukture. Ena od
teh struktur je tridelnost druzbenega
zivljenja pri indoevropskih Ijudstvih.
Avtor zacne z razlago druzbenih razredov v Indiji. Ceprav vemo , da je
indijska druzba vse do danasnjih dni
ohranila zapleten sistem kast, ki ga
sestavljajo stirje razredi , pa avtor ze na
samem zacetku pove, da 0 cetrtem
razredu , nedotakljivih sudrah, ne bo
govoril. Tri glavne razrede sestavljajo
6isti (arya) , vsakega od njih pa opre-
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deljujejo dolznosti. Sveeeniki - brahmani - preueujejo in ueijo svete vede
in opravljajo zrtvovanja . Vojseaki k§atriya- (tudi rajanya) varujejo Ijudstvo
z orozjem . Vaisya pa se ukvarjajo s
produkcijo materialnih dobrin (poljedelci , zivinorejci, trgovci) . Po Dumezilovem mnenju se je ta druzbena
tridelnost uveljavila ze pred razdelitvijo
Indoirancev na Indijce in Irance, toda
iranska druzba, v nasprotju z indijsko,
tega pojmovanja ni oblikovala v kastno
ureditev
Tridelna struktura je razvidna tudi pri
Skitih, stranski veji iranske druzine ,
katerih jezik in izroeila je ohranilo do
danes majhno kavkasko Ijudstvo, Oseti.
V skitskih legendah in izroeilih, ki jih je
zapisal ze Herodot, se razkriva ta
tridelna struktura v simbolni govorici:
prispodoba pluga z jarmom pomeni
poljedelstvo, sekira z lokom je znaeilno
orozje Skitov, casa pa je simbol kultnih
daritev.
Najpopolnejsi primer delitve druzbenih razredov paje razviden pri najbolj
zahodnih Indoevropejcih - pri Keltih.
Njihova tridelna razdelitev se nataneno
ujema z dejansko delitvijo indoiranskih
druzb . Prvi razred sestavljajo druidi
("zelo modri "), sveeeniki , pravniki in
varuhi izroeil. Drugi razred je vojaska
aristokracija, ki je edina lastnica zemlje ,
(irsko f/aith) in semantieno ustreza
sanskrtskim ksatra. Tretji razred so
zivinorejci (irsko bo - airig - lastniki
krav).
Zanimivo pa je , da take funkcijske
delitve pri Rimljanih ni mogoee opaziti.
Vendar samo na prvi pogled, kjer nas
zavede delitev na plebejce in patricije ,
katerih funkcije so povsem drugaene
vrste. Nekatere znake, ki kazejo, da je
ta delitev kdaj obstajala, pa najdemo v
legendah 0 nastanku Rima. Ena od
najbolj razsirjenih razlieic pravi , da je
Rim nastal iz treh etnienih skupnosti:
Romula in Rema in njunih Latineev, iz
etruscanskih zaveznikov in iz Sabineev.
V natanenejsi analizi teh izroeil se
trifunkcijska delitev kaze v tem , da so
Sabinci opisani kot lastniki cred,
Etruseani kot strokovnjaki za umetnost
vojskovanja, sam Romul pa je polbog.
Za antieno Greijo pa je ta delitev
veliko teze opazna. Avtor sicer meni , da
so trije razredi opisani v Platonovi
idealni drzavi , kjer so filozofi vladarji ,
vojscaki branilci , tretji stan pa je tisti ,
ki ustvarja bogastvo. Bolj sprejemljiva
razlaga pa je , ko pravi , da se Greija ne
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ujema stem velikim indoevropskim
sistemom verjetno zato, ker so najstarejse civilizacije z Egejskega morja
premoeno zaznamovale osvajalce , ki
so prisli s severa. Ob tem velja
opozoriti na dejstvo , da trifunkcijske
delitve ni mogoee zaslediti pri
neindoevropskih civilizacijah starega
sveta (Egipeanih , Babiloncih, Hetitih ,
Minojski civilizaciji , ... ).
Te primerjalne raziskave pri Indoevropejcih so omogoeile Dumezilovo
trditev, da je pojmovanje druzbene
strukture temeljilo na razloeevanju in
hierarhiji treh temeljnih funkcij . Ob tem
kaze poudariti, da je besedo funkeija
treba razumeti kot dejavnost, torej
trifunkcijska delitev pomeni tri temeljne
dejavnosti, ki jih opravljajo doloeene
skupine Ijudi: sveceniki, vojscaki in
poljedelei . Te nadvse pomembne
dejavnosti pa omogoeajo , da se
skupnost obdrzi in uspeva.
Vendar se pri tej delitvi funkcij pojavi
enD od najmanj pojasnjenih vprasanj,
to je vprasanje razmerja med tremi
funkcijami in vladarjem - kraljem.
Vedski raj, latinski reg (rex) in gal ski rig
pripadajo istemu pomenskemu polju.
Povsem drugaeno pa je razmerje kralja
v odnosu do trifunkcijske strukture, ki
se na teh treh geografskih obmoejih
spreminja. Kralj je veasih nad trifunkcijsko strukturo ali celo zunaj nje ,
lahko pa je kralj bolj duhoven kot
oblastnik, ali pa je mesanica elementov
vseh treh funkcij, zlasti druge. Dumezil
to trditev podpre z razlago, da je beseda
k§atriya oz. rajanya izpeljanka iz besede
rajan , torej kralj. Toda sele s preueevanjem indoevropske teologije ,
tega najtrdnejsega ogrodja misli v
arhaienih druzbah , pa avtorju uspe
odpraviti vse nejasnosti . Teologija paje
z vsemi svojimi mitoloskimi in epskimi
podaljski predmet obravnave drug ega
poglavja z naslovom Tridelne teologije.
Pantheon indoevropskih Ijudstev so
sestavljale sku pine bogov in bozanstev,
ki so si delile obmoeje svetega prav po
vzorcu trifunkcijske delitve. Ce za grske
tragedije velja , da je njih branje vrhunska disciplina duha, pa je razlaga 0
predkapitolski triadi Jupiter, Mars ,
Quirinus in poznejsih razlieicah za
bralca s temeljnim znanjem latinseine
prava sprostitev
Znaeilni bogovi treh funkcij v vedskih
himnah so Mitra in Varuna , ki sta
vladarja vesolja, Indra, ki je vojseak in
veasih nastopa tudi na tretji ravni ,
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skupaj z Agnijem ali Vi§nujem . Veliko
razkritje za bralca pa je obstoj tridelne
funkcije pri Huritih oz . v njihovem
cesarstvu Mitani . Danes vemo, da se ta
veja Indoirancev ni izselila na vzhod ,
temvee na zahod , na obmoeje danasnje Palestine . Babilonci in Egipeani
so jim pravili marianni. Zahvaljujo e
arheoloskim izkopavanjem v turskem
Bogazkbyu , so v arhivih nekega hetitskega kralja odkrili vee izvodov
besedila pogodbe , ki jih je ta vladar
sklenil okoli leta 1380 pron. s. s svojim
sosedom iz Mitanija. Ker je navada
zahtevala, da pogodbeniki klieejo za
poroke svoje bogove, je bilo mogoee v
teh pogodbah prebrati oz. prepoznati
boga Mitra - Varuna, v razlieici Uruvana ,
Indra v Indara ter bozanska dvojica
Nasatya , ki ze v vedskih himnah
oznaeuje zdravilca ter dajalca potomstva in vsakrsnih drugih dobrin.
V skandinavsk em pogan stvu je
znana triada Odin , Thor (Parr) in Freyr.
Funkcijski razloeek med Azi in Vani pa
je srediseni problem , od katerega je
odvisna sleherna interpretacija skandinavskih pa tudi germanskih religij . Ta
razloeek nas spominja na Rim, ki v svoji
legendi 0 nastanku mesta tri sestavine
skrei na dve . Romul s tovarisi (La tine/)
ima moe nad svetim in bojevniki
(zdruzitev prvih dveh funkcij). To je
obmoeje Jupitra in Marsa , medtem pa
Sabinei prinasajo zenske in bogastva,
torej obmoeje Venere , ki je nadomestila
Quirinusa . Skandinavsko oblikovanje
druzbe je prav taksno: Asi sta Odin in
Thor, Vani pa Freyr in Freya.
Z razlago bojevniskih funkcij pri starih
Germanih ter Keltih , Grkih in Siovanih ,
zakljueuje avtor drugo poglavje , v
katerem je skozi omenjene teoloske
sisteme razkril ideologijo treh funkcij.
V tretjem in zadnjem poglavju z
naslovom Razlicne funkeije v teologiji,
mitologiji in epopeji pa se osredisei na
raziskovanje vsakega ad teh treh
elenov. V njem razlozi funkcijo religioznega vladarstva, nato funkcijo sile
in nazadnje funkcijo plodnosti ter
poskusa ugotoviti , kako so Indo evropejci dojemali , delili in uporabljali
sleherno izmed njih. Njegova teza je,
da so zgodbe 0 zaeetku Rima od
Romula do Anka Marcija indoevropski
miti, ki jih je znaeilna miselna naravnanost spremenila v zgodovino.
Georges Dumezil je eden izmed
redkih znanstvenikov, ki so imeli toliko
intelektualne in moraine moei , da so
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kriticno presojali svoje delo, V njegovem ustvarjanju so opazna tri
obdobja, od katerih je prvo, ce smemo
tako reci, se najmanj relevantno, Avtor
je v dveh poznejsih obdobjih opustil
vecino trditev iz tega obdobja in jih tudi
kritiziral, V drugem obdobju je napisal
vecino knjig s podrocja indoevropskih
studij, Znacilnost tega obdobja pa je
odkritje temeljne trifunkcijske sheme v
indoevropskih ideoloskih besedilih, Od
leta 1966 pa vse do njegove smrti leta
1986 pa traja tretje obdobje, za
katerega je znacilna kriticna reinterpretacija ugotovitev in koncepcij
iz prejsnjega obdobja, Iz tega obdobja
je prevedena v slovenscino knjiga Mit
in ep, ki je izsla pri zalozbi Nova revija
v zbirki Hieron, Arnaldo Momigliano v
Razpravah iz historiografije /I meni, da
je pri Dumezilu tako v zgodnjem kot v
poznejsih obdobjih nekaj resnice;
vsaka druzba ima opraviti s sveceniki,
vojscaki in proizvajalci in mora podeliti
vodilni polozj enem od teh treh redov.
Zato je bilo mogoce to Dumezilovo
trojno delitev zlahka aplicirati na
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preucevanje zahodnega srednjega
veka, Necesa pa ta pronicljivi ucenjak
ni zmogel, in sicer vmestiti nespremenljivi indoevropski vzorec v nenehno spreminjajoca se razmerja med
druzbenimi skupinami v Rimu,
Mestoma zahtevno branje pa je
bistveno olajsano tistim bralcem, ki so
se ze prej seznanili z nekaterimi
temeljnimi deli svetovne knjizevnosti,
kot so Mahabharata, Bhagavadgita,
Upanisade, Saga 0 Njalu itd" da ne
omenjamo na desetine znanstvenih in
poljudnoznanstvenih knjig na to temo,
od katerih iz prve navedene zvrsti
omenimo Ie glavna dela Mircea Eliadeja, iz druge pa Mitologijo R. Cavendisha,
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Goranka Krea6ic

Jean-Pierre Vernant
Zacetki grske misli
Ljubljana: Skuc; Inanstveni institut Filolofske fakultete,
Letnik 1985, Ibirka Studia humanitatis, Prevod Bojan Baskar,
Spremna beseda Joie Vogrinc, 112 str.
Francoski historicni sociolog in psiholog, Jean-Pierre Vernant, po izobrazbi sicer filozof , je gotovo eden od najvidnejsih sodobnih poznavalcev grske civilizacije, Dela njegovega vzornika in ucitelja Ignaca Meyersona, predstavnika zgodovinske psihologije, so najbolj vplivala na
to, da se je za klasicne studije odlocil sele potem, ko se je bil ze izoblikoval kot filozof , Vernant je postavil v svoji razlagi Ojdipa (JeanPierre Vernant in Pierre Vidal-Naquet: Oedipe et ses mythes, 1994) temelje za nov kriticni pristop k preucevanju antike, Ce se njegov nov
kriticni pristop k antiki kaze v nenehnem preverjanju raziskovalcevega
odnosa do predmeta raziskave, pa velja omeniti tudi njegovo drugo
novost, in sicer metodoloski koncept branja preteklosti z opuscanjem
verovanja v stalnost "cloveske narave" in v humanizem, "ociscen" politike,
Tako imenovano "trdo jedro" novega pogleda na anticni svet, ki ga sestavljajo
Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet in Marcel Detienne, se je zbralo ob
ustanavljanju novega centra za primerjalno raziskovanje anticnih svetov leta

a
1964, Ime , ki so ga dali tej novoustanovljeni instituciji v okrilju pariske
EHESS, "Centre Louid Gernet", pa je
vezano na drugega zgodovinarja ,
katerega delo je tudi mocno vplivalo
na Vernanta , Louis Gernet je bil
zacetnik antropoloskega raziskovanja
grske zgodovine , in sicer njegovega
najbolj obcutljivega segmenta - prava,
Nadaljevanje preucevanja razmerja
med posameznikom in drzavo pa se
kot rdeca nit vlece tudi v Vernantovih
Zacetkih grske misli, Ko v uvodu zapise,
da zeli z razpravo pojasniti "rojstvo
grskega Razuma, ki se mu je posreeilo
izviti se se iz religiozne mentalitete ",
razkrije, da njegova stalisca preveva
mocan vpliv strukturalizma in povojne
francoske antropologije, Rezultat tega
vpliva pa se kaze v opazovanju grske
in rimske kulture kot kontekstualne
celote, Resnici na Ijubo pa ta Vernantov
znanstveni postopek v Zacetkih grske
misli ni tako neposredno razviden kot
pri njegovih drugih delih , denimo v
knjigah Mit in misel pri Grkih in Mit in
druzba v anticni Greiji.
Kljub temu da se tako Vern ant kot
tudi Naquet navezujeta na strukturalizem , pa je v njunih analizah
mogoce opaziti sledove vpliva sole
Annales in Fernada Braudela, Toda
najizrazitejsa lastnost njune metodologije je povezovanje semiotike in
zgodovine.
Zacetki grske misli so prva samostojno objavljena knjiga Jean-Pierre
Vernanta, ki jo sestavljajo - tako kot
tudi druge njegove knjige - krajse ,
vecinoma ze prej objavljene razprave
v znanstvenem periodicnem tisku,
Avtor je knjigo razdelil na osem
poglavij, in sicer: Zgodovinski okvir,
Mikensko kraljestvo, Kriza suverenosti,
Duhovni univerzum "polis ", Kriza
mestne drzave, Organizacija cloveskega kozmosa, Kozmogonije in
miti 0 suverenosti ter Nova podoba
sveta.
Najstarejsi grski svet, ki ga poznamo iz mikenskih tablic, je v mnogocem podoben socasnim kraljestvom Bliznjega vzhoda, Z desifriranjem linearne B-pisave, ki je bila
v rabi na Kreti in v Mikenah, je bilo
mogoce ugotoviti vzporednice s
klinopisnimi arhivi v Ugaritu in Hattusi,
Imeli so enak tip druzbene organizacije in podoben nacin zivljenja.
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Grski svet je bil povezan prek Kikladov
z Anatolsko planoto, prek Rodosa,
Cipra in severne Sirije z Mezopotamijo
in Iranom. Vsebina minojskih grobov pa
kaze, da so takratni prebivalci, ki so se
gOtovo preselili na Kreto iz Anatolije,
se naprej vzdrzevali zivahne cezmorske trgovske stike. Prek sirske
obale so Krecani navezali stike tudi z
Egiptom novega kraljestva, katerega
vpliv ni bil tako mocan, kot se je
domnevalo. Veliko vecjo podobnost s
kretsko civilizacijo pa kazejo novejsa
arheoloska razkritja v Mezopotamiji.
Podobnost med palacami obeh
civilizacij pa je tako velika, da bi jim
zlahka pripisali isto solo arhitektov in
slikarjev. Toda siritev Ahajcev je od 14.
do 12. stol. pro n. s. pocasi preplavila
kretsko civilizacijo. Tako se je na tem
obmocju izoblikovala skupna kretskomikenska civilizacija.
Tako kot v kretskih je bilo tudi v
mikenskih kraljestvih zivljenje osredisceno okoli palace , kjer je gospodovala osebnost bozanskega kralja ..
Dorska invazija v 12. stol. pro n. s. je za
vselej unicila ta tip kraljestva. Dokoncno
je bila odpravljena oblika druzbenega
zivljenja osrediscenega okoli palace. S
tem unicenjem je izginila se ena
kulturno-civilizacijska dobrina - pisava.
Kretski pi~arji, ki so s prevlado Mikencev
prestopili v njihove sluzbe, so prilagodili
knososko linearno A-pisavo v narecje
novih gospodarjev, v linearno B-pisavo.
Z vdorom Dorcev pa je izginila ta
ideogramska pisava, in ko so jo Grki
znova odkrili v 9. stol. pro n. s. (izposodili
so si jo od Fenicanov), to ni "bila samo
pisava drugaene, fonetiene vrste,
marvee je bila radikalno drugaeno
civilizacijsko dejstvo: ni bila vee
specialnost razreda pisarjev, ampak element skupne kulture" (Vernant, str. 27) .
V celinski Grciji pa so v naslednjih
obdobjih Ie malo vedeli 0 cvetoci
civilizaciji pred tem. Cvetoca mesta so
zamenjale revne vasi, mOjstrovine iz
gline, zlata in srebra pa preprosta
loncevina. Edini napredekje bil zacetek
obdelovanja zeleza.
V poglavju Kriza suverenosti pa J. P
Vernant skusa pojasniti doseg teh
druzbenih preobrazb, ki so se po
njegovem mnenju najbolj odrazale v
misljenju in stem tudi v jeziku.
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Odlocujoce spremembe v misljenju so
vplivale tudi na vse druge clovekove
dejavnosti : mestne stavbe niso bile vec
zbrane okoli kraljeve palace, ampak
okoli agore, javnega prostora, ki je
namenjen vsem . Na rusevinah palac, v
akropoli, pa so zgradili svetisca,
posvecena mestnim bogovom. Ta novi
urbani okvir, ki ga doloca razmerje
sveto - profano oz. akropola - agora,
pa odpira popolnoma novo poglavje v
razvoju grske misli. Sele takrat ko se
mesto osredisci na javni prostor, postane polis v pravem pomenu besede .
Zato je nastanek le-te, ki ga lahko postavimo med 8. in 7. stol. pro n. 13.,
odlocilni dogodek v zgodovini grske
misli.
Najznacilnejsa pridobitev polis je
moc besede, ki je postala glavno
politicno orodje. Govor ni bil vec samo
obredna beseda , ampak razpravIjanje, diskusija, argumentacija. Druga
znacilnost polis pa je , da so najpomembnejse manifestacije druzbenega zivljenja dobile popolnoma
javni znacaj. "Grska kultura se je
vzpostavila taka, da je bil eedalje sirsi
krog Ijudi - nazadnje ves demos pripuseen v duhovni svet, ki je bil spNa
pridrzan za bojevnisko in sveeenisko
aristokracijo, ... (str. 37). Ce je bil v okviru
mestne drzave govor instrument politicnega zivljenja, pa je bila na
intelektualni ravni pisava tista, ki je
omogocala siritev vednosti in znanja.
Najprej so bili zapisani zakoni, ki so tako
postali skupna dobrina in zato ni
nakljucje , da je avtor knjige skoraj celo
poglavje posvetil Solonu (Organizacija
eloveskega kozmosa) . Kmalu za zakoni
so svojo vednost v obliki zapisa izrazili
tudi posamezniki: prvo knjigo sta
napisala Anaksimander in Ferekides,
Heraklit pa jo je shranil v Artemidinem
svetiscu v Efezu.
Toda najvecja sprememba, ki je
pricala 0 novem duhu, je bila pojava
prava v pravem pomenu besede V
mestni drzavi je postal sodnik tisti , ki
je zastopal skupnost, v njej se je razvila
sodna dejavnost z novo koncepcijo
dokaza in pricevanja.
Z nastopom filozofije pa se je koncalo
obdobje mitskega misljenja. Izoblikovalo se je racionalno misljenje,
katerega pojav lahko mirne duse
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stejemo za intelektualno revolucijo.
Ta nova podoba sveta je dozivela svoj
razmah z rojstvom naravolsovnih
znanosti, 0 katerih ni mogoce govoriti ,
ne da. bi posebej izpostavili Anaksimandrovo delo, kateremu posveti avtor
sklepno poglavje .
Zaeetki grske misli so knjiga , ki
omogoca razumnikom in vsem tistim ,
ki se zanimajo za svet anticne Grcije,
novo videnje zgodovine Grkov do
klasicne dobe. Ob branju te knjige se
nam na zacetku malce nejasna oznaka
historiena psihologija razkrije kot branje
o zgodovini oblik druzbene zavesti.
Zato so Vernantova del a prispevala
pomemben delez k prenovi humanisticnih znanosti. Vernantove in
Naquetove analize anticne religioznosti in drugih oblik druzbenega
zivljenja (politika, gledalisce) so
nenazadnje prispevale tudi k slovesu,
da sta zacetnika in ucitelja na podrocju zgodovinske antropologije v
zenskih studijah. Ta sloves se ju drzi
zlasti v ameriskih akademskih krogih.
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PRIROCNIK ZA UCITEUE - NOV
PRISTOP K POUCEVANJU ZGODOVINE
Leta 1998 je pri DZS Ljubljana zacel nastajati nov, sodoben komplet
ucil za ucni program Druzboslovje - Zgodovina, ki obsega ucbenik,
delovni zvezek in prirocnik za ucitelje.
Ucbenik in delovni zvezek sta namenjena dijakom srednjega
poklicnega izobrazevanja, ki imajo pouk zgodovine Ie enG solsko leto
(70 ur).
Fond ucnih ur je premajhen, da bi ucitelji zgodovine dijakom predstavili
casovno dolgo obdobje od prazgodovine do sodobnosti. Ucni nacrt
zato ni zasnovan kronolosko kot vecina drugih, ampak tematsko.
Predvideva problemsko obdelavo pomembnejsih tem obce in narodne
(slovenske) zgodovine v 19. in 20. stoletju .
Ucbenik in delovni zvezek vsebujeta 5 temeljnih tem :
1.Znanstveno-tehnicni napredek in vpliv na gospodarske spremembe
2.Stoletje svetovnih vojn
3.Slovenija od Avstro-Ogrske do danes
4.Protislovja v sodobnem svetu
5.Svet mojih starsev
Te teme namesto dolgih kronoloskih obdobij obravnavajo probleme
in zgodovinske procese v zadnjih dveh stoletjih, ki so bistveno vplivali
na sodobnost.
Leta 2000 je pod vodstvom urednice za geografijo pri DZS Senje Pozar
- Podlesnik zacel nastajati tudi prirocnik za ucitelje. Celoten komplet
ucil je napisala skupina treh avtorjev - uciteljev iz srednjih sol : Milena
Globocnik - Gimnazija Kranj, Franci Novak - Srednja strojna sola
Ljubljana in Janez Globocnik - Ekonomska gimnazija Radovljica. Z
nasveti so jim pomagali recenzenti: dr. Stefan Trojar, dr. Stane Granda ,
dr. Bozo Repe ter ucitelja Milan Skrabec in Bojan Ancik.
Prirocnik naj bi bil v veliko pomoc zlasti uciteljem zacetnikom ter tistim,
ki po svoji temeljni usmeritvi niso zgodovinarji. Sestavljen je iz stirih
osnovnih delov :
1.Nacrtovanje pouka za vse ucne enote. Ta del prirocnika je najbolj
obsezen , saj je vsaka ucna enota razgrajena na sest tock:
a) ucni cilji: etapni in urni
b) pod drobnogledom: v tej tocki so razlozeni zahtevnejsi pojmi ali
pomembnejsi zgodovinski procesi
c) medpredmetne povezave znotraj druzboslovja (geografija, zgodovina
in drzavljanska kultura)
c) potek dela in aktivnosti: v tej tocki je nakazan podroben scenarij
poteka ucne ure
d) kriteriji za ocenjevanje: poudarek je zlasti na zahtevani stopnji znanja
za pozitivno oceno
e) didakticni pripomocki za deja z dijaki
2.Resitve vseh nalog iz delovnega zvezka. Za ta del smo se odlocili
zato , ker resitve nalog v delovnem zvezku zmanjsujejo obseg
samostojnega dela
3.Teoreticna izhodisca enodnevne ekskurzije. Predlagani so tudi najpomembnejsi postanki in uporaba delovnih listov z ustreznimi nalogami

4.Ucna priprava .
V tem delu je poudarek zlasti na
didakticnih komponentah ucnega
procesa:
a) uvodna motivacija
b) usvajanje nove ucne snovi
c) zakljucek - utrjevanje znanja .
Vsak avtor je pripravil najmanj enG
ucno pripravo , obogateno z
miselnimi vzorci.
Tako ucbenik kot delovni zvezek sta
med dijaki in ucitelji naletela na
zelo dober sprejem . Prirocn ik za
ucitelje pa pomeni nadgradnjo in
na posreden nacin dopolnjuje prvi
dve ucili . Po svoji zasnovi pomeni
pomembno novost v slovenskem
prostoru in nakazuje nov, sodobnejsi pristop k poucevanju
zgodovine. Zasnovan je namrec
tako , da se lahko ucitelj sam
odloci, kaj bo pri svojem delu z
dijaki uporabil in kako, pa tudi
katerim vsebinam bo namenil
posebno pozornost, kot okvir
svojega dela pa naj bi ucitelj
uposteval predvsem ucni nacrt.

--
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MLADOST IN MLADOSTNISTVO
V solskem letu 2000/2001 je potekalo
srednjesolsko tekmovanje v raziskovanju novejse slovenske zgodovine. Organizirali so ga Zavod RS za solstvo, Slovensko sociolosko drustvo, Zveza
zgodovinskih drustev in Drustvo ueiteljev zgodovine Siovenije v sodelovanju z
nemsko fondacijo Korber Stiftung iz
Hamburga.
Okvirna tema letosnjega raziskovanja je imela naslov MLADOST IN MLADOSTNISTVO.

Splosni oris raziskovalne feme
Proces vkljueevanja posameznika v
druzbo, sprejemanje kulture, prenasanje druzbeno pomembnih vedenj, izoblikovanje osebnosti posameznika ipd.,
skratka proces socializacije poteka vse
zivljenje. V razlienih kulturah, razlienih
easovnih obdobjih kot tudi v okviru individualnih zivljenj pa prihaja do znaeilnih
sprememb. Obdobje mladosti je v
posameznikovem zivljenju zelo pomembno. Tudi za to obdobje veljajo doloeena pravila, standardi, kaj je sprejemIjivo in kaj ne.
Merila za opredelitev zivljenskih dob
se v posameznih kulturah in zgodovinskih obdobjih razlikujejo. Na to, kaj naj
bi bilo znaeilno za posamezno obdobje, vplivajo kulturne razlike in materialne
zivljenjske okoliseine.
Ena od znaeilnosti modernih druzb je
protislovnost v razumevanju zivljenjskih
dob. Meje med razlienimi dobami so lahko bolj ostro ali bolj nejasno zaertane.
Vedno vee raziskovalcev ugotavlja, da
je prehod v odraslost postal nejasen,
merila odraslosti pa so postala nenataneno opredeljena.
Posebno obdobje med otrostvom in
odraslostjo - obdobje mladosti - je bilo
sociolosko obravnavano sele v 20. stoletju. Mladost je najprej predstavljala
pripravo na odraslost (npr. z usposabIjanjem za opravljanje doloeenega poklica). Danes pa se zdi, da se to obdobje
podaljsuje dalee prek pravno doloeene
meje polnoletnosti. Vzrok za to je predvsem podaljsevanje solanja in stem
podaljsana (ekonomska) odvisnost od
druzine; v mnogih modernih druzbah,
zlasti slovenski, pa so zelo pomembne
tudi tezave z zaposlitvijo.
Tema mladost in mladostnistvo je torej

...
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ponudila mnogo raziskovalnih moznosti
oziroma izvirnih raziskovalnih problem-

ov.

Srecanje raziskovalcev
Celotno tekmovanje se je konealo s
sklepnim sreeanjem srednjesolskih
raziskovalk in raziskovalcev novejse
zgodovine, ki je bilo 20. aprila na Fakulteti za druzbene vede. Vzorno ga je izpeljal organizacijski odbor pod vodstvom dr. Andreje Barle.
Odziv na razpisano tekmovanje je bil
slabsi kot v preteklem solskem letu. Organizacijski odbor je v predpisanem
roku prejel 23 raziskovalnih nalog in jih
s pomoejo recenzentov tudi ocenil. Najboljse tri naloge so bile na sklepnem
sreeanju predstavljene in tudi denarno

nagrajene. Poleg tega so bili stirje avtorji n":Jboljsih nalog pod vodstvom enega
od clanov organizacijskega odbora povablJenl na mednarodno sreeanje v organizaciji Korber Stiftung v Hamburg.
~Iovensko tekmovanje je namree vkljuceno v EUROSTORY, to je mednarodno
mrezo, ki jo je za vzpodbujanje mladih k
raziskovanju novejse zgodovine ustanovila omenjena fondacija.
Sklepnega sreeanja se je udelezil tudi
namestnik direktorice Zavoda RS za
solstvo mag. Branko Slivar. Mladim
raziskovalcem in raziskovalkam je
zazelel veliko uspeha v nadaljnjem
solanju in zivljenju, samemu tekmovanju pa nov polet v prihodnosti.

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

NAGRAJENE NALOGE

Marjana Kast~ic
Barbara GIaZar

Mi~am P<X:kar

Srednja Sda Postojna

2.Zdravstveno stanje
mladih.

Mateja MariniC
Bngrra Habjan

BojanaStekar
AndrejVovk

Skonjska gimnazija Vipava

3. "EZL EK"

Ana DruSkove
Polona DvorSak

D$ErrerSic
Blanka PokerSnik

Prva gimnazija Maribor

1. Mladi in organizirane
obi ike preZMjanja

postega Casa.

NALOGE , KI PO LEG NAGRAJENIH SPAOAJO MED PRVIH OESET NAJBOLJE OCENJENIH
Verska pripadnost dijakov
Ijubljanskih gimnazij

Gregor MikliC

MatjaZ PoIjanSek

Gimnazija Vic

Konservativnost Sole in
dlllZbe pn vzgoji mladine

BoStjan KcwaC
Urban Murmayer

Ma,da.An:lers

Gimnazija Murska SoI:xJta

Oruga modemizacija pn
jeseniskih gimnazijcih

JunjSodja
TmRajlTnan

.AJeksander Klinar
VesnaSmolejVrzel

Gimnazija Jesenioe

Klub belokranjskih

IrenaJadan

JanjaJankovic

SrednjaSoia Cmomelj

Umetrostmladihna
Gimnaziji Jesenioe

Sandi Marl<ove

AJeksander Klinar

GimnazijaJesenice

Vzgoja mladih v diUZini

Andreja Vencramin
Tadeja Birsa
Urskallc

BojanaStekar
AndreJVovk

Skofijska gimnazija Vipava

VpI~vrstnkovnapoces

Melisa Catak

Ksenija UpovStek

Srednja 00l:m;k0tunsticna Sola Radovljica

Stu:I:rtov

socializacije

O~aSvetina

S poudarjenim tiskom so oznaeeni avtorji, ki so bili na podlagi rezultatov
tekmovanja in preizkusa znanja tujega jezika povabljeni na mednarodno sreeanje
v Hamburg.
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Stanislav Medved

GIMNAIIJSKO TEKMOVANJE
IIINANJA IGODOVINE
V solskem letu 2000/2001 smo Ijubitelji
zgodovine ze drugic zapovrstjo organizirali tekmovanje. Po lanskem srecanju na Gimnaziji Velenje, kjer je sodelovalo pet gimnazij, smo se dogovorili,
da tekmovanje nekoliko razsirimo.
Sklenjeno je bilo, da letosnje tekmovanje poteka na Gimnaziji Celje Center. Kot
organizator sem sklical poznojesenski
sestanek, na katerem smo se dogovorili glede pravil tekmovanja. Tekmovanje poteka v individualni in ekipni konkurenci. Ekipo sestavljajo trije ali stirje
ciani, za uvrstitev pa stejejo trije boljsi
rezultati. Vsak prijavljen sodeluje tudi v
posamicni konkurenci. Dogovorili smo
se tudi za temo tekmovanja. Ta je bila
Prva svetovna vojna in Siovenci v letih
1914-1918. Tekmovalci naj bi uporabIjali doloceno literaturo, in sicer:

Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh delov, oba sta trajala po 40 minut. V prvem
so dijaki pisali test na temo Prva svetovna vojna, ki je obsegal 20 vprasanj in je
prinasal50 tock. Test so pripravili v Siovenj Gradcu. Po krajsem odmoru so dijaki
v drugem delu pisali test na temo Siovenci v letih 1914- 1918. Tudi ta test je
obsegal20 vprasanj s 50 tockami. Tako je bilo skupaj mogoce doseci najvec 100
tock.
Tekmovanje se je zacelo z nagovorom ravnatelja GCC, Igorja Majerleta, ki je
pozdravil 65 tekmovalcev (40 fantov in 25 deklet) in vsem zazelel prijetno pocutje
na soli ter veliko znanja in resenih nalog. Nato se je zacelo zares. Po koncu pisanja
prvega testa smo mentorji zaceli s popravo in tockovanjem testa. Popravljali smo
vsi , zato je bilo delo kmalu koncano. Po koncu pisanja drugega testa smo si vsi
privoscili malico, nato pa so dijaki tekmovalci pod vodstvom vodicev dijakov
GCC odsli na ogled Celja in njegovih znamenitosti. Ucitelji smo takrat popravljali
in tockovali ze drugi test, nato pa izkoristili nekaj minut casa za pogovor 0 tekmovanju in njegovi nadaljnji usodi. Sklenili smo, da je naslednji prireditelj Gimnazija
Siovenj Gradec in da razmislimo 0 tem, da tekmovanje legaliziramo na drzavnem
nivoju, saj bi se tako brzcas resili pred zapleti glede casa , ki so se pojavili tokrat,
ko je istega dne potekalo tudi tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Sicer pa smo
se strinjali , da tekmovanja ne bi pretirano sirili (vecji stroski) in da bi ostalo ekipno
in posamicno.

STOLET JE SVETOVNIH VOJN , vec
avtorjev, CZ, Ljubljana 1981 (str. 33110)

Na koncu pa je sledilo tisto, kar je vecina tekmovalcev najteze pricakovala,
to je razglasitev rezu ltatov. V posebni konku renci so se najbolje odrezali:

1. MARKO VIDAK (Prva gimnazija Celje)
ZGODOVINA V SLiKAH , 15. KNJIGA, vec avtorjev, DZS , Ljubljana 1980
(str.6894- 6928)
PO SLEDEH SOSKE FRONTE, Marko Simic, MK, Ljubljana 1996 (v celoti)
ZGODOVINA SLOVENCEV, vec avtorjev, CZ, Ljubljana 1979 (str. 593-597)
SODOBNA ZGODOVINA; ZGODOVINA ZA CETRTI LETNIK GIMNAZIJE, Bozo Repe, Ljubljana 1998 (str. 1942)
Vabila na tekmovanje sem poslal na
19 gimnazij iz Stajerske in Koroske. Na
koncu se je tekmovanja, v soboto, 17. 3.
2001, udelezilo 10 gimnazij , in sicer:
tri iz Maribora: Prva gimnazija Maribor,
druga gimnazija Maribor in Skofijska
gimnazija A. M. Siomska Maribor, dve
iz Celja: Prva gimnazija Celje in Gimnazija Celje Center ter se Gimnazija
Ljubljana Sentvid, Gimnazija Siovenj
Gradec, Gimnazija Ravne, Gimnazija
Brezice ter lanski organizator, t. j. Splosna in strokovna gimnazija Velenje.

83tock

2. ANDRAZ BOBOVNIK (Gimnazija Ravne)

77,5tock

3. ANDREJ PERGER (Gimn. Celje Center)

76tock

4. DARJAN TRSTENJAK (Skof.g . Maribor)

75tock

5. DAVID SPERNJAK (Gimn . Celje Center)

74 ,5tock

KLEMEN STEBLOVNIK (Gimn . Velenje)

74,5tock

V ekipni konkurenci so se najbolje odrezali:
1. PRVA GIMNAZIJA CELJE
1. EKIPA GCC
3. 2. EKIPA SKOF. GIMNAZIJE MB

216tock
216tock
205tock

4. PRVA GIMNAZIJA MB

199,5 tock

5. 2. EKIPA GCC

197,5 tock

Nekoliko se je zapletlo pri tiskanju priznanj, tako da sem le-ta poslal
vsem po posti. Kljub temu pa upam , da je bilo tekmovanje za vse prijetna izkusnja in da so vsi odnesli lepe vtise iz Celja. Organizacija takega
tekmovanja je zelo zahtevna stvar, ki brez pomoci mnogih zagotovo ne
bi uspela. Zato se zahvaljujem profesorjem za sestavo testa, prof. M.
Lamberger - Khatib in M. Zevniku za pomoc pri izvedbi tekmovanja in
prof. J. Siapniku, ki je oblikoval in izdelal vsa priznanja. Posebna zahvala gre prof. Igorju Majerletu, ravnatelju sole, ki je sploh omogocil izvedbo tekmovanja. Na koncu hvala tudi vsem mentorjem in dijakom, ki
so prisli na tekmovanje. Na svidenje v Siovenj Gradcu leta 2002.

Sem

nar

Elissa Tawitian

Raziskovanje preteklosti:
vkljucevanje zgodovinskih virov V
pouk zgodovine
(Cambridge, 21.-26. november 2000)
V posameznih druzbah je pri poueevanju zgodovine poudarek na "druzbeno pomembnih temah" in ne na
razvoju kritienega misljenja, torej
sprasevanja, od kod vir prihaja, kdo
je njegov avtor in koliko takemu viru
lahko zaupamo (Tony Mc Aleavy,
svetovalec za zgodovino in avtor
zgodovinskih uebenikov),
Zgodovinski viri in njihova uporaba
pri pouku so bili glavna tema petdnevnega seminarja, ki je v organizaciji Sveta Evrope potekal v Cambridgeu, Lokacija seminarja je bila
vee kot primerna, saj imajo Anglezi za
sabo ze skoraj celo stoletje izkusenj
pri delu z viri, Zaeelo se je ze v easu
prve svetovne vojne, vendar pri manjsini ueiteljev, Okoli leta 1970 pa je tak
naein dela postal standard , saj so
deja z viri vkljueili v ocenjevalni
sistem,
Anglezi kot zgodovinske vire
pojmujejo ne samo pisne vire, ampak tudi slikovno gradivo, graficne
prikaze, literaturo, knjizevnost, filmsko produkeijo, glasbo, internet ...
Pri nas se viri veeinoma uporabljajo kot ilustracija ueiteljevih sodb in ne
kot naein razvijanja kritienega misljenja pri ueencih, Pri tem pa ne smemo
pozabiti, da se naein dela v nasih
solah bistveno razlikuje od naeina
dela v angleskih, kjer poteka tematski pouk in ueiteljem ni treba "predelati" vse snovi, Pri nas imamo
ueitelji tezave tudi s kolieino in
raznovrstnostjo virov, ki jih imamo na
razpolago, Z izjemo 20, stoletja jih je
premalo, saj se, ee isti vir uporabis
pri uri in pri preverjanju in ocenjevanju, ne premaknes z osnovne stopnje
reprodukcije,
Predavatelj Tony Me Aleavy nas je
opozoril na pozitivne in negativne
vidike dela z viri.
Pozitivna plat je, da ueenci poveeajo kolieino znanja in razumevanje
neke teme, na temelju tega ustvarijo
neko novo znanje, presodijo 0 razli-

kah med viri, iseejo in primerjajo informacije, pridobljene iz razlienih virov, presodijo , ali je vir uporaben in
zanesljiv.
Pri delu z viri ni samo enega pravilneg a odgovora, "branje" vira je odvisno od ueeneevega znanja vee ko ga
ima, bolj "bogato" bo branje, Odvisno je tudi od ueeneeve osebnosti in
nenazadnje tudi vpetosti v doloeen
eas in prostor,
Uporaba razlienih virov " bralca"
pripelje do razlienih odgovorov in pogledov!
Anglezi opozarjajo, da so tudi pri
takemu naeinu dela tezave in da deja
z viri ni samo "zabava", Ueencem viri
ne morejo nadomestiti ueitelja, saj jim
mora ta ponuditi splosni pregled, kontekst, v katerega potem ueenci umestijo informacije, pridobljene iz virov,
Verjetno lezi najnevarnejsa past v
tem, da obsedenost z viri pelje v
skepticizem in cinizem ueencev (koga
pa briga, kaj se je dogajalo, ee pa
tako in tako ne mores nobenemu verjeti) !
Kako pa to deja izgleda v praksi?
Ueitelj pri obravnavi doloeene teme,
npr, Suznji v starem Rimu, uporabi
vire, najbolje primarne, in ueence z razlienimi aktivnostmi vodi skozi temo
(Peter Mantin in Richard Pulley, The
Roman World from Republic to Empire, Cambridge University Press, leto
1992, str, 44- 45),
Rimsko gospodarstvo je bilo odvisno od suzenjske delovne sile, Suznji
so opravljali razliene dejavnosti, bili
so vse, od zdravnika do gladiatorja,
S pomoejo virov morajo ueenci odgovoriti na vprasanje: "Kako so Rimljani
ravnali s suznji?", Ker se viri dopolnjujejo in si tudi nasprotujejo, je tudi
odgovor na vprasanje kompleksen in
ponuja vee "resnic",
VIR 1
Opis suznjev, zaposlenih v mlinu;
Apulej, okoli leta 157,

I
UTi ubogi majhni suznji. Njihova koza
je bila bela in modra z brazgotinami,
na hrbtih so imeli polno ran od udarcev
z bieem. Na sebi so imeli krpe, ne
oblaCila. Na eelu so nosili vzgano
znamenje, Glave so imeli do polovice
obrite, Na nogah pa okove. "
VIR 2
80gat veleposestnik razlaga , kako
poteka deja na latifundijih, Omenja tudi
suznje, v tem odstavku govori 0 kolieini oblaeil, ki jo daje svojim suznjem ,
"Oblaeila: tunika, dolga 1/4 m, in plase
vsako drugo leto, Vsakie, ko suzenj
dobi novi plase, mu vzamejo starega
in ga zasijejo, Poskrbeti je treba, da
vsak suzenj dobi novo obleko na dve
leti, "
Katon Starejsl, 0 poljedelstvu, 2. sto. pro kr.

VIR 3
Pogled sodobnega zgodovinarja na
suzenjstvo v starem Rimu ,
"Ko je suzenj zbolel ali se postaral,
svojemu gospodarju ni vee koristil, Bolj
preraeunljivi gospodarji so svoje suznje
tedaj poslali v areno, kjer so postali
hrana levom, ali so jih pustili kar umreti, ali pa so jih sami pokoneali, "
R. Nichols in K. Mc Leish, Through Roman eyes, leta 1976,

VIR 4
Veeina bogatih Rimljanov je imela
suznje, Nasveti rimskega pisatelja
Varra (116,- 27, pr, Kr.), kako obdelovati zemljo,
uPoznamo tri vrste orodja za delo na
zemlji, Orodje, ki govori (suznji); orodje, ki ne more govoriti (zivina) in orodje
brez glasu (kmetijske naprave, npr.
motika, plug, , .) "
Varon , 0 kmetijstvu, 1. stol. pr. kr..

Zelo zanimivo je bilo tudi predavanje in delavnica, ki jo je vodila Christine Counsell (visokosolska predavateljica metodike pouka zgodovine in
urednica revije History Teaching),
Pri naertovanju svojega dela bi vsak
ueitelj moral najti ravnovesje med podatkovnim znanjem , kritienim misIjenjem in zanimanjem ueencev za
zgodovino,
Po njenem mnenju sta bistveni prvini poueevanja zgodovine ueenje
zgodovinske terminologije in pisanje
dobrih esejev! Pri tem je naloga ueitelja naueiti ueence, kako razlikovati
velike in male argumente, splosne in
konkretne trditve,

I
Kljueni pomen pri tem pa imajo 1. i.
"kljuena vprasanja", ki povzemajo
bistvo doloeene teme, npr. "Zakaj je
propadel komunizem?" ali "Zakaj je
Versajska mirovna pogodba tako
pomembna", saj otrokom pomagajo
razmisljanja usmeriti proti doloeenem
cilju.
V angleskih uenih naertih se pojavIjajo zahteve po razvijanju zgodovinskega misljenja, ki ueence usmerjajo
v raziskovanje in to ueence samostojno pripelje do doloeene sod be.
Obstaja pet vrst zgodovinskega
misljenja:
1) Ugotavljanje in razlaga podobnosti in razlik v verovanjih,
staliseih in izkusnjah. Sem sodijo
tudi verske, etniene in druzbene
razlike. To prvo vrsto zgodovinskega
misljenja dobro povzamemo z
vprasanjem tipa: "Zakaj je tako
tezko doseei mir na Balkanu?"
2) Analiziranje vzrokov in posledic
doloeenega dogodka, razvijanje
vzroeno-posledienega misljenja
("Zakaj je prislo do reformacije?").
3) Ugotavljanje sprememb, kontinuitete , trendov (s prvinami presoje). Razlikovanje pojmov trend ,
sprememba, napredek, razvoj ("Zakaj so ze nske tako pozno dobile
volilno pravico?") .
4) Razumeti , kako nastane interpretacija posameznega dogodka in
zakaj se posamezne interpretacije
razlikujejo (':Je bila Bastilja res
porusena?) .
5) Uporaba informacij kot dokazov
za svoje trditve. Ocenjevanje virov.
Uporaba razlienih vrst virov. Znati se
lotiti raziskovanja ("Zakaj je tezko
ugotoviti, ali so z otroki v tovarnah
na zaeetku 19. stoletja res grdo
ravnali? ").

Uporaba videa in
racunalniske tehnologije
pri pouku
o uporabi videa

in raeunalniske tehnologije pri pouku zgodovine nam je
predaval Chris Durbin, ki je svetovalec izobrazevalnega programa na BBC
in British Film Institute.
Veliko ueiteljev uporablja video za
dopolnjevanje znanja 0 zgodovinskih
dogodkih , osebnostih , spremembah, vendar ga lahko uporabimo tudi
za raziskovanje kot zgodovinski

Sem nar
vir, saj je zgodovina tudi multimedijska in zahteva kritienost
zgodovinarjev.
Zivimo v novi informacijski dobi , ko ni
vee problem, kako priti do informacij,
ampak kako izbrati prave. Otroci za to
odloeanje nimajo zadosti znanja in sola
jih mora usposobiti na tem podroeju,
jih osamosvojiti, da bodo sami znali
izbrati in presoditi , katere so prave
informacije. Temu pravimo izobrazevanje za zivljenje in sloni na treh kljuenih
pojmih: KRITICNOSTI , USTVARJALNOSTI in SOCUTJU . Kritienost bo mlademu eloveku pomagala resiti se iz labirinta mnozice informacij, ki jih lahko
dobi npr. na internetu in od katerih jih
veliko lahko stejemo k propagandi. Sodobna tehnologija mu nudi veliko novih
moznosti ustvarjalnega predstavljanja idej In soeutje : ne smemo pozabiti , da sta v zgodovini vedno dve zgodbi ; zgodba tistega, ki je zmagal , in tistega, ki je bil porazen; moenega in
sibkega; bogatega in revnega; veeine
in manjsine ; moskega in zenske; in ti
dve zgodbi nista enaki.
Primer zgodovinskega raziskovanja z
uporabo videa in raeunalniske tehnologije pri temi Revolucija v Rusiji leta
1917 (Chris Durbin) .

I MOTIVACIJA
Ueence motivira tisto, kar jih preseneti, je smesno, dramatieno, nabito s
eustvi, povezano s sedanjostjo , uganka, zmesnjava ...
Razred razdelimo v dve skupini. Iz
razlienih virov skusajo odgovoriti na
vprasanje - "Kdo je ustrelil carja Nikolaja? "
Ueenci samostojno odgovorijo
na vprasanja:
Kaj se je zgodilo?
Kdaj?
V eem je problem?
Kdo je avtor vira?
Zakaj se je dogodek zgodil?
Ko odgovorijo na ta vprasanja, pregledajo odgovore po parih in se 0 njih
pogovorijo.

II UVOD
V uvodu oblikujemo temeljno vprasanje (cilj) , hipoteze; raziskujemo stalisea in vrednote ter naertujemo, kaksen bo nas koneni izdelek.
Ueenci ugotavljajo, v eem se odgo-

vori na posamezna vprasanja razlikujejo? Katera nova vprasanja in problemi
se pojavljajo? Kje bi lahko nasli vire 0
tem? Kaj naj v teh virih iseejo?
Kaj je cilj raziskovanja: Zelijo
monarhijo ali republiko? (cilj raziskovanja je poveeati zavedanje 0 razlienih naeinih vladanja , elovekovih
pravicah in demokraciji).

III RAZISKOVANJE
Ueenci imajo temeljno vprasanje , ki
se ga drzijo - Zakaj je Rusija postala socialistiena drzava? Kako je to
vplivalo na razmere v svetu?
Ueenci iseejo informacije , vire in jih
izbirajo. Razvijajo razumevanje teme in
poglabljajo znanje 0 temi.
Pri raziskovanju se lahko pojavijo
naslednja vprasanja:
Kaksne so bile razmere v Rusiji
v 19. stoletju?
Kaj se je zgodilo v desetletju
pred revolucijo?
Katere so bile kratkoroene posled ice oktobra?
Katere pa dolgoroene? Ali se interpretacije posledic razlikujejo?
Zakaj?

IV PREDSTAVITEV IN
POROCANJE
Ueenci lahko napisejo esej 0 revoluciji v Rusiji, lahko pisejo test ...
Seminar se je ukvarjal z vprasanjem ,
kako v poueevanje zgodovine vkljueiti
vire. Kot vire so pojmovali : pisne vire,
slikovno gradivo, grafiene prikaze, strokovno literaturo, knjizevna dela, filmsko
produkcijo , glasbo, terensko delo, internet ... Namen takega naeina poueevanja je razvijanje kritienega misljenja
pri ueencih , saj je to veseina, ki jo bomo
Ijudje v prihodnosti nujno potrebovali.
Na razpolago bomo imeli vedno vee
informacij in otroke bodo ueitelji morali
"opremiti" z znanjem in veseinami , kako
"prebrati" sporoeilno vrednost le-teh: od
kod vir prihaja, kdo je njegov avtor, koliko lahko avtorju zaupamo glede na njegov interes.
Naloga ueitelja je naertovanje in osmisljanje pouka, uporaba raznovrstnih
in nasprotujoeih si virov, ki doloeen dogodek prikazujejo iz razlienih zornih
kotov.

Sem

nar

I

Je/ka Razpotnik

LETNA KONFERENCA EUROCLIA
EVROPSKEGA IDRUiENJA UCITEUEV
IGODOVINE,
Estonija, falin, 14.-11. marec 2001
Letna konferenca Eurocl ia, evropskega zdruzenja uciteljev zgodovine, ki poteka vsako leto marca, je
imela letos zelo obsezen dnevni red.
Porocila prejsnje konference, predsednice Eurociia , blagajnika in nadzornega odbora so bila sprejeta.
Zelo obsezno je bilo porocilo tajnistva, ki je zajelo vse aktivnosti, ki jih
je Euroclio izvedel v preteklem letu.
V okviru projekta Uroki klio v Rusiji
so bili izdani novi zgodovinski ucbeniki , v okviru projekta v baltiskih
drzavah New ways to the past pa
prirocniki za ucitelje s primeri virov
iz sodobne zgodovine. Euroclio je
sodeloval tudi v projektu Sveta
Evrope Poucevati in uciti se zgodovino Evrope 20. stoletja. V preteklem letu je Euroclio poleg letne konference na temo Spomin in praznovanja v zgodovini samostojno organiziral 19 seminarjev za strokovno
spopolnjevanje uciteljev zgodovine
v baltiskih drzavah , v sodelovanju s
Svetom Evrope in Britanskim svetom pa se druge seminarje. Za kakovostno izpeljavo seminarjev skrbijo izkuseni strokovnjaki, ki redno
sodelujejo z Eurocliom. Mnogih
izmed teh seminarjev so se udelezili
tudi slovenski ucitelji zgodovine .
Euroclio izdaja dvakrat letno svojo
revijo, v kateri so zazeleni prispevki
uCiteljev iz vse Evrope. Za dobra obvescanje clanic ima Euroclio spletno stran, ki sluzi tudi povezavi clanic med seboj in njihovi predstavitvi.
Za delovanje Euroclia v naslednjih
letih je predsedstvo predstavilo program dela, ki je zelo obsezen. V
poglavju del , s katerimi bi Euroclio
izboljsal kakovost poucevanja zgodovine, so predvideni novi projekti
v Rusiji, baltiskih drzavah, v Ukrajini
in na Balkanu. V okviru teh projektov bodo izdani novi ucbeniki in prirocniki za ucitelje ter organizirani
seminarji za izobrazevanje uciteljev.

Siritev mreze Euroclia predvideva
organizacijo naslednje letne konference, ki bo marca 2002 v Pragi ,
izdajanje Bulletina, posodobitev
spletne strani, predvsem pa okrepitev stikov s clanicami , Svetom
Evrape, Evropsko unijo in donatorji.
Ob tem bi Euroclio zelel ponuditi
pomoc novonastajajocim zdruzenjem uciteljev zgodovine. Predstavniki posameznih zdruzenj uciteljev
zgodovine, clanic Euroclia, so imeli
v razpravi 0 programu dela mnoge
predloge za izboljsanje vsebine programa: evropski ucitelji zgodovine
si zelijo konferenc 0 poucevanju
zgodovine, seminarje za izobrazevanje uciteljev in studijske obiske ,
izmenjavo ucnih sredstev po internetu oziroma objavo taksnega materiala na spletni strani Euroclia ali
pa izdajo taksnega gradiva v knjizni
obliki (npr. zbirke virov, primeri ucbenikov), vec bilateralnih stikov.
Spletna
stran
Euroclia
(www.webeuroclio.com) bo prvenstvena naloga v programu dela, saj
se nacrtuje posodobitev in povezava s spletno stranjo Evropske unije.
Zato se nacrtuje angaziranje regijskih moderatorjev, ki naj bi skrbeli

za redno obvescanje tajnistva 0 dogodkih , povezanih s poucevanjem
zgodovine v doloceni regiji .
Najtezje deja konference je bilo
sprejemanje sprememb statuta, saj
so bile spremembe vzrok za zivahne
razprave v preteklosti. Z veliko vecino je bil sprejet nov volilni sistem, ki
velikim clanicam daje vecjo volilno
pravico, saj ima npr. clanica z vec
kot 1300 ciani pravico do treh volilnih glasov. Z vecino je bil sprejet
tudi nov predlog 0 uradnem jeziku,
da je uradni jezik Eurociia anglescina, ob financni podpori pa tudi francoscina. Zaradi navedenih in drugih
sprememb je bilo treba spremeniti
statut Eurociia, kar je bilo uspesno
izglasovano. Izvoljeni so bili tudi trije novi ciani predsedstva in dva clana nadzornega odbora.
Letna konferenca Euroclia 2001 je
bila naporna, prinesla pa je kar nekaj
sprememb, pomembnih za nadaljnje delovanje Euroclia . Dejstvo
je , da ima Euroclio v poucevanju
zgodovine v Evropi pomembno
vlogo , vsekakor pa so potrebne tudi
povezave med posameznimi
zdruzenji uciteljev zgodovine, se
posebno na bilateralni ravni .
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Bojan Balkovec

Oe/avnice za ucite/je iz jugovzhodne
Evrope
Solunski Center za demokraeijo in
pomiritev v jugovzhodni Evropi ze od
deeembra 2000 izvaja delavniee za
ueitelje zgodovine iz tega dela Evrope.
Vsaka delavniea ima svojo temo in k
udelezbi so povabljeni ueitelji iz razlienih drzav. Tako je bila v zaeetku marea 2001 ze tretja delavniea. Tema te
delavniee je bila druga svetovna vojna
v Jugoslaviji. Udelezenei so bili ueitelji
in strokovnjaki iz Srbije, Hrvaske in Slovenije.
Sreeanje je imelo tri dele. V prvem delu
smo se seznanili z nekaterimi filmskimi
prikazi druge svetovne vojne . Slovenski in hrvaski prispevek je vseboval dokumentarne posnetke nastale
med drugo svetovno vojno. Hrvati so
prikazovali uradna filmska poroeila
ustaskega rezima , Siovenei pa so
prikazovali posnetke , ki so nastali v
okviru aparata prezidenta Leona Rupnika. Zelo zanimiv pa je bil srbski filmski prispevek. To je bil umetniski film ,
ki je nastal v ZDA leta 1942. Film je

prikazoval eetnisko gibanje Draze Mihajlovica kot upornike proti okupaeiji
in boree za svobodo. Film so nasli po
nekajletnem iskanju v arhivih. Gre za
izrazito erno-belo prikazovanje resniee ,
pravzaprav bi lahko rekli , da so
Amerieani posneli film s kavboji in Indijanei, Ie da so jih preoblekli v eetnike in
okupatorje.
Drugi del je vkljueeval poroeilo 0 najnovejsih izdajah knjig s tematiko druge
svetovne vojne.
V tretjem delu so se ueitelji razdelili v
sku pine in analizirali poglavja 0 drugi
svetovni vojni v srbskih , hrvaskih in
slovenskih uebenikih . Na zaeetku je
treba povedati , da so v drugi poloviei
devetdesetih let na Hrvaskem in v Sloveniji prenovili uene naerte. Izdanih je
bilo tudi vee novih uebenikov. Tako v
slovenskih in veeini hrvaskih uebenikov
ni vee toliko poudarka na vojaski
zgodovini druge svetovne vojne. Tudi po
obsegu so se poglavja 0 drugi svetovni
vojni skreila . V veeini primerov je

opisano sodelovanje nekaterih pol itienih sku pin z okupatorji vendar brez
njihovega vnaprejsnjega obsojanja.
Drugaeno pa je stanje v srbskih uebenikih , v katerih je zelo poudarjen
spopad med Srbi in Hrvati med drugo
svetovno vojno. Pogosto je uporabljen
izraz genoeid, veliko je podrobnih
opisov mueenja in nasilnih smrti. Iz
poglavij 0 drugi svetovni vojni veje duh
po zaroti vseh proti Srbom . Polozaj v
Srbiji je opisan manj podrobno kot npr.
na Hrvaskem. Srbski eetniki so opisani
manj negativno kot ustasi. Tudi po obsegu je v srbskih uebenikih veliko vee
prostora namenjenega drugi svetovni
vojni kot v hrvaskih in slovenskih. Ob
tem so nas srbski udelezenei opozarjaIi , da so uebeniki Ie ena plat medalje,
medtem ko je resnieno stanje lahko
povsem drugaeno. Mnogi ueitelji pri
svojem delu namree teh uebenikov ne
uporabljajo .
Od maja 2001 do novembra 2001 bodo
izpeljane se stiri podobne delavniee.

Narocite ga lahko pisno, po telefonu ali faksu na naslov: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIjE ZA
SOLSTVO, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel. 061/30 05 100, faks: 30 05 199,
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Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov
V zelji , da bi dosegli enotno obliko clankov in prispevkov ter poenostavili redakcjski postopek, avtorje in avtorice clankov in
prispevkov prosimo, da v cim vecji meri upostevajo naslednja navodila za pisanje:
1, obseg clankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole , to je 16 strani oz, 30,000 znakov ;
2, prispevki naj bodo pisani v racunalniskem programu Word for Windows z vnesenimi naslovi ,
podnaslovi in krepko natisnjenimi deli besedila;
3, prispevke opremite tudi s povzetkom vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvleckom , sinopsisom v obsegu do
200znakov;
4, vasi prispevki naj bodo 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, fascikel2060, 64 Vojna.

Navajanje opomb:
Opombe lahko navajate med besedilom npr.:
Nevarnost vnovicnega vpada pa v tem letu se ni minila. 8. maja je Ferdinand pisal v Ljubljano , da je vnovic prislo vec
obvestil , ki govorijo 0 moznem velikem turskem vpadu, razdeljenem v vee krakov, v Istro in Kras , na Kranjsko in Stajersko.
(Simoniti , str, 119), Na koncu clanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu.
ali pod crto:

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

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

vir:
Zapisnik revizijske komisije , pisan 9. oktobra 1904. BMM , Arhiv obrtnikov 1904.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12,

13,
14,

clanke in prispevke lahko opremite tudi s shemami , zemljevidi , barvnimi in crno-belimi fotografijami, diapozitivi ipd. ,
slikovno gradivo ustrezno ostevilcite, med besedilom prispevka pa ustrezno oznacite, kje naj se natisne, dopisite pa tudi
besedilo , ki naj se natisne k slikovnemu gradivu ; dodatno gradivo je lahko v obsegu do tri enote na prispevek;
za lektoriranje prispevkov bo poskrbelo urednistvo ;
kratice, ki jih navajate v prispevku, pri prvi omembi ustrezno pojasnite, lahko v oklepaju poleg kratice ali pa v ustrezni opombi ;
pri porocilih in ocenah razlicne literature in didakticnih gradiv s podrocja solstva v naslovu navedite ime in priimek avtorja
obravnavane publikacije oz. didakticnega gradiva, tocen naslov publikacije oz. didakticega gradiva, zalozbo,
kraj in leto izdaje, stevilo vseh strani obravnavane publikacije, stevilo slik (barvnih in crno-belih) , shem , zemljevidov ipd ., pri
didakticnih gradivih pa glavne znacilnosti , npr. pri CD-ROM-ih stevilo gesel , avtorja, zaloznika in kraj ter leto izdaje;
vse prispele clanke recenzirajo ciani uredniskega odbora, odgovorni urednik pa je zadolzen , da avtorje obvesti , ali so
prispevki ustrezni za objavo ali zavrnjeni ;
clankov, prispevkov in nenarocenega gradiva ne vracamo ;
prispevke posljite na disketi z oznacenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu;
besedilo na disketi in izpisu na zacetku opremite z vasim imenom in priimkom , akademskim oz, strokovnim nazivom ,
imenom in naslovom ustanove, kjer ste zaposleni, z vasim domacim naslovom, posto s postno stevilko, EMSO-m ,
stevilko ziro/tekocega racuna, tocnim naslovom banke, kjer imate odprt ziro/tekoci racun, davcno stevilko in stevilko
telefona , na kateri ste dosegljivi;
dodatno gradivo in diskete prilozite v posebno kuverto;
za pravilnost navedb v prispevkih odgovorajajo avtorji sami.

1

r
Biljana Frece, profesorica zgodovine in geografije, . Alenka Znidaric Pesak, profesorica pedagog ike in . Ervin Dolenc, doktor, visji znanstveni sodelavec, Institut
uciteljica mentorica, OS Primoza Trubarja, Trubarjeva 20, : primerjalne knjizevnosti, uciteljica svetovalka, Javni VIZ : za novejso zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana
3270 Lasko
: OS Dobrna, Dobrna 1 , 3204 Dobrna

GRKI - NEKOC IN DANES
Avtorica je s projektom Grki nekoe in danes poskusala •
prikazati, da je mogoee v povezavi z drugimi predmetnimi:
podroeji organizirati kulturne dni na drugaeen in ueencem :
zanimiv naein. Ueenci so tako pridobili znanje 0 starih •
Grkih. S takim delom zgodovina kot predmet postaja :
zanimiva, aktualna in ne nazadnje tudi priljubljena.
:
•

SLOVENSKO VPRASANJE: SPREMEMBA
POGLEDA NA JUGOSLOVANSKO
SKUPNOST DO LETA 1941

OZIVLJENA PRETEKLOST - PROJEKT
POSOCJE-SOSKAFRONTA

V elanku sta predstavljena zasnova in potek dela pri •
interdisciplinarnem projektu , namenjenem 8. razredu:
osemletne osnovne sole. Projekt je zasnovan izkustveno :
- njegov sestavni del je stiridnevna ekskurzija, temelji pa •
na razvijanju vrednot miru, sozitja in sodelovanja med :
narodi. Prispevek dopolnjujejo razmisljanja ueencev.
•
Drago Svoljsak, univerzitetni diplomirani arheolog in :
. . .
.
..
v:

Clanek pregleduje dilemo med slovenskimi intelektualci,
ali naj se Siovenci kulturno in jezikovno postopoma zlijejo
s stevileno moenejsimi srbohrvasko govoreeimi
Jugoslovani ali naj vztrajajo na svoji etnieni posebnosti.
Veeina slovenskih intelektualcev in politikov je opustitev
slovenske narodne individualnosti vselej zavraeala ,
etnolog, muzejski svetovalec v pokoju, Ledine 23, 5000 : V~s~a. Rovbni~,. profeso~lca zgodovme I~ ~o.clologIJe, OS : posamezne skupine intelektualcev pa so se temu staliseu
Nova Gorica
. MlshnJa, SentllJ pod Tuqakom1, 2382 MlshnJa
. koneno priblizale sele v letih 1932/33
Goranka Kreacic, predmetna uciteljica umetno~tne vzgoje .
in visja knjiznicarka, uCiteljica svetovalka, OS Preserje,:
Preserje 60, 1352 Preserje

v

v

v
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POTEPANJE PO DEZELI ETRUSCANOV
Avtorica je v elanku predstavila didaktieni pripomoeek, •
ki ga je izdelala sama. Stem je dokazala, da je tudi pri :

PROJEKT RIMSKI ZID
Avtorja v elanku predstavljata zanimiv inovacijski projekt, :
ki se vedno poteka v okviru Zavoda Republike Siovenije •
za solstvo in kampanji Sveta Evrope "Evropa, skupna :
dediseina". V projektu sodeluje vee osnovnih sol z :
obmoeja poteka nekdanjega Rimskega zidu, vidni pa so •
ze tudi prvi rezultati kot npr. uena pot po sledeh rimskega :
zidu. S elankom sta avtorja zelela tudi popularizirati rimski •
zid oz. claustro Alpium luliarum z zeljo, da bi jo ueitelji v :
veeji meri vkljueevali tudi v pouk zgodovine, saj jo je:
veqetno tako glede pomena za rimski imperij kot z vidika •
ohranjanja nase kulturne dediseine primerno bolj:
poudarjati.
.
:
•
:
•

poueevanju in ueenju zgodovine mozno ueinkovito :
uporabljati sodobne medije. Pouk zgodovine tako •
postane drugaeen, sodoben in privlaeen
Anka Vidovic-Miklavcic, doktorica, znanstvena svetnica, :
I~stit.ut za novejso zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 :
Ljubljana

KRATEK ORIS KORPORATIVIZMA NA
SLOVENSKEM 1929-1941 (ZADNJI DEL)

V celotnem prispevku je na kratko predstavljeno s
teoretienih vidikov bistvo korporativne ideje in pomen
stanov v druzbeni in gospodarski preobrazbi. Zatem so v
grobem orisani primeri korporativizma v Italiji , Nemeiji in
Avstriji. Prikazane so nekatere znaeilne organizacije v
katoliskem in liberalno-unitarnem taboru na Siovenskem
1929-1941, ko so stanovsko idejo vnasale v program in
: jo na razliene naeine poskusale uresnieevati. Na koncu
• prispevka je omenjena navzoenost korporativizma v
: jugoslovanskem samoupravnem socializmu in pa
neokorporativizem po drugi svetovni vojni v Evropi.

:
•
:
•
:
•
•
:
•
:
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Videokaseta je posneta po scenariju enega vidnejsih slovenskih zgodovinarjev dr. Marjana Drnovska
in pod umetniskim vodstvom Ane Nuse Dragan ter prikazuje prve stike Siovencev z ZDA od tridesetih
let do sredine 19. stoletja; v izobrazevalnem videofilmu je prikazan eden pomembnejsih zgodovinskih
pojavov iz slovenske zgodovine. ki je bil z vidika zgodovine. etnologije. umetnostne zgodovine.
geografije in literarne zgodovine temeljiteje raziskan sele v zadnjih treh desetletjih. Z videokaseto
zelijo avtorji opozoriti na ta pomembni pojav iz slovenske zgodovine. ki mu do sedaj v ucnih
nacrtih in ucbenikih glede na pomen in posledice za slovenski narod ni bilo odmerjenega dovolj
prostora. Obravnavana problematika je zajeta sele v prenovljenih ucnih nacrtih in najnovejsih
ucbenikih zgodovine v osnovnih solah in gimnazijah.
Videokaseta predstavlja tudi prvi zgodovinski izobrazevalni videofilm domace proizvodnje. ki je
nacrtno pripravljen za ucenje in poucevanje zgodovine v osnovnih in srednjih solah.
Z videokaseto in prirocnikom za ucitelje avtorjev dr. Marjana Drnovska in Vilme Brodnik. ki sestavljata
didakticni komplet. se bode ucitelji zgoaovine navajali na novejse pristope v poucevanju zgodovine.
ki naj zlasti prispevajo k aktivnejsemu vkljucevanju ucencev v proces poucevanja in ucenja.
Videokaseta je namenjena ucenju in poucevanju zgodovine v osnovnih in srednjih solah. Vsebinsko
se videokaseta nanasa na obravnavo problematike izseljevanja v okviru tematskega sklopa Siovenci
po letu 1848 v 8. razredu devetletne osnovne sole (7. razredu v osemletki). v III. letniku gimnazij modula 280 in 350 ur v okviru kljucne teme Siovenci po letu 1870 ter v II. letniku strokovnih
gimnazij (modul 210 ur) v okviru tematskega sklopa Siovenci v drugi polovici 19. in na prehodu v
20. stoletje. Mozno pa jo je tudi uporabljati v II. letniku stiriletnega tehniskega in strokovnega
izobrazevanja v okviru tematskega sklopa Siovenci v drugi polovici 19. in na prehodu v 20. stoletje.
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Narocite jo lahko pisno, po telefonu ali faksu na naslov: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIjE ZA SOLSTVO,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel. aI{JOO 51 13, faks: aI{JOO 51 99, e-poSta: Maja.Hribar@zrss.si
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