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Uvodnik

Uvodnik
Spostovane bralke, spostovani bralci!
Z revijo, ki je pred varni, nadaljujemo objavo izbranih
tern iz slovenske zgodovine 20. stoletja, tokrat obdobja
druge svetovne vojne in prvih let po njej. V treh ~Iankih
avtorice pisejo 0 podobi ienske v slovenskih ~asopisih
med drugo svetovno vojno, predstavljamo tudi delne rezultate projekta Instituta za novejso zgodovino z
naslovom Smrtne irtve med prebivalstvom na obmo~ju
Republike Siovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej ter potek agrarne reforme v okraju Ptuj
v letih 1945-1946. V didakti~nih ~Iankih tokrat predstavljamo osebno mapa u~itelja zgodovine, konstruktivisti~ni pristop pri pouku in moinosti medpredmetnega
povezovanja pri pouku zgodovine in nem s ~ine na
primeru obravnave holokavsta.
Novo solsko leta 2006/2007 bo zaznamovala
splosna matura iz zgodovine, ki bo prvi~ vklju~evala tudi
interni del, ki prinasa 20 % skupne ocene na maturi. Zato
nadaljevanje uvodnika namenjamo pojasnilom v zvezi z
interno maturo pri zgodovini. Zna~ilnosti internega dela
mature iz zgodovine so opisane v Predmetnem izpitnem
katalogu za splosno maturo iz zgodovine 200Z Na temo
internega dela mature iz zgodovine pa je 16. in 23. marca
2006 potekal tudi seminar z naslovom Zgodovina na
maturi - interni del. Novost, ki jo prinasa interna matura,
je velik poudarek na delu z zgodovinskimi viri. Zato je
treba pri pripravah na interno maturo dijake se posebej
usposobiti za dele z zgodovinskimi viri. Za priprave na
interne maturo se zato priporo~a se dodatnih 35 ur, od
katerih se lahko del uporabi tudi za izvedbo ekskurzije, ~e
se aktiv profesorjev zgodovine na soli odlo~i za A + Cvarianto interne mature. Priporocilo 0 dodatnih 35 urah
za priprave na izvedbo internega dela mature je naslovila
na vase ravnatelje tudi Drtavna predmetna komisija za
splosno maturo iz zgodovine. Gradivo za izvedbo
internega dela mature z ocenjevalnimi obrazci in primeri
internih pol pa je objavljeno tudi na spletnih straneh
http://www.zrss.si. predmeti Zgodovina, rubrika Gradivo
za interno maturo iz zgodovine v gimnaziji. S ~Iani maturitetne komisije smo dodatno poenotili se konkretna
navodila za sestavo internih izpitnih pol za izvedbo A- in
B-dela interne mature. Interni del namre~ lahko izvedete
po A + B- ali po A + C-razli~ici. A-del obsega interno
polo iz ob~e zgodovine, B-del interno polo iz narodne

zgodovine in C-del krajso ali daljso ekskurzijo po
Sioveniji. Interne pole A iz ob~e ali B iz narodne zgodovine sestavljate tako, da 0 istem dogodku ali pojavu oz.
temi izberete tri razli~ne zgodovinske vireo Med temi tremi
viri je eden obvezno pisni, preostala dva pa lahko izbirate
med zemljevidi. slikami, grafi, plakati. politi~nimi karikaturami. odlomki iz filmov z zgodovinskim ozadjem,
fotografijami, umetniskimi slikami z zgodovinskim ozadjem, skicami ali statisti~nimi tabelami. Vprasanja na
izbrane tri vire zasnujete tako, da povprasate po umestitvi
v zgodovinski cas in prostor, po pomembnih podatkih oz.
dejstvih, da na temelju teh podatkov in dejstev ter na
temelju predznanja dijaki v odgovorih zgodovinske
dogodke in pojave primerjajo, utemeljujejo in oblikujejo
samostojne zaklju~ke. Kakovost odgovorov to~kujete s
pomo~jo opisnih kriterijev v ocenjevalnem obrazcu, ki ga
najdete na navedeni spletni strani. A-del prinese 10 to~k,
pray tako B-del 10 to~k, skupaj torej 20 to~k.
Poudarjamo, da kakovost odgovorov to~kujte s pomocjo
opisnih kriterijev na ocenjevalnih obrazcih in ne to~ku
jete vsake naloge posebej. Cas za resevanje interne pole
A oz. B je skupaj 45 minut oz. dvakrat po 22.5 minute.
Ce pisete Ie polo A, dijaki torej pisejo 22,5 minute, Cdel - ekskurzija pa se izvede v skladu z vasim na~rtom.
Ekskurzija je lahko krajsa v okolico sole ali po domacem
kraju oz. regiji ali daljsa po Sioveniji. Aktivnosti dijakov
ocenjujete s pomocjo opisnih kriterijev na ocenjevalnem
obrazcu za interni del C - ekskurzija. Do pet to~k lahko
dijaki zberejo s pripravo na ekskurzijo, ki obsega zbiranje
podatkov in gradiv za predstavitev izbrane teme in za
pisanje referata. Naslednjih pet tock pa lahko zberejo z
aktivnostmi na sami ekskurziji. ki obsegajo predstavitev
vsebine referata, v nadaljevanju pa tudi odgovore dijaka
na vprasanja profesorja 0 temi referata ali 0 celotni
ekskurziji. lahko pa dijak napise tudi poro~ilo 0 ekskurziji ali resi delovni list. Pri aktivnostih na ekskurziji torej
zadostujejo ie odgovori na vprasanja profesorja in ni
nujno zahtevati se porocila in delovnega lista. Presoji profesorja je prepusceno, ali bode zadostovali Ie odgovori
na vprasanja na temo referata oz. ekskurzije ali pa bo
zahteval se poro~ilo ali tudi delovni list. Tudi A + Crazli~ica skupaj prinese 20 to~k. Zelimo, da bi priprave in
izvedba internega dela mature iz zgodovine potekale
mimo in uspesno.

Vilma Brodnik, odgovorna urednica
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Dunja Dobaja, Institut za novejso zgodovino

V

Ljubljani

Podoba zenske V slovenskem
katoliskem casopisju med drugo
svetovno vojno*
Podoba tenske v omenjenem obdobju je predstavljena s pomot jo me~tanskih tasopisov (glavni poudarek je
na Ljubljanski pokrajini) iz obdobja 1941 do 1945, ki
pogostokrat posvetajo pozornost tudi tenski. Casopise,
kOI so Vigred, lena in dom, Gospodinja, Kmetka tena,
lahko imenujemo tensko tasopisje. Najdlje - in sicer od
leta 1923 do leta 1943 v Ljubljani - od leh je izhajala
Vigred: splo~no dekli~ko glasilo, od leta 1930 tenski list.
Leta 1944 se je zdrutila v Vigred-Vestnik-Prosvetn i delavee. Prva odgovorna urednica je bila Zvona Primec, od
1928 Pavia Melihar, od 1929 pa Zora Potenel. lIustrirana revija za slovensko teno, od 1935 revija za slovensko
teno lena in dom, je izhajala v Ljubljani od leta 1930 do
leta 1941. Prva odgovorna urednica je bila Erna Podgornik, od 1935 pa Rija Podkrajsek. Prva tenska strokovna
revija se je pojavila leta 1929 in bila na Siovenskem navzota vse do konca ~estdeselih let. To je bila strokovna
revija za babice Babiski vestnik. Drugi Slrokovni tasopis
so si leta 1931 omislile gospodinjske pomotnice in ga
poimenovale po svojem poklicu. Leto kasneje so gospodinje dobile Se en strokovni list - Gospodinja, ki ga je izdajala Zveza gospodinj. Izhajal je v Ljubljani do leta
1942. Prva odgovorna urednica je bila Albina Traven, od
1933 Anica Kropivnik. Cez pet let so svoj strokovni tisk
dobile kmetice, to je bila Kmecka tena: strokovni list za
kmetko gospodinjstvo: glasilo lenske kmetke zveze in
Zveze absolventk kmetijsko-gospodinjskih sol. Izhajala je
v Mariboru od lela 1937 do lela 1941. Odgovorna urednica je bila Kristina Prijalelj. Zenske so, seveda, strokovne
tlanke objavljale sarno v okviru tipicno tenskih poklicev,
ki so jih razumeli kot podaljsek tenskih domatih funkcij.
Da bi lahko razumeli podobo ienske, kOI jo posreduje
mestansko tasopisje med drugo svetovno vojno, je treba
prelistali tudi tasopisje s konca tridesetih let, saj so bile v
tern obdobju tene in deklela zelo dejavne. Vojna je to dejavnost kasneje sicer ovirala, ne pa povsem prekinila.
Ob prebiranju mestanskih casopisov iz obdobja 1941
do 1945 je opazno, da je njihova skupna znatilnost, kar
se tite teme tenska, neprestano opozarjanje na njeno
,pravo· bistvo, na to, da se mora tenska zavedati svojega
poslanstva, ki ji ga nalaga krstanstvo. Velja navesti sarno
.
I

2

enD izmed mnogih misli iz tasopisa Bogoljub, ki se nana~ajo na vlogo ienske: .Srce vsake drutine je mari. Ce je

srce zdravo, je rudi osrali organizem ~e polen tivljenja, ce
srce odpove nasropi smrr. Podobno je z marerami dobre,
verne marere: dobre, verne drutine; zanikrne, nekr~tanske
marere: zanikrne, nekr~tanske drutine.«1
Druga sralnica, ki jo je mot zaslediti v me~tanskem tasopisju, je neprestano opozarjanje na nevarnost .brezboinega komunizma" ki naj bi razvrednotil pravo bistvo tenske.
Pri predstavitvi podobe tenske iz obdobja 1939 do
aprila 1941, se pravi tik pred drugo svetovno vojno, bo
poudarek predvsem na katoli~kih tasopisih Vigred, Kmetka tena, Gospodinja, Bogoljub, Na~a drutina ter Vestnik
Prosvetnih zvez v Ljubljani in Mariboru, v drugem delu pa
na tasopisih Siovenec, Domoljub, Drutinski tednik, Jutro,
Sloven ski narod in reviji Siovensko domobranstvo.
Pri predstavitvi tasopisnih porotil 0 delu tenskih fa~is
titnih organizacij je upo~tevan tudi liberalni dnevnik Jutro.

Cilavna zenska poklica sta
materinstvo in gospodinjstvo
Tako misel lahko preberemo v reviji Vigred v tlanku z
naslovom Gospodinja in marerinska vzgoja 2 To naj bi
bila tista dva lemeljna tenska poklica, ki nudita teni najvet veselja in srete. To naj bi bili dYe od Stvarnika prejeti nalogi.
Torej, mila, Ijubezni polna mati, s katere obraza odseva
ena sarna sreta, veselje. V lesni zvezi z malerinstvom je
gospodinjstvo. Ljubezen do drutine narekuje teni, da vse
svoje sposobnosti posveta gospodinjstvu, saj je od dobre
gospodinje v veliki meri odvisna sreta celotne druiine.
Gospodinjstvo ima zelo obsiren delokrog, saj se od gospodinje zahteva, naj bo dobra kuharica, Sivilja, perica, sobarica, bolniska streinica, negovalka in vzgojiteljica. Glede
na to je v omenjenem tlanku poudarjena pomembnost
gospodinjske in materinske izobrazbe. Na tern podrotju je
veliko storila predvsem Siovenska krStanska tenska zveza
v Ljubljani (SKIZJ. ki je prirejala po deteli gospodinjske te-

Clilnek je bi/ Y obsetnej$i obliki in pod istim nilsfovom objdv!jen tud; v ( ilsopisu Kronikd, {emik 52, feto 2004, ~t f, SIr. 91 - /06_
Bogoljub,
mare( 19 42, su. 119.
Vigred, XVII, I. Z 1939. Sir. 263-2 65.

xxxx.
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caje, v katerih so dekleta dobila potrebno znanje 0 prehrani, kuhi, sivanju, higieni, negi in prehrani dojencka.
V Vestniku Prosvetnih zvez 3 so objavili, da je Zveza
pripravila naslednja predavanja: Nacelna srran v iivljenju,

lepo vedenje, organizacija, hraniloslovje, poselska in 50cialna zakonodaja. Zveza je organizirala tudi strokovnoizobratevalne tecaje za slutkinje, zdravstvene tecaje, ki so
tecajnice seznanjali z nego bolnika v domaci hisi, s prvo
pomocjo, z nego dojencka, jih poucevali 0 higieni tene
in 0 nalezljivih boleznih. Taki tecaji so potekali po vsej
510veniji, ne samo v Ljubljani. V reviji Vigred so zapisali
tudi stevilo udeletenk na vseh zdravstvenih tecajih 2270 4 Za se vecjo uspesnost zdravstvenih tecajev je Zveza izdala tudi knjitico Higiena iene in higiena hise.
Namen gospodinjskih tecajev, ki jih je prirejala 510venska krscanska zenska zveza, je bil, da dobe tene in
dekleta smisel za red in snago v domaci hisi, da se navadijo razumno in skrbno gospodinjiti, da bo v domovih
vee domacnosti, srece in zadovoljstva. s V gospodinjskih
tecajih so poucevali verouk, lepo vedenje, zdravstvo, drtavoznanstvo, splosno gospodinjstvo, racunstvo, sadjarstvo, vrtnarstvo, mlekarstvo, sivanje, kuhanje.
Med zelo vatne naloge njenega socialnega programa
sodi skrb za revne porod nice na dezeli in one, ki pridejo
v Ijubljansko porodnisnico. Ce zdravnik izjavi, da je prisla
kak dan prezgodaj, trpi taka porodnica najvecje muke, ker
zaradi pomanjkanja prostora v bolnici ne more na porod
cakati, na pot nazaj pa ne upa. Zenska zveza ima te izdeIan nacrt za ustanovitev zavetisca oziroma cakalnice, kjer
bi porodnice pod nadzorom zdravnika v miru pocakale,
ko nastopi potreba, da bi bila sprejeta v porodnisnico.
5tarostno zavarovanje slutkinj in kmeckih poslov je
najvatnejse vprasanje, ki ga je nujno treba resiti. Znano je,
da so kmecki posli in slutkinje na starost navezani na pomoe dobrih Ijudi in karitativnih ustanov ter si od svojega
piclega zaslutka niso mogli na starost kaj prihraniti. Zato
naj Zenska zveza z Delavsko zbornico in vsemi drugimi ustanovami, ki se bavijo s temi vprasanji, sodeluje in stavi
primerne predloge. V industrijskih krajih in v mestih naj
oblastva ne dovole, da bi bili nocni lokali ob sobotah, ko
dobe delavci pia co, vso noc odprti. Motje in sinovi zapravljajo v takih lokalih najveckrat zaslutek, tena in otroci pa iive v pomanjkanju. Zenska zveza naj na merodajnih
mestih posreduje, da se pijancevanje in lahkomiselnost,
veseljacenje v sedanjih resnih casih najbolj omeji. 6
Velika skrb se posveca predvsem dekletu, ki bo nekoc
prevzelo vlogo matere in stem vzgojiteljice otrok. V zvezi stem je treba omeniti Zvezo dekliskih krotkov (ZDK),
ki je svoje clanice vzgajala v duhu spostovanja krscanskih
vrednot. Osnovna misel te dekliske skupnosti je vkljucevala: katolicizem in slovenstvo.
J
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Prva naloga deklet je priprava na drutinsko zivljenje.
5voj najvecji prispevek drutbi bo dekle dalo z dobro
vzgojo svojih otrok. To je, da bode spostovali verska naeela in se zavedali svojih korenin.
Zelo pomembna naloga dekleta je slutba Cerkvi v
laicnem apostolatu. Dekle naj bi povsod, kjer je mogoce,
sirilo krscanska naeela in stem prispevalo k preprecevanju sirjenja novih idej, v prvi vrsti »brezbotnega komunizma., ki ustvarja duhovno krizo in teli razvrednotiti drutino kot osnovno celieo.
Glede na to, da je prva naloga dekleta priprava na
drutinsko tivljenje, je Zveza dekliSkih krozkov vzgoji deklet za sluzbo v druzini posvecala posebno pozornost. V
stevilnih predavanjih se je poudarjal velik pomen drutine.
Tu so dekleta dobila tudi navodila, kako se je treba pripraviti, kajti glavni cilj so vzorne katoliske drutine. Toda
meseansko casopisje opozarja pred nevarnostjo propadanja drutin, kajti vedno bolj prod ira med Ijudi zlo, .bela
kuga« (to je odprava plodul, ki ga je sprotilo sirjenje
.brezbotnih idej« in je nevarno zlasti za obstoj malega
slovenskega naroda. Zato je navzoc strah. Kaksne bode
drutine prihodnosti, je veckrat postavljeno vprasanje. To
je bil cas, ko se je pripravljala uzakonitev locitve zakoncev, kar je izzvalo mocno ogorcenje v katoliskem casopisju. Napovedi so zelo erne, kar je zlasti mogoce obcutiti v
easopisju v casu druge svetovne vojne.
Z iskanjem vzrokov za propadanje drutin se je ukvarjala Krista Hafner v clanku Delavska druiina, objavljenem
septembra 1939 v Vestniku Prosvetnih zvez? Po mnenju
avtorice naj bi bila vsa miselnost tedanjega casa drutini
nasprotna in naj bi jo rusila v njenih temeljih. Krivca vidi
v liberalizmu, ki naj bi zagovarjal svobodo tako na gospodarskem kot duhovnem podrocju. Nobene ovire ni bi10, clovek je bil, po njenem mnenju, prost vseh spon.
Po mnenju katoliskega easopisja bi bilo mogoce resiti drutino na vee nacinov. Kot prvo naj bi drtava v svojih
zakonih priznala nelocljivost zakona in drutini z zakonom
priznala njeno naravno pravico, da Ie ona odloca 0 vzgoji svojih otrok. Tisk in vse tiste ustanove, ki imajo vpliv na
javno mnenje, se morajo, kot piSe Krista Hafner, postaviti v slutbo te velike naloge. Clovek ne more biti po polnoma svoboden. Zanj veljajo zakoni, ki ga vetejo na 80ga in po njem na clovesko druibo. Ljudje naj bi zopet
iskali utehe in veselje doma med svojci in ne zunaj v javnosti med tujimi Ijudmi. Avtorica pa obenem poudarja,
da mora tudi moderno gospodarstvo zaceti ceniti cloveka bolj kot blago, priznati mora druiino, njene zakone,
njene potrebe. Dati mora delavcu taksno placo, da bo
lahko pretivljal z njo sebe in svojce in ne bosta niti tena
niti otrok, dokler je se mladoleten, prisiljena hoditi za zaslutkom. 8
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Torej, lenin delokrog je v prvi vrsti v domu in druiini.
Pomembno je, da prepreCi vse, kar bi moglo njeni drulini Ikodovati. S tiskom prihaja v dom vrsta novih idej, ki
so nevarne drulini. Zato lahko v Clanku z naslovom lena
in risk preberemo, da mora iena temu . tihemu in skritemu sovrainiku. zastaviti pot in mu prepreCiti, da pride v
hilo. Avtorica Lebarjeva priporoCa, da se mora lena zanimati za knjige in Casopise ter si sama ali pa s pomocjo
zanesljivih svetovalcev ustvariti pravilno mnenje 0 knjigah
in Casopisih. 0 vseh mora vedeti, kaklno stalilCe zavzemajo glede vere in morale. Ko iena spozna, katere knjige
in kateri casopisi bi v tem oziru lahko Skodovali, mora za
svoj dom postaviti pravilo, da taklen Casopis in takSna
knjiga ne sod ita v hilo.9
To je cas, ko je le navzoc ienski list. Ta je tisti, ki zanjo izbira ter prinala na dom vse, kar rabi za pouk in razvedrilo, za zabavo in pomoC. Pomaga ji pri vzgoji in gospodinjstvu, pri roCnem delu in vrtnarstvu, pri iivinoreji,
sadjarstvu in mlekarstvu z dobrimi nasveti. PouCuje jo 0
zdravstvu, pravilnem obnasanju in razumevanju sveta ter
jo uvaja v pravo razumevanje sodobnosti. Vsaka lenska,
bodisi preprosta lena ali intelektualka, delavka ali uradnica, slulkinja ali gospodinja, cuti nujno potrebo po duhovni hran i, ki ji jo za njeno zanimanje prinala njen list.
Ze ienska zavednost naj bi zahtevala, da ima vsaka lena in dekle naroCen svoj list in ga res tudi bere. Za iene
in dekleta na podelelju so izdajali Casopis KmeCka lena
(izhajal od februarja 1937 do marca 1941), v katerem je
moC zaslediti pozive kmeckim dekletom, naj ostanejo
zvesta svojemu stanu, saj je beg kmeCkih hCera z deiele v
veliki meri sokriv, da krepki kmecki stan vedno bolj izginja.
KmeCki stan potrebuje delovna, neustralna, zdrava dekletao Kmecki stan je, po besedah Marice Berce - Vrabic, avtorice Clanka Nasa bodocnos[' matica drugih stanov, iz katere rastejo in Crpajo livljenje vsi drugi stanovi. 'O
Pomembnosti svojih korenin bi se mora le zavedati tudi
kmeCko dekle, sa j, kot poudarja avtorica omenjenega sestavka, vse veC kmeckih deklet sili v mesto. KmeCko dele
jim je preumazano, lesen kmecki dom premalo. V mestu
posta nejo taklna dekleta, .kelnarce., .pomivalke., .kuhariceo itd. Kaj postanejo najveCkrat kmeCka dekleta v mestu,
se spraluje M. Berce - VrabiC: »Gospodicne s priseriienimi

lasmi, klobuckom, svileno cundraseo obleko, Z lakaseimi
najveckrae posvedranimi ceveljCki, pudrane ied. "
Za gospodinje v mestu so tiskali glasilo z naslovom
Gospodinja - glasilo Zveze gospodinj (izhajalo od ma rca
1932 do aprila 1942). Ce prebiramo omenjeni easopis iz
obdobja do konca tridesetih in v zaeeteku Itiridesetih let,
vidimo, da si je Zveza gospodinj posta vila pomembno
nalogo. Zgradili naj bi Dom gospodinj, ki naj bi bil predvsem zatoeilee osamljenih, vdovelih lena, ki nimajo lastnih dohodkov. Te naj bi bile v domu preskrbljene s hra9
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no, stanovanjem in postrelbo. Dom naj bi bil tudi zatoCilCe materam z otroki, ki so se znalle v stiski. Potrebo po
gradnji Doma so utemeljevale stem, da je mesto S svojimi socialnimi in stanovskimi razlikami ubilo socialni Cut
melCana. Ljudje v mestu so postali odtujeni, stanovalci
ene hile se ne poznajo. Zato je Zveza gospodinj le delovala kot Dom gospodinj v malem. Sprejemala je gospodinje, matere ne glede na stan in poklic. Prirejala je prireditve, ob katerih so se lene razvedrile in vsaj za trenutek
pozabile vsakdanje skrbi. Zveza je organizirala tudi poucne ekskurzije in tako skrbela za medsebojno drulenje lena. Ekskurzije so imeli vsak mesec. Gospodinje so si npr.
ogledale tovarno Saturnus, obiskale tovarno Peko v TriiCu, odlle v Polhov Gradec, kjer so si ogledale cerkev sv.
Petra. Prirejali so celodnevne drulinske izlete, npr. v Vrbo
in si spotoma ogledali Ie Zavratnikovo tovarno Cokolade
v Lescah.
V okviru Zveze so gospodinje priredile razstavo slovanskih narodnih vezenin, za veliko noe so priredile razstavo . Za mlade matere., s katero so nazorno pokazale
mladim materam, kako naj povijajo in oblaCijo svojega
otroka. V okviru Zveze sta delovala tudi trini in gospodarski odsek. V glasilu Gospodinja so vsak mesec objavljali
trlna poroCila, iz katerih je bila razvidna cena livljenjskih
potreblCin. Gospodarski odsek pa se je zanimal za vsa
gospodarska vpralanja, ki se ticejo gospodinje, kot so
npr. podraiitve, navodila za zdravo uporabo sadja, preskrba Ljubljane z mlekom in podobno.
Glasilo Gospodinja je s svojimi prispevki posveCalo
veliko pozornost pololaju tovarnilkih delavk, ki so po stevilu prevladovale in so bile izpostavljene velikim naporom.
Pray ti napori pa so bili vzrok za porast Itevila lenskih
obolenj in smrtnih primerov, ki jih je povzroCala jetika. V
sestavku z naslovom .livljenje tovarniske delavke. 12 beremo, da se neprestano zmanjluje tudi rodnost delavske iene, zlasti pa moinost roditi zdrave otroke, spriCo napora
na delavnem mestu in nato Ie doma. Kar se tiCe zalCite
iene na delovnem mestu, naj bi pri ieni strogo omejili starostno dobo za zaCetek dela. Enako je treba omejiti delovni Cas in popolnoma prepovedati noCno dele kakor tudi
vsako drugo delo, ki oCitno Ikoduje materinstvu ali ienskemu organizmu. Taka prepoved pa naj bi se vrlila sporazumno z zdravniki in predstavniki delavskih organizacij,
zlasti pa v sporazumu s samimi delavkami. V Casu nosecnosti naj bi imela lena prilolnost, da delo izvrluje sede in
ima reden zdravnilki nadzor. Sest ted nov pred porodom
mora dobiti dopust. Ce je Ie mogoCe, se mora porod izvrSiti v porodnisnici pod zdravnilkim nadzorstvom. Po porodu mora slediti najmanj lest ted nov dopusta, ki mora
biti z zakonom zagotovljen in strogo nadzorovan, da se
materi ni treba bati odpusta. Delodajalec ne sme odpustiti lene zaradi noseCnosti. Za vsakega otroka naj se druii-
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ni ali materi izplaca doklada. V casu dojenja morajo imeti matere - delavke dovolj pocitka za dojenje. Zato ima
vsaka tovarna sobo za dojenje, vecje pa otroske jasli. Za
vecje delavske otroke naj bi poskrbeli z otroskimi vrtci in
zavetisci v vseh delavskih krajih. '3
V predvojnem mescanskem casopisju je stalno navlOc
strah pred novimi idejami in propadanjem druzine. Veckrat lahko preberemo, da kultura in civilizacija dotivljata
krilO, da gre za duhovno krizo clovestva. Vse to naj bi bila posledica brezbostva, ki naj bi ga sprotil pojav svobodomiselne struje (materializem). Ta struja, ki je odvracala
clovestvo od Boga in Cerkve, pa se je, kot lahko beremo
v Vestniku Prosvetnih zvez, razdelila v dYe smeri: v liberalni kapitalizem in marksisticni socializem. Obe smeri naj
bi bili vladavina materije in vodili v diktaturo: liberalizem
v diktaturo financ, kartelov in trustov, marksizem pa v diktaturo proletariata, ki je dejansko Ie diktatura nekaterih
voditeljev nad brezpravno mnozico delovnega Ijudstva. '4
Papet Pij XII. je v okrotnici Summi Pontificatus resitev
za posameznike in vso druzbo videl v vrnitvi pod zakon
Kristusove Ijubezni in resnice, torej v vrnitvi Boga v javno
tivljenje. Ze leta 1937 je izdal okrotnico 0 brezbotnem
komunizmu. V casopisu Bogoljub je posredovan povzetek
bistva te okroznice. Tako naj bi komunizem napadal vse:
clovesko dostojanstvo, svetost druzine, red in varnost v
driavi, predvsem pa religijo, saj bije odkriti in organiziran
boj proti katoliski Cerkvi. Komunizem je, kot beremo, materializem. Zato zanika vse, kar je v cloveskem tivljenju
nematerialnega, duhovnega. Komunizem zanika zakon, ki
je zakrament. Zanj je zakon zgolj svetna zadeva. Molitev
in pokora naj bi bila najmocnejse orotje lOper ta .krivoverski, nauk. Papet se v omenjeni okrotnici obraca h Katoliski akciji, od katere pricakuje posebno pomoc tudi v
boju proti komunizmu. Prvi cilj Katoliske akcije je pray
borba za Boga, za gospostvo Kristusa Kralja v celotnem
tivljenju. 's
Od 25. do 30. julija 1939 je v Ljubljani potekal kongres Kristusa Kralja, ki se je ukvarjal pray s temi problemi
sodobne drutbe. Kongres je opozoril svet na duhovno
krilO, izvirajoco iz vedno vecjega razkristjanjenja. Zato je
potrebna verska obnova.

nOd Ijudi hocemo samo
lojalnost in vestno deloee
Ob prebiranju mescanskega casopisja iz obdobja italijanske okupacije je razvidna teznja italijanskega okupatorja, da prebivalstvo Ljubljanske pokrajine preprica v
»posebno poslanstvo, Italije kot zascitnice kulture, vere,
1'3
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malega cloveka. Med poglavitnimi cilji italijanskega okupatorja v Ljubljanski pokrajini sta bila italijanizacija in fasizacija slovenskega naroda. Ze kmalu po italijanski zasedbi Ljubljanske pokrajine so bile ustanovljene
pomotne organizacije fasisticne stranke (Fasisticna nacionalna stranka - Partito Nazionale Fascistal, med katerimi
sta bili tudi dye tenski, in sicer kmecke gospodinje ter delavke in gospodinjske pomocnice. Prvo je vodila sekretarka Ariella Rea in drugo sekretarka Giorgina Furla.ni. Kot
pomotna organizacija fasisticne stranke je bila ustanovIjena tudi delavsko fasisticna organizacija Dopolavoro (Po
delul, ki je bila namenjena delavstvu. Pod vodstvom fasisticne stranke naj bi spodbujala kulturno, sportno in zabavno dele delavcev po opravljenem vsakdanjem delu. '6
(Ianek v casniku Siovenec PlYa priredirev Dopo/avora
v Ljub/jani'7 in sestavek v Jutru z naslovom 500 dek/er iz
deserih pokrajin je v nede/jo nasropi/o na priredirvi Dopo/av~ra na sradionu sta porocala 0 istem dogodku, 0
prvem tenskem atletsko-telovadnem nastopu na Stadionu, ki ga je priredila Narodna ustanova Dopolavora za
Julijsko krajino s sodelovanjem pokrajinskega Dopolavora iz Ljubljane. Dejansko je bila to velika sportno-zabavna prireditev, pri kateri so nastopali zenski dopolavoristieni oddelki iz desetih pokrajin, med njimi najvee iz
sosednjih, priSle pa so tudi tenske iz Vidma, Milana, Torina, Brescie, Vicenze in Benetk. Prireditve se je poleg vee
visokih funkcionarjev Dopolavora udelezil tudi visoki komisar Grazioli. Zbrane clanice Dopolavora je nagovoril
glavni tajnik Dopolavora dr. Gatti in poudaril, kako pomembne so naloge, ki jih ima v tej vojni italijanski narod.
Po njegovem mnenju gre za borbo civilizacije proti barbarstvu. Italija naj bi bila tista, ki se bori proti rusilcem
treh temeljev, na katere se ze stoletja opira svetovna kultura: Bog, Domovina, Drutina. '8
Otji otvoritveni sveeanosti je sledila svecana izroeitev
prapora za pokrajinski Dopolavoro v Ljubljani, ki ga je
prineslo na stadion posebno odposlanstvo iz pokrajine
Aquila, okrog 20 tena v narodnih nosah. Prapor je imel
na prvi strani driavne barYe, na drugi strani pa Ijubljanske
mestne barYe in mestni grb in je imel napis »Dopolavoro
v Ljubljani«. Sledil je sportni spored atietinj.
Konec avgusta leta 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena fasisti ena organizacija Zenski fasij (Fascio femminile). V
njenem okviru sta bila ustanovljena dva odseka. Prvi je bil
namenjen kmeckim gospodinjam. Njegova naloga je bila
pospesevati moralno vzgojo kmetic ter skrbeti za njihovo
socialno in tehnicno napredovanje. Tako je odsek pod piral zdravstveno vzgojo narascaja in pomagal kmeticam s
stevilnim narascajem. Poudarjal je prednost kmeckega tivIjenja in hkrati opozarjal na skodljiv pojav preseljevanja v
mesto. Pospeseval je strokovno vzgojo kmetic. Doloceno
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je bilo, da se v vsaki kmet ki obtini ustanovi obtinski odsek, v katerega so se lahko vpisali kmetice, najemnice in
posli, ki so bivali v obtinah in pripadali druiinam kmetkih
posestnikov, najemnikov in kmetijskih delavcev. Najniija
starost za prostovoljni vpis je bila 21 let. Porocene iene so
se lahko vpisale, tudi preden so dosegle to starost. Za
sprejem pa niso mogle zaprositi iene judovskega porekla.
Drugi odsek je zdruieval delavke v tovarnah, na domu
in v gospodinjstvu. Njegove naloge so bile pospesevati
moralno vzgojo delavk z namenom, da skupno z upostevanimi sindikalnimi organizacijami izboljsuje strokovne in
domate zmoinosti. Odsek je s posredovanjem pri pristojnih uradih olajseval namestitev delavk, vpisanih v odseku, nudil je pomot in pomagal pri namestitvi gospodinjskih pomocnic. Tudi tu je bila dolotena kot najniija
starost za vpis v odsek 21 let.
Oba odseka sta imela vsak svoj prapor, clanice so dobile posebne clanske izkaznice, posebne trikotne rute, ki
so jih nosile na zborih, in kovinski znak, ki naj bi ga nosile na obitajni obleki. Po podatkih iz tasopisa Siovenec
se je v vsej Ljubljanski pokrajini do zatetka leta 1942 vpisale v odsek za kmetice 1900 tlanic. '9
Zenski fasij v Ljubljani je bil zelo dejaven na socialnem podrot ju. Tako je moralno in gmotno podpiral najrevnejse iene in matere. Na praznik matere in otroka 24.
decembra 1942 je razdelil 264 denarnih nagrad, 13-letni siroti, ki je ostala brez sorodnikov, pa je zagotDvil vzgojo v primernem zavodu. Vetkrat je posredoval na prosnjo
iena, ki so teiko takale vrnitve svojih mot iz vojnega
ujetniStva. Pomagal je delavskim drutinam, ki so ostale
brez strehe, in drutinam, ki brez lastne krivde niso mogle
platati najemnine. (Janice so na praznik sv. Treh kraljev
razdelile malim bolnikom in bolnicam v splosni bolnisnici priblitno 200 igrat: avtomobilov, vozickov in puntk.
Zenski fasij pa je obdaroval tudi otroke v beiigrajskem zavetistu, kjer je razdelil igrate in obleko.
Kako je italijanski okupator vplival na preproste slovenske delavke, nam nazorno kate tlanek z naslovom
Nagrade delavkam - materam. Konec novembra 1941 je
v domu fasisticne organizacije Zenski fasij v Erjavcevi ulici v Ljubljani potekala slovesnost, na kateri je bilo obdarovanih 43 revnih delavk - mater iz raznih tovarn v LjubIjani in bliinji okolici. Delavke so obdarovale clanice
Zenskega fasija. Njegova voditeljica gospa Ida De Vecchi
je v govoru poudarila, da je, potem ko je Duce vzel vodstvo italijanskega naroda v svoje roke, bilo povelicano tudi delo tene ter je iena v fasistitni Italiji zavzela tisto vatno mesto, ki ji pripada. 20
Omenjena slovesnost je bila ena od stevilnih proslav
fasisticne stranke, s katerimi je ta telela povelicevati zvestobo do dela. Duce je bil tisti, po tigar navodilih je scranka delovala. Delo naj bi bilo tudi trdna vez med slovenski19
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mi in italijanskimi delavkami, med Ljubljansko in ostalimi
driavnimi pokrajinami. Voditeljica Zenskega fasija De Vecchi je svoj govor zakljucila z naslednjimi besedami: .Najbolj~im in najvrednej~im je Duce dolocil nagrade, ki se
bode danes v tej hW prvic razdelile. To so nagrade za
zvesto in utrudljivo delo. Danes bo razdeljenih 43 nagrad
in poslej se bode defile ysako leto. Ko se boste vracale na
svoje domove in v syoje tovame, povejte svojcem, tovari~icam in tovari~em, da ste bile med fa~isticnimi tenami, ki
cutijo z vami in ki yam hocejo samo dobro. « 21
Sledil je govor podtajnika Narodne fasistitne stranke
za Ljubljansko pokrajino Giorgia Gattia, ki je poudarjal
velike koristi, ki jih ima Ljubljanska pokrajina od svojega
sedanjega polotaja. Italijo vidi kot .zascitnico slovenskega naroda«, saj naj bi bila Italija tu kot zastopnica civilizacije. Poudaril je, da ieli biti fasi zem vedno blizu delovnemu Ijudstvu, mu teli pomagati ter od njega ne zahteva
nit drugega kot lojalnost in zaupnost. Tako se, po njegovern mnenju, fasizem ne bori proti boljsevizmu iz koristoIjubja, temvec iz nat elnih ozirov. Boril naj bi se za to, da
resi pred to nevarnostjo tlovestvo, delovno Ijudstvo in tudi Siovence. V nadaljevanju svojega govora je slikovito risal trpljenje italijanskih mater in iena, katerih sinovi prelivajo kri po bojistih. Siovenske matere in iene naj bi bile
hvalezne Italiji, ki jih je obvarovala taksnega trpljenja. Zato je svetoval vsem delavkam, vsem slovenskim materam,
da skrbno pazijo na svoje otroke, da se ne bi okuiili od
brezboinega komunizma, ki. kot trdi, lahko uniti vse to,
kar Siovenci danes imajo. Delavke je zato opozoril. da se
je treba temu zlu zoperstaviti. Po navodilih Duceja naj bi
narodna fasistitna stranka povsod najtesneje sodelovala
z narodom, posebno z delovnim Ijudstvom. Tako je bil za
24. december predviden v vsej pokrajini dan mater in
otrok. Tega dne naj bi, po besedah Gattia, stranka razdelila med siromasne slovenske matere in njihove otroke
250.000 lir, da bi lahko dostojno praznovali bOiitne
praznike. V Ljubljani naj bi tudi odprli Ijudsko kuhinjo, v
kateri bi vsak dan dobilo brezplatno hrano 450 revetev.
Zakaj fasisticna stranka vse to dela? Po zatrjevanju njenega podtajnika ne dela tega zato, da bi potem od Ijudi kaj
zahtevala. Od Ijudi hote sarno lojalnost in vestno delo.
5pomladi 1941 je bila na pobudo visokega komisarja
za Ljubljansko pokrajino ustanovljena Pokrajinska zveza
za zastito mater in otrok. V njen delokrog je sodilo ustanavljanje kuhinj za siromasne nosece in siromasne dojete matere; ustanavljanje materinskih in otroskih posvetovalnic; ustanavljanje razdeljevalnic mleka, moke in drugih
iivil za siromasne otroke, ki jih matere ne morejo dojiti;
spravljanje nepriznanih nezakonskih novorojenckov v sirotisnice ali v sprejemalisca. Zveza je skrbela tudi za nadlOrovanje obstojetih zasebnih in javnih ustanov za pomot materam in otrokom 22
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Okupator je na Siovenskem nasel pomembno oporo
v Ijubljanskem meseanskem tisku. Osrednji dnevniki in
drugi manjsi Iisti so vso okupacijo povelieevali okupatorja in zagovarjali mirno soiitje z njim. Osrednji meseanski
easopisi so na svojih straneh napadali narodnoosvobodilni bOj, hvalili italijanski fasizem in kasneje nemski boj
proti boljsevizmu in zidovstvu, propagirali fasistiene pomozne organizacije. Ce bi verjeli casopisju iz aprila 1941.
je bilo vse mirno, zivljenje je steklo po ustaljenih tirih. Z
dejstvom, da so Siovenci v tern mesecu izgubili svojo drzavo in da so jo okupatorji razkosali, je easopis opravil
mimogrede in zelo na kratko - ukinil je rubrike iz Celja
in Maribora, kakor da teh krajev in Ijudi ni vee.
Poleg porocanja 0 zenskih delih v fasistienih organizacijah je moe v osrednjem meseanskem easopisju iz obdobja italijanske okupacije zaslediti tudi vsakdanje . zenske elanke •. Da se tudi v vojnem easu posveea skrb telesni
kulturi tenske, nam pricajo trije elanki: 0 posebnostih in
nalogah tenskega sportap Tudi tenska naj goji sporfl4
in Gaspadinja in span 2S
Zen ski sport je bil pri nas, po mnenju piscev teh elankov, se vedno v povojih, saj se se niso nasli Ijudje, ki bi
se lotili vprasanja »zenska in sport' 5 potrebno Ijubeznijo in zadostnim strokovnim znanjem. Veliko deklet je bi10, ki so kazale veselje do sporta. Potrebno bi jih bilo Ie
organizirati.
Druga dva sestavka poudarjata pomen telesne kulture,
saj sta od zdravja posameznika odvisna volja za dele in
veselje do zivljenja, kar je zlasti pomembno v vojnem casu. Ker so bile zenske moeno zaposlene z drugim delom,
jim obieajno ni ostalo easa, da bi se lahko posvecale tudi odmoru in telesnim vajam. Tako naj bi se postopoma
pojavljale pri njih telesne in dusevne teiave. Zdravilo proti takim pojavom naj bi bilo nekaj sporta. To velja tako za
mlajse kot starejse gospodinje.
pomembnosti druzine je v casniku Siovenec veekrat
pisal Narte Velikonja. Omeniti velja sestavka .Organizacija drutin,26 in . Za drutina in mladino»Z7 Velikonja je
opozoril, da pojmovanje druzine se ni proniklo v naso
druzbo tako, kot bi moralo, in da Ijudje se vedno ne razumejo, kaj pomeni zdravo pojmovanje druzine za druzboo Spodbujal je k vecjemu stevilu otrok v druzini. Tako
se v prvem clanku sprasuje: »Ali ni danes te ali one matere sram, ee ima vee kakor dva otroka, ker misli, da moda ne dopusti. da jih ima vee?, Zata pravi: .Maram se zavzeti za cast marer z velikim srevilam arrak, maram se
zavzeri za casr nosecih marer., 28 Pray tako obsoja moznost loeitve zakoncev.
Medtem ko se Velikonja sprasuje, ali ni mater sram zaradi vecjega stevila otrok, pa v elanku z naslovom Velika

o

trlVavanje mare,29 zasledimo misel, da v posameznih drzavah castijo matere, ki rodijo castno stevilo otrok, in bodoce matere. Tako je ze v letu 1939 casopis lutro izvedel
akcijo, ki je zbudila med slovensko javnostjo splosno priznanje. Celi vrsti mater najstevilnejsih slovenskih druzin
so bile razdeljene nagrade. Prvo nagrado v znesku 1500
din je prejela Marija Verbancieeva iz Radomerscaka pri
Ljutomeru, ki je rodila kar 19 otrok, od katerih jih je takrat zivelo se 16. Zanimiv je podatek, da je najvisje stevilo
porodov lahko izkazala mati Franciska Rampakova iz
Strmca pri Velenju: 22 rojenih, 13 zivih. Italija naj bi bila,
kar se tice nege otrok in skrbi za zdravje, na prvem mestu na svetu. Italijanski okupator je v Ljubljanski pokrajini
nagrajeval matere z vecjim stevilom otrok.
Od leta 1923 je v Ljubljani delovala Bolnica za zenske bolezni, ki je sluzila predvsem mescankam. Pomisliti
pa moramo, da bi pray matere 5 podezelja najbolj potrebovale pomoc ob rojstvu otrok, ker so bile v glavnem prepuscene podezelskim babicam in ker so zivele v slabih
zdravstvenih razmerah. Kaksne so bile razmere v omenjeni bolnici leta 1941, nam posreduje sestavek v casniku
Siovenski narod z naslovom Lani 1694 porodov v tenski
balnici. V zenski bolnici je bil v letu 1941 manjsi sprejem,
ker ni bilo vee dotoka iz mnogih pokrajin bivse banovine. Tako so leta 1940 sprejeli 2153 porodnic, v letu
1941 pa 1782, torej 20 % manj. Zaradi tega se je sorazmemo za 19 % zmanjsalo stevilo porodov. V tern letu je
umrlo 61 novorojenckov. Umrljivost mater je bila nizka.
Tako je umrlo v bolnisnici pri porodih 5 mater. Po trdityah pisca omenjenega sestavka vojna ni vplivala na porode. Govorilo se je sicer, da so mnoge matere prezgodaj
rodile, ker so se prestrasile, ko je aprila izbruhnila vojna.
Nekateri so tudi trdili, da se poslej rode otroci, ki niso
dovolj tezki. Te govorice naj bi bile neutemeljene. Medtern ko je bila umrljivost mater zaradi samih porodov 50razmerno nizka, je bila tern visja zaradi splavov. Tako je v
letu 1941 umrlo zaradi splavov 10 bolnic. Rak pa je zahteval 6 zrtev. V obravnavanem letu je bilo sprejetih v
bolnisnico 60 zensk, ki so zbolele za to zahrbtno boleznijo. Dovolj zgodaj se jih je prislo zdravit sarno 31. 30
V Ljubljani je deloval tudi Dom za matere in dojencke. V letu 1941 je bilo sprejetih 147 revnih, socialne zascite potrebnih dojenckov, in sicer 43 z materami in 104
brez mater. Nacelno so sprejeli Ie revne nezascitene matere z otroki po porodu. Nudili so jim popolno oskrbo na
drzavne stroske, dokler se otrok ni dovolj okrepil za rejo
v druzini in dokler se ni opomogla mati od poroda. Pogosto matere niso vedele, kam bi se zatekle. Zato so se
jih usmilili ter jih obdrtali v zavodu, dokler niso imele zagotovljene eksistence. Oskrba mater v zavodu je imela

Slo venec, 26. 9. 1941 , Sl 22 6, sir. 3 .
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Slovenec, 6. 4. 1941 , St. 80 , sIr. II.

26 Siovenec, 8. 6. 1941. St. 133, sIr. 5.
27 Siovenec, 22. 6. 1941 , R 145, sIr. 5.
28 Siovenec. 8. 6. 194 1, St. 133, str. 5
29 /Ulro, 27. 7. 1941, s(. 175. SIr. 3.
JO 510 venski niJrod, 10. 1. 1942, St. 7, Sir. 4.
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dvojni pomen; da so znale pozneje pravilno vzgajati svoje otroke in da so posamezne matere laije dobile sluibo
kot pestunje. V zavodu so sprejeli tudi nedonosence takoj po porodu iz porodnisnice, saj bi bili v domaei negi
ti slabotni dojencki iivljenjsko ogroieni. Ce so jim hoteIi resiti iivljenje, jim je bila potrebna strokovna nega in
strokovno usposobljeno osebje. Sprejemali so tudi slabotne in bolehne dojencke, pogosto zaradi bolezni prebavil in motenj v prehrani. Zascite so bili seveda potrebni tudi dojeneki, ki so ostali brez matere in brez primerne
nege. V domu so jih oskrbovali tako dolgo, da so se dovolj okrepili za zunanjo nego. Nato so jih poslali v rejo.
Zavod je prejemal mnogo prevee prosenj, da bi lahko
ugodili vsem. Tako so v letu 1941 oskrbovali na dan po 20
do 24 otrok. Zaposlenih je bilo po 5 oskrbovank. Zavod se
je moral spopadati tudi z denarnimi teiavami. Razumljivo
je, da so tudi v tern zdravstvenem zavodu umirali dojencki,
saj vsem ni bilo mogoce resiti iivljenja. Toda umrljivost je
bila nizka. Tako je v letu 1941 znasala umrljivost dojenckov, sprejetih iz socialnih razlogov 1,9 %, med dojeneki,
sprejetimi po zdravstvenih indikacijah, pa II %.
Dom za matere in dojeneke je imel tudi posebno kuhinjo za dojencke. V njej so pripravljali hrano po sodobnih naeelih. Otroke so oskrbovali po t. i. Pirquetovi prehranjevalni metodi, ki je takrat veljala za sodobno. Kuhinja je
bila opremljena z modernimi pripomoeki za ravnanje z
mlekom ter je imela v ta namen hladilnico in stelizator.
Hrano je pripravljala diplomirana zaseitna sestra po zdravniskih receptih, in sicer posebej za posamezne otroke glede na njihovo zdravstveno stanje. Preskrbovanje iiveia v
takratnem casu ni bilo tako lahko vprasanje, saj so moraIi nakupovati predvsem izvrstno mleko in mlecne izdelke,
precej pa tudi specerijskega blaga npr. sladkor, rii, zdrob,
ovsene kosmiee, iitno kayo, sadje, zelenjavo. Upostevati je
bilo treba, da za bolehne oskrbovalce niso bili primerni
nadomestki. Dom je imel se pose ben oddelek za pouk 0
materinstvu. Prirejali so teeaje 0 negi dojenekov, saj je od
tega, ali znajo matere pravilno ravnati z dojencki ali ne,
odvisno mnogo cloveskih iivljenj. Teeaji so obsegali teoreticni in praktieni del. V letu 1941 se je teeajev udeleiilo
221 teeajnic v starosti od 16. do 45. leta. Tudi v tern primeru so bila problem finanena sredstva, saj bi bilo potrebno obnoviti in dokupiti ucne potrebseine, ker so se stare
ie prevec obrabile, da bi lahko se primerno slutile. Poleg
tega bi potrebovali vee sredstev, da bi lahko prirejali tudi
potujoce teeaje31 Ziasti so bili tovrstni teeaji potrebni na
podetelju, kjer je bila se vedno visoka umrljivost otrok.
V Ljubljani je delovala Sola za zascitne sestre, ki je sodila med posebne strokovne uene zavode, ki so poslovaIi po zakonu 0 strokovnih solah za pomoino osebje v socialni in zdravstveni slutbi. Vec 0 tej soli lahko preberemo
v clanku z naslovom
soli za zascitne sestre. ,32
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Sola, ki je imela svoje prostore v Tonniesovi hisi v
Knafljevi ulici (danasnja Dvoriakova ulica), je bila triletna.
Zaseitna sestra je bila nekaj vee kakor Ie bolniska streinica, saj je bila usposobljena tudi za socialno zdravstveno
delo, ki je sodilo v delokrog socialno zdravstvenih zavodov, npr. protituberkuloznih dispanzerjev, zdravstvenih domov, oddelka za zaseito ueencev, Zavoda za zdravstveno
zaseito mater in otrok itd. Omenjena sola je bila enaka
srednji soli z opravljenim zrelostnim izpitom glede kvalifikacije za uradniski poloiaj v socialno zdravstveni sluibi.
Ueenke so sprejeli na podlagi prosenj. Da je bila prosnja pozitivno resena, je morala prosilka izpolnjevati naslednje pogoje: morala je imeti najmanj niijo srednjo ali
meseansko solo, morala je biti popolnoma dusevno in telesno zdrava itd. Oskrbnina je bila sorazmerno nizka, posamezne revne gojenke, ki niso mogle plaeevati oskrbnine, pa so uiivale tudi podporo Visokega komesariata za
Ljubljansko pokrajino. Opozoriti je treba, da ta sola ni bila pripravljalnica za zakon, kakor so bile nekatere gospodinjske sole, toda usposobljenost, ki jo je gojenka pridobila v tej soli, ji je lahko zelo koristila v zakonu. Namrec
vsaka mati bi morala znati pravilno negovati dojeneka,
streei bolniku in imeti vsaj splosno higiensko izobrazbo.
Dekleta, ki so ielela postati zaSCitne sestre, so se morala
zavedati, da ta poklic ni lahek ter da zahteva celega tloveka, mnogo samozatajevanja in res prave Ijubezni do
bliinjega. Zaseitna sestra je morala biti dobrega telesnega zdravja, da je lahko prenasala telesne napore, in morala je biti odporna proti nalezljivim boleznim.
Imeti je morala smisel za socialno dele in morala je
znati ravnati 5 preprostimi Ijudmi.
Pouk v soli je obsegal teoreticni in praktieni del. Dopoldne so morale gojenke hospitirati v raznih zdravstvenih zavodih, v bolnici, v raznih socialno zdravstvenih zavodih, popoldne pa so prisostvovale predavanjem.
Predavale so tri zaseitne sestre in po veeini zdravniki. V
prvem letniku so dobile gojenke osnovno izobrazbo za
bodod poklic (med uenimi predmeti so tudi naslednji:
biologija, anatomija in fiziologija, fizika, kemija, etika,
zgodovina sestrstva) in v internatu so si pridobivale tudi
praktieno znanje iz gospodinjstva. V drugem letniku so
bila predavanja 0 higieni, 0 koinih in spolnih boleznih ter
o iivenih in dusevnih boleznih. V tretjem letniku pa so bila predavanja 0 epidemiologiji in profilaksi, psihologiji in
pedagogiki, sociologiji in splosni zakonodaji, socialni in
zdravstveni zakonodaji itd.
V letu 1942 je bilo v Zavodu 34 gojenk, po 17 v vsakern letniku. Solo je zapustilo pribliino 15 absolventk na
leto.
Zavedati se je treba, da se vse zascitne sestre niso posvetile temu poklicu oziroma da so se nekatere pozneje
poroeile ter zapustile to zaposlitev. Zascitne sestre so lah-
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ko nas[e zapos[itev tudi v drugih pokrajinah, ne samo v
Ljub[janski. Ljubljanska sola je da[a do [eta 1942 le [80
zascitnih sester. Okrog 60 abso[ventk je biro zapos[enih
v Ljub[janski pokrajini.
V meseanskem easopisju iz obdobja ita[ijanske okupacije je moe zas[editi vrsto praktienih nasvetov za lene.
Tako je v easniku Domoljub obstaja[a posebna pri[oga
Zenski svet, ki je seznanja[a iene z modo, s kuharskimi recepti za krizne case in z drugimi praktienimi nasveti. lanimivi so npr. naslednji nasveti: .Rjavi madeii od cigaret
na krolnikih izginejo, ee jih odrgnes z mokrim zamaskom,
ki si ga potresla s so[jo; posodo iz a[uminija, ki je posta[a temna, osnaiis, ee jo kuhas prib[ilno eno uro v vodi, v
kateri si kuha[a ostanke jabo[k ali drugega sadja; porce[anasta po soda v peeici ne poci, ee v peeico potreses nekoliko soli, predno postavis vanjo posodo. Sol odvzame
preveliko vroeino; podplati bodo da[j easa trajali, ee jih
pred uporabo namoCiS v [anenem o[ju.« 33
Vee prispevkov je tudi v vojnem casu pisa[o 0 praktienih nasvetih za ieno. VCasih je zadostova[o, da je bi[a iena [epa, prikupna, dobra gospodinja in dobra mati. la javno iivljenje, socia[na vprasanja in podobne stvari se sp[oh
ni zanima[a, zato je bi[ njen duhovni svet nekako [oeen od
moievega; vsak izmed njiju se je zanima[ za druge stvari.
Tedanja doba pa bo pritegnila ieno pray na vsa podroeja.
lato naj moi ne bi videl v ieni [e matere svojih otrok in
gospodinje, temvee naj bi iska[ v njej tovarisico, prijate[jico in pomoenico. Pray zato naj bi biro za sog[asje v zakonu zero pomembno, da se iena zanima za vse, kar zanima
njenega moia. Tovaristvo med moiem in ieno napravi tovariske tudi odnose otrok do starsev. lato naj bi bila prva
na[oga iene, da si pridobi moievo prijate[jstvo.
Do sedaj predstavljeni e[anki verjetno vzbujajo obeutek,
kot da je poteka[o iiv[jenje v Ljubljanski pokrajini povsem
mirno, kot da je bila Ljub[jana tista oaza, v kateri se vojna
ni obeuti[a. To je [e navidezno. Meseansko easopisje je vodilo intenziven boj proti »brezboinemu komunizmu«. Komunistieno pa je biro zanj vse, kar je drugacno. Zeno je neprestano opozarja[o na nevarnost .krivih naukov«.
Tudi ienski list Vigred, ki je sicer de[oval na svoje bra[ke zero pomirjujoce, ees da se k[jub vojni ne bo nie spremenilo, in jim je daja[ vrsto praktienih nasvetov za dom,
se je prik[ju(i[ opozori[om 0 nevarnosti komunizma za
s[ovensko ieno.
Konec aprila 1942 je Domoljub poroeal, da so komunisti zaeeli moriti tudi na deieli, predvsem na Notranjskem in Do[enjskem. Njihove irtve naj bi bile tudi iene in
matere. Med njimi so bile tudi podeielske ucite[jice. Ueite[jica [vanka Novak je umr[a skupaj z otrokom, ki ga je
nosi[a pod srcem, zapustila pa je pretres[jivo Pismo nerojenemu otroku, ki priea 0 nesmise[nosti medsebojnega
obraeunavanja na S[ovenskem med drugo svetovno vojno, katerega irtve so na obeh straneh bile tudi ienske:
Jl
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Domofj ub, 4. 2. 1942, St. 6, sir. 12.
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. Se nekaj ur in konec bo mojega tivljenja. 0 Bog, 0 Ti
talostna Mati, Mati moja. Ti yes, da umiram nedolt na, kakor je umiral nedolten Tvoj Sin. Marija, se bolj nedoltna,
kakor je umiral nedolten Tvoj Sin. Marija, se bolj nedolten bo umiral z menoj moj otrok, ki ga se nisem videla.
Ie mirno spi moj otro/(, saj si tako blizu mojega srca, ki te tako Ijubi - venda" eeprav te Ijubi, te iz objema
smrri, ki rudi tebe eaka, iztrgati ne more.
Vem, tetka bo moja poslednja ura, coda vse boleCine
bo hladila misel, da te bom zagledala eez nekaj trenutkov
in vso veenost bova skupaj, nihee naju vee loeiti ne more.
Ko sem te prvie zaeutila, sem se sanjala, kako te bom
prvie ponesla v botjo blitino, da te oblije krstna voda;
oblila te bo kmalu moja kri, z Ijubeco krvjo lastne matere bos krseen.
Ura v stolpu te naznanja jutro, ki naju bo peljalo na
poslednjo pot Saj ne bom sama, z menoj bos ti, 0 moj
otrok, in Marija, kakor takrat s Sinom na Kalvarijl Sia bo
z nama.• 34

o

nKatera iena bo Siovencem
vzgojila nov rod?cc
Pog[avje se zaeenja s citatom iz easnika S[ovenec, ki se
g[asi: .Katera tena bo Siovencem vzgojila nov rod: slovenska mati z otrokom v naroeju ali »komunistiena motaklja« s pusko v roki? 3S

Na eni strani je, po mnenju katoliskega tabora, ideal
s[ovenske iene neina, dobra, usmi[jenja polna mati z otrokom v narocju in na drugi strani i ena, ki je izdala svojo ienskost in posta[a groba .komunisticna moiak[ja, s
pusko v roki. Gre za zmotno in enostransko crno-be[o
gledanje, ki je bila vseskozi navzoca.
Mescansko easopisje na S[ovenskem v obdobju druge
svetovne vojne [oei dva tipa ienske: Na eni strani je, po
mnenju mescanskega tabora, ideal s[ovenske iene, to je
miline in [jubezni po[na krseanska lena in dekle, ki neprestano iziareva vese[je, pozitivnost in razvese[juje svojo
okolico. Razpo[oienje ostalih druzinskih c[anov je odvisno od nje. S[abe vo[je krscanska iena ne pozna. Na drugi
strani pa je iena, ki je .izda[a svojo ienskost, in posta[a
groba .komunisticna moiaklja, s pusko v roki in bombami oko[i pasu. Prikazana je kot v[acuga, ki naj bi jo v gozd
pogna[a [e ie[ja po vsakovrstni svobodi. Meseansko easopisje raje kot izraz partizani uporab[ja izraz komunistiene
to[pe. Kaksna pa naj bi bi[a v[oga ienske v teh »to[pah,?
Prikazane so kot najbo[j fanatiene in najbo[j zagrizene komunistke, ki so nagnjene k nepostenemu iiv[jenju. Nihce
naj ne bi bo[j muci[ jetnikov kakor ienske. Nobenega
usmiljenja naj ne bi pozna[e.
Kaj vlece tenske k parrizanom? se g[asi nas[ov en ega
izmed e[ankov. Raz[ogi naj bi bili s[edeci: ce so [epe in
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mlade, jih izrabijo njihovi Ijubimci ali pa gredo same za
njimi, bolj redko gredo porocene iene za moimi. Tako prve kot druge naj bi racunale na svobodno tivljenje pri
partizanih. Porocene iene naj bi usle svojim moiem in
druiinam ter si lOpet zaielele svobode. Tudi starejse ienske naj bi sle v gozd iz istih razlogov36
Kot lahko beremo v mescanskem casopisju po italijanski okupaciji, naj bi bile mnoge tenske pred 8. septembrom 1943 znane kot Ijubice italijanskih castnikov in
vlacuge navadnih vojakov. Ker tovrstnim tenskam ni bilo
obstanka v domacih vaseh in v mestu, so se umaknile h
komunistom, ker naj bi bile prepricane, da tam nihce ne
bo vedel za njihovo prejsnje iivljenje. Komunistom pa naj
bi bile te ienske dobrodosle. Najveckrat naj bi jih uporabljali za kurirke, prenasalke oroija, za straienje jetnikov
in za mucenje. Glavna slutba komunistk pa naj bi bilo
ovadustvo. Tako so imele pri sestavljanju spiskov na smrt
obsojenih tenske glavno vlogo. Glavni razlog za taksno
.razvrednotenje« zenske naj bi bila splosna duhovna kriza, laizacija zivljenja, ki naj bi jo sproiil pojav novih »pogubnih« idej, v prvi vrsti .brezboznega komunizma«.
Taksne razlage lahko zasledimo ie v obdobju pred
drugo svetovno vojno. Zena je prikazana kot tiSla, ki lahko ponovno pripelje Ijudi v okrilje Cerkve. Tako je papei
Pij XII. ie kone" tridesetih let pozival katolisko ieno, naj
se udeleti apostolskega dela za ohranitev in razsirjanje
krscanskih nacel. Apostolat katoliske iene naj bi bilo najbolj ucinkovito orotje, s katerim bi krscanstvo premagalo
.krive nauke«.
V obdobju 2. svetovne vojne je postajal strah pred
.brezboinim komunizmom« se mocnejsi. Da bi »prepreciIi komunisticni moiaklji« vzgojiti nov slovenski rod, so
slovenske tene in dekleta neprestano opozarjali na nevarnost komunizma, ki so ga enostransko enacili z osvobodilnim bojem.
Mescanski tabor je locil v odnosu do komunistov in
komunizma tri kategorije slovenskih iena. V prvo sku pi no
sodi nekaj pokvarjenih in izgubljenih tensk, ki so sle med
komuniste in se brez sramu in strahu udeleiujejo njihovih zlocinov. Take tenske naj bi bile sramota za slovenski
narod. V drugo skupino uvrscajo tene, ki jim sicer ne moremo odrekati cuta za postenje, ki pa vendar simpatizirajo s komunisti ali pa so se jim pridruiile. K njim naj bi jih
gnalo srce, vendar ne pokvarjeno, pac pa naivno. Ta zabloda naj bi bila posledica liberalizma. Iz liberalizma naj
bi pot vodila v komunizem. Toda iene naj ne bi vodila 10gika. So pa logicni sinovi, bratje, moije. Njih naj bi liberalizem zapeljal v komunizem, iene pa naj bi gnalo za njimi srce. V tretji skupini so katoliske tene, ki imajo tudi
cutece srce za vse trpljenje, toda njihovo srce Ijubi Boga,
Cerkev in svetega oceta. Te tene za komuniste molijo, kakor molijo za vse Botje sovrainike, toda njihova dejanja
obsojajo in tele zmago tistim, ki se bore proti njim. Tiste
36 Slovenec, 21. II. 1943, ~t. 267, SIr. 2.
37 DruJinski rednik, 5. 10. 1944, ~t. 40, SIr. I.
38 Slovene<:, 16. 11. 1943, $1. 260, sIr. 2.

katoliske tene, ki branijo komuniste, pa opredeljujejo kot
tene, katerih dusevnost naj bi bila bolestno razpoloiena.
V obdobju nemske okupacije je medsebojno sovrastvo na Siovenskem doseglo vrhunec. Mescansko casopisje tega obdobja je prepolno sestavkov, ki enacijo osvobodilni boj s komunizmom in opozarjajo na njegove
skodljive posledice za slovenski narod. Kaie se tragicna
podoba Siovencev. Majhen narod, razdeljen na dva tabora, med katerima je neizmerno sovrastvo.
To je bil cas, ko so se neprestano vrstile protikomunisticne manifestacije in protikomunistiCna predavanja. Mescansko casopisje je opozarjalo ienstvo, naj ostane zvesto
krscanskim vrednotam. Vse tiste iene in dekleta, ki so se
pridrutile partizanom, so zasmehovali in poniievali.
Osrednja osebnost protikomunisticnih manifestacij je bil
prezident general Leon Rupnik, ki je slovenske iene in
dekleta pozival, naj bodo oblikovalke novega rodu, ki bo
prost vseh tistih »slabih lastnosti, s katerimi naj bi minu10, po iidih pokvarjeno stoletje zastrupilo cudi slovenski
narod.« Njihova »vzvisena« naloga naj bi bila tudi ta, da s
svojo milino, dobroto in Ijubeznijo vrnejo slovenskemu
narodu vse »zapeljane«. Da pa bi to nalogo lahko uspesno opravile, bi morale po Rupnikovem mnenju stremeti h
kraljestvu slovenske iene, kakor jo predstavlja najsvetlejsi
lik slovenske matere, ki jo je opeval Ivan Cankar. Zene in
dekleta je opozarjal, da sta njihovo glavno podrocje dom
in druiina. Tu naj bi ustvarile - ne glede na bogastvo kraljestvo Ijubezni, postenja, veselja in miru. Druiina je
osnovna celica, in ce bo zdrava in krepka osnovna celica,
bo zdrav in krepak celoten narod. Ko bo, po njegovem
mnenju, ustvarjen taksen nov svet, bo tudi slovenska iena - mati zasedla svoje zasluieno mesto v narodni skupnosti. V taki situaciji tudi ne bo vee mesta za tekmovanje
z mOiem, s cimer so Judje vse liberalno stoletje razkrajaIi druiino. Enega izmed govorov je Rupnik sklenil z mislijo: .Manj profesoric in vee mater.« 37
Sredi novembra 1943 je v Ljubljani potekalo veliko
protikomunisticno zborovanje, ki naj bi dokazalo, da je
Ljubljana odlocno proti komunizmu. Kot poroca casnik
Siovenec, je Ljubljana posten a in ni komunisticna. Komunisticen naj bi bil Ie del njenega izobraienstva in majhen
del prebivalstva. Zborovalcem je spregovorila tudi zastopnica slovenskih mater Kristina Prijateljeva, ki je obsodila
komunizem v imenu trpecih slovenskih mater in deklet.
Partizanke in sodelavke narodnoosvobodilnega gibanja je
poimenovala kot »dame in gospodiene, ki so se v udobnih stanovanjih navdusevale za raj v znamenju srpa in
kladiva«. Svetovala jim je, naj .gredo s srpom v roki na njive, da v pekocem soncu vsaj okusijo enakost.« 38
Konec februarja 1944 je potekala v dvorani Delavske
zbornice v Ljubljani velika protikomunisticna manifestacija slovenskega delavstva, na kateri je v imenu slovenskih
delavk spregovorila pletiljska delavka Marija Pikec. Na-
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rodno zavedne tene, ki jih enacijo s komunistkami, je
imenovala ,narodne dame •. Po njenem mnenju so to
dekleta, ki jim je ideal lenobno brezdelje, romantika, pohajkovanje in vlacugarstvo po gozdnih predelih in podzemnih jamah ter skupna letisca pod sotorskimi krili politkomisarjev. Kot pravi, so komunisti dali tern tenam
hlace, pusko in not. lenske naj bi napravili sebi enakovredne po zlocinskih delih, ropih, potigih in umorih. Komunizem naj bi na ta nacin povsem razvrednotil slovensko teno. Da bi resili slovensko teno, zlasti slovensko
delavko, je potrebno, kot pravi, sprejeti boj s komunizmom. Potrebno je pocistiti sole, urade, casopise, kina, gledalisca, bare, skratka vse, kar naj bi talilo tensko cast. 39
Konec februarja 1944 je potekalo v Ljubljani tudi
protikomunisticno zborovanje slovenskih visjesolk. Slavnostni govornik Nikolaj lelocnik je poudaril, da vzor slovenske dijakinje ni komunistka v hlacah z okrvavljenimi
rokami, z revolverjem in bombami za pasom, pac pa mora biti vzor slovenska profesorica, zdravnica, uciteljica,
predvsem pa zdrava in v nacelih utrjena slovenska mati.
lena naj bi bila tista, ki bi s svojo dobroto in plemenitostjo jemala ostrino moski nasilnosti. Ce pa se tena sarna vda zlocinskim nagonom, naj bi bila se hujsa kot
moski. Krivdo za to, da je tenska pahnjena s svojega prestoia Ijubemi, plemenitosti in dobrote v bremo zlocina,
naj bi nosil komunizem. 40
V reviji Siovensko domobranstvo je bil objavljen zanimiv clanek z naslovom Beseda nasemu tenscvu, ki ga je
napisal Mirko Sustersic. Gre za razpravo 0 vlogi in nalogah slovenske tene v boju proti komunizmu, ki naj bi ji
vzel njeno poslanstvo, to je biti tena in mati. lena naj bi
postala sarno se tovarisica, ki jo rabi tovaris v zabavo, mati pa tovarna za proizvajanje cloveka, gradbenega materiala za komunisticno drutbo. Avtor kara tiste .kulturne delavke« in ,izobratenke«, ki so, po njegovem mnenju,
vedno vedele toliko povedati 0 tenskem vprasanju in 0
pravicah moderne tene. V vojnem casu, ko naj bi se krojila usoda evropske tene, pa so utihnile. Kot pravi: .Mirno se pusrijo re .dame« krmiri 5 komunisricno propagando, slepo se pusrijo od nje vodiri v lastno propasr kor
ovce v zakol. Premislijo naj in naj vprasajo svojo vesc ali
res nimajo nobene odgovornosri pred zgodovino in pred
narodom, ce jih ie nic sram ni, da so neuke kmecke iene in deklera modrejse in posrenejse od njih.« 41
Odnos domobranske strani do tistih tensk, ki so odsle v partizane, nam kate pesem Vinka litnika z naslovom
Ljubljanska ro/ovajka rarna A2

Slovenec, 22. 2. 1944, ~l. 42, Sir. 2.
Slovenec, 2Z 2. 1944, SI. 42, str. 2.
41 Siovensko domobrJnstvo, 28. 2. 194 5, leta 1, SL 14.
42 Slovensko domobf(Jnstvo, 12. 10. 194-4, leta I, SI. 6, Sir. 101.

39

40

Liubljanska tolovajka tama
Doma obleke sem svilene
nosila, ranke kakor pene,
imela kodrce sem rrajne;
Ijubila sem seslanke lajne,
kovala sem nacrle bajne
za novi red in za svobodo,
ko vsi enaki z mano bodo:
imela pernice, kotuhe
parketne sobe, slastne juhe,
Sampanjca in prigrizke cajne.
Da bi cimprej re dni sijajne
priklicala v Ljubljano bela
in yen .v zarukano« detelo
lrosila lislice sem rdece
ponoci od junascva, sreee
kar pokala, ker ni poslave
oko naslo srorilke prave
in prazne so oSlale jeee.
Ko bralska kri je v rekah rekla
in padale vse prek so t rcve,
pri vsaki sem slrupeno rekla:
.0 Ie naj padajo! Nasprolje
so nase ler nam Ie v napolje,
zmeeimo jih eimprej med mrtve!.
Seplember me je vrgel v hribe
in pljunil v sanje 0 svobodi;
Ii dnevi so kOI botje sibe:
vsi potigi, ropi, klanje,
in beg in beda vsepovsod!
Oh salanske, peklenske mrete,
gorje mu, kdor zajadra vanje!
Le krogla v glavo jih razvete!
Oh, Ijubljena Ljubljana bela,
udarjena 5 slepolo, rdeca,
zakaj, zakaj sem Ii verjela?
Oh, kje si zdaL mladosl kipeca,
kje moja casC ponos in sreca?
Zaman je jok papana, mame ne, ni je vee resicve zame!
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Povzetek
Katolisko casopisje obravnava zeno kot tisto, ki naj se
zaveda svojega poslanstva, ki ji ga nalaga krseanstvo, to je
biti Ijubeea, razumevajoea tena in mati, dobra gospodinja, s katere obraza odseva sreca in veselje. Od nje je odvisna sreca celotne drutine. Da bi svoje poslanstvo us pesno uresnicevala, so ji v pomoe casopisje in tenske revije,
saj je lahko Ie dobra poueena zen a dobra kuharica, perica, sivilja, vzgojiteljica.
Tako kot gospodinje na dezeli, ki so imele svoje glasi10 z naslovom Kmeeka tena, so imele gospodinje v mestu glasilo z naslovom Gospodinja - Glasilo Zveze Gospodinj. Zveza gospodinj si je zadala pomembno nalogo,
to je zgraditi Dom gospodinj, ki naj bi bil zatocisce osamIjenih tena, vdov, ten a, ki nimajo lastnih dohodkov, mater z otroki, ki so se znasle v tezavah.
Veliko vlogo pri poucevanju zensk, to je, kako biti
dobra mati in gospodinja, je storila Siovenska krscanska
tenska zveza v Ljubljani, ki je prirejala siram po Sioveniji
gospodinjske teeaje, v katerih so dekleta dobila potrebno
znanje 0 negi dojeneka, 0 prehrani, sivanju, kuhanju, pri-

rejala razlicna predavanja, organizirala suokovnoizobratevalne tecaje za slutkinje, zdravstvene teeaje itd.
Osnovna celica je drutina, ki jo neguje tena - mati.
Njena prva slutba je drutinsko tivljenje. Pomembno vlogo pa naj bi ime(a tudi v laienem apostolatu, ki naj bi ga
opravljala povsod, to je doma, v slutbi, med prijatelji, na
vlaku. Tako naj bi prispevala k ohranjanju in razsirjanju
katoliskih nacel in k preprecevanju vdiranja novih idej,
kot sta, po trditvah katoliskega casopisja, komunizem in
liberalizem, ki rusita drutino kot osnovno celico.
V obdobju italijanske okupacije je katolisko easopisje
spodbujalo tene in dekleta k vkljueevanju v tenske organizacije, ki so nastale na pobudo italijanskega okupatorja.
Konec avgusta 1941 je bil v Ljubljani ustanovljen lenski fasij, v okviru katerega sta bila ustanovljena dva odseka. Prvi je bil namenjen kmeckim gospodinjam. Njegova
naloga je bila pospesevati moralno vzgojo kmetic ter skrbeti za njihovo socialno in tehnieno napredovanje. Pospeseval je tudi strokovno vzgojo kmetic.
Drugi odsek je zdruzeval delavke v tovarnah, na domu
in v gospodinjstvu. Njegova naloga je bila pospesevati
moralno vzgojo delavk, izboljsevati njihove strokovne in
domace zmotnosti.
len ski fasij v Ljubljani je bil zelo dejaven na socialnem podroeju. Tako je moralno in gmotno podpiral tene
in matere, ki so to pomoc potrebovale. Veckrat je posredoval na prosnjo tena, ki so tetko cakale vrnitve svojih
mot iz ujetnistva. Pomagal je delavskim drutinam, ki so
ostale brez doma, in drutinam, ki brez lastne krivde niso
mogle placati najemnine. Obdaroval je npr. na praznik sv.
Treh kraljev bolne in otroke brez starsev. Seveda so bila
vsa ta de(a usmerjena v postopno in prikrito fasizacijo in
poitalijancevanje slovenskega naroda.
V obdobju nemske okupacije je medsebojno sovrastvo na Siovenskem doseglo vrhunec. Katolisko casopisje
enaci osvobodilni boj 5 komunizmom in opozarja na njegove skodljive posledice za slovenski narod. lena svari
pred tem in jo poziva, naj ostane zvesta krscanskim vrednotam. Na drugi strani pa zasmehuje tiste tene, ki so se
pridrutile partizanom. Zanje uporablja najbolj nizkotne
izraze. V partizane naj bi odsle zgolj iz telje po osebnih
utitkih in nasladah.
To je bil cas mnoticnih protikomunisticnih zborovanj,
v katera so se, po trditvah katoliskega casopisja, mnozieno vkljueevale tudi zene, ki jih je skrbela usoda slovenskega naroda. Na teh zborovanjih so govorile predstavnice kmeckih zena, delavk, gospodinjskih pomoenic,
srednjesolske in akademske mladine. Skupno vsem govornicam je poziv po ohranjanju krscanskih nacel in obva rovati drutino pred komunizmom.
Slavnostni govornik na omenjenih zborovanjih je bil
prezident, general Leon Rupnik, ki je enega izmed svojih stevilnih govorov, v katerih svari pred komunizmom
in tidovski zaroti, koncal z vzk(ikom: Nee mater in manj
profesoric.,
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Izvlecek
Obdobje tik pred drugo svetovno vojno in med njo je
pritegnilo teno na vsa podrocja tivljenja. lena ni zgolj
mati in gospodinja, pac pa tudi prijateljica in pomocnica
svojega mota. Pray zato naj bi bilo za srecen zakon pomembno, da se iena zanima za vse, kar zanima njenega
mota. lena je tista, od katere je odvisno, ali bo drutina
kot osnovna celica .zdrava. ali ne. S svojim smehom in
dobrim razpolotenjem bo v ponos svojemu motu in otrokom.
Za .zdravje. drutine naj bi skrbela rudi s primernim izborom literature za svoje domace. Ona je tisra, ki ve, katera literarura sodi v hiso in katera ne, saj je to cas prodiranja .brezbotnih idej •.
Njen delokrog pa ni omejen zgolj na drutino marvec
rudi zunaj nje. lena naj bi bila dejavna rudi v laicnem
apostolatu. To je, sirila naj bi krscanska nacela na vseh
podrocjih tivljenja in stem prispevala k preprecevanju sirjenja idej, ki rusijo krscanske vrednote.
Obdobje druge svetovne vojne je se okrepilo pozive
slovenskim materam, naj varujejo svoje otroke pred .brezbotnim komunizmom •. Italijanski okupator se je prikazoval kot .dobrotnik •. Tako je fasisticna stranka obdarovala
revne matere in otroke in nagrajevala tene z vecjim stevi10m otrok.
Obdobje nemske okupacije je ca s protikomunisticnih
manifestacij, na katerih matere in rene pozivajo k ohranitvi krscanskih vrednot in obsojajo tiste tene, ki so se
pridrutile partizanom, saj so s tern, po njihovem mnenju
. izdale. svojo tenskost. Po navedbah omenjenega casopisja naj bi bile te tene veliko bolj nasilne kot moski.
Toda, ko taksna .tolovajka. spozna svojo .zmoto., je
prepozno in zato tarna: . Oh, Ijubljena Ljubljana bela,
udarjena 5 sleporo, rdeca, zakaj, zakaj sem ri verjela?

also a person who, in the period of expansion of . atheistic ideas. , knows what kind of literature is appropriate
for the family home. Her range of activities is however
not limited exclusively to family matters but comprises also issues which lie beyond those borders. A wife should
be namely active also in lay apostolate. She must apply
and spread Christian principles in all fields of life as her
contribution to the struggle against expansion of ideas
which represent a threat to Christian values. The period
of the Second World War also extended the address to
Slovene mothers to protect their children from . atheistic
communism«.
Italians who occupied the country portrayed themselves as . benefactors •. Fascist pa rty even distributed presents to poor mothers and children and rewarded wives
with larger number of children. The period of German
occupation is the time of anticommunist manifestations
which served as an excuse for appeals to mothers and wives to preserve Christian values and condemned those
who joined the partisans and in that way . betrayed. their feminine nature. Newspapers reported that those women were much more violent than men. However when
such a . villain. realizes her own . mistake. it is too late
and that is why she moans: . Oh, beloved white Ljubljana, hit with blindness, red, why, why did I believe you?

Abstract
In the period just before and during the Second
World War a wife was active in all fields of life. However,
a wife isn't only a mother and a housewife but also a friend and an assistant to her husband. That is the reason
why it is important for a happy marriage that a wife is interested in all matters that interest her husband. A wife is
also a person who determines whether the family as a
basic cell will be .healthy. or not. With her laughter and
good temper she must represent pride of her husband
and her children. Moreover, her duty is also to care for
the »health. of the family which is a task that can be best
accomplished by a suitable selection of literarure. She is

Slika 1: Kalolisko casopisje pedaja dye podobi slovenske
zene in malere. Slika na levi prikazuje slovensko maIer
Z

otrokom v naroeju -

»ideal« slovenske fene in matere,

ki skrbi za vzgojo olrok in sreeo svoje druzine. Slika na
desni slroni pa prikazuje zeno, ki je »izdala« svojo
zenskosl, s lem ko je prijela za orofje in vSlopila v boj.
(Slovenec, 4. 6. 1944, 51. 127, slran 3)
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Intimna slovesnost v
Faiisticna stranka nagradila .3 marljivih slovensklh delavk

Uspeia prireditn aa dan Matere In Deteta

Eks. Visokf komi!l&r Emilio Grazlol1 covori zbra.n1m ..,.teram pred 1'3zdeUtvijo
bof.\&IIh dull

Sliki 2, 3 in 4: Iialijanski okupalor je z
nagrajevanjem marljivih slovenskih delavk
in podeljevanjem daril slovenskim maleram,
poskusal pridobili njihovo naklonjenosl in
se pokazali v najboljsi luCi.
(Slovenec, 29. 11. 1941, 51. 280, slran 3),
(Julro, 29. 12. 1942, 51. 297, slran 4)

--- - - -

Pogle(( v nabtto polno dvorano'-

(Foto Lojze M av e e)
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Tadeja Tominsek Rihtar, Mojca Som, Dunja Dobaja, Institut za novejso
zgodovino v Ljubljani

Zrtve druge svetovne vojne
in zaradi nje
Popisovanje smrmih trtev druge svetovne vojne in zaradi nje poteka na Institutu za novejso zgodovino v LjubIjani od leta 1991 Projekt ima namen ugotoviti tim natantnejse stevilo smrmih trtev, ki so imele med drugo
svetovno vojno rezidentno pravico na obmot ju danasnje
Republike Siovenije, poleg tega pa izvesti zgodovinsko
analizo zbranih podatkov. Ugotovitev stevila padlih,
usmrcenih in umrlih med drugo svetovno vojno in neposredno po njej ter ugotovitev okoliWn njihove smrti, njihovega vojnega statusa in socialnega izvora bo pripomogla k natantnejsi opredelitvi znataja druge svelOvne
vojne na Siovenskem in bo dala idejno in politicno manj
obremenjeno sliko medvojnega dogajanja. Popisovanje
trenumo se ni kontano, zato so v analizo zajeti Ie posamezniki z dovolj natancno doloceno identiteto in usodo,
kar izrise grobo viktimolosko skico, ki nakazuje slOpnjo
prizadetosti posameznih podrotij in sku pin trtev.
Na zatetku 2. svetovne vojne je v Sioveniji iivelo priblitno 1.500.000 prebivalcev, torej je z okoli 85.000 i rtvami izgubila pribliino 5,7 % prebivalstva. r To stevilo je
se enkrat vetje od rezultatov, ki sta jih konec osemdesetih let 20. stoletja podala dva raziskovalca, hrvaski ekonomist Vladimir Zerjavic 2 in v emigraciji iiveti Srb dr. BogoIjub Kotovic.3
Neodvisno drug od drugega sta ugotovila, da je bilo
v celotni Jugoslaviji med drugo svetovno vojno nekaj vet
kot 1.000.000 trtev, od tega naj bi Siovenija utrpela najvet 40.000 tloveskih irtev. Ta podatek pa velja Ie za
predvojno Dravsko banovino in ne vkljutuje celotnega
ozemlja danasnje Republike Siovenije in ne zajema vseh
kategorij irtev. Zerjavic tudi navaja, da naj bi nekaj tisot
Siovencev padlo tudi zunaj Siovenije.
Stevilu 80.000 trtev pa se je bolj priblital slovenski
raziskovalec Zdravko Klanjstek s 60.000 lrtvami; uporabil je etnitni princip.4 Njegovo izhodiste so vsi Siovenci,
ki so ob zacetku druge svetovne vojne liveli v matitni
Sioveniji in na slovenskem narodnem ozemlju zunaj matitne domovine.
Siovenija je bila v obravnavanem obdobju del Jugoslavije in je sodila v jugoslovansko-balkanski prostor. Po iz-

I
2
3
4

5
6

racunih Zerjavica, ki je uposteval ozemlje predvojne Jugoslavije, je bilo skupno 1.027000 t rtev ali 5,9 %, od tega
80.000 oseb umrlih v tujini. Torej 947000 oseb, umrlih
v Jugoslaviji. 5
Najvet irtev je utrpela Bosna in Hercegovina, ki je s
priblitno 328.000 irtvami izgubila 10,3 % prebivalstva,
sledi (rna gora, ki je s priblitno 37000 trtvami izgubila
7,8 % prebivalstva. Hrvaska je z okoli 295.000 irtvami izgubila 7,3 %, Vojvodina z okoli 93.000 trtvami pa 5,1 %.
Srbija brez pokrajin je z okoli 186.000 lrtvami izgubila
4,1 %, Kosovo z okoli 24.000 trtvami pa 3,1 % prebivalstva (Srbija je skupno izgubila 303.000 ali 4,2 % prebivalstva). Sledi Makedonija, ki je z okoli 24.000 trtvami izgubila skoraj 2 % prebivalstva. Siovenija naj bi utrpela
40.000 irtev ali 3 % prebivalstva, kar je, kot smo omeniIi, prenizka ocena b

TABELA I: Pregled smrtnih trtev po republikah in pokrajinah nekdanje Jugoslavije (vir: Vladimir Zerjavic: Gubici stanovnistva Jugoslavije u drugom svjecskom ratu,
Zagreb 1989)

REPUBUKA 01. POKRAlINA
Bosna in Hercegovina
(rna gora
Hrvaska
Vojvodina
Srbija brez pokrajin

Sf.21mY
328.000
3Z0OO
295.000
93.000
186.000

Kosovo

24.000

Makedonija

24.000

Siovenija

40.000

SKUPAJ

1.02Z000

Bo jan Godesa, Boris Mlakar, Moiea ~m, Tadeja TominSek Rihtar. LrtYe dru8e svelOvne vOjne v Sioveniji. Pri spevki za novejso zgodovino. l jubljana. 2002, St. 1, sIr. 126.
Vladimir Zerj avic, Gubicl stanovnistva Jugoslavije u drugom svetskom T.l(U . Zagreb, 1989.
Sogol jub Kolovic, trtve drugog svetskog rata u Jugoslavi ji. london, 1985.
Zdravko KJanjsc:ek. Narodnoosvobodilna vojna na Siovenskem 1941 -1945. Liubliana 19 76, str. 1018-1021.
Vladimir "lerjavic. Gubie; stanovn;$lVa Jugoslaviie u drugom svjelSkom ratu.lagreb 1989, str. 70.
Pray tam.
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TABELA 2: Pregled smrcnih trcev po republikah in pokrajinah nekdanje }ugoslavije v % glede na stevilo prebivalstva posamezne republike oz. pokrajine (vir: Vladimir
Zerjavic: Gubici stanovnistva }ugoslavije u drugom svjetskom raw. Zagreb 1989)

IZGUBA PREBIVAlSIVA V %

REPUBUKA Oz. POKRNINA
Makedonija

2,0

Siovenija

3,0

Kosovo

3,1

Srbija brez pokra jin

4,1

Vojvodina

5,1

Hrvaska

7,3

(rna gora

7,8
10,3

Sosna in Hercegovina

Izgubo prebivalstva
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Iz tabele s pripadajocim grafom je nazorno prikazano,
da je najvec smrcnih trtev glede na stevilo prebivalstva
posamezne republike nekdanje }ugoslavije utrpela Bosna
in Hercegovina - kar 10,3 % izgube celocnega prebivalstva. Sledita ji Crna gora in Hrvaska, pri katerih je izguba
prebivalstva visja od 7 %. Siovenija je po tem viru med republikami, ki so utrpele manjse izgube med prebival-

stvom, le-ta znasa 3 %. Pray taksen je delet izgube prebivalstva na Kosovu, torej 3 %. Najmanjso izgubo glede na
stevilo prebivalstva posamezne republike pa je utrpela
Makedonija - 2 %.

Po podatkih Martina Gilberta je Jugoslavija utrpela
vee kot milijon in pol smrtnih t rtev.
Jugoslavija se uvrsea med redke evropske drtave, ki so
utrpele vee kot milijon trtev.
Na Balkanu se Greija s priblitno 520.343 smrtnimi
t rtvami priblituje Jugoslaviji,l medtem ko je stevilo trtev
v Boigariji, namree 22.000, primerjalno zanemarljivo.B
Na vzhodu izstopata dYe drtavi, Sovjetska zveza, ki je
utrpela vee kot 20.000.000 t rtev (13 %), in sicer 10 milijonov ubitih v boju, 3.300.000 sovjetskih vojakov je bi10 ubitih v vojnem ujetnisIVu in 7 milijonov ubitih civilistov 9 in Poljska s 6 milijoni trtev, od tega 3 milijoni
poljskih Judov (skupa j okoli 20 % prebivalsIVa). lo
Zahodna Evropa glede na ( elolno stevilo prebivalcev
belet i manjsi delet t rtev. Ta se giblje od 0,B5 % prebiva lsIVa v Franciji, ki je stela okrog 42 milijonov prebivalcev,
ad katerih je bilo 358.000 vojnih t rtev, od tega
10B.000 civilistov, med njimi kar precej francoskih Judov, II do 2,B % na Nizozemskem, ki je stela 9 milijonov
prebivalcev, od tega je bilo 24B.000 smrtnih trtev, Ie
6000 vojakov, skoraj polovico civilnih t rtev pa so predstavl jali nizozemski Judje. 12 Prva trtev nacistiene agresije
na Zahodno Evropo spomladi 1940 je bila Norveska, ki
je stela okoli 3.300.000 prebivalcev. Med vojno je utrpela 4000 smrtnih trtev, od tega polovico civilistov. 13 Priblitno toliko trtev je utrpela tudi Danska, ki je stela
3.B50.000 prebivalcev. Zrtve so bili v glavnem vojaki in
mornarji po raznih svetovnih bojiseih. V okupirani mati<:ni Danski je bilo Ie nekaj sto smrtnih t rtev. Danci so resiIi na Svedsko veeino od BOOO danskih JUdOV. 14 Belgija s
priblit no B milijoni prebivalcev je utrpela 111.000 eloveskih trtev, od tega 10.000 vojakov. ls Luksemburg je stel
okoli 270.000 prebivalcev. V vojni je padlo 2750 prisilno mobiliziranih Luksemburtanov. 16
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9
10

II
11
IJ
14
IS
16

Martin Gilbert, Second World War. Phoenix Press, London. 2000, SIr. 74 6.
BO jan CodeSa, Boris Mlakar, HOj,a ~orn, Tadeja Tomin~ek Rih tar, tltVe druge svetovne vo jne v Sioveniji. Prispevki 1.1 novejSo zsodovino. ljubl jana. 2002, St. I, Si r. 127.
Hartin Gilbert, Second World War. Phoenix Press, London, 2000. SIr. 746.

Pray tam.
Boris Mlakar, EpurOlcila in povojne 1rtYe v Zahodni Evropi. Prispevki za
Saris Mlakar, Epuracija in
Saris Mlakar, Epuracija in
Saris Mlakar, EpuraciJa in
Boris Mlakar. Epuracija in
Boris Mlakar, Epuracila In

povolne
povojne
povojne
poYOjne
povoine

tnve
2rtYe
2rrve
2rtYe
lrrve

•lft,III'11111'.• •)",. 18

v Zahodni
v Zahodni
v Zahodni
v Zahodni
v Zahodni

Evropi.
Evropi.
Evropi.
Evropl.
Evropi.

Prispevki
Prispevki
Prispevki
Prispevki
Prispevki

za
za
za
za
za

novei~o zgodovino, XXXVI. 1996, 1-2. str. 56.

novei ~o zgodovino. XXXVI. 1996, 1- 2. su. 5 2.
novej ~o zgodovino, XXXVI, 1996, 1-2, str. 50.

novej$o zgodovino, XXXVI, 1996, 1- 2, SUo 51.
novej~o zgodovino, XXXVI, 1996. 1-2, str. 53.
noveiso zgodovino, XXXVI, 1996, 1-2, str. 55 .
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TABELA J: irtve druge svetovne vojne v %
Primerjava Siovenije z zahodno- in vzhodnoevropskimi drtavami {vir: srevilo umrlih v Sioveniji je podarek iz
podarkovne baze INZ z januarjem 2004; vir osralih podarkov: Boris Mlakar: Epuracija in povojne trtve v Zahodni Evropi, Prispevki za novejso zgodovino, XXXVI. 1996;
Martin Gilbert, Second world war}
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. Slovenija

2O.0't----,-,----------....,

SLOVENIJA

mYlLO

lRTEV

1.500.000

85.676

SOVJETSKA MZA

153.846.150

20.000.000

POUSKA

30.000.000

6.000.000

FRANCIJA

42.000.000

358.000

NIZOZEMSKA

9.000.000

248.000

NORVESKA

3.300.000

4.000

DANSKA

3.850.000

4.000

BELGIJA

8.000.000

111.000

270.000

2.750

LUKSEMBURG
OP.1AVA

IZGUBEV"

SLOVENIJA

5,7

SOVJETSKA MZA

13,0

POUSKA

20,0

FRANCIJA

0,9

NIZOZEMSKA

2,8

NORVESKA

0,1

DANSKA

0,1

BELGIJA

1,4

LUKSEMBURG

1,0
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Tabela J s pripadajocim grafom prikazuje izgubo prebivalstva vzhodnoevropskih drtav rer zahodnoevropskih
drtav in v Sioveniji Posledice vojne so huje prizadejale
vzhodnoevropske drtave, Se posebej Poljsko, ki je izgubila
kar 20 % prebivalstva, rer Rusijo, kjer je padlo 20 milijonov prebivalcev, kar predsravlja I J % izgubo prebivalstva.
5,7 % izguba prebivalstva v Sioveniji (naS izracun v
primerjavi s podarki iz vira Borisa Mlakarja) pomeni sicer
nitjo odsrorkovno izgubo v primerjavi z vzhodnoevropskimi drtavami, obenem pa znarno viSjo odstorkovno izgubo v primerjavi z zahodnoevropskimi drtavami, kjer izguba prebivalstva v posameznih drtavah ne presega J %.
Se najvecja je bila na Nizozemskem - 2,8 %, neprimerno
manjSa pa na NorveSkem in Danskem, Ie 0, 1 %.
Stevilo trtev v Sioveniji je posledica zgodovinskih procesov med drugo svetovno vojno, ki so jih sprotili napad,
okupacija in razkosanj e detele med tri okupatorje, odpor,
revolucionarni teror, oblikovanje oborolenih oddelkov
protipartizanskega tabora, kolaboracija in ponekod oblike drtavljanske vojne. Vse to pa je naslo epilog neposredno po vojni, predvsem junija 1945, v mnoticnih zunajsodnih usmrtitvah. 17
Prvi vidik obravnavanja trtev druge svetovne vojne v
Sioveniji prikate prizadetost posameznih slovenskih pokrajin. Vzorec torej zajema Ie lrtve, katerim je bilo mogoce po dosedanjih raziskavah dolociti kraj oziroma vsaj
pokrajino bivanja v casu pred smrtjo.18
V casu druge svetovne vojne je bila posebej izpostavIjena t. i. Ljubljanska pokrajina (Dolenjska in Notranjska
z Ljubljano), saj so bili nasilni procesi in posledice le-teh
tam najizrazitejsi, kar je ocitno tudi glede na odstotek
smrtnih lrtev te pokrajine. Ta je izredno visok in z drugimi pokrajinami skoraj neprimerljiv.

Boris Mlak.lr: Upor ali kolaboraci;a - resnitna dilema? Prispevki Zil novejso zgodovino, XLI, St 2, Ljubljana 2001. sir. 113-122. Mlak,u Boris, Vzroki in oblike nasprolQvanja Osvobodilni fronti v lelU 1941 / 1942, V: Sodobnosl, St. 8/ 9, 1991 , SIr. 868- 8n. Mati, domovina, Bog, Ljubljana 1999. Stanko Kos: Stalinistil:na revolucija na Siovenskem 194[-1945, I~
Rim 1984, II. Buenos Aires 199 1. Boris Mlakar, Siovensko domobranstvO 1943-19 45, Siovenska Malica, Ljubljana 2003.
Bojan GodeSa, Boris Mlakar, Mojca ~om, Tadeja TominSek Rihtar: 2rtve druge svetovne vojne v Sioveniji. V: Prispevki za novejro zl!odovino, Ljubljana 2002, $1. 1. str. 128.
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V Ljubljanski pokrajini je leta 1941 bivalo okoli
336.000 prebivalcev, od katerih je bilo po dosedanjih
podalkih v casu druge svetovne vojne in neposredno po
njej 29.538 trtev, 10 pa pomeni 8,8 96 trtev med prebivalstvom. Od leh se jih 6 % nanasa na eas od zaeetka
druge svetovne vojne do osvoboditve, 2,8 % pa na povojne usmrtitve.
V Ljubljanski pokrajini so najveCje izgube utrpeli civiIisli, saj na to kalegorijo prebivalcev odpade 41,5 % smrlnih trrev. Iz dosedanjih podalkov je razvidno, da je poleg
kategorije civilistov ocirno izpostavljen in prizadel g[ede
na skupno slevilo umrlih protipartizanski tabor, vkljucno
z zunajsodno usmreenimi po koncu vojne, saj predstav[ja
36 % vseh smrtnih trrev Ljubljanske pokrajine. 22 %
smrrnih trrev Ljubljanske pokrajine odpade na parrizane.
Tudi stevilo trtev s Primorske je relalivno visoko, saj je
od okoli 260.000 prebivalcev v drugi svetovni vojni po
dosedanjih podatkih izgubilo tivljenje 14.714 oseb, 10
pomeni dobrih 5,696 prebivalstva. Najbolj izpostavljeni in
hkrati izenaeeni Sla kalegoriji partizanov in civilistov. Zrtve prve skupine predstavljajo skoraj 48 %, druge pa 42
% vseh trrev s Primorske. V zakljucnih spopadih je padlo
IUdi vee pripadnikov prolipartizanskih enOl, g[ede na
skupno slevilo umrnh oseb s Primorske njihove trtve
predstavljajo 1.3 % izgubo. 8 % vseh trtev s Primorske pa
predstavljajo moski, vpoklicani v italijansko vojsko.
Na Spodnjem Stajerskem je leta 1941 prebiva[o prib[itno 600.000 prebivalcev in dosedanji podalki katejo, da
21.539 vojnih trtev pomeni 4 96 trrev med prebivalstvom.
Glede na skupno slevilo trtev je najveeje izgube utrpela skupina civilislOV s 43 %, nato skupina mobilizirancev v
nemske formacije z 31 % in skupina partizanov s 24 %.
Na Gorenjskem je v zacetku lela 1941 bivalo nekaj
manj kot 184.000 prebivalcev in 11.643 smrrnih trlev te
pokrajine pomeni, da je v casu druge svelovne vojne in
neposredno po njej umrlo 6,3 96 njenih prebivalcev, od
lega malo manj kOl I % po vojni. Najveeje izgube je utrpela kalegorija parlizanov; glede na skupno stevilo trrev
predstavljajo njihovi borci 37 %. Zaradi vojne in njenih
posledic je tivljenje izgubilo mnogo civilistov, glede na
vse trrve 33 %. Prolipartizanski labor je glede na skupno
slevilo trtev z Gorenjske utrpel 16 % izgubo; 88 % oseb
Ie formacije je bilo usmreenih po koneani vojni. 14 % irtev glede na skupno slevilo pa predstavljajo mobiliziranci v nemske oborotene formacije.
Na Koroskem, v Metiski dolini z Dravogradom, je bil
polotaj podoben: najvee smrrnih trlev je bilo med civilisIi in partizani. Prvi so glede na vse trrve ulrpeli 43 % izgubo, partizani pa 37 %. Z 19 % smrtnih trtev sledi kalegorija mobiliziranih moskih v nemsko vojsko in druge
uniformirane vojaske formacije.

Vojna je na Koroskem lerjala 6,2 96 prebivalstva, saj je
od priblitno 19.000 prebivalcev tivljenje izgubilo 1187
oseb.
V Prekmurju je ob zaeelku druge svelovne vojne biva[0 okoli 102.000 prebivalcev. ,9 Po dosedanjih podalkih
vojne ni pretivelo 1879 oseb, kar pomeni 1,8 96 prebivalstva. Najvee smrrnih trrev smo zabeletili med civilisli,
kar 71 % glede na skupno slevilo trrev.
Z 21,5 % deletem trrev sledi kalegorija mobiliziranih
Siovencev v madtarsko vojsko. Narodnoosvobodilno gibanje v Prekmurju ni bilo mocneje razvito, kar je razvidno tudi iz podalka, da parrizanske trrve predstavljajo Ie 4
% glede na skupno stevilo trrev Ie pokrajine.
Podatki 0 slevilu smrrnih trtev druge svetovne vojne
in zaradi nje torej katejo glede na posamezne slovenske
pokrajine precejsnja odslopanja; od slovenskega povpreeja trtev na slevilo prebivalstva oeirno izstopa LjubIjanska pokrajina z mnogo visjim odstotkom smrtnih trtev od povpreenega na eni in Prekmurje z mnogo nit jim
na drugi strani.
Glede na vlogo, ki so jo imeli posamezniki v vojni, je
v ana[izo zajelih 71.876 trrev medvojnega in 13.387 trlev povojnega nasilja, ki pomenijo izgubo priblitno 5,7 %
prebivalstva. Prva in najveeja skupina so padre, umrle in
usmreene vojaske osebe z vsaj 52.332 trrvami (vee kot
61 % vseh trrevl, druga pa usmreeni civilisti z najmanj
32.931 trtvami (vee kot 38 % vseh irrev). Pray razmerj e
med lema dvema skupinama trlev kate na loralnosl druge svelovne vojne, kajli v easu prve je bi[o na Siovenskem
od skupaj 35.000 trtev (2,7 % prebivalstva) civilnih trtev
okoli 10 %.20
Najvee trtev je ugolovljenih v partizanskih enotah, in
sicer je bila veeina trtev oborotenih spopadov ali pa so
umrli za njihovimi posledicami. Gre za priblitno 18.300
trlev. Opazen del trlev med njimi je posledica drugih obIik vojnega nasilja. Predvsem gre za »eislke lerena" v casu
okupatorskih vojaskih operacij, ko so po zajelju usmrrili
okoli 3255 parlizanov. Policijsko nasilje okupatorjev je
imelo za posledico se priblitno 785 trrev med partizani,
usmreenimi kOl lalci, 994 jih je bilo trlev taborise in okoIi 105 trtev zaporov. Smrrne kazni za disciplinske prestopke in zunajsodne usmrlitve s strani lasrnih partizanskih
enOl so zahtevale med njimi se vsaj 372 trtev.
Naslednja najveeja skupina trtev so padli, umrli in
usmreeni borci oborotenih prolipartizanskih enol. Od
vsaj 13.096 domobrancev jih je bilo okoli 11.345 trrev
povojnih mnotienih in posamienih zunajsodnih usmrlilev.21 Od proliparlizanskih enol, ki so nastale v Ljubljanski pokrajini v easu ilalijanske okupacije, so najvee trtev
utrpeli vaski straiarji s priblitno 800 trtvami. Partizanske
enote so jih okoli 414 usmrtile po zajetju v spopadih je-

19 FiderSek Franc Spoznajmo fudi napol zamolCano. V: Prisilna mobilizJcija na Stajerskem. Celje 2003, str. 99 navaja ~ tev i l ko okali 80.000.
20 Petra Svol jSak, Poizkus ocene vojaSkih in civilnih izgub (lrtev) med 1. svetovno voi no, V: Mnoticne smrti na Siovenskem, Zbomik referatov, XXIX. Zborovanje slovenskih zgodovinarjev, uredila Slane Granda, B.ubara ~atej, lzola, 22.- 24. 10.1998, str. 225-240. BOj,m GodeSa, Boris Mlakar, Mojea Sam, Tadeja TominSek Rih tar, Zrtve druge svetovne vQj ne v Sloveniji, Prispevki za novejSo zgodovino, XLII, Ljubl jana 2002, St. I., str. 121 - 130.
21

Gre za ~tevi!O lrtev, ki je ugotovljeno do jan uarja 1946.
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seni 1943. leta. Od 457 trtev slovenskih cetnikov jih je
vsaj 171 trtev usmrtitev po zajetju jeseni 1943,okoli 137
pa povojnih zunajsodnih usmrtitev.
Naslednja najstevilcnejsa skupina trtev so z vsaj
10.359 trtvami mobiliziranci v nemsko, madtarsko in italijansko vojsko. Vsaj 8745 je zrtev med mobiliziranci v
oddelke nemske vojske, vsaj 414 trtev pa med mobiliziranci v madtarsko vojsko. Do danes jih je vecina obveljala za pogresane, vendar po ocenah najvecji delet trtev
odpade na vzhodno fronto in sovjetska ujetniska taborisca.2Z Na Primorskem, kot delu Kraljevine Italije, so oblasti Primorce dodeljevale predvsem posebnim delovnim bataljonom, nekaksnim koncentracijskim taboriscem v juzni
Italiji in na sardiniji, v katerih jih je umrlo priblitno 188.
Vecina vpoklicanih v oddelke redne italijanske vojske, torej vsaj 602, jih je obveljala za pogresane, najverjetneje
pa jih je zivljenje izgubilo najvec na vzhodni fronti ozirorna v sovjetskih ujetniskih taboriscih, in sicer vsaj 332.
Del mobilizirancev, ki je dezertiral oziroma prebegnil
prek fronte in se prikljucil lokalnim odporniskim skupinam in zavezniskim enotam, je utrpel okoli 174 trtevP in
sicer predvsem v oborotenih spopadih in v nemskih koncentracijskih taboriscih.
Vsaj 190 je se zrtev v oddelkih jugoslovanske kraljeve
vojske, od katerih jih je vecina padla ob napadu sil osi na
Jugoslavijo, in sicer vsaj 80, okoli 47 jih je umrlo v nemskih ujetniskih taboriscih, 23 pa jih je do danes obvelja10 za pogresane.24
Po aprilskem napadu sil osi na Jugoslavijo, ko beleiimo v sioveniji okoli 29 zrtev med civilisti, so se zaceli
najhujsi pritiski na prebivalstvo v nemski in madiarski
okupacijski coni. Zacetni izgoni prebivalstva, ki jih je izvedel nemski okupator, so imeli za prve trtve vsaj 597 obnemoglih in dusevno prizadetih s spodnje Stajerske, ki so
jih junija 1941 z .evtanazijo< usmrtili v avstrijskem Hart. heimu. Do konca vojne pa je v taboriscih, v izgnanstvu in
na prisilnem delu umrlo se vsaj 10.604 civilistov, predvsem sorodnikov partizanov in sodelavcev odporniskega
gibanja. zs Od vsaj 544 irtev med slovenskimi Judi jih je
v nemskih koncentracijskih taboriscih umrlo pribliino
500. Civilnih zrtev italijanskih koncentracijskih taborisc
je okoli 2180, od tega sarno na Rabu okoli 1.000. Najvecji delet civilnih trtev odpade na nemska koncentracijska taborisca, od tega na Auschwitz (okoli 1729), Dachau
(okoli 1.328) in Mauthausen (okoli 967). po drugih taboriscih je delei irtev po najvec nekaj sto irtev. Opazen
delei civilnih zrtev je posledica drugih represivnih ukre-

pov okupatorjev, kot so mucenja v zaporih (okoli 371 irtev), streljanja talcev (okoli 3250 trtev) in mnoiicne ter
posamicne usmrtitve v casu vojaskih operacij, ko so okupatorske enote povzrocile okoli 6.005, domace protipartizanske vojaske enote same pa okoli 1481 irtev.
Bombardiranja so od skupnih najmanj 1340 irtev povzrocila vsaj 1190 trtev med civilisti. Zanemarljivo ni niti
stevilo 476 civil nih trtev zaradi nesrec z vojnim materialom.
Civilnih zrtev, ki jih je povzrocila partizanska stran, je
okoli 4098. Te usmrtitve so se dogajale predvsem na obmocjih, ki jih je obvladovalo partizansko gibanje. Med zrtvami gre predvsem za protikomuniticno usmerjene posameznike, torej Ijudi, ki jih je partizanska stran prepoznala
kot svoje dejanske (pa tudi namisljene) nasprotnike. V
mnoiicnih zunajsodnih usmrtitvah v maju in juniju 1945
je bil usmrcen se najmanj 601 civilist. Od 636 zunajsodno usmrcenih od julija 1945 do januarja 1946 je civilnih irtev oznovskih zaporov oziroma taborisc in drugace
(posamic) zunajsodno usmrcenih se vsaj 442 civilistov.
5 tern stevi lo zunajsodnih usmrtitev borcev in pristasev
protipartizanskega tabora glede na Zahodno Evropo izstopa, z izjemo dela Italije, saj je vecje od ocen (okoli 10.000
zrtev oziroma 2,8 % vseh zrtevl. ki veljajo za Francijo, kjer
naj bi bilo povojnih zunajsodnih usmrtitev najvec v Zahodni Evropi. Z6 Primerjave z Vzhodno Evropo pa so zaradi pomanjkljivih podatkov teie izvedljive. V sioveniji pomenijo povojne izvensodne usmrtitve z vsaj 13.556
zrtvami okoli 15,8 % vseh zrtev, skupno stevilo trtev protipartizanskega tabora pa pomeni vsaj 24 % delet vseh zrtevP Po obmocjih bivse Jugoslavije je ugotovljen naslednji delet protipartizanskih enot v skupnem stevilu irtev: v
srbiji 23 %, v Bosni in Hercegovini 22 %, Hrvaska 20 %,
(rna Gora 4 %.28 Glede starostne strukture je moe ugotoviti, da so bili najbolj prizadeti moski v letih, ko so bili
najbolj sposobni za boj, kajti vsaj 40.814 zrtev je bilo rojenih v letih 1910-1926. Mladoletnih oseb pa je bilo med
irtvami okoli 4300. Ocitna je tudi razlika v prizadetosti
po spolih, saj je delet tensk med trtvami okoli 10 % ali
8657 trtev. Socia Ina pripadnost irtev je zaenkrat teie dolocljiva, saj razpolagamo s konkretnimi podatki Ie za priblitno 45.000 irtev, vendar je opaziti, da sta deleta kmeckega prebivalstva in delavstva priblitno uravnotetena, sledi
pa jima obrtniski sloj s svojimi pomocniki.
Ob koncu naj se enkrat poudrimo, da gre za delne rezultate, ki se bodo v teku raziskave se spreminjali, saj je
pred nami se mnotica nepregledanega grad iva. Ti rezultati naj slutijo Ie kot grob oziroma zacasni viktimoloski oris
siovenije.

22 Md ~an lnidarie, Jo2e Delman, Ludvik Puklavec, NemSka mobilizacija Siovencev v drugi svetovnl vojni. Zveza druStev. ~~bil.iziranih Siovencev v nem~~o yajsko. Celje 2001, m. 104119, 143-148, 353-357 Ma rjan To~, Vladimir Cerjak , Franc Lorber, Siovenci v luii vojski. Celie, lveza dru~tev mobllmramh Sl~vencev ~ n~m$ko v~fsko 19,41 / 1945, ~OO2.
23 Milica Kitein Wohinz, Jete Plrjevec, Zgodovina Siovencev v ItJliji 1866 _ 2000, Nova revija, Ljubljana 2000, str. 9.1. Sara ,Perini. Battag~~onl s~eclall Ira s.~ofla ~ m~mona Diplomsko
dele. FiIozofskd faku!tetd v Trstu, 2001, mentoricd prof. Annd Mdria Vine!. Alben KJun, Iz Afrike v ndrodnoowobodl!no vOlsko Jugosldvlle. PdnlZdnskd knllgd, Llublldnd, 1987, SU. 10,
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Mikeln, Pekel 1941. CZ, Ljubljdnd, 1981, str. 85 . Mdrlc Spoerer, ZWdngsilrbeit unler dem Hdkenkreul. OVA, Stuttgdn-Munchen, ZOO I, SIr. 6667
- .
1S IzgndncL DruslVO izgndncev Siovenije, Uubljdnd, 1993.
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16 Boris Mldkdf, Epurdciid in povoine tnve v Zdhodnl Evropi. Prispevki 1.1 noverSo zgodovino, XXXVI. 1996, 1-2. sir. 47- 61. 80,dn GodeSd, Bons Mlilkdr, MOICd .>Om, Tddeld TammSek
Rihlar. lnve druge svetovne vaine v Sioveniji. Prispevki Zil navejSo zgodovino, XLII, ljubljd~d, 2002, St.. I.. ~Ir. 127 - 128.
27 Bojdn GodeSd, Boris Mldkar, Molcd Sorn, Tadejd TominSek Rihldr. inve druBe svetovne vOI~e ;.., PNZ, ljubljand 2002, SI. 1, str. 126-128.
28 Vladimir lerjavi(', Gubici stdnOVniStvd Jugosldvije u drugom svjetskom fd!U. Jugosldvensko vlknmoloSko druStvo, Zdgreb, [989.
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usodo, zato se izri~e Ie groba viktimolo~ka skica, ki nakazuje velikostne rede prizadetosti posameznih obmocij in
skupin zrtev. Siovenija je v casu od aprila 1941 do januarja 1946 po ocenah utrpela okoli 85.000 trtev, ki pomenijo izgubo priblitno 5,7 % prebivalstva. Voja~ke osebe so sicer ~e vedno utrpele najvec zrtev, t. j. vsaj 52.332,
ki pomenijo okoli 61 % vseh lrtev, civilne trtve pa z okoIi 32.931 irtvami okoli 38 % vseh zrtev. Pray to razmerje
kate na totalnost druge svetovne vojne, ki je na posameznih obmocjih prizadela vecino prebivalstva. Stopnjo prizadetosti posameznih slovenskih pokrajin so dolocili
zgodovinskih procesi, ki so potekali v njih. Tako je 8,8 %
izgubo prebivalstva utrpela Ljubljanska pokrajina, od tega
gre v 2,8 % za zrtve izvensodnih povojnih usmrtitev, na
drugem polu pa je Prekmurje z 1,8 % izgubo prebivalstva.

Abstract

Povzetek
Popisovanje trtev druge svetovne vojne in zaradi nje
poteka na In~titutu za novej~o zgodovino v Ljubljani od
leta 1997, da bi ugotovili cim popolnej~e ~tevilo smrtnih
trtev, ki so imele med drugo svetovno vojno rezidencno
pravico na obmocju dana~nje Republike Siovenije. Poleg
tega pa nameravamo izvesti tudi zgodovinsko analizo
zbranih podatkov, ki bo pripomogla k natancnej~i opredelitvi znacaja druge svetovne vojne na Siovenskem, kar
bo dalo idejno in politicno manj obremenjeno sliko
medvojnega dogajanja. V analizo so trenutno zajeti Ie
posamezniki z dovolj natancno doloceno identiteto in

21 Podatkovna bazJ InStituta za novejSO zgodovino v ljubljanl, I,;muar. 2004.

A census of Second World War victims and victims
that have fallen as its consequence has been taken by
Ljubljana Institute of Contemporary History since 1997
to determine the most accurate number of victims among
the residents of the Republic of Slovenia. Beside that the
intention is also to perform a historical analysis of gathered data which will enable us to produce more accurate
description of the nature of Second World War in Slovenia and to prepare less partial political and ideological
picture of interwar events. At the moment the analysis
includes only those individuals whose identity and destiny can be determined accurately enough and therefore
only rough victimological picture can be sketched indicating the expanse rates of affected areas and groups of victims. From April 1941 to January 1946 Slovenia has suffered approximately 85.000 victims which equals 5, 7 %
of population. The majority of victims were military subjects, at least 52.332 persons which make 61 %out of all
victims. Second largest group were civilians that represent
38% with 32.931 victims. Above mentioned proportions
reveal the totality of Second World War which in affected
areas caused harm to majority of population. The degree
of devastation in various Slovene regions depended on
historical processes that took place in those areas. Ljubljana region on one hand suffered 8,8% loss of population out of which 2,8% represent the victims of illegal after war executions and Prekmurje on the other hand lost
1.8% of population.
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Anita Po/anec, Gimnazija Ptuj

Agrarna reforma v okraju
Ptuj leta 1945-1946
delni~ke druibe (d. d.), prim.: Banovin-

Kmetijski in
socialni poloiaj
OLO Ptuj pred
letom 1946
Na agrarno reformo, izvedeno v
Sioveniji po drugi svetovni vojni, so
vplivale posestne razmere, kakrsne so
bile na slovenskem podete1ju pred
vojno. Kmetijska posest na Siovenskem med obema vojnama se je delila na veleposest (vee kot 50 hal in
malo, bajtarsko posest (do 5 hal ter
se ni bistveno spreminjala od zaeetka 20. sto1etja. Vmes so se uvrseali
kmetje, ki so lahko tiveli od svojih
posesti (vee kot 5 ha).1
Glede na zgodovinsko poreklo in
lastniltvo je mogoee veleposest na
Siovenskem razdeliti v tri sku pine: fevdalna posest (prim.: Josip Herberstein,
1961 ha,od tega 1107 ha gozda), cerkvena (prim.: Minoritska iupnija v Ptuju) in kapitalistiena (podjetniki, banke,

ska hranilnica Dravske banovine).2
Med svetovnima vojnama je kmetijstvo v okraju Ptuj predstavljalo najpomembnej~o gospodarsko panogo.
Kar 71,9 % celotne povr~ine okraja je
bilo kmetijskih povr~in (59.485 hal
brez gozda. Gozdnih povr~in je bilo
Ie 26,5 %. V Dravski banovini, v katero je sodil okraj Ptuj, je bilo kmetijskih povrsin 51,1 %3 V okraju Ptuj
je iivelo vee kot 83 % prebivalstva
od kmetijske proizvodnje, kar je precej presegalo slovensko povpreeje
(60,3 %) leta 1938.4 Najmanj zemIje so imeli bajtarji, a jih je bilo v
okraju Ptuj najvee. Najvec zemlje ( 1/4
vse zemlje) so imeli srednji kmetje
(10-20 hal. V okraju Ptuj je prevladovala majhna bajtarska posest (do
5 hal in velika razparceliranost zemIje na majhne kmetije.
Za okraj Ptuj med obema vojnama
je maei1en pojav ABSENTIZMA, kar
pomeni popolno odsotnost posestnikov lastnikov in njihovega sodelo-

vanja pri obdelovanju lastnega posestva, predvsem vinogradov. Ta posestva so obdelovali najemni delavci,
tako imenovani ~tajerski viniearji. Viniearji so matilni predvsem za Haloze in Siovenske gorice, kjer je bila
glavna kmetijska panoga vinogradniltvo. Domaei vinogradniki niso
zmogli obnove in vzdrievanja vinogradov. Teh so se polastili bogatej~i
nem~ki veleposestniki, pri katerih se
je slovenski kmet zadolteval. Velik
drutbeni problem je bil v Halozah
stevilenost viniearjev. Najdonosnej~i
vinogradi (Gorca, Deino, Zavrt, Borll
so bili v veeinski lasti tujih vinskih trgovcev, samostanov, podjetij ter zlasti avstrijskih posestnikovS Ob gospodarski krizi je vinitarstvo posta10
najbolj pereee socialno in kulturno
vpra~anje na Slovenskem. Razvilo se
je v tipieno mezdno razmerje med
'gospodom. in brezpravno viniearsko
delovno silo. Agrarna reforma med
obema vojnama socialno-posestni~
kih odnosov na podeielju ni re~ila.

Preglednica I: Kmeti;ska posestva v Dravski banovini za okra; Peu; po Srevilu in povrSini (ha) - podarki popisa iz
lera 1931
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Vir: Statistirki gadisnjak 1937, knjiga VIII. Opsta drzavna statistika, Beograd 1938, str. 98-99 .
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Zakonske osnove
za izvajanje
agrarne reforme
in kolonializacije
v OLO Ptuj leta
1945-1946
Ob koncu druge svetovne vojne
je nova oblast v Jugoslaviji morala
potrditi svoje vojaske in politicne
dosezke tudi na gospodarskem podrocju. Predsedstvo Avnoja je 21. novembra 1944 sprejelo Odlok 0 prehodu sovraznikovega imetja v
drzavno lastnino, 0 drzavnem upravIjanju imelja odsotnih oseb in 0 zasegi imetja, ki so ga okupatorske
oblasti prisilno odtujileb Tako je zaplemba dobila pravno osnovo. Ministrstvo za kmetijstvo je julija 1945
prevzelo v svojo upravo sest veleposestev v okraju Ptuj, na katera so postavili upravilelje. To so bila posestva:
- Orning v St. Janzu na Dravskem
polju,
- Turnisce pri Ptuju,
grascina Herberstein na Ptuju in
na Vurberku,
- Dornava pri Ptuju,
- Ulm pri Zavrcu in
- Stajerske hranilnice v Podlehniku.'
Najve~ zaplemb je izvajala okrajna Komisija za upravo narodne imovine [KUNI), ki je imela zelo velika
pooblaslila. Zakon 0 agrarni reformi
in kolonizaciji so poslanci v Za~asni
Ijudski skupscini DFJ 23. avgusta
1945 sprejeli soglasno. Konec avgusta je bil imenovan Agrarni svet
DFJ z nalogo oziviti zakonska dolo~ i
la 0 agrarni reformi in kolonizaciji. Ta
organ je imel celoten nadzor nad izvajanjem agrarne reforme in kolonizacije. Septembra 1945 je Odsek za
agrarno reformo in kolonizacijo izde-

lal navodila in obrazce za prijavo
zemljiskih posestev, ki zapadejo pod
agrarno reformo. Razposlal jih je
okrajnim Narodnoosvobodilnim odborom (NOO), ki so bili zadolzeni
za zbiranje teh prijav in za njihovo
kontrolo na podlagi katastrskih podatkov, zemljiskih knjig in posestnih
listov. Zakon 0 agrarni reformi in kolonizaciji v Sioveniji je sprejelo Predsedstvo Siovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) IZ decembra
1945. Hkrati stem zakonom je bil izdan se zakon 0 razlastitvi posestev, ki
jih obdelujejo koloni in vinicarji, z namenom ukiniti fevdalne odnose.B Za
izvajanje agrarne reforme je zakon
predvidel tudi organe, ki so jo izvajali.
To so bile okrajne komisije za agramo
refonno. Te so na terenu ob sodelovanju in pomoci krajevnih Ijudskih odborov (KLO) in odborov agramih interesentov dejansko izvedle razlastitev
in razdelitev zemlje.

Izvajanje agrarne
reforme V OLO
ptuj leta 1945-1946
Okrajna agrarna komisija na Ptuju se je oblikovala ob koncu decembra 1945. Z delom je zacela prvega
januarja 1946, sestavljali pa so jo
predsednik, sekretar in trije ciani, ki
jim je pomagalo administrativno
osebje. 9 Okrajno komisijo za agrarno reformo v okra ju Ptuj so ob imenovanju sestavljali:
- Kazimir Gomilsek (predsednik),
- Franc Simoncic (namestnik),
- loze Ceh (sekretar),
- Viktor Knez (pomocnik) in
- Franc Fijacko (pomocnik).
Vsi so bili iz okraja Ptuj in niso biIi poslani od drugod. 10 V zacetku ja-

nuarja 1946 je bil za geometra na
Ptuju postavljen Albert Pinter, ki je
odsel II. septembra 1946 v Ljubljano. Odhod geometra je mo~no oviral
hitrost izvedbe agrarne reforme. 1I Sestava komisije za agrarno reformo se
je v ptujskem okraju spreminjala. Njeni ~Iani so imeli srednjesolsko in osnovnosolsko izobrazbo. Razmeroma
malo kmetov je bilo clanov okroznih,
pa tudi okrajnih komisij. Glede na
poklicno sestavo jih je bilo najve~ z
oznako .delavec,.12 Ciani komisije za
agrarno reformo so bili vklju~eni v
sindikalne organizacije in upraviceni
do dodatnih zivljenjskih nakaznic. 13
Okrajne komisije so zacele dele v
pisarni. kjer so pregledovali prosnje
agrarnih interesentov, izlo~ali neupravi~ene, upravi~ene pa razvrstili tako, da
so bili najzasluznejSi na vrhu. To je bil
predlog kornisije, ki ga je nato predstavila agrarnim interesentom na sestanku. Sestanek je moral biti dan pred delitvijo zemlje na terenu ali pa je bil
sklican na dan delitve. Sestankov naj bi
se udelezili Ie upravi~eni agrarni interesenti, tisti, ki jih je kot take spoznala
agrarna komisija, drugi pa so morali
prostor sestanka zapustiti. Na sestankih so nato obravnavali vsakega posameznika - interesenta - posebej, in to
po vrstnem redu, ki ga je dolo~ila komisija. V primerih, ko se je komisiji zazdelo, da interesent ni politi~no ali kakor koli druga~e upravi~en, je bilo
treba izzvati navzoce Ijudi, da so 0
njem podali odlocilno mnenje.14
Tako je komisija za agrarno reformo na Ptuju s poslovanjem na terenskem obmocju okraja Ptuj na skupinskih sestankov ocistila odbore, izvolila
odbore agrarnih interesentov, popisala vse prijavljene agrarne interesente
in ugotavljala njihovo upravicenost ter
s pomocjo Ijudstva dolocala lastnike
zemljisc, ki so po zakonu zapadla pod
razlastitev. 1S

6
7

Marko Jere bj~, Agrarn a reforma in koloni zad ja lela 1946 v lj ulomeru. Diplomska naloga. Liutomer 2001, {dalie: Ma rko J erebi~, Agrarna reforma .), sir. 12.
PAM, Okraini LO Marlbor, 193/ A, Prevzem posestev v okro tju Maribor 16. 7. 1945 ).
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ZAP, O l O Plul. $karla 4, lelo 19 46, spisi OlO Prul. 4. I. 19 4 6.
ZAP, OlO Ptuj. Skalla 32, leto 1946, Dopis okr.ljne komi sije Marfbor I dne 5. I. 194 6 in ~ka t!a 3 5, leta 194 6, Poro(ilo 0 problemih pri izvajanju agrarne reforme.
12 Zdenko Cepit, Agrarna reforma In kolonizacija ..., str. 93.
13 ZAP, OLO PtuJ, Skalla 63, lelo 19 46, dopis z dne 18. 1. 1947 in 16. 9. 1946.
H
Ibid.
IS PAM, Okrotnl OL Maribor, ~katla 206, Celolelno porocilo komisije 1a agrarno reformo Ptuj z dne 3 0. 11. 1946.
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Pomembno vlogo pri izvjanju agrarne frorme so imeli tudi odbori agramih interesentov, ki so dejansko
vodili izvajanje agrarne reforme v
svojem kraju, saj so ga tudi najbolje
pozna Ii. Njihova naloga je bila pregledati prijave lastnikov posesti in
podati mnenje, koga naj razlastijo in
koliko. Dolotali so, komu naj se zemIjo podeli in koliko. Oblikovali so
tudi karakteristike agrarnih interesentOY in jih posredovali agrarnim komisijam. Prvi sestanki odborov agrarnih
interesentov so bili konec decem bra
1945 in v zatetku januarja 1946. Na
prvem zboru agrarnih interesentov so
ustanovili odbor agrarnih interesentOY, pregledali zakon 0 agrarni reformi, izvedli popis interesentov ter podali predloge in sklepe interesentov,
katere posesti zapadejo pod agrarno
reformo. Zapisniki z zborov agrarnih
interesentov so bili poslani agrarni
komisiji na Ptuj.'6
Osnovna nacina oblikovanja zemIji~kega sldada sta biJa razlastitev in
zaplemba. Poglavitna oblika ustvarjanja zemljiSkega sklada je bila razlastitev. Zaplemba je bila dopolnilna oblika, vendar je v kolitinskem pogledu
enakovredna razlastitvi. '7
Iz statistitnega pregleda z dne 22.
januarja 1946 izdanih razlastitvenih
odlotb je razvidno, da je okrajna agrarna komisija Ptuj izdala do konca
januarja 1946 7 razlastitvenih odlotb
veleposestnikom, II razlastitvenih
odlotb bankam, 2 razlastitveni odlocbi bankam sta bili spremenjeni, 18
razlastitvenih odlotb Cerkvi, 2 razlastitveni odlocbi sta bili spremenjeni,
36 razlastitvenih odlotb nekmetom,
od tega sta bili 2 spremenjeni, 5 pa v
celoti razveljavljenih po pritoibah
razlaScencev, 3 razlastitvene odlocbe
kmetom, 49 razlastitvenih odlocb vi-

nogradniSkim posestvom, 2 sta biJi
spremenjeni, 3 v celoti razveljavljene
in ena delno razveljavljena. 's
Veleposestva v zasebni lasti so
bila v Sioveniji med najvecjimi veleposestvi. Bila so fevdalnega porekla
in v vecini primerov so bili lastniki
neslovenskega porekla [potomci
nemSkih, italijanskih ter madzarskih
plemiSkih rodbin).'9
V okraju Ptuj je bilo najvecje veleposestvo last grofa Josipa Herbersteina, ki je livel na CeSkem. Imel je
grascino z veleposestjo na Ptuju, na
Vurberku in Ravnem polju. Herbersteinova posest na Ptuju in Vurberku
je skupaj merila 717,78 ha. Od tega
je bilo 22,82 ha njiv, 78,02 ha travnikov, 38,64 ha vinogradov, 561,01
ha gozda in 17,19 ha paSnikov. Na
posestvu na Ptuju je prevladoval
gozd [502,31 hal. na posestvu Vurberk pa so prevladovali travniki [56,
7 hal, vinogradi [35, 7 hal in gozd
[58,7 ha).zo Fevdalnega porekla je
bila tudi ena izmed najvecjih vinogradniSkih posesti v Siovenskih goricah, last ormoSke graScakinje Marije
Wumbrandt Suppach, porocene Georgevits. Precej velika fevdalna posest
je bila na TurniScu pri Ptuju v lasti
Rudolfa Warrena-Lippitta. Njegova
posest je obsegala 446,80 ha. Od
tega je bilo 86,28 ha njiv, 43,04 ha
travnikov, 5,45 ha vinograda, 301 ha
gozda in 11,01 ha pasnikov2 1
Zemljo Herbersteina na Ptuju so
po razlastitvi vkljuciJi v sklop mestne
ekonomije mestnega Ijudskega odbora Ptuj. Obdelovalno zemljo v sklopu
graScine Vurberk so razdelili med agrarne interesente. Zemlja, ki je bila v
sklopu gradu Zavrc v lasti Maksa UIrna, je bila vkljucena v driavni sektor
kakor tudi posest gradu Dornava in
gradu TurniSce. Obdelovalna zemlja

gradu Borl in Ormoi je bila razdeljena med agrarne interesente. Zemlja
KriiniSkega reda v Dornavi oziroma v
Muretincih je bila delno razdeljena
med interesente, ostalo je preSlo v driavno last. Obdelovalna zemlja gradu
Velika Nedelja je bila del no razdeljena, del pa je priSel pod upravo driavnega posestva Velika Nedelja,zz
Skupaj je bilo v okraju 12 veleposestev, ki so bila raziascena. V okraju
Ptuj so skupaj zavzemala 971 ha 20
a

15

mZ,Z3

Statisticni pregled 0 delu agrarne
komisije na Ptuju navaja, da je bilo
konec avgusta 1946 prevzetih v agrarni sklad 2030 ha 74 a 91 mZ gozda. V korist gozdnim upravam je bilo
iz agrarnega sklada izloceno 1806
ha 64 a 63 mz' Tako so vecino
gozdnih povrSin iz agrarnega sklada
v OlO Ptuj dobila driavna gozdna
gospodarstva H
V okraju Ptuj je bilo v celoti razlaScenih 16 podjetij zasebno pravnega znacaja [bank, podjetij, delniskih
drutb itd.) s skupno povrSino 540
ha 69 a 84 mZ zemljisc. RazlaScena
so bila tudi posestva javno pravnih
oseb [obcin) v skupni izmeri posestev 92 ha 25 a 68 mZ2S
V okraju Ptuj je bilo razlaScenih
26 cerkva prek dolocenega maksimuma 10 ha in ustanov v celoti v
skupni izmeri 384 ha 5 a 12 mz,z6
RazlaScanje nekmetov je komisijam za agrarno reformo povzrocalo
veliko dela. Predvsem zaradi njihove
Stevilcnosti in za radi problematicnosti meril za dolocanje, kdo je dejansko
kmet,u V okraju Ptuj je bilo razlaScenih 59 vinogradniSkih in presetki
nekmeckih posesti nad 3 ha v skupni izmeri 526 ha 49 a 84 mz,zs
Stalisce oblasti do vinitarskega
vpra~anja je biJo, da izroci in razdeli

ZAP, OlO Ptuj, Skatla 32, leto 1946. ZOOri agrarnih interesemov.
Zdenka Cepic, Agrama rf!forma in kolonizacija .. "' ser. 11 1.
18 ZAP, OlO PM Skatla 35, leto 1946, StatistiCni preilled z dne 22. 1. 1946.
19 ldenko Cepit, Agram.] reforma in kolonizacija ...• str. 113,114.
20 PAM, okrotnl lO Maribor, Skatla 209, Seznam poses!i nad 100 ha povrSine z dne 20. 8. 1945.
21
Ibid.
Z2 ZAP, OlO Ptuj, ~k.Hla 35, leto 1946. Popis razlaSCenih gradov z dne 29. 7. 1946.
16
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45,11 ha oz. 11,7 %; 162 zaplemb na
podlagi odloka Avnoja z dne 21.11.
1944 s skupno povrSino 1096,48 ha
oz. 3,4 %; 42 posesli, zaplenjenih na
podlagi sodb sodiSc, v skupni povrSini 435,57 ha oz. 19,2 %. V okraju
Pluj je bilo v zemljiskem skladu najve~ gozda (46 %)30
V okraju Pluj je komisija za agrarno reformo do 24. 8. 1946 razdelila
2134ha 39a 12m2 zemlje 31 , do 30.
II. 1946 se je Slevilka povzpela na
2135ha 43a 91 m2 32, kar predslavlja
4,7 % skupne razdeljene zemlje v 510veniji. Del zemlje agrarnega sklada so
dobile vinogradniSke, jayne uSIa nove,
!. i. ekonomije, induslrijska in druga
podjelja, ki so organizirala laslno
kmelijsko predel avo, gozdna gospodarsrva, ki so dobila ve~ino zaplenjenih gozdnih povrSin, del zemlje pa 5
na novo naslalih driavnih posestev.33
Drzavna kmelijska gospodarsrva (KG)

zaplenjeno zernljo vini~arjem v las!. V
okraju Pwj je bilo zaplenjenih 105
vinogradniSkih posesli s skupno povrSino vinogradov 225 ha. Na leh zaplenjenih vinogradniSkih poseslih je
bilo 174 vini~arjev. 5kupno slevilo vini~arjev v okraju Pwj je bilo 665, od
kalerih jih je bilo 491 na privalnih
posesrvih. Kar IS % vseh vinogradniskih poseslev v okroiju Maribor je bi10 zaplenjenih v okraju Pluj; na njih je
iivelo 19,6 % vseh vinogradniskih
druiin v okroiju Mariborz9
Vokraju Pwj je bilo do I. 9. 1946
razlaS~enih in zaplenjenih 12 veleposeSlev v skupni izmeri 971,20 ha oz.
7,27 %; 16 poseSlev bank in podjelij
s skupno povrSino 540,69 ha oz.
20,6 %; 26 cerkva in samOSlanov s
skupno povrSino 384 ha oz. 10,6 %;
59 nekme~kih poseslev s skupno povrsino 526,49 ha oz. 16,6 %; 5
kme~kih poseslev s skupno povrsino
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so naslala ie v lew 1945 s sedezem
v Zavr~u, Dornavi, Kidri~evem, Podlehniku in na TurniS~u.

Tezave komisije za
agrarno reformo
Okroine in okrajne komisije za
agrarno reformo so se pri svojem delu sre~evale s Sleviinimi teiavami in
problemi. 34 Najpogoslejsi problemi
okrajne Komisije za agrarno reformo
na Pluju so bili:
- pogosla men java adminisrralivnih
delavcev (geomelra),
- priloibe razlaS~necev in agrarnih
interesentov,
- nezaupanje agrarnih interesentov
v zadruge,
- leiave s prevozom,
- zaoslajanja dela na lerenu,
- leiave s pravilno zamejirvijo,
- navduSenje za agrarno reformo ni
bilo vsesploSno,
ni bilo porrebnih podatkov ali so
bili pomanjkljivi,
- nerazumevanje raznih odlo~b zakona 0 agrarni reformi,
- agrarnih interesentov je bilo veliko ve~ kOI agrarne zemlje,
- pomole,
- izkoriS~anje neznanja posameznikov,
- izrabljanje poloiaja.
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Zakljucek
Agrarna reform a je postavila temelje za razvoj kmetijsrva na socialisticnih osnovah. Bila je podlaga za
nacionalizacijo zemlje s poudarkom
na drzavni lastnini in skupnem obdelovanju. Bila je politicni ukrep - vsaj
na zacetku pridobiti kmecko prebivalsrvo. (ilj kmetijske politike je bil
odprava privatnih posestev in prevlada driavnih in zadruznih.
Agrarna reforma ni resila bisrvenih socialnih vprasanj v kmetijsrvu.
Posameznik, ki je dobil zemljo, ni
mogel na njej prezivljati svoje stevilne druzine. Dodaten zasluzek je mo. ral iskati v nekmetijskih dejavnostih.
Pojavil se je druzbeni razred polkmetOY oziroma poldelavcev, kar je bilo
mocno znacilno za OLO Ptuj. Agrarna reforma je pripomogla k socia Iizaciji okraja Ptuj kot tudi k socializaciji posameznih vasi, predvsem v
ravninskem delu okraja Pruj [Dravsko
in Ptujsko polje).

Povzetek
Agrarna reforma na obmocju novonastale Demokraticne federativne
Jugoslavije [DFJ), po 29. II. 1945
Federativna Ijudska republika Jugoslavija [FLRJ), kot ukrep driave ne

..

predstavlja nicesar novega, saj so biIi poskusi izvedbe agrarne reforme ie
prej. Obmocje Okrajnega Ijudskega
odbora [OlO) Ptuj je bilo tako pred
drugo svetovno vojno kot po njej izrazito kmetijsko obmocje. Pred drugo svetovno vojno je bila kmetijska
posest v OLO Ptuj izrazito razdrobIjena. Delila se je na veleposest, ki je
bila v vecinski lasti tujcev in cerkvenih ustanov, in na majhna razdrobIjena posesrva. Podlago za izvajanje
agrarne reforme po drugi svetovni
vojni je predstavljal Zakon 0 agrarni
reformi in kolonizaciji, ki je temeljil
na nacelu .Zemljo tistemu, ki jo obdeluje«. Odpravila je ostanke fevdalnih odnosov na vasi in ostalih izkoriscevalskih odnosov ter okrepila
vlogo drzave na agrarnem podrocju s
prevlado drzavnih in zadruinih posestev. Imela je svoje prednosti kot
tudi pomanjkljivosti in slabosti.

Izvlecek
Na podlagi arhivskega grad iva in
dosedanjih spoznanj skusa avtorica
podati pogled na potek agrarne reforme leta 1946 v okraju Ptuj. Konec
druge svetovne vojne je pomenil zacetek novega poglavja v procesu revolucionarnega spreminjanja jugoslovanske driave in druzbe. Zacasna
Ijudska skupscina DFJ [Demokraticne
federativne Jugoslavije) je 23. 8 .
1945 kot enega prvih ekonomskopoliticnih ukrepov sprejela Zakon 0
agrarni reformi in kolonizaciji. Zakon,
kot del splosne gospodarske politike
tedanje Ijudske oblasti, pomeni odpravo kapitalisticnih in fevdalnih odnosov ter spreminjane temeljnega
druzbenoekonomskega poloiaja vecine prebivalsrva. Agrarna reforma je
bila uzakonjena kot pogoj nadaljnjega razvoja gospodarske politike na
podrocju kmetijsrva v smeri njegove
preobrazbe v socialisticno, s poudarkom na kolektivizaciji. Sprejeta je bila
z namenom utrditi pridobirve revolucije na politicnem in gospodarskem
podrocju. Proces politicne revolucije
se ni bil koncan, nova oblast pa je

potrebovala politicno podporo vecinskega dela prebivalsrva - kmetov.

Abstract
In the paper authoress on the basis of archival material and so far
gathered knowledge presents her
views on agrarian reform which was
taking place in 1946 in Ptuj area.
The end of the Second World War
represented the beginning of a new
chapter in the process of revolutional)' transformation of Yugoslav state
and society. One of the first economical and political measures of Provisional National Assembly of DFY
[Democratic Federative Yugoslavia)
was the Law on agrarian reform and
colonization which was adopted on
23. 8. 1945. This law represented a
part of general economic policy of
peoples' power at that period and
indicated annulment of capitalist
and feudal social order and declared
altering of basic socio economic
position of majority of population.
Agrarian reform represented a condition for further development of agricultural economic policy which
aimed toward socialist agriculture
with an emphasis towards collectiviza tion. It was accepted to strengthen the achievements of revolution
in the political and economical field.
A process of political revolution hasn't been finished and new authorities needed political support of majority of population - namely farmers.

Iz zgodovinopisja

Mag. Blat Vurnik, Mestni muzej Ljubljana

Oblikovanje nacionalnih gibanj v Sovjetski zvezi kot
vzvod razpada zvezne drzave s posebnim poudarkom
na neslovanskih zveznih republikah ter vlogi reformne
politike Mihaila Gorbacova v tem procesu v letih

1988-1991
(Prvi del)

Uvod
Razvoj po okrobrski revoluciji je nacionalno vprasanje
ogromne mnogonacionalne driave uredil enkrar za vselej
na najboljsi motn! nacin. Taksna je bila uradna sovjerska
reorija 0 rem vprasanju, pri karerem je izhajala predvsem iz
leninskega pojmovanja nacionalnega vprasanja, po karerem
naj bi se z razvojem posameznih narodov in implemenracijo inrernacionalizma razlike med posameUlimi narodi posropoma zmanjsale, dokler ne bi dokoncno izginile.
Takoj po revoluciji je pravkar vzposravljena sovjerska
vlada v Perrogradu objavila Deklaracijo 0 pravicah narodov
Rusije, ki je kor izhodisce za odnose med narodi posravila nacela enakosri in suverenosri posameznih narodov,
pravico do samoodlocbe in celo pravico do odcepirve.
V prvih lerih po revoluciji nacionalno vprasanje ni bi10 v ospredju. Drtava je imela dosri reiav pri uveljavljanju
novega drutbenega, ekonomskega in poliricnega sisrema,
zaro je bilo v ospredju vprasanje razredne enornosri. Zaro propagiranje ruske hegemonije v zacetku se ni stopilo
v ospredje procesa usrvarjanja enornosti sovjetske drtave.
Vendar so ie v zacetku dvajsetih let posamezniki v partijskem vrhu opozarjali na dYe poglavirni nevarnosti za enoten drutbeni razvoj driave; na velikoruski sovinizem in na
lokalne nacionalizme. Z mocno cenrralizacijo in krepirvijo birokratskega aparata je postopoma prevladal pray velikoruski sovinizem. Sam driavni aparat je na razlicne nacine propagiral idejo 0 posebnem mesru, ki naj bi ga v
driavi zavzemal ruski narod. Zacelo se je povelicevanje
ruske zgodovine in kulture, ruski narod se je zacelo obravnavati kot narod, ki je osvobodil vse druge narode,
zdrutene v sovjetski drtavi.
Med drugo sverovno vojno je propaganda prinesla novo definicijo 0 ruskem narodu kot prvem med enakimi. To
je odprlo pot rusifikaciji celotnega driavnega ozemlja, ki
se sicer nikoli ni dejansko uresnicila, saj je driava pred tem
I

Delo, 19. 3. 1983 {Nekateri nov; poud.Hki z vrhal.

razpadla, je pa bil ta proces dokaj uspesen, saj se je glede
na popise prebivalsrva v letih 1959, 1970 in 1979 izkaza10, da so bili Rusi edini narod v Sovjetski zvezi, ki je poveceval svoj delei v neruskih republikah. Pri tem se pojavlja
se zanimivo dejsrvo, da je delet ruskega prebivalsrva v drugi polovici stolerja narascal v evropskih republikah, medtem ko je v azijskih delih driave nazadoval. Rusi so predstavljali precejsen del prebivalsrva v Kazahstanu (40,8 %),
Larviji (32,8 %), Estoniji (27,9 %), Kirgiziji (25,9 %) in Ukrajini (21,1 %).' Lahko se sicervprasamo 0 popolni natancnosti ali resnicnosti teh popisov, vendar kljub temu ostaja dejsrvo, da so Rusi v teh republikah predstavljali
pomembno srevilo prebivalsrva. Omenjena rusifikacija ali
bolje sirjenje ruskih elemenrov (naroda samega, jezika, Rusoy na vodilnih mestih v politiki ... ) kot posledica definiranja ruskega naroda kot prvega med enakimi je potekala na
razlicne nacine. Ze na prehodu v petdeseta leta so v vodsrva vecine republiskih partij in vrhovnih sovjetov prisli Rusi. Nekatera upravna obmocja so bila preprosto ukinjena.
Tako sta bili te lera 1946 z dekretom odpravljeni CecenoInguska ASSR in Krimska ASSR, prebivalsrvo obeh republik pa je bilo preseljeno v oddaljene dele driave. Podobno usodo so kasneje dOiivljale se republike povolskih
Nemcev in Kalmikov, Karelo-Finska republika pa je bila
preoblikovana oziroma degradirana v Karelsko avtonomno
republiko. Poleg rusifikacije je bil obcuten tudi neposreden pritisk na narode, kakor na primer te omenjeno preseljevanje, ki je bilo eden od najbolj pragmaricnih nacinov
resevanja nacionalnega vprasanja v ZSSR. Druge metode
so bile vezane na discipliniranje tistih, ki so se kakor koli
ukvarjali z nacionalnimi vrednotami svojega naroda. Tako
so bili leta 1951 ostre kritike deletni azerbajdtanski znansrveniki, ker so se ukvarjali z nacionalnim epom Dede Korkut iz II. srolerja in ga celo uvrstili v solski ucni program.
Rusko casopisje je ep oznacilo kot »reakcionarno, sramotno rvorbo, z nacionalisticnimi in velikorurskimi retnjami.
Taksnih in podobnih primerov je bilo se nekaj, vsa ruska
propaganda pa se je iztekala v isto iztocnico; neruski deli
driave so se prikljucili ruskemu narodu iz lastnih inreresov
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in stem dosegli velik napredek. Odnos med ruskim in neruskimi narodi je tako postal .odnos med starejSimi in
mlajSimi brati, pri eemer starejSi brat skrbi za dobro mlajSih, in sicer po svoji uvidevnosti in presoji.,z Sedemdeseta leta je v sovjetski politiki odprl 24. kongres sovjetske
komunistiene partije. Na njem je bilo precej povedanega
tudi 0 odnosih med narodi Sovjetske zveze. Generalni
sekretar KPSZ Leonid Breinjev je omenil razcvet socialistienih nacij in njihovo monolitno enotnost, poudaril pa je
veliko vlogo ruskega naroda: .Njegova revolucionarna
energija, poirtvovalnost, delavnost in globoki internacionalizem so mu po pravici pridobili iskreno spoStovanje
vseh drugih narodov.• 3 0 nacionalnem vprasanju so govorili tudi nekateri partijski sekretarji posameznih republik.
Pri dokazovanju usodne povezanosti narodov v Sovjetski
zvezi in priznavanju prirnata ruskega naroda kot prvega
med enakimi so bili razlieno spretni in nacionalno servilni. Tako je na primer prvi sekretar Uzbekistana Rasidov poveda I, da je pridelovanje bombaia gospodarska osnova
republike, da pa je tudi .simbol in materialni izraz njene
bratske enotnosti z vsemi narodi Sovjetske zveze,. V naraseajoeih poSiljkah bombaia naj bi Uzbeki po njegovem videli svojo .prvo internacionalno dolinost•. 0 vlogi ruskega naroda in ruskega jezika je omenil takrat ie staro
formulacijo 0 starejsem bratu drugih sovjetskih narodov,
kar naj bi dokazovala tudi .ogromna zagnanost, s katero
se sovjetski Ijudje vseh narodnosti ueijo ruSCine«. Ta naj bi
bila .moean pospesevalec v procesu zbliievanja nacij.,
predvsem pa »zastava prijateljstva in bratstva med narodi«.
Breinjev je govoril tudi 0 sovjetskem Ijudstvu, ki je bi10 po njegovem nova zgodovinska eloveSka skupnost. ki
je vzniknila v sovjetski driavi. Sovjetsko Ijudstvo, veekrat
se pojavlja tudi v obliki sovjetskega naroda, je bil koncept, ki se je razvil iz leninske nacionalne politike. V socialistieni druibi sovjetske zveze naj bi potekala dva procesa; zbliievanje razredov in zbliievanje nacij. Oba
procesa naj bi se medsebojno prepletala, vendar naj bi bil
proces razrednega zbliievanja hitrejsi, drugi pa naj bi mu
sledil. Rezultat obeh procesov naj bi bilo popolno razredno in nacionalno poenotenje prebivalstva, v koneni fazi
sovjetskega naroda. Vloga ruskega naroda naj bi bila v
tern procesu seveda odloeilna. 4
V zaeetku osemdesetih let je pojem sovjetskega Ijudstva dobil nove opredelitve. Ta skupnost naj ne bi bila niti nacionalna niti etnicna, temvec internacionalna, socialnopolitiena, odvisna pa od enotnega gospodarstva in
socialne sestave, enotne mnogonacionalne drtave in marksistieno leninistiene ideologije. Ob sestdesetletnici sovjetske federacije je tedanji generalni sekretar KPSZ Jurij
Andropov svoja razmiSljanja 0 nacionalni politiki sklenil z
2
)
4

lnformaci je iz svetJ, 12. 9. 1978, povzerek iz sovjetskega Komunista [Zblitavanje n.leija je zakonitosl komunisliCke izgradnje).
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Dela, I. 3. 1986 (Razcvet in zbli1evanje narodav).
Dela, 29. l. 1969 (.Nacionalislitne napake.j.
Dela, 4. 4. 1971 {O vlog; ruskega n,uodal.
Vjesnik, 22. 12. 1984 (~ovini5ta 10 poston
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Dela, 5. 10. 1968 (Mednacionaln i odnosi v ZSSRJ.
Deja, 4. 4. 1971 (0 vlogi ruskega naroda).
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ugotovitvijo, da cilj te politike ni Ie zbliievanje narodov,
temvec tudi njihovo zlitje,s Sredi osemdsetih let je sovjetska komunisticna partija pripravljala nov program. V tern
okviru se je tudi na novo opredelila do narodnostnega
vprasanja. V osnutku programa je bila vsem narodom Sovjetske zveze zagotovljena pravica do svobodnega razvoja
in uporabe materinscine, medtem ko je ruski jezik ohranil
vlogo .sredstva mednacionalnega obeevanja«. Osnutek je
tudi poudaril prostovoljnost, enakopravnost in bratsko sodelovanje kot temelje zbliievanja narodov. Popolna enotnost narodov je bila potisnjena v .oddaljeno zgodovinsko
perspektivo •. Ta .popolna enotnost narodov« naj bi se
uresnicila ob prehodu v komunizem in ne bi pomenila izgube narodnih posebnosti, ampak posebno »sintezo internacionalnega in nacionalnega«.6
Razumljivo je, da se je proti taksnemu pojmovanju nacionalnega vprasanja pojavila reakcija, ki je nasprotovala
ruskemu Sovinizmu in se je izraiala v obliki razlienih nacionalizmov. Vendar je tudi za pojav teh nacionalizmov
sovjetska politiena teorija imela pripravljeno svoje pojasnilo. Nacionalisticno razpoloienje je npr. v baltskih republikah razlagala kot posledico dejstva, da so tam vee
kot dvajset let (1917- 1940) vladali .burioazni nacionalisti" ki so prebivalstvu vcepljali nacionalisticne nazore?
Sredi osemdesetih let je politiena teorija, kot je bilo ie
omenjeno, se vedno gojila upe in teoretizirala 0 poti k sovjetskemu Ijudstvu in poenotenju narodov. Obenem pa so
se sredi osemdesetih ie zaceli kazati tudi prvi znaki odpora proti taksnemu pojmovanju nacionalnega vpraSanja. Ze
v zaeetku sedemdesetih let so se pojavljale informacije kot
na primer, da so se v Latviji nekateri upirali gradnji velikih
industrijskih objektov, ker bi priseljeno delavstvo prevee
vplivalo na nacionalno sestavo te republike8 Leta 1984 pa
je neka anketa konkretno ugotavljala pojave odpora internacionalizaciji in nastajanju sovjetskega naroda.•NacionaIizma in Sovinizma« naj bi bilo po tej anketi najvee v Litvi,
Latviji, Estoniji, Ukrajini, Turkmenistanu, Azerbajdianu,
Gruziji, Uzbekistanu in nekaterih avtonomnih republikah v
okviru Rusije. 9 Razumljivo - v tistih predelih, kjer Rusi niso
bili veeinski del prebivalstva. S prihodom Mihaila Gorbacova na eelo SZ, s perestrojko in glasnostjo, se je politicno
ozracje v SZ nekoliko sprostilo. Sredi decembra 1986 so biIi v kazahstanskem glavnem mestu Alma Ati mladinski nacionalistieni nemiri, ki so sovjetsko javnost in politiko opozorili na dejstvo, da obstojeea resitev nacionalnega
vprasanja oeitno ni dokoncna. Nemiri so bili posledica odlocitve plenuma republiSkega CK, ki je odstavil Kazaha in
na njegovo mesto postavil Rusa. To se sicer ni zgodilo prvic, vendar se je tokrat javnost odzvala, v neredih pa je bi10 tudi nekaj smrtnih irtev. Vzroke za pojave nacionalizma
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so v preteklosti iskali v preostankih burioazne propagande,
tujih obvescevalnih slut bah, sovratni emigraciji ipd. Z nastopom perestrojke in glasnosti je postalo mogoce reci bobu bob. Nastajanje nacionalizmov so zaceli iskati po leg te
omenjenih dejavnikov tudi v »razhajanju med besedami in
dejanji«, javno pa je bilo sprejeto tudi dejstvo, da so se vse
republike Srednje Azije upirale prevelikemu naseljevanju
prislekov v njihove ,bolj ali manj jezikovno in narodnostno ciste republike«.'o
Leta 1987 je zacelo vreti tudi v drugih delih Sovjetske
zveze. Incidenti, ki so imeli temelj v nacionalisticnih custvih, so se pojavljali drug za drugim. Svojo zahtevo po vrnitvi v PIVOtnO domovino na Krimu in obnovitev avtonomije so ponovno glasno izratali krimski Tatari. Po celem
tednu demonstracij poleti 1987 v Moskvi na Rdecem trgu in okoli Kremlja so zagrozili 5 kolektivno gladovno
stavko, ce njihove zahteve ne bodo uslisane. Njihove
predstavnike je sprejel predsednik prezidija vrhovnega
sovjeta ZSSR Andrej Gromiko, ki jim je dal vedeti, da po
stiridesetih letih ne morejo drugih Ijudi preseliti 5 Krima
zato, da bi jim naredili prostor. Poleg tega se je Tatarov
lotila se propaganda, ki je razglasila, da gre pri teh dogodkih Ie za posamezne predstavnike krimskih Tatarov, ki
pa ne predstavljajo vecine svoj ih rojakov."
Sredi osemdesetih let je tako postalo jasno, da nacionalno vprasanje ni reseno, ceprav je bila teza 0 resenem
nacionalnem vprasanju v SZ eden od glavnih temeljev, na
katerih je v tej totalitarni drtavi temeljilo formalno 50glasje 0 povezanosti posameznih delov drtave v Zvezo
sovjetskih socialisticnih republik.
Po plVih dogodkih v Gorskem Karabahu (armenska enklava v Azerbajdtanu, kjer so Armenci zahtevali odcepitev
od Azerbajdtana in prikljuCitev k Armeniji) so strokovnjaki, ki so se po svetu ukvarjali 5 t. i. sovjetologijo, ugotavljaIi, da je v SZ vsaj se 35 upravnih enot, kjer se pojavljajo
enake ali pa vsaj podobne zahteve. Rusija je seveda ostajala geografsko najvecja upravna enota, leta 1985 so tudi v
narodnostni sestavi Rusi v vsej driavi se prevladovali z 51
% vsega prebivalstva SZ. Vendar so demografske projekcije
ze za leto 2000 predvidevale, da naj bi bilo takrat Rusov
Ie se 48 %. Poleg nacionalne balVitosti ozemlja SZ je tudi
verska sestava driave za prihodnost odkrivala nove motnosti konfliktov; 16 % vseh prebivalcev SZ je bilo muslimanov (vecinoma skoncentriranih v jutnih sovjetskih republikah Uzbekistanu, Kazahstanu, Turkmeniji, Azerbajdtanu,
Tadzikistanu in Kirgiziji), pri katerih so se ze pojavljali obrisi panislamske solidarnosti.' 2
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Plenum CK KPSZ
o nacionalnem vprasanju
Leta 1989 se je ze dalo slutiti, da vedno vecje stevilo
nacionalnih pozarov v drtavi zahteva racionalne poteze
centra. Oblasti v Moskvi so se odlocile za ideolosko teoreticni manever v obliki plenuma CK KPSZ 0 nacionalnem vprasanju. Sredi avgusta so se v javnosti pojavili prvi predlogi dokumentov, ki so te uvodoma priznavali
zapostavljanje nacionalnih interesov zaradi driavnih ter
omejevanje samostojnosti republik. Zato je bilo narejeno
skodo treba popraviti z razvojem nacionalnih in internacionalnih vrednot, vendar je bilo poudarjeno, da se to
lahko izvede Ie v sklopu perestrojke. '3 To lahko beremo
tudi kot opozorilo, naj se posamezni narodi ne oddaljujejo pretirano od smeri, ki jo je v njihovem imenu ponovno zacrtal center v Kremlju. To dokazuje tudi sintagma, ki
jo je KP skovala kot enega od gesel blitajocega se plenurna: ,Mocna zveza - mocne republike«.'4
Na plenurnu, ki je bil 19. in 20. septembra, je Mihail
Gorbacov jasno pokazal svojo reformisticno brezkompromisnost, IS ki je bila takrat se znacilna za njegovo razumevanje nacionalnega problema v SZ. Obsodil je zgreseno
nacionalno politiko, ki jo je vodil Stalin, a hkrati zavrnil vse
dogodke, ki so se pray takrat odvijali v nekaterih delih SZ.
»Sovjetski zakoni predvidevajo kazni za razpihovanje nacionalnega sovrastva in pravosodni organi jih morajo strogo
izpolnjevati,« je poudaril v svojem referatu. Obljubil je, da
bode oblasti storile vse, da bi dali narodnostne pravice tistim narodom, ki jih je Stalin ob koncu vojne ukazal izgnati iz svojih dete!. Pri tern je konkretno omenil sovjetske
Nemce, krimske Tatare, meshetinske Turke (Meshel, Kalmike, Balkarce, Karacajevce, Cecene, Inguse, Grke, Korejce in
Kurde, ni pa odgovoril, ali tern narodom pripada vrnitev v
nove kraje,16 kar je bila te v osnovi iluzorna ideja.
Referati na plenumu so predstavljali neko realnost pripravljenosti na spremembe, povsem drugacna pa je bila
realnost centralizma, za katerega je dober primer polozaj
avtonomne republike Baskirije, v kateri je bilo 97 % vse
industrije v zvezni ali zvezno-republiski pristojnosti, od
katere je v republiski proracun prislo Ie malo sredstev.
Preostali '3 % industrije so predstavljali 90 % baskirskega
proracuna. '7 Taksnih razmer ni bilo mogoce spremeniti
naenkrat, se zlasti 5 programom, kakrsen je bil perestrojka, ki ni imel nikakrsnih konkretnih izhodisc za zacetek
najavljenih sprememb.

Dela, 28. 2. 1987 (Mirna $0 casi ~semiment.llnih zdravic«), Z 3. 1988 (Na videz popolnoma urejeni odnosi med narodi v SZ se vse boli krhajo).
Dela, 29. 7. 1987 (Krimski Tarari pretijo z gladovno stavkol
Gary E. Popp, Od perewojke do etni<."kog nacionalizma, V: Medunarodna politib, 41, 955, 1989, $Ir. 14, 16.
Vjesnik, 19.8. 1989/KPSS prativ nacionalnih podvajanja).
Neue Zilricher Zeitung, 19.8. 1989 (Ein Dokument zur Nationalitatenpolitik der KPdSU).
Kakor keli se 2e la ,izraz sli~i kontradiktorno, je Sio pray zata. Gorbatov je bil odloten urediti nacionalno vpraSanje v duhu reformizma in delne liberalizadje nikakor pa ni imel posluha 1a zahteve, kl so ~Ie prek meja, ki jih je zacrtal sam.
'
Delo, 21. 9. 1989 (Sovjetska oblast se bo odlocno lotila vseh pojavov nacionalizma in seperatizma).
Delo, 30. 9. 1989 (Vsi se sklicujejo na Vladimirja Ilica).
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Zakon

0

izstopu iz ZSSR

Ko so se pojavili plVi poskusi odcepljanja od SZ, so
oblasti poskusale nastale razmere resevati bolj konkretno,
a izrazito restriktivno z zakonom 0 izstopu iz SZ, ki ga lahko ocenimo kot enega plVih poskusov resevanja celovitosti drtave v casu perestrojke. Zakon, ki se je uradno imenoval .Zakon ZSSR 0 proceduri resevanja vprasanj, povezanih
z izstopom zvezne republike iz ZSSR" naj bi uredil izstop
iz SZ v skladu z obstojeco ustavo. V resnici je zakon bistveno otetil, ce ne kar onemogocil kakrsno koli odcepljanje. Doloceno je bilo, da se izstop zacne z referendumom,
ki ga razpise vrhovni sovjet republike. Referendum je treba
izpeljati po sestih do desetih mesecih, upraviceni do glasovanja pa morajo biti vsi prebivalci, ki imajo v trenutku
razpisa stalno prebivalisce v tej republiki. Sklep 0 izstopu
naj bi bil izglasovan, ce bi zanj glasovali dYe tretjini prebivalcev. Nato naj bi vrhovni sovjet republike izide predstavii vrhovnemu sovjetu ZSSR, ki naj bi dal zadevo v razpravo kongresu Ijudskih odposlancev ZSSR. Vrhovni sovjet
nato v mesecu dni od referenduma zahteva od vseh zveznih republik in avtonomnih delov oceno posledic izstopa
republike iz ZSSR. Izide referenduma in mnenja 0 posledicah nato obravnava kongres Ijudskih odposlancev in doloci najvec petletni rok, v katerem morajo biti resena vsa
vprasanja, povezana z izstopom. Vsi vrhovni sovjeti republik skupaj sestavijo komisijo za izstop. Ta komisija naj bi
resevala vprasanje meja, vojaskih objektov na ozemlju izstopajoce republike idr. Vsi prebivalci republike so stem
zakonom dobili pravico izbire drtavljanstva, kraja bivanja
in zaposlitve, pri cemer mora izstopajoca republika nositi
vse stroske, nastale v zvezi stem. Republika naj bi tako placala preselitev, namestitev in zaposlitev vseh, ki bi teleli
ostati v SZ. Ob koncu prehodnega obdobja naj bi vrhovni sovjet sklical zasedanje kongresa Ijudskih odposlancev,
ki naj bi izda l koncni sklep 0 izstopu, vendar sele po tern,
ko kongres to sprejme z dvotretjinsko vecino. Ce bi bil referendum neuspesen, ga ne bi bilo mogoce ponovno razpisati prej kot v desetih letih.
Taksen zakon je bil poln varova!, ki bi preprecila vsakrsen morebiten poskus odcepitve. Pray zato zakona nobena od odcepljujocih se republik ni upostevala. 'B

Zakaj perestrojka
ni bila uspesna
Perestrojka in glasnost sta bil i miSljeni bolj kot gesli
splosne otoplitve politicnega ozracja v kombinaciji z vecjo splosno produktivnostjo. Obe besedi za seboj nista

imeli izdelanega programa celotnega projekta. Reforme
so bile spIVa misljene predvsem kot politicne in ekonomske, vse drugo je bilo vkljuceno bolj na deklarativni ravni,19 nove okoliscine pa so pokazale, da je resnicno prestrukturiranje potrebno tudi na vrsti drugih podroCij. S to
ugotovitvijo je bilo povezano se eno zelo pomembno
dejstvo, ki se ga marsikdo v SZ sredi osemdesetih let ni
zavedal. Zvezne driave namrec ni povezovala federalna
struktura, temvec predvsem monolitna komunisticna partija s principom demokraticnega centralizma ter centralisticno, administrativno in politicno vodeno gospodarstvo.
Ko je partija zaradi sprostitve politicnega pritiska, ki je bil
neposredna posledica perestrojke, zacela izgubljati moc,
je popustil tudi instrument centralnega vodenja gospodarstva, stem pa je izginila vsakrsna centripetalna sila, ki
Ie driavo drtala skupaj.20 Od tega trenutka dalje je perestrojka v vsaki republiki dobila svoj odtenek. Sku pen je
blf Ie eden - perestrojka kot pot v drtavno ali nacionalno neodvisnost. S popustitvijo te centripetalne sile se je
procesu politicne in ekonomske liberalizacije pridruiil se
en proces, ki je bil zgodovinsko tako rekoc nujen; proces
dekolonizacije imperija, v katerem so razlicni narodi zahtevali pravico do samoodlocbe.21
Poleg tega je politicna liberalizacija, ki je odpirala pol iticni prostor tudi nekomunisticnim strankam, skupinam, organizacijam, drustvom ali gibanjem, po sedmih desetJetjih
predstavljala dolocen sok. Mocno sredstvo identifikacije je
bila narodna pripadnost. Nacionalne zahteve so postale
mocno sredstvo politicne mobilizacije v vsej drtavi. Nacionalni konnikti so bili zato nujno tudi politicni in obratno.
Pomemben element neuspeha perestrojke je bil tudi
ruski odmik od zveze. leta 1990 so bili v Rusiji vse glasnejsi glasovi, da je drtava za Rusijo predraga in da bi Rusi bolje tiveli brez okoliskih bremen. 22 Boris lelcin je bil
politik novih casov, ki svojih pogledov na prihodnost ni
omejeval s politicnimi in ekonomskimi mejami perestrojke. 12. junija 1990 je Rusija sprejela deklaracijo 0 suverenosti in stem postavila pod vprasaj nadaljnji obstoj SZ,
ki je bil utemeljen v ruskem imperializmu.
Gorbacov je vzhajajoce nacionalizme opazil, vendar
jim ni pripisoval taksne moci, kot se je kasneje izkazalo,
da jo imajo. V govoru na plenumu CK KPSZ 2Z januarja
1987 je deja!, da si narodnostna custva Ijudi zaslutijo
spostovanje, vendar pa se z njimi ne sme koketirati: .Naj
tisti, ki bi teleli igrati na nacionalisticnih ali sovinisticnih
predpostavkah, ne gojijo v tern pogledu nikakrsnih iluzij
in naj ne pricakujejo naklonjenosti.,23 Vendar so bili pray
nacionalizmi in sovinizmi vseh vrst tisti element, ki so
podrli Gorbacovove reformisticne nacrte in povzrocili
razpad Sovjetske zveze.
(Se nadaljuje.)

l aken ..., Medunarodna poJilika, ~t. 961,16.4. [990, s Ir. 13 - 15.
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23 Mihail 5ergejevic GorbaC:ov, Perestroika - 1ivotno pi{anje naroda, IRO oVuk Karadt it_, Beograd 1988. m. 65.
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Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi

Dr. Danijela Trskan, Oddelek za zgodovino na Filozofski fakulteti V Ljubljani

Osebna mapa ucitelja zgodovine
Uvod
Osebna mapa je prikaz uciteljevega dela in njegovega
razmisljanja 0 pedagoskem delu. Osebno mapo ucitelji
uporabljajo za zaposlitev, napredovanje (v nazive ali placilne razrede) in za osebni profesionalni razvoj.
Osebna mapa je lahko mapa najboljsih pedagoskih
del ali pa razvojna mapa, ki vkljucuje veliko prispevkov,
predvsem pa refleksijo 0 pedagoskem delu, napredku in
razvoju.

Vsebina osebne mape
Osebna mapa lahko vkljucuje razlicne vsebine oz.
podrocja. Ucitelji lahko razdelijo svoje pedagosko dele v
stiri kategorije: prispevki k poucevanju in ucenju zgodovine, prispevki k prepoznavnosti sole, prispevki k specialni didaktiki pouka zgodovine in prispevki k permanentnemu izobrazevanju. 1
Prispevki k poucevanju in ucenju zgodovine lahko vkljucujejo opis razredov (seznami ucencev, sedezni redi, fotografije razredov, videoposnetki, sporocila starsem, ocene,
opisne ocene), casovno razporeditev ucne snovi po razredih, letni delovni naert, ucne priprave, disciplinska pravila v
razredu, ucne liste in teste po razredih, ocenjevalne obrazce, opazovalne obrazce, osebne mape ucencev, ocenjene
teste, izdelke, ankete, videoposnetke 0 solskem delu ipd.
Prispevki k prepoznavnosti sole so predvsem opisi, porodla ali priprave na jayne predstavitve, razstave, medsolsko in mednarodno sodelovanje.
Prispevki k specialni didaktiki pouka zgodovine so
lahko naerti pedagoskih delavnic, ki jih ucitelji vodijo, ali
pa npr. clanki, ucbeniki, delovni zvezki ali prirocniki, ki so
jih napisali.
Prispevki k permanentnemu izobrazevanju so seznami
in potrdila udeletb na seminarjih, zborovanjih, tecajih
ipd. ter refleksija, samoevalvacija in samoocenjevanje pedagoskega dela z dodanim zivljenjepisom in bibliografijo.

Izbor primerov oziroma
prispevkov ter ureditev
Osebna mapa najboljsih pedagoskih del oz. prispevkov k pouku zgodovine lahko vkljucuje posebne ucne

v: Hine[{, K, Thomas, 1.

priprave (npr. za aktivno dele ucencev, za dopolnilni ali
dodatni pouk, za medpredmetno povezovanje); razlicne
projekte ucencev (zlasti pisne); videoposnetke posebnih
projektov in nacinov dela ipd.
Pri izboru je tudi pri uciteljih pomembno zacetno razmisljanje kot npr.: Zakaj sem izbral ta primer oz. prispevek?; 0 cern je ta primer oz. prispevek?; Kaj sem se naucil?; Kako sem napredoval itd 2
Tudi ucitelji se morajo navajati na refleksijo. Pri tern si
lahko pomagajo z naslednjimi koraki: J
• To je bilo pomembno za mene, zato ker ...
• Ta izbrani primer prikazuje moje razumevanje ...
• Ponosen sem na ta primer, zato ker ...
• Nisem zadovoljen stem primerom, zato ker ...
• VCasih bi rad, da bi drugi opazili pri primeru ...
• Vprasanje, ki se zastavlja kot rezultat tega primera, je ...
Ta primer prikazuje dokazilo 0 mojem napredku glede na cili, zato ker ...
• Primer prikazuje izziv, zato ker ...
• Dosegel sem razumevanje kot rezultat primera, zato
ker ...
• Rad bi nadaljeval dodatno ucenje glede tega podrocja, zato ker ...
Ucitelji najpogosteje shranjujejo prispevke in razlicno
pedagosko gradivo v mapah, fasciklih in v solskih om arah. Tudi osebna mapa ucitelja mora imeti kazalo in uvod
v osebno mapo, kjer so navedeni predvsem namen, cilji
in vsebina osebne mape.

Cilji
Cilji, ki si jih ucitelji zastavljajo pri oblikovanju osebne mape, naj bi bili pomembni, zanimivi in dosegljivi. Pri
nacrtovanju ciljev si lahko ucitelji pomagajo z naslednjimi vprasanji: Katera splosna podrocja te zanimajo?; Katero podrocje bi rad raziskoval?; Katero kljucno vprasanje te zanima? Katera so sorodna vprasanja?; Ce bi
lahko izbral podrocje pedagoskega dela, ki bi ga poudarit kaj bi bilo to?; Glede na zgornja vprasanja, kaj bi bil
lahko tvoj ugotovljeni cilj?; Kaj bi moral storiti, da bi dosegel ta cilj?; Katera so dokazila, ki prikazujejo, da si dosegel ta cilj?4

I

Vsebina osebne mape je tudi

2

Rolheiser, C, Bower, B., $tevahn, L 2000: The Portfolio organizer. Succeeding with Portfolio in Your Classroom. Association for Supervision and Curriculum Development. Alexan -

3

dria. Virginia, str. 154.
Ibid., str. 155.
Ibid., str. 157.

4

1999: Staff Guide to Self and Peer Assessment. Oxford Center for St:Jff and Learning Development, str. 81.
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Predstavitev osebne mape
Ucitelji lahko svoje osebne mape pokaiejo kolegom,
ravnatelju ali delodajalcem. Del svojega pedagoskega dela lahko predstavijo na okroglih mizah, delavnicah, konferencah ali zborovanjih.
Namen jayne predstavitve je tudi, da ucitelji dodajo
razmisljanja 0 svojem delu in dobijo povratne in formacije, ki prispevajo se k dodatnem izpopolnjevanju.
Za ustrezno predstavitev si ucitelji lahko pomagajo z
naslednjimi vprasanji: Kateri primer v osebni mapi se ti
zdi najbolj pomemben glede ucenja in napredovanja kot
ucitelja ter zakaj?; Na katerem podrocju razvoja si najbolj
napredoval in kako osebna mapa to podpira?; Kako
osebna mapa kaie, da si oseba, ki tvega?; Kaksna je bila
tvoja izkusnja pri sodelovanju? Izberi primer, ki podpira
tvojo izkusnjo; Kaj osebna mapa pove 0 tebi kot 0 vsei ivljenjskem ucencu in razmiSljajocem praktiku?; Na kaksen nacin tvoji primeri prikazujejo povezavo med teorijo
in prakso?; Kako je razli cnost vkljucena v osebni mapi?;
Ce bi moral izbrati samo en primer, ki te predstavlja, kaj
bi izbral?; Kaj bi ielel, da osebna mapa pove 0 tebi?; Kaj
si se naucil glede procesa shranjevanja osebne mape?;
Katere cilje si postavil glede na dosedanje izkusnje?S

Samoevalvacija
in samoocenjevanje
Pri samoevalvaciji ucitelji sami postavljajo kriterije. 5amooevalvacija naj bi bila bolj pozitivna, tako da bi posredno vplivala na nadaljnje raziskovanje ucitelja. Pri samoevalvaciji ucitelji lahko uporabljajo razlicne vprasalnike, na
katere poskusajo odgovoriti. Glavne faze so, da ucitelji
pripravijo nacrt spremljanja, se pripravijo na spremljanje in
vrednotenje, izpeljejo spremljanje in evalvirajo. Pri taksnem
spremljanju izboljsajo samopodobo, imajo vecje zaupanje
vase, so bolj zadovoljni v poklicu in znajo tudi nacrtovati
svoj poklicni razvoj6
Vprasanja pri samoevalvaciji se po navadi nanasajo na
cilje, znanje, doseike in nacrtovanje za prihodnosl: npr. Ali
sem dosegel cilj? Zakaj ali zakaj ne?; Kaj sem se naucil ali
5

kako sem napredoval?; Kaj sem ugotovil 0 sebi kot 0
ucencu?; Kaj je bil moj izziv pri procesu osebne mape?;
Kaj se je izplacalo pri tem?; Kaj sem do sedaj dosegel?;
Kateri so cilji za prihodnost?; Kaj ielim se narediti v prihodnosti?7
Npr. za nacrtovanje ucnega dela v razredu se lahko
uporablja naslednji vpra salnik:
I. Na kratko opisi ucence v razredu.
2. Kateri so ucni cilji ucne ure? Kaj ielis, da se ucenci naucijo?
3. Zakaj so ti ucni cilji ustrezni za to skupino ucencev?
4. Kako ti ucni cilji ustrezajo ucnemu nacrtu?
5. Kako nacrtujes, da bodo ucenci vkljuceni v vsebino? Kaj bos storil? Kaj bodo ucenci naredili?
6. Katere so teiave ucencev na tem podrocju? Kako
nacrtujes, da jih bos preprecil?
Z Katera ucna sredstva in gradiva bos uporabil? Dodaj
ucno gradivo.
8. Kako bos preveril ali ocenil doseien e cilje? Kaksen
nacin bos uporabil? Dodaj naloge oz. teste in rubrike
ocenjevanja.
9. Kako nacrtujes, da bos uporabil rezultate ocenjevanja?,8
Za opazovanje dela ucencev v ucni uri se lahko uporablja naslednj i vprasalnik:
I. Do kaksne mere so bili ucenci vkljuceni?
2. 50 se ucenci naucili tisto, kar sem nacrtoval? Ali so
bili moji izobrai evalni cilji doseieni? Kako to vem?
3. Ali sem spremenil ucne cilje v casu ucne ure oz.
pouk? Ce da, zakaj?
4. Ce bi imel moinost imeti se enkrat iSlO ucno uro v
istem razredu, kaj bi storil drugace? Zakaj?
5. Priloii primere resenih nalog ucencev. Naloge moraja prikazati sposobnosti ucencev in morajo vkljucevati
uciteljevo povratno informacijo na papirju.«9
Za samoocenjevanje pa lahko uCitelji uporabljajo ie
pripravljene obrazce, ki vsebujejo kriterije, stopnje kriterijev in opise posameznih stopenj kriterijev. Npr. za ocenjevanje znanja predmetne vsebine se lahko uporablja obrazec (glej str. 34) 10.

Povzeto po: Rolheiser, C, Bower, B., Stevahn, L 2000; The Portfolio organizer. Succeeding with Portfolio In Your Classroom. Association for Supervi sion and Curri culum Development.
A lexandria. Virg inia, sIr. 123- 24.

8
v
10

Spremtjanje in vrednoten je pedagoSkega dela strokovnih delavcev. 2002. Zavod Republike Siovenije la Sotstvo. l jubljana, Sir. 10.
Vet. 0 osebni map;: Rolheiser, C. Bower, B., Slevahn, L 2000: The Portfolio organizer. Succeeding with Portfolio in Your Classroom. Association for Supervision and Curriculum Development. Alexandria. Virgin ia, sir. 1[3- 126.
Danielson, c., McGreal, T. 2000: Teacher evaluation to enhance professional practice. As sociation for SuperviSion and Curri culum Development, Sir. 85.
Ibid., sIr. 88.
PteYOd: Danielson,
McGreal. T. 2000: Teacher evaluation to enhance professional practice. Association for SuperviSion and Curriculum Development, sIr. 98 .
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Sodobna

didaklika

Kriteriji

nezadovoljivo

Znanje vsebine

pouka

zgodovine

osnovno

v leoriji

in

praksi

dobro

odli010

Ucitelj dela vsebinske
Ucitelj prikale osnovno
napake in ne popravlja
vsebinsko znanje, ki ga ne
vsebinskih napak ucencev. more povezati s celotnim
predmetom in drugimi
predmeti.

Ucilelj prikale zanesljivo
vsebinsko znanje in ga
povezuje med seboj ter
z drugimi predmeti.

Ucilelj prikale obselno
vsebinsko znanje,
z dokazi 0 stalnem
iskanju taklnega znanja.

Poznavanje predznanja

UCitelj prikaie malo
razumevanja za predznanje
ucencev, ki je pomembno
za ucenje vsebine.

Ucitelj se malo zaveda
predznanja, vendar pa je
laklno znanje nepopolno
ali nenatancno.

Uciteljevo pedagolko
dele in nacrtovanje kaieta
razumevanje predznanja
o temah in pojmih.

Ucitelj aktivno gradi
na predznanju, ko
opisuje pouk ali ilce
razloge za ucencevo
napacno razumevanje.

Znanje, pavezano
s pedagogiko

Ucitelj prikazuje malo
razumevanja pedagolkih
vpralanj, ki so vkljucena
v ucenje vsebine.

Ucitelj prikazuje osnovno
pedagolko znanje, toda
ne preprecuje ucencevih
napacnih predstav.

Pedagosko dele prikazuje
zadnje raziskave 0
najboljlih pedagoskih
prijemih pri predmetu,
vendar brez preprecevanja
ucencevih napacnih
predslav.

UCitelj prikazuje stalno
raziskovanje najboljlih
prijemov in preprecuje
ucenceve napacne
predslave.

Za samoocenjevanje drugih elementov, npT. za nacrtovanje, organizacijo in vodenje pedagoskega dela pa se lahko
uporablja naslednji obrazec: II

I. Nacrrovanje izobratevalnega dela

nezadovoljivo

osnovno

dobro

odli010

nezadovoljivo

osnovno

dobro

odli010

nezadovoljivo

osnovno

dobra

odlitno

Kazanje vsebinskega znanja in pedagogike
Kazanje poznavanja ucencev
Izbiranje izobrazevalnih ciljev
Kazanje poznavanja virov
Nacrtovanje jasnega poucevanja
Ocenjevanje ucencevega ucenja skozi izdelke
2. Organizacija okolja za izobratevalno dele
Oblikovanje okolja spostovanja in pozitivnega odnosa
Vzpostavljanje kulture ucenja
Vodenje razrednih postopkov
Nadziranje ucenCevega vedenja
Organizacija prastora
3. PospeSevanje izobratevalnega dela
lasno in natancno sporocanje
Uporaba pogovora in diskusije
Vkljucevanje ucencev v dele
Potrjevanje ucencevega dela - povratne informacije za ucence
Kazanje f1eksibilnosti in doslopnosti pri nadziranju in spreminjanju dela

II

Ibid.,

Str.

23, 53, 121 in 139.

Sodobna

didaktika

pouka

zgodovine

4. Profesionalne in vodstvene odgovomosti

v teoriji

nezadovoljivo

osnovno

in

praks i

dobro

odlitno

nezadovoljivo
osnovno
dobro
odlieno
Refleksija na poueevanje
Shranjevanje natanenih poroeil
Komunikacija s starsi
Sodelovanje pri vodenju sole
Prafesionalno razvijan je in napredovanje
Kazanje prafesionalizma

Ueitelji zgodovine naj bi se posebej spremljali pedagosko dokumentacijo (urejenost dnevnika, redovalnice,
matienih listov itd.), naertovanje vzgojno-izobrazevalnega
dela (uene priprave), profesionalno usposobljenost (znanje predmeta in pedagoskih predmetov ter pedagoskih

zakonov), pouk, preverjanje in ocenjevanje znanj e ter zapisovali napredek ueencev. '2
Obrazec za spremljanje profesionalne usposobljenosti 13 vkljueuje poznavanje ciljev predmeta, uen ega naerta,
pedagoske zakone in znanje pedagoskih predmetov.

Dobro poznavanje predmetnega podroeja opazno v vseh fazah poucevanja

1

Ucinkovito obvladovanje tempa in easa
Dobra poznavanje ueencev/dijakov in njihovih individualnih potreb

0
0
0
0
0
0
0
0

1

Spreminjanje stilov poueevanja v skladu s potrebami ueencev/dijakov

0

1

Uporaba raznolikih oblik in metod poueevanja

1

Uresnicevanje zastavljenih uenih ciljev

0
0
0
0
0

Dobro poznavanje in upostevanje zakonskih in podzakonskih aktov, ki ureja jo vzgojno-izobratevalno dele

0

1

Aktivno sodelovanje v strokovnem aktivu in uresnicevanje dogovorjenega

0

1

Ueinkovito naertovanje pouka
Dobra pripravljenost na vzgojno-izobratevalno dele
Zastavljanje primernih uenih ciljev
Seznanjanje ueencev/dijakov z uenimi cilji pred obravnavo
Predvidevanje moinih prablemov, vprasanj, tetav

Spodbujanje raznolikih oblik in metod ueenja
Raba dodatnih gradiv za spodbujanje boljsega razumevanja in motivacije pri ueencih/dijakih
Ueinkovita uporaba uenih sredstev in tehnologije

Obrazci za pouk so najbolj raznovrstni, vkljueujejo pa
doloeanje uenih ciljev; priprave uenih ur z upostevanjem
uenega naerta ali letnega delovnega naerta sole; pestre
ucne oblike in metode dela, kjer se ueenci aktivno vkljueujejo v ueni proces; naein podajanja vsebine, s poudarkom na problemskem pristopu, medpredmetni povezanosti, razvijanju komunikacijskih sposobnosti ueencev,
razvijanju kompleksnega razmisljanja in sodelovalnega
ueenja; vkljueevanje informacijske tehnologije; upostevanje individualnih razlik med ueenci, prepoznavanje in

1
1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

vkljueevanje nadarjenih ueencev, prepoznavanje uenih telav ueencev in razvijanje moralnega in duhovnega razvoja ueencev. '4
Novost so obrazci za spremljanje preverjanja in ocenjevanja ter zapisovanje napredka ueencev, s katerimi ueitelji
ugotavljajo raven znanja, ocenjujejo in zapisujejo napredek
posameznega ueenca na razlienih podroejih, obveseajo
ueence 0 napredku, redno preverjajo dele ueencev, spodbujajo tudi samopreverjanje in samoocenjevanje in sistematieno preverjajo in ocenjujejo. 's

12 VzelO lZ: Spremljanje in vrednotenje pedagoskega dela strokovnih delavcev. 2002. Zavod Republike Siovenije za rolslVO. L;ubliJna, str. 17.
13 Ibid., SIr. 21. 0 pomen i, dol nj mogO<.'e oceni!i; 1 Ie nezadovoljivo; 2 pomeni, da je potrebno izboljSati; J pomeni ustrezno in 4 izjemno.
K Ibid" SI r. 22. Opazovalna lestvica za potek uCne ure je na sIr. 32- 34.
15 Ibid. str. 22. Opazova lna les{Vica za potek uCne ure je na str. 35. Obrazci so na SIr. 36-38.
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Obrazec za ocenjevanje manja in zapisovanje napredka ucencev lahko vkljucuje naslednje elemente: 16
Ucitelj ocenjuje znanje, ki so ga ucenci/dijaki pridobivali, utrjevali v procesu pouka

Oa

Oelno

Ne

Znanje ucencev/dijakov je bilo pred ocenjevanjem veekrat preverjeno
Kriteriji ocenjevanja so jasni Ie pred ocenjevanjem
Vprasanja so jasna, razumljiva
Ucenci/dijaki imajo cas za razmislek in oblikovanje odgovora
Vprasanja so ucencem/dijakom prilagojena (diferencirana)
Zapisana vprasanja so pregledna
Zapisana vprasanja so jasno berljiva
Ucitelja zanima ucencevo/dijakovo mnenje in imerpretacija oziroma kriticna presoja
Ucitelj med ocenjevanjem zastavlja ucencem/dijakom podvprasanja in daje konstruktivne pripombe,
ki pomagajo k boljsi oceni
Ucitelj do konca poslusa odgovore na zastavljena vprasanja
Ucitelj ocenjuje javno
Metode in obJike ocenjevanja so iste kot metode in oblike, ki jih je uCitelj uporabil v procesu preverjanja
Obrazec za spremljanje pedagoskega dela vkljuCuje
najpogosteje naslednje ocenjevalne kriterije: . NaCrtovanje uCnega procesa (dobro pomavanje svojega delovnega podroCja. uCnega naCrta, kratkoroCnih in dolgoroCnih
ciljev, standardov, uCne tehnologije, razvojne psihologije
uCencev, teorije uCenja in pouCevanja); UCni proces (oblike in metode dela, problemski pouk, specialna didaktika, stili pouCevanja in ucenja, interakcija v razredu: med
uCiteljem in uCenci, med uCenci, udejanjanje teorije pouCevanja, ki jo uCitelj zapise v Iistovnik, v praksi, zagotavIjanje povratne informacijej; UCno okolje (osredinjenost
na uCenca, vzpostavitev kulture vseiivljenjskega uCenja,
zagotavljanje pSihosocialne varnosti in spodbudnega uCnega okolja, organizacija prostora); Kakovost manja;
Uvajanje novih pristopov; Sodelovanje s starsi; Prispevki
za sirso skupnost; Strokovno spopolnjevanje in njegova
umesCenost v uCiteljevo dele itd.• 17
Pouk se spremlja zato, da bi se spodbudila ustvarjalnost uCiteljev pri vpeljevanju pedagoskih novosti, zanimanje za predmetno in pedagosko izpopolnjevanje. 'B Samoevalvacija prinasa kakovost, spodbuja samospomanje,
samorazumevanje, samorazvoj, samokritiko, samorazmisIjanje in bistveno prispeva ki izboljsanju kakovosti pedagoskega dela. '9

Raziskovanje ucitelja
Tudi raziskovanje je pomemben del uCiteljeve profesionalne rasti, saj pomeni ucinkovito resevanje problemov

16
17
IS
19
20
21

razredu, inoviranje pouka ter poveCanje sposobnosti avtonomnega in kritiCnega razmisljanja 0 pouku, na katerega lahko uCitelji aktivno vplivajo.2o
UCitelj se lahko vkljuCi v skupinske raziskovalne projekte ali pa v samoraziskovanje. Samoraziskovanje je takrat, ko ucitelj raziskuje svoj razred, svoje delo, je svoboden, samostojen, raziskuje svojo prasko, si sam doloci
problem, razmislja 0 ucinkovitosti in tako izboljsuje pouk
v razredu .• Ugotovljeno je, da Ijudje delajo veliko bolje,
ce sami identificirajo svoje probleme, v svoji praksi in na
svojem podrocju .• 21
UCitelj je raziskovalec pouka, razmisljajoci praktik,
ustvarjalni in aktivni ucitelj. Ustvarjalni uCitelj se uCi z aktivnim del om, povezuje svoje sposobnosti za resevanje razlicnih problemov (vsebinskih, metodiCnih, razrednih), bolje
razume situacije, raziskuje, isce alternativne metode dela,
uporablja teoreticna manja tako, da jih dopolnjuje s svojimi ugotovitvami, uposteva izjeme in je odprt za novosti.
V primeru nastalega problema oz. nezadovoljstva lahko sestavi nacrt za izboljsanje in resevanje problema
(razlicne ucne oblike, aktivnosti ucencev, dejavnosti),
potem preizkusi, opazuje, anketira, razmislja 0 ucinkih
ter predvideva nove predloge za izboljsanje ter uvaja nov
naCin dela. Koncni rezultat je bolj zadovoljen uCitelj in
tudi zadovoljni uCenci.
Za raziskovanje ucitelj pouebuje manje -0 glavnih
stopnjah raziskovalnega procesa, od naCrtovanja raziskave, oblikovanja raziskovalnih vprasanj in hipotez do pregledovanja literature, 0 nekaterih tehnikah zbiranja podatkov, osnovnih metodah analiziranja podatkov in tudi

Ibid., SIr. 22. Opazovalna leSNic.:! za potek utne ure je na Str. 37.
Ibid., Sir. 22. Opazovalna lestvica za pocek uCne ure je na m. 61 - 62.
Vet V: Temit, A 2002: Spremljanje pouk.1. Zavod Republike Sioveniie 2i1 Solsrvo. Uubljana. str. 9.
Centri h, M. Puklavec, M. Rok;lVff, D. 1997: NaCltovanje samoevalvacije II gimnaziji. V: Vl80ja in izobra2evanje. letnik XXVIII. St. 5, SIr. 23-28.
Mare-mit Potarnik, B. ZQCK); Profesion aliz3ci ja izobratevan ja uCiteljev - nujna predpostavka uspfine prenove. V; Vzgaja in izobratevan je. i.elnik XXXI ~t. 4, str. 34.
Centit, M. 1991 : UCitel j - raziskovale< svorega ra zreda. V: Vzgora in Il obratevanie. letnik XXII. k 5, Sir. 21.
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o pisanju predlogov ter 0 pisanju in predstavljanju raziskovalnih porocil.Z2
Tudi raziskovalno dele mora biti evalvirano oz. ovrednoteno. Zato naj bi uCitelj tudi kriticno ocenil raziskovalno delo. Ucitelj kot raziskovalec je tudi razvijalec lastne
prakse in bislVeno prispeva k profesionalnemu razvoju ter
dvigu lastne samozavesti.
Raziskava Barbare Steh Kure iz leta 2000, ki je vkljucevala opazovanje ucnih ur in intervjuje z ucitelji in dijaki v dveh krogih pri predmetu zgodovina v I. letnikih, je
pokazala naslednje:
.Ucitelji zgodovine razmisljajo predvsem 0 tern, kako bi
poskrbeli za se nazornejso razlago in popestritev ucnih ur,
s cimer so dijaki ie tako ali tako zadovoljni, in premalo 0
tern, kako bi dijake spodbudili k prevzemanju aktivnejse
vloge pri ucenju. Zglednejse ure v drugem krogu opazovanj
so pokazale, da znajo nekateri ucitelji spodbuditi dijake k
aktivnosti, da znajo tudi organizirati dobro skupinsko in individualno delo, a je potrebnih se veliko prizadevanj v smeri bolj aktivnega in poglobljenega vkljucevanja dijakov.«23
Sodobni ucitelj zgodovine naj bi bil samostojen, odgovoren, uSlVarjalen, prilagodljiv, odprt, stalno ucec, izpopolnjujoc, zavzet, navdusen in pripravljen vpeljevati novosti. Inovativni ucitelj poskusa dvigovati motivacijo za
ucenje in dele v razredu, dati ucencem uporabno in poglobljeno znanje, omogoca ucencem pridobivanje znanja
po drugacni poti, razvija odgovornost ucencev in vpliva
na oblikovanje njihovih ucnih in delovnih navad Z4 Nisja pojmovanja pouka poudarjajo pomen ucenceve aktivnosti v vseh etapah ucnega procesa. Znacilnost visjih faz
sta tudi povecani odgovornost in pestrost razlicnih oblik
poucevanja, pri katerih imajo tudi ucenci veliko priloinosti za prevzemanje pobud in odgovornosti za svoj proces ucenja in razvoja.,2S

pomaga pri zavedanju, ubesedenju dogajanja in opredelilVi ciljev v prihodnosti.«26
Ucitelj je v vlogi raziskovalca takrat, ko je tudi razmisIjajoci praktik, ki izboljsuje svoje delo, razmislja 0 svojem
delu, znanju in vrednotah . • Prijem refleksivnega pouc'evanja pogosto temelji na iniciativi in vodenju ucitelja, ker
zajema opazovanje samega sebe, zbiranje podatkov 0
svojem delu in vlogi v razredu ter uporabo podatkov kot
podlago za samoevalvacijo, za spremembe in za profesionalni samorazvoj.,27
Poleg refleksije je pomembna tudi supervizija, ki ima za
glavni cilj izboljsanje prakticnega dela oz. poklica.•Supervizija je posameznikova refleksija 0 tern, kar poklicno vidi,
cuti in misli ter dela, zato da se zave svojih miselnih in vedenjskih strategij, si pridobi nove vidike, ugleda svoj delovni prostor, obogaten z novimi mOinostmi, ter se zmore
premisljeno odlocati 0 spremembah v svojem delu.«28
Poklicna refleksija je izredno pomembna saj uCitelju
omogoca, da s svojimi izkusnjami prihaja do novih spoznanj in jih poveie s teorijo. ,Ucitelj se v strokovni interakciji z ucencem poklicno razvija toliko, kolikor svoje izkusnje reflektira, teoreticno osmisljuje in predeluje, in Ie
tisti ucitelj, ki se sam razvija v procesu izkuslVenega ucena, lahko to spodbuja tudi pri ucencih.,29
Takojsni vtis 0 ucni uri naj bi vkljuceval naslednje elemente:30
Datum:
Naslov uc'ne ure:
Glavni cilji uc'ne ure:
Pozitivni elementi

Negativni elementi

Jaz - uCitelj
Uc'enci
Uc'ilnica

Refleksija

Ucila

Temelj raziskovanja je tudi kriticna analiza pedagoskega dela oz. refleksija .• Refleksija je tisti nacin, ki ucitelju

Refleksija naj bi vkljucevala razmisljanje 0 poteku ucne ure, 0 primernosti ucil, casovnem nacrtovanju in odnosu z ucenci. 31
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CenciC, M. 2001 : Razvijanje vloge utitel;a raliskovalca. V: Vzsoja in izobratevanle. Letnik XXXII. St. 2, m. 78.
.
.
~teh Kure, B. 200 1: Pomen k\oalitJtivnega raziskovanjil pri preutevanju kakovosti izobra2evanja. v; Sodobna pedagoglka. letmk ~2. Sf. ~, Sir. 94.
Vet V: Valentic Zul;an, M. 1997: Kaj imajo v mislih utitelji. ko razmiS!iajo 0 Inoviranlu laslne uCne prakse. V: PedagoSka obzorlJ. Letnlk 12. SL 5-6, str. 228-240.
Valentic Zuljan, M. 2001: Modeli in naCeta uCiteljevega profesionalnega razvoja. V: Sodobna pedagogika. letnik. ~2: St. 2, sir. 1~4. . .
. .
Kalin, J. 2003: Jzku~nia-refleksiia-delovanje v pro<esu profesionalnega razvoja uC:iteljev. V: Konstruktivizem v ~oll In lzobrale~anl~ uC:ltellev. Povzetkl pnspevkovod 20. do 21. marca
2003, Hotel Terme, Terme Catet Center za pedago~ko izobratevanje Filozofske fakuhete in Siovensko druStvo pedagogov. LJubllana, SIr. 129.
2J Cencie:. M. 2001: Ralvi janje vloge uC:itelja raziskovalca. V: Vlgoja in izobratevanje. Letnik XXXII. St. 2, sIr. 77-78.
28 Tomie:. A 2002: Spremllanje pouka. Zavod Republike Siovenije za ~ols(Vo. Llubljana, str. 12I
.
.
29 ValenC:iC: Zullan, M. 2001: Modeli in nac:ela uC:iteljevega profesionalnega razvoja. V: Sodobna pedagoglka. Letnlk 52. St. 2, str. 134.
30 Castling, A 1996: Competence-b.lsed Teaching and Training. Macmillan, str. 156.
31
Castling. A 1996: Competence-based Teaching and Training. Macmillan. SIr. 15I

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi

Za razmi~ljanje se lahko uporabi tudi naslednji oeenjevalni obrazec: 32
TRDlMOCENE:
Po vsaki ucni uri razmiiljam, kaj mi je dobra uspelo in kaj ne

5432 I
5432 I
5432 I
54321
54321

Ob koncu vsake ucne ure preverim, ali sem dosegel/-Ia zastavljene ucne cilje
Pri analiziranju svojega dela so mi porn em ben vir informacij odzivi ucencev
Pri analiziranju svojega dela

i~eem

informacije in mnenja tudi pri svojih kolegih in drugih strokovnjakih

Ker lelim svoje deja opravljati vedno bolje, sproti analiziram svoje doselke in spodrsljaje ter iicem nove bolj~e nacine dela

5432 I

Dobra poznam svoje potrebe, ki so vezane na moj poklicni razvoj; poznam tudi nacin, kako lahko
te potrebe uveljavim
Tudi ucenei lahko pomagajo ucitelju pri izbolj~anju in prilagajanju ucencem 33
Pomagaj mi pripraviti

tak~ne

ucne ure, da ti bode ustrezale. Prosim, dopolni spodnje stavke.

Najlep~a

hvala.

Pomaga mi, ko ...
Tezko je za mene, ko ...
Rad bi imel vee:
Rad bi imel manj:

Razvojne stopnje ucitelja
V osebni mapi je ponavadi prikazan tudi poklicni razvoj ucitelja, ki poteka v vec stopnjah. 34
Prva stopnja je stopnja konformnosti oz. stopnja prilagajanja .•Na tej stopnji prevladujejo stereotipni pogledi
ucitelja na lastno vlogo: pomembno je, biti sprejet od
drugih, pripadati skupini, pomemben je zunanji videz.
Ucitelj na tej stopnji sprejema od zunaj postavljena pravila brez dosti razmi~ljanja in trpi ob obcutkih krivde, ce
ta pravila prekr~i. Zeli si tocnih navodil oz. receptov.«3S
Cilji usposabljanja so .pridobitev osnovnih ucnih
spretnosti in spretnosti 'pretivetja' v razredu (npr. vzdrzevanje osnovne discipline med ueenci; zmanj~anje treme
oz. strahu pred nastopanjem)«.36 Metode in nacini usposabljanja pa so .posredovanje osnovnih pojmov in pravil;
natancno strukturirane, vnaprej predpisane ucne situacije; kraj~a obdobja nadzorovane prakse s tocnimi navodiIi in jasno, neposredno povratno informacijo, skupinska
supervizija .• 37

Druga stopnja je stopnja vestnosti oz. stopnja izku~e
nosti. .Pojavi se vecja obcutljivost za custveno plat, za
upo~tevanje eustev pri drugih, za vzivljanje (empatijo) in
spo~tovanje drugih; rast notranje motivacije, zelja po lastnih doseikih, razvoj (ponotranjenje) neodvisnih standardov kvalitete; zaeetki samokriticnosti, samozavedanja,
osebne odgovornosti, postavljanja prioritet.. 38
Cilji usposabljanja so predvsem .dvigniti zeljo po dosezkih in utitek v poucevanju; izbolj~anje komunikacijskih spretnosti in sodelovanje tako z ucenci kot s kolegi;
razvoj osebnega stila v delu«39 Metode usposabljanja so
»dalj~a obdobja nadzorovane prakse z vecjim 'ma nevrskim prostorom' v odlocanju; dajanje in sprejemanje povratne informaeije v enakopravnem dialogu«.40
Tretja stopnja je stopnja avtonomnosti. .Ucitelj razvije intelektualno in osebnostno samostojnost. Ne skusa
za vsako eeno ugajati. Zave se protislovij, konfliktov, paradoksov, dilem v poklienem in osebnem tivljenju; jih tolerira, i~ce nacine razresevanja. Svojih re~itev, do katerih je
pri~el s tehtanjem, razmi~ljanjem, ne vsiljuje drugim (daje drugim 'pravico, ueiti se iz lastnih napak'); se identifi-

32 Strokovnik. [997. Zavod Republike Siovenije 1.1 Solstvo.ljubliana, SIr. 5.
33

Castling. A [996: Competence-based Teaching and Training. Macmil la n, str. 159.

MarentiC Po!arnik, B. 1993: Akcijsko raliskovan;e - spodbujanie uCiteJievega razmlSljanja in profesionalne fasti. Ali: Kako v ~olstvu zblitati prakso teoretikov in praktikov? V: Sodobna pedagogika. Letnik 44. St. 7-8. SIr. 351-352 po Zuzovskem; Zuzovskl R. ( 1990). Professional Development of Teachers: An Approach and Its Application in Teacher Training. 15th
Annual conference ATEE, limerick. Razvojne faze so le predslavljene V: Trskan, D. (1996). Razvijanje u~nih spretnosli pri individualnem in skupinskem delu v srednli soli pri pouku
zgodovine. Magislrska naloga. Ljubljana: FilolOfska fakult€ta, Sir. 155- 157.
3S Ibid., str. 351.
36 Ibid., Sir. 351.
37 Ibid~ str. 351.
38 Ibid~ Sir. 351.
39 Ibid., str. 351.
-40 Ibid~ SIr. 351.
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cira z uciteljevo vlogo, ki pa jo interpretira na svoj naein;
razmislja v sirsih (easovnih, prostorskih) okvirih.«41
Cilji usposabljanja so »utrditev intelektualne neodvisnosti; razvoj samostojnosti v naertovanju, izvedbi in eva Ivaciji pouka; zmoznost kritiene analize uenih naertov, uebenikov, pripomoekov; filozofski odnos do 'veenih'
pedagoskih dilem; razvoj simetrienih odnosov in komunikacije z ueenci, kolegi, nadrejenimi«.42 Metode usposabljanja pa so »minimalna strukturiranost uenih situacij; praksa
v razmisljanju in samostojnem odloeanju, lahko tudi v obliki daljsih razvojnih projektov. oz. akcijskega raziskovanja;
klinicna supelVizija, ki predvideva enakopraven dialog«.43

Sklep
Ce povzamemo, kako bi izgledal dober naert za osebno mapo ueitelja zgodovine, bi bil ta naslednji:
«Namen je:
Vrsta osebne mape je ...
Kazalo bo vkljueevalo naslednje dele:
Primeri, ki bi jih rad vkljueil ...
Obrazci za refleksijo:
Kje bom shranjeval osebno mapo in kako?
Kdo bo pregledal osebno mapo oz. kateri obrazci bodo vkljueeni?
Kako bom javno predstavil osebno mapo?
Kaj sem ugotovil iz osebne mape?
Kako bom vkljueil samoevlavacijo v proces?
Kje se bom lahko naucil se vee 0 osebnih mapah in
kako?,44
Pri samovrednotenju in samoocenjevanju ueitelji prevzamejo veejo odgovornost pri spremljanju lastnega pedagoskega dela, razmisljajo 0 pozitivnih in negativnih naeinih in postopkih za izboljsanje uenih rezultatov.
Ucitelj je dober praktik oz. izkusen, ee evalvira, analizira, razmislja, izboljsuje svoje delo. Izkusnje in nove ideje mu pomagajo, da bolje razume ueni proces in dogajanje v razredu. Teoretieno znanje, ki ga pridobi z branjem
didaktiene literature, na seminarjih ali tudi pri svetovalcih,
lahko tudi praktieno preizkusi in uvede v prakso, analizira in jih prilagodi svojim posebnostim. Teoreticno znanje
in praksa poueevanja se ne pomenita vsega, potrebno se
je usposobiti postopoma in razvijati sposobnosti za pouk oz. poueevanje.
«Ko ueitelji sporoeajo rezultate svojega raziskovanja,
najveckrat v obliki studije primera ('case study), postane
njihovo razmisljanje javno, podvrZeno sirSi strokovni presoji in kritiki, kar je pomembna lastnost vsakega razisko~I

vanja. Stem tudi drug drugemu dajejo ideje, spodbude
za poskusanje eesa novega, potrditev, in si pomagajo v
poklicni rasti.«4S
Glavni elementi ueiteljevega profesionalnega znanja naj
bi bili: vsebinsko znanje oz. predmetno znanje, splosno pedagosko znanje, psiholosko znanje OL poznavanje ucencev
in procesa ucenja; specialnodidaktieno znanje, kurikularno
znanje ter praktieno znanje oz. poklicne spretnosti 46
Inovativni ueitelji v solsko prakso prinasajo nova spoznanja, spodbujajo sebe in kolege, naertujejo, razmisljajo,
spreminjajo in se usmerjajo na resevanje problemov ter
prispevajo k razvoju specialnodidaktienega teoretienega
in prakticnega znanja.
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Povzetek
Eden od nacjnov ce[osrnega spremljanja jn eva[viranja
de[a ueite[jev je tudi osebna mapa, ki [ahko vk[jueuje razliene ucite[jeve prispevke k pouku zgodovine, k prepoznavnostj so[e, k specia[ni didaktiki pouka ali k permanentnemu izobratevanju ter prikazuje profesiona[no rast u~ite[ja.
Ce ucite[j ni zadovo[jen s svojim pedagoskim de[om,
potem si postavi vprasanje, kaj bj ie[e[ izbo[jsati, in naredi raziskova[ni nacrt, kako bo izbo[jsal, kdo bo sode[ova[,
kdaj bo izvede[ raziskovanje, kako bo sprem[ja[ in kako
predstavi[ rezu[tate, kaj bo naredi[ z rezu[tati, kaksni so
naerti za nas[ednjo raziskova[no de[o, kar pomeni, da sj
[ahko sam postav[ja ocenjeva[ne kriterije. Pri samoocenjevanju pa [ahko uporab[ja razliene obrazce, ki jih sestav[jajo vprasanja a[i preg[ednice z raz[icnimi kriteriji, ki se nanasajo na poznavanje predmetne vsebine, nacrtovanje,
organjzacijo a[i vodenje pedagoskega de[a, poznavanje
uenega naerta, pedagoskih zakonov in drugih pedagoskih
predmetov ter tudi preverjanje in ocenjevanje ucencev.
Stevilni obrazci so namenjeni sprem[janju, razmis[janju in
vrednotenju ucnega procesa oz. uene ure z namenom, da

bi ucite[ji izbo[jsali ucni proces in ucno oko[je ter posta-

Ii ustvarja[ni, zadovo[jni in inovativni ucite[ji.
G[avni namen osebne mape je tudi prikazati poklicni
razvoj ueite[jev, saj na pod[agi ref[eksije in samoraziskovanja prevzemajo odgovornost za fasten uspeh in zadovo[jstvo. Ker pa rezu[tate svojega raziskovanja ucite[ji zgodovine [ahko objavijo v javnosti, postanejo njihove ideje
tudi spodbude za druge ucite[je ter bistveno prispevajo k
razvoju specia[ne didaktike pouka zgodovjne.

Izvlecek
Avtorica predstav[ja osebno mapa ucite[jev in sicer
vsebino, ci[je in izbor prispevkov za osebno mapo. Ker se
morajo tudi ucite[ji navajati na eva[vacijo in razmis[janje
o pedagoskem de[u, so predstav[jeni razlicni obrazci za
samoocenjevanje, ref[eksijo in ocenjevanje naertovanja
pedagoskega de[a, pouka, preverjanja in ocenjevanja znanja, napredka ueencev ter profesiona[ne usposob[jenosti.

Abstrad
Authoress in the paper describes content, goals and
selection of issues suitable for teacher's portfolio. Since
teachers must also eventually [earn how to evaluate and
reflect upon pedagogical work the authoress presents various tools which offer an opportunity to perform self
evaluation, reflection and assessment of planning of pedagogjca[ work and lessons, methods of evaluation and
assessment, development of pupils and professional proficiency.
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Sodobna didaktika pouka zgodovine

v teoriji in praksi

Blat Torkar

KONSTRUKTIVIZEM PRI POUKU ZCiODOVINE
Uvod
Solski predmet zgodovina ima velik vpliv na razvoj
osebnosti ueenca in oblikovanje njegovih stalise do minulih dogodkov. Ueenci so vsakodnevno zasipani s stevilnimi informacijami in podatki. .Zgodovina naj bi izobrazila in vzgojila kritienega, tolerantnega, intelektualno
svobodnega in dejavnega driavljana, ki je zmoten neodvisne presoje preteklosti in dogajanja okrog sebe.« (Repe,
1995a, v Trskan, 2002: 74)
Velikokrat slisimo, da je v danasnjem easu zgodovina v
krizi. S svojimi spoznanji in dosetki velikokrat ne ustreza
sodobnim zahtevam in pricakovanjem drutbe, predvsem
pa politike. Velikokrat je zgodovina v javnosti zlorabljena
za politiziranje, saj se njena dognanja v politiki in medijih
velikokrat posplosujejo in interpretirajo na svoj naein. Vsi
bi radi slisali, da bi zgodovina podala sodbo 0 necem, kar
bi rad slisal doloeen del druzbe ali posamezen narod.
Splosno znano je, da zgodovinar ne daje sodb.
Tudi v Sioveniji smo prica razlienim zgodovinskim posplositvam, mitom, ki jim Ijudje nasedajo. Dogodki sodobne slovenske zgodovine so velikokrat predmet razlienih javnih interpretacij in polemik, tako da je starim in
mladim sodobna zgodovina privlaena tematika.
V elanku bo opredeljen pomen konstruktivizma za poueevanje zgodovine, predvsem sodobne slovenske zgod~vine, ki je zaradi osebne vpletenosti ne moremo neodvisno presojati. Velikokrat je aktualnih vee pogledov na
neki zgodovinski dogodek in to sproza v javnosti in drutbi stevilne delitve, ki so opazne tudi v Sioveniji.
Ueitelji zgodovine se velikokrat ne zavedajo, kako velik
vpliv imajo lahko na svoje ucence, predvsem v srednjih 50lah. UCitelj zgodovine je lahko v negativnem smislu tisti
kljueni dejavnik, ki s svojimi osebnimi staliW in interpretacijami zavestno ali nezavestno manipulira z ueenci.
V elanku je predstavljen konstruktivizem kot
mozna resitev, ki se izogne dajanju sodb in klasieni frontalni obliki dela, pri kateri profesor posreduje svoja stalisea in mnenja. Ueenec bo s pomoejo konstruktivistienega
pristopa oblikoval svoje lastno individualno mnenje 0
zgodovinskem dogodku.

Konstruktivizem
in pouk zgodovine
Poueevanje po konstruktivistienih naeelih je vpeljano
v solski sistem predvsem pri naravoslovnih predmetih,
manj pa v drutboslovju. Temeljna ideja konstruktivizma je

v tem, da znanja ni mogoee preprosto prenesti z ucitelja
na ueenca, ampak si ga mora vsak posameznik aktivno
sam skonstruirati na podlagi predhodnih izkusenj in znanja (Hozjan 2003: 105).
Pri konstruktivistienemu pedagoskemu procesu je ueilelj listi, ki kreira izobratevalni proces. Uvaja ga v vse faze izobrazevalnega procesa. Ucilelj sproia, spodbuja in
usmerja aktivnost ueencev, lako, da sami isCejo, odkrivajo, oblikujejo znanje in si razvijajo svoja slalisea in sposobnosli (Kramar, 2003: 15).
Cilj tradicionalnih uenih melod je prenesli eim vee
podalkov, ki naj bi jih ueenci memorirali. V konslruklivistienemu pristopu so tako prisotne aktivne uene melode,
kalerih nosilec je ueenec (Cencic, 2003).
Poleg lega, da je konslruklivizem pomemben pri naravoslovnih predmetih, ima pomembno vlogo tudi pri pouku zgodovine. Zgodovina je lahko zelo obeulljiv predmet v soli. Problem poueevanja zgodovine je ravno v lem,
kako ueilelj predstavi nekatera zgodovinska dejstva. Ucilelj pri tradicionalni ueni obliki s posredovanjem znanja
kot objektivne resnice manipulira z ueenci.
Tezko je ueilelju posredovali samo zgodovinsko faktografijo brez slalise. UCenci bi si prek konstruklivislicnega
prislopa laze ustvarili svoje slalisee do nekega zgodovinskega dogodka.
V nadaljevanju bo predslavljena metoda dela z zgodovinskimi besedili, dopolnjena na larei stalisc.

Konstruktivizem kot resitev
Metoda dela z zgodovinskimi
besedili
Pri uveljavljanju konSlruklivislienih idej pri pouku zgodovine je meloda dela z zgodovinskimi besedili dober
naein, da si ueenec s pomoejo razlienih pisnih virov sam
skonstruira znanje in slalisea 0 nekem zgodovinskem dogodku. Pri pouku zgodovine se uporabljajo razliena zgodovinska besedila iz ucbenikov, slrokovne literalure ali viroy. Zgodovinska besedila lahko uporabljamo na razlicne
naCine.
Eden od naeinov uporabe zgodovinskih besedil je iskanje podalkov iz virov. Besedila se pri tem uporablja za
opis in pripovedno opisovanje ali za razumevanje zgodovinskih dogodkov in razliCnih interpretacij 0 zgodovinskem dogajanju. UCenci pri lem berejo, analizirajo, obnavljajo vsebino, izloeajo posamezne pomembne dele,
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primerjajo, ugotavljajo, konkretizirajo posplositve ali preverjajo vsebino z ostalimi temami (Trskan, 2000: 3).
.Metoda dela z zgodovinskimi besedili tako omogoea, da ueenci razvijajo sposobnosti kritienega misljenja,
sposobnost kritiene analize, sinteze in vrednotenja razlienih zgodovinskih virov.« (Trskan, 2000: 6)
Ueitelj kot klasieni frontalni posredovalec znanja prevzame vlogo mediatorja. Pri metodi dela z zgodovinskimi
besedili sta pomembni dYe fazi preueevanja. Prva faza je, da
se ueenci najprej naueijo brati, izluSeiti bistvo, primerjati
dele vsebine, ugotavljati razlike in podobnosti. Druga faza
pa je, da se naueijo spoznavati razliene interpretacije prek
pisnih virov, ugotavljati pristranskost in razliena mnenja 0
doloeenem zgodovinskem dogodku. Tako lahko ugotovijo
tudi pomembnost pisnih virov (TrSkan, 2000: 6)
Druga faza pa bo dodatno dopolnjena in ponazorjena Se s I. i. tareD staliSe, ki je namenjena vrednotenju razlienih mnenj 0 zgodovinskem dogodku.

Tarca stalisc
Tarea stalise je naein vrednotenja analiziranih besedil.
Ueenec loci med tern, kateri argumenti so zanj bolj in kateri manj pomembni. Posamezne poudarke (argumente)
doloeenega besedila izpiSe na listke in te pripne na tarco. Cim bliie je argument srediScu taree, tern bolj je ta
poudarek zanj pomemben. Tako si ueenec ustvari svojo
tareD staliSe, ki jo oblikuje na temelju prebranih zgodovinskih besedil 0 doloeenem dogodku. V nadaljevanju je
predstavljen konkreten primer.

Iz vsakega vira si lahko ueenec izpi~e poudarke, ki se
mu zdijo pomembni glede na zastavljeno vpraSanje:
• Vir SI. I pravi, da so prieakovani konec vojne in nevarnost nadaljevanja drtavljanskega spopada oz. moznost za izvedbo revolucije po koncu vojne, sproiili
teznjo po poenotenju OF. K podpisu jih je verjetno
vodila tudi bojazen, da bi priSlo do povezovanja zahodnih zaveznikov s politiki iz nasprotnega tabora.
• Vir Sl. 2 pravi, da so v vrhovih OF Se vedno ostali nekateri elementi politiene zveze in da je to od easa do
easa izzvalo medsebojna trenja.
• Vir SI. 3 pravi, da so glavni razlog zahteve osrednjega
jugoslovanskega vodstva po poenotenju celovitega
osvobodilnega gibanja.
• Vir Sl. 4 pravi, da je glavni razlog v poskusih nekaterih nizjih krseansko-socialistienih aktivistov, da bi
spremenili OF v neke vrste meSeansko koalicijo.
Na tarCo postavimo poudarke. Glede na zgornjo analizo besedil bi osebno najblizje sredini taree postavil poudarek SI. 3, na to pa bi si proti robu taree sledili besedilo SI. I, nato besedilo SI. 2 in nazadnje besedilo SI. 4.
Na tak naein vsak ueenec lahko praktieno predstavi in
ponazori svoja staliSea 0 nekem zgodovinskem dogodku.

Primer: Dolomitska izjava
Dolomitska izjava je eno od dejanj v sloven ski sodobni zgodovini, ki je predmet Stevilnih polemik in interpretacij v slovenski druzbi. Veeina zgodovinskih besedil je
enotna glede tega, kaj je in katere so bile posledice podpisa Dolomitske izjave. Glede vzrokov za njen pod pis pa
pogledi niso enotni.
S pomoejo konstruktivistienega pristopa bi ueenec
skuSal odgovoriti na problemsko vpraSanje: Zakaj je prisio do podpisa Dolomitske izjave?
Sionimo na naeelu, da ueitelj organizira pouk tako, da
omogoei ueencu vpogled v eim vee pisnih virov, ki obravnavajo Dolomitsko izjavo. Primeri ~rih zgodovinskih besedil, ki poroeajo 0 Dolomitski izjavi, so lahko sledeci:
I. Vir I: Repe, B. (1995). NaSa doba. Ljubljana: DZS, str.
214-215.
2. Vir 2: Vipotnik, 1. (1979). OF. Ljubljana: Mladinska
knjiga, str. 31.
3. Vir 3: Lazarevic, Z., Repe, B. (1997). Siovenska kronika
xx. stoletja. Ljubljana: Zaloiba Nova revija, str. 45.
4. Vir 4: Cepic, Z. (1979). Zgodovina Siovencev. Ljubljana: Cankarjeva zalozba, str. 791.

Sliko: Toreo stolise

Zakljucek
Poueevanje in ueenje zgodovine s konstruktivistienim
pristopom je eden od sestavnih delov pouka. Metoda dela z zgodovinskimi besedili in tarea staliSe sta sredstvi, s
pomoejo katerih ueenec lahko sam oblikuje svoja staliSea 0 zgodovinskem dogodku.
Velja omeniti, da so pri konstruktivistienem pristopu
tudi nekatere omejitve, kot je socialno ozracje, ki ga lahko oblikuje ueitelj s svojo navzoenostjo. Socialno ozraeje je namree eden od dejavnikov socializacije, katerega
intenca je tudi indoktrinacija (Hozjan 2003: 106).
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Povzetek
Konstruktivizem pri pouku zgodovine je eden od nacinov, da se izognemo klasicni frontalni obliki dela v soli,
kjer ima ueitelj veliko svobode pri izrekanju sodb in sta-

lise 0 zgodovinskih dogodkih. Temeljna ideja konstruktivizma je v tern. da si vsak ucenec sam aktivno skonstruira
znanje in stalisca. Ueitelj ni vee prenasalec zgodovinskih
resnic, temvec igra vlogo organizatorja. Pri pouku zgodovine je uveljavljanje konstruktivistienih nacel mogoee z
metodo dela z zgodovinskimi besedili, pri eemer ucenci
razvijajo kritieno misljenje, analizirajo in vrednotijo razlicne zgodovinske vireo Metoda dela z zgodovinskimi besediIi je dopolnjena se s tarco stalise, ki je namenjena vrednotenju razlienih mnenj 0 zgodovinskem dogodku. Velanku
je analiziran tudi konkreten primer, ko ucenec po analiziranju besedil oblikuje svojo tareo stalise.

Abstract
Constructivism at history lessons is one of several ways in which we can avoid the classical frontal method of
instruction which gives teacher a lot of freedom to make
judgments and standpoints about historical events. The
basic idea of constructivist approach is to enable pupils
to develop their own knowledge and point of view. Teacher must abandon his old role as transmitter of historical truths and become a facilitator. The best way to introduce constructivist principles at history lessons is to
apply a working method which enables pupils to analyze
historical texts, develop critical thinking and evaluate various historical sources. Before mentioned working method which offers opportunity to analyze historical texts
is supplemented with a target of viewpoints which is aiming at evaluation of different opinions on certain historical events. The paper also analyses an example which
shows how a pupil creates his own target standpoint on
the basis of texts analysis.
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Mag. Liljana Kat, Zavod RS za solstvo

))Kako dalec je holokavst?cc
Literatura holokavsta pri pouku nemscine
in holokavst pri pouku zgodovine
Medkulturni pouk knjizevnosti nemskega govornega podrocja priloznost za medpredmetno povezovanje pouka nemscine in zgodovine
Vsako branje in interpretiranje - torej sprejemanje tuje literature je medkulturno. saj besedilo izhaja iz drugacnega kulturnega okolja, je pisano v tujem jeziku in so
zato tudi interpretacije tega besedila za tujega bralca nujno drugaene, kulturno pogojene. Pravimo tudi, da je bralec tuje literature v medkulturnem polozaju (Grosman,

2004). Pri pouku tujih jezikov se tega polozaja zavedamo. saj zelimo z ucenjem tujega jezika in knjizevnosti razviti celostno medkulturno in medjezikovno sposobnost
(Ueni nacrt, 1998), predvsem pa medkulturno zavest. V
cern je posebnost medkulturnega polozaja tujekulturnega bralca? Najprej v zavedanju, da je sprejemanje tuje Ii-
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terature povsem enakovredno (eeprav drugaeno) sprejemanju domaeega bralca, in v zavedanju, da je drugaenost
interpretiranja pogojena na eni strani s kulturno specifienimi predpostavkami in prieakovanji ter na drugi strani z
estetsko-literarno tujostjo besedila samega.
Kulturno specifiene predpostavke in prieakovanja bralcev pri branju literature 0 holokavstu - v nasem primeru
slovenskih gimnazijskih dijakov - pa smo preverili s pomocjo vprasalnika, katerega rezultate bomo predstavili v
nadaljevanju.
Pray aktualnost tematike holokavsta oz. nacionalsocialisticne preteklosti v javnih debatah in tudi v sami literaturi nemskega govornega podrocja, v zadnjem casu pa tudi slovenskega prostora (javne debate v povezavi z razstavo
Leni Riefenstahl ali pa v povezavi z zgodovino italijanskega
fasizma) je lahko motivacija za dijake in ueitelje, da jo obravnavajo tudi pri pouku. Tako v nemskem kot v slovenskem govornem podroeju je tema druga svetovna vojna,
pray posebej holokavst, se vedno tabuizirana. Literatura zaradi svoje funkcije »ubesedovanja neizgovorljivega., osebnih usod, usod izobcenih, iivecih na drulbenem robu,
zensk in otrok na njej lastni nacin potrjuje, da je enkraten
druzbeno priznan sistem, ki izpoljnjuje tiste funkcije, ki jih
noben drug sistem ne more (Slibar, 1997: 13). Pray zato je
branje literature holokavsta pri pouku nemscine lahko
eden izmed naeinov medkulturnega pouka literature in priloznost za povezovanje s poukom zgodovine.
Razlogov za medkulturni pristop in mepredmetno povezovanje pri obravnavi tematike holokavsta pri pouku literature 0 holokavstu in pri pouku zgodovine je vee. Terna holokavst ima v okviru nemske nacionalsocialisticne
zgodovine zaradi svojega mesta v evropski zgodovini in
samega obsega pojava se posebno teio. Na nemskem
govornem obmocju kaiejo na to aktualne debate v javnosti (npr. polemike v zvezi z gradnjo spomenika holokavsta v Berlinul. zgodovinopisju in zgodovinski vedi, Iiterarni vedi (npr. polemike v zvezi s terminom »preseganje
preteklosti. ') in literaturi sami (za svetovno najbolj znan
nemski roman s to tematiko velja Schlinkov »Bralec.).
Za slovenskega bralca je tema holokavst v literarnih
besedilih pomembna in drugacna zaradi specifike in dimenzij nacionalsocialistienega obdobja v nemski zgodovini. Holokavst je z nemske strani poimenovan kot ,nasa
sramota. (Mann, 1945, nay. po Hage, 1999: 297) ali kot
»civilizacijski zlom. (Hage, 1999: 303). Fenomen ima
zgodovinske osnove v odnosih Nemcev oz. Avstrijcev do
Judov, v njihovih antisemitisticnih prepricanjih, ki so povzroeili usodne posledice. Zaradi dejstva, da v 510veniji
antisemitizen ni bil razsirjen v tako radikalnem in ocitnem
obsegu kot v Nemciji ali Avstriji v casu pred drugo svetovno vojno in med njo (Brodnik, 2000), je branje slo-
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venskega bralca literature holokavsta neobremenjeno s
kolektivno krivdo, ki jo nosijo Nemci in Avstrijci.
Nadalje nudijo literarna besedila 0 holokavstu moinost kritienega razmisleka 0 vzrokih in posledicah totalitarnih reiimov, 0 druibeni in osebni nestrpnosti do drugih, drugacnih Ijudi.
Metaforicni pomen holokavsta v splosni jezikovni rabi je pripeljal do posplosenih in pavsalnih predstav, do
povrsnih dojemanj in razumevanj pojava. Literarna besedila 0 holokavstu pa uberejo nasprotni tok. 5 konkretnostjo, natanenostjo jezikovnega izraza, z opisom osebnih izkusenj, z razmisljanji 0 smislu literarnega zapisa 0
holokavstu ielijo pray te splosne, abstraktne predstave 0
holokavstu preseei.
V primerjavi z neliterarnimi, se posebej zgodovinskimi
dokumenti 0 holokavstu je prednost literature 0 holokavstu v tern, da Iiterarno besedilo nagovarja bralca v celoti,
v njegovih eustvih, cutih in mislih. Literarna besedila so
opisi osebnih doiivetij in obcutenj avtorja ali protagon ista, kar je za bralca lahko bolj zanimivo kot zgodovinski
dokument z suhoparnimi stevilkami in dejstvi.
Funkcija literature 0 holokavstu je tudi v njeni eticni
dimenziji, v funkciji ozavescanja in preprecevanja. 510venskim dijakom pa nudi tudi moznost, da se na diferenciran nacin sooeijo z vlogo Nemcije in Avstrije v drugi svetovni vojni.
Branje literature 0 holokavstu nas lahko navede k pogovorom v razredu, v katerih delamo primerjeve s slovensko zgodovino med 2. svetovno vojno: npr. deportacije
510vencev v koncentracijska taborisca, holokavst na obmocju nekdanje Jugoslavije pred drugo svetovno vojno
(npr. unicenje Judov na Hrvaskem pred drugo svetovno
vojno) in med njo, koncentracijsko taborisce Jasenovac,
koncentracijska taboriSca med ,balkanskimi vojnami. v
Bosni, 5rbiji in na Hrvaskem. Poleg tega pa branje literature 0 holokavstu lahko naveiemo tudi na pogovore 0
aktualnih temah, npr. 0 mnoiicnih pobojih Ijudi na 510venskem po drugi svetovni vojni, 0 pobojih Ijudi v Bosni
med driavljansko vojno, 0 pobojih Ijudi med irasko vojno, 0 razmerah v ameriskih zaporih za vojne ujetnike ali
o pojavih desnega radikalizma oz. neonacizma.
Rezultati ankete, ki smo jo izvedli med 88 gimnazijskimi dijaki tretjega in cetrtega letnika na treh razlicnih
gimnazijah septembra 2004, nam kalejo njihovo poznavanje tematike holokavsta oz. nacionalsocialisticnega obdobja, vloge Nemcije in Avstrije v drugi svetovni vojni in
njihovo zanimanje za to temo nasploh in se posebno pri
pouku nemscine prek branja literarnih besedil na to temo. Ker je kakovost sprejemanja te literature odvisna od
predhodnega poznavanja tematike, vidimo v pouku zgodovine moznost, da se tematika pred branjem literature
pri nemSCini obravnava predhodno ali vsaj vzporedno.
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Odgovori dijakov so razvidni iz naslednje preglednice:

Ali pozna~ izraz holokavst in kaj pomeni?
Odgovor

Stevilo
odgovorov

Delet v"
(od 88)

zatiranje, ubijanje, preganjanje, zapiranje, iztrebljanje, seiiganje, iztrebljanje, pomer, poboj lidov v II. 'N

52

59

_ lidov, Siovanov, Romov, 'nearijcev,

2

mnoiicni krut poboj Ijudi v taboriscih

7

2
8

ne poznam

27

31

Stevilo
odgovorov

Delet v"
(od 88)

Auschwitz

50

57

Dachau

31

35

ostali

II

12

ne

19

21

Odgovor

Stevilo
odgovorov

Delet v"
(od 88)

za iztrebljanje, zapiranje, pobijanje, mutenje, unitevanje, trpintenje, za prisilno delo lidov

30

34

za pobijanje lidov, Poljakov, Romov, vojnih ujetnikov, 'nearijcev, _

32

najprej za prisilno delo, nato za izvedbo holokavsta, za vse, ki jih niso sprejemali, za vse drugacne

3
I

36
3

Ali

ve~

i

morda za kakSno nacisticno koncentracijsko

tabori~ce~

Odgovor

Ali

ve~,

za kaj so bila nacisticna koncentracijska

tabori~(a

Ijudi so pobijali v plinskih celicah in jih nato zaiigali
nejasni ali nenatantni odgovori
ne

zgrajena?

14
7

I
16
8

Kaksna je bila vloga NemCije med drugo svetovno vojno?

I Stevilo
odgovorov

Delet v"
(od 88)

zateli so vojno

18

20

agresor, okupator, zavojevalci

21
II
21

24
13
24

5
20

6
23

Odgovor

da bi zavladala arijska rasa
vodilna, velika
Hitler
ne vern

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi

Ali se spomnis kaksne knjige ali filma, ki bi prikazovala vlogo Nemeije med drugo svetovno vojno?

Odgovor

Stevilo
odgovorov

Delet v ~
(od 88)

Schindlerjev seznam
dokumemame lV-serije

27
16
13
12
8
4
4
4
6
20

31
30
15
14
9
5
5
15
5
7
23

Odgovor

Stevilo
odgovorov

Deletv%
(od 88)

prikljuci se (brez odpora) NemCiji in ji pomaga, zaveznica NemCije
ne ali nejasen odgovor

28
60

32
68

Odgovor

Stevilo
odgovorov

Deletv %
(od 88)

da
mogoCe
ne (za to je zgodovina, jezik 10Citi od politike in zgodovine)

55
4
29

63

Dnevnik Ane Frank
Resevanje vojaka Ryana
Mein Kampf
Pianist
Zivljenje je lepo
po ena navedba razliCnih filmov
navedba ostalih tiskanih medijev (ucbenik, zg. knjige, literatura)
ve, se ne spomni naslova
ne

13

Ali yes, kakSna je bila vloga Avscrije med drugo svetovno vojno?

Ali bi si telell-a izvedeti kaj vee

0

tem pri pouku nemsCine?

5

33

Ali poznas kakSno nemsko knjitevno besedilo (Iahko tudi v slovenskem prevodu), ki bi obravnavalo osebno izkusnjo druge svetovne vojne?

Odgovor
Dnevnik Ane Frank
Moj boj (Mein KampO
Crni obelisk, Nekoc junaki
ne

IStevilo
odgovorov

Deletv%
(od 88)

17
8
3
64

19
9
3
73

Ali bi te zanimalo sodobno nemsko knjiievno besedilq ki bi prikazovalo osebno izkusnjo druge svetovne vojne
ali ki bi prikazovalo posledice nacizma v medeloveskih odnosih (v drutini in na osebni ravni)?

Odgovor

I Stevilo
odgovorov

da
mogoCe, ne vem
ne

64

Dele! v %
(od 88)

5

73
5

19

22

Sodobna d i daktika pouka zgodovine v teoriji in praksi

Anketa je pokazala, da 61 (69 %) vpraSanih dijakov
pozna pojem holokavs!. Od 61 dijakov jih 52 povezuje
holokavst s pobojem Judov med drugo svetovno vojno,
medtem ko ga 7 dijakov povezuje tudi z drugim i Zrlvam i
(Slovani, Romi, politicnimi naspromiki, vojnimi ujemiki
idr.). 69 dijakov pozna ime vsaj en ega koncemracijskega
taboriSca iz druge svetovne vojne. Najbolj znani imeni taboriSc sta pri dijakih Auschwitz (50 odgovorov) in Dachau (31 odgovorov). 19 dijakov pa ne zna poimenovati
niti enega koncemracijskega taboriSca.
Poznavanje funkcije nacistitnih koncemracijskih tabori Sc
je pri vpraSanih dijakih boljSe kO! pa poznavanje pojma holokavs!. Se man jSe pa je poznavanje imen kon cemracij skih
taboriSc. Funkcijo nacisticnih koncemracijskih taboriSc di jaki povezujejo s pobijanjem, unicen jem, zaprrjem, mucenjem predvsem Judov, sledijo jim tudi Romi, Siovani, vojni
ujemiki. 21 dijakov pa ni seznanjenih s funkcijo koncemracijskih taboriSc ali pa imajo 0 njej napat ne predstave.
18 dijakov vidi Nemcijo v drugi svetovni vojni kot agresorja in okupacijsko silo, kot driavo, ki je ielela pod jarmiti Evropo in cel sve!. 18 dijakov je navedlo, da je Nemcija zacela drugo svetovno vojno, in 21, da je bila vodilna
sila oz. je igrala veliko vlogo v drugi svetovni vojni. 11 dijakov ve, da je Nemcija svojo ekspanzijsko namero povezovala z rasisticno politiko. 5 dijakov je na vprasanje 0
povezavi Nemcije z drugo svetovno vojno odgovorilo z
navedbo Hitlerja. 20 dijakov pa 0 vlogi Nemcije v drugi
svetovni vojni ne ve nic.
Na vprasanje, ali poznajo knjigo oz. film, ki prikazuje
Nemcijo v drugi svetovni vo jni, prevladujejo odgovori
(90 navedb) v povezavi z dokumemarnimi ali igranimi filmi (Schindlerjev seznam, Zivljenje je lepo, Resevanje vojaka Ryana, Eva Braun, Pianist, Hilierjeve ten ske, Bitka na
NerelVij. Dijaki so tiskane medije (literarni, lrivialna in dokumemarna besedila) navedli 17-kral, med njimi prednjaci Dnevnik Ane Frank.
Vloga Avstrije v drugi svetovni vojni je znana 28 dijakom (32 %), medtem ko 60 dijakom ta vloga ni znana.
55 dijakov (63 %) si ieli 0 vlogi Nemcije in Avstrije v
drugi svetovni vojni izvedeti vet pri pouku nem scine, 29
dijakov pa to ne zanima oz. bi raje izvedeli pri pouku zgodovine.
Na vpraSanje, ali poznajo kako nemsko literarno besedilo, tudi v slovenskem prevodu, ki prikazuje osebno izkusnjo druge svetovne vojne, je 17 dijakov navedlo,
Dnevnik Ane Frank 2 in 8 dijakov Moj boj. 64 dijakov pa
taksnega besedila ne pozna.
Vecina vprasanih (64) je tudi izrazila zanimanje za sodobno nemsko literarno besedilo, ki predstavlja osebno
izkusnjo druge svetovne vojne, 19 jih to ne bi zanimalo,
5 pa je v zvezi stem neopredeljenih.

Interpretacija rezultatov
Za vprasane dijake bi lahko rekli, da jim je bolj poznan
izraz Auschwitz kot holokavst, vendar je primerjava pogosmosti in pomena obeh izrazov v referencnem korpusu slovenskega jezika FIDA pokazala, da je v slovenski rabi pogosteje uporabljen izraz holokavsl, medtem ko gre
pri uporabi izraza Auschwitz v vecini primerov za ime
koncemracijskega taborisca in ne za preneseni pomen 3
Zaradi tega tudi predlagam uporabo izraza holokavs!.4
Dijaki pojem holokavst vecinoma povezujejo z genocidom nad Judi. Vlogo pouka zgodovine vidim npr. v tern,
da se dijakom pojasni holokavs!. Holokavst zajema namrec . vse vidike nacionalsocialisticne rasne in unicevalne
politike proti vsem skupinam irrev. (Feucherr, 2000: 22),
med katerimi je najvecja judovska, sem pa spadajo tudi
slovenske irrve. Veliko 0 tern lahko dijaki izvejo tudi od
svojih starih starsev in morda se od starsev.
Dijaki dobijo informacije 0 drugi svetovn i vojni prek
mnoiicnih medijev (kino, 1V) v vecji meri kot prek tiskanih. Razmerje med obema medijema je 5 : I. (Vloga sole v razvijanju medkulturne zavesti pri sprejemanju tujih
fil mov na temo holokavs!.)
Skromno poznavanje vloge Avstrije v drugi svetovni
vojni bi kazalo pri dijakih tako pri pouku nemscine (pluricemricnost nemske kulture) kot pri pouku zgodovine
nadoknaditi. Eden izmed razlogov je neposredna bliiina
Avstri je, drugi pa tudi nasa skupna zgodovina v casu avstro-ogrske monarhije. Pray posebno bi se veljalo posvetiti posebni vlogi Avstrije po drugi svetovni vojni, ko je bila razglasena za irrev Hitlerjeve Nemcije.
Vprasalnik pa je posredoval tudi dva pomembna odgovora, ki govorita v prid pouku literature 0 holokavstu, in
sicer da je tema holokavst dijakom zanimiva in da bi jo radi spoznali tudi prek literarno prikazanih osebnih izkusenj.
Kot osnovo za medkulturni in medpredmetni pouk s
temo literatura 0 holokavstu pri pouku nemscine in holokavst v Avstriji pri pouku zgodovine predlagamo literarno besedilo sodobne avslrijske pisateljice Elisabeth Reichart z naslovom Wie fern ist Mauthausen?, ki je izslo leta
1992 v zbirki La valse. Besedilo Reichartove je zanimivo
tudi za zgodovinarje, saj se na avtobiografski natin loteva teme holokavst in njegovega pomena za danasnje rodove. Osrednje vpraSanje tega besedila se osredotoca na
iskanje smisla ohranjanja nekdanjih koncemracijsih taborisc kot muzejev. Kot vodicka po muzeju in kot zgodovinarka s ugotavlja absurdnost takSnih muzejev, ki zanjo
predstavljajo semimentalni simbol za zamolcani del avstrijske zgodovine. Taborisce muzej je zanjo hiSa duhov,
ki driavi sluii kot alibi za uresnicevanje kvazi pedagoskih
ciljev, kajti nikogar dejansko ne zanimajo ne irlVe plinskih

4

Ceprav ni nem~ ko literarno besedilo, ie ocitno hila asociacija n<l lema holokavst neposredno povezana z nemSkosrjo.
Razmerie pogostnosri navedbe besed .holokavst. in »Auschwitz je po raziskavi v FIDI 401 : 145, pri Cern er ie _Auschwitz. praviloma uporab!jen kat laslno ime in redko v prenesenem pomenu kat holokavst. Raziskavo je opravil Vojko Gorjanc.
V nemskl jezikovni tabi izr.llU holokav$l konkurirata dva izraza ·Auschwiu- in ~Q.}h. Sam imz holokavs! pa ie v nem$ki jezikovni proslar prisel iz ameri$kega in se je sredi sedemde-

s

setih let tudi uveliaviL
EHS<lbeth Reichart Ie po izobrazbi zgodovinarka in germanislka, lemo njene doktorske disertacije pol je Avslrijske !enske kot aklivistke antifaSislicnega odpora.

2
3

-

Drobci iz solske prakse

celie ne njihovi morilci. Pripovedovalka se v besedilu ukvarja z vprasanjem danasnjega pomena holokavsta in pri
tern pride do spoznanja, da odgovor na to ni taborisce
kot muzej. Muzej ocitno ne izpolnjuje svoje eticne funkcije, je nesmiseln sprico se vedno trajajocih fasistoidnih
vzorcev obnasanja in misljenja pri Ijudeh.6 Odgovor na
smisel holokavsta vidi v literaturi sami, v ubeseditvi neizgovorljivega.
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okviru pouka nemscine kot tujega jezika na gimnazijah
avtorica predlaga branje sodobne literature holokavsta,
pri cemer vidi smiselno povezavo s poukom zgodovine.
Izhodisca za medpredmetno povezovanje temeljijo na rezultatih vprasalnika 0 poznavanju pojma holokavsta, ki je
bil izveden med slovenskimi gimnazijci. Kot osnova za
medpredmetno povezovanje sluzi literarno besedilo sodobne avstrijske avtorice Elisabeth Reichart Kako dalec je
Mauthausen, torej literatura 0 holokavstu, ki je lahko osnova za medpredmetno povezovanje med poukom nemseine in zgodovine.

Abstract

Povzetek
Prispevek najprej opredeli medkulturni pouk knjiievnosti pri pouku tujih jezikov. Kot primer takega pouka v

Paper first defines intercultural instructions of literature at a foreign language lessons. Authoress believes that
such type of instruction can be best achieved (during instructions of German language as a foreign language on
gymnasia) by reading of contemporary literature on holocaust which according to her opinion enables logical
connection with instructions of History. Starting points
for such cross-curricular linking are based upon results of
a questionnaire whose goal was to determine how much
pupils of Slovene gymnasia know about holocaust. Before mentioned cross-curricular linking is based upon literary text of contemporary Austrian authoress Elisabeth
Reichart .How far is Mathausen?« which represents the
holocaust literature that can serve as a basis for crosscurricular connection between instruction of German
language and History.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Adrijana Segal/a, Gimnazija Ljubljana Siska

Velike igre velikih diktatorjev
Scenarij in zapiski

0

dramatizaciji fasizma

Z dijaki Gimnazije Ljubljana Siska smo se v solskem
letu 2003/04 odlocili za dramsko ponazoritev razlicnih
iivljenjskih zgodb iz obdobja fasizma. Kontroverznost totalitaristicne tematike je predstavljala primeren izziv za
ustvarjalen pristop vseh sodelujocih ter za sprostitev domisljije po predhodnem >studiranju« vsebine.
Aktivno sooblikovanje .dramske predstavitve« se je
odrazilo v spreminjajocem se scenariju, katerega del no
razlicico yam predstavljam. Ce imate voljo in obilico

6

literarno prikazano v besedilih . $onntagsbraten« und . La valse« iz iste zbirke.

energije, se lahko z dijaki ustvarjalno >poigrate« in razgibate solski vsakdanjik.
Dramatizacijo so sestavljale tri razlicne zgodbe: zgodba 0 nastajajocem fasizmu in druibenem kaosu, ki mu je
bila Italija prica po prvi svetovni vojni, ko so anarhisticne,
socialisticne in druge leve radikalne sku pine zamajale
gospodarske temelje kapitalistov; zgodba 0 Mussoliniju
in njegovih salonskih srecanjih, kjer so kot objekti politicnega manipuliranja predstavljeni genera Ii, novinarji,

Drobci iz

~olske

pesnik Gabriel dAnnunzio; zgodba 0 sloven ski druzini iz
vasi Skedenj pri Trstu, ki se je morala spopasti s fasisticnim asimilacijskim nasiljem.
Predstavljam yam scenarij prve zgodbe.
Osredotocila se born Ie na vsebinski del scenarija, Iikovna oprema je poljubna, seveda pa skladna s fasisticno
ikonografijo.
Dramski prostor je razmejen med fasisticnega na desni in socialisticno radikalnega na levi.

prakse

V zboru vsi levicarji Se enkrat proti fasistom: .Hvala bogu, takSno drtavo bo vzel hudic! Revolucija! Re-vo-Iu-ci-ja!«

Scenarij
Zacetek predstave je vezan na glasbo sku pine Laibach,
ob predvajanju katere skupina fasistov skupaj z Mussolinijem prikoraka na oder, se posede na dolocena mesta in
se strastno preda razpravljanju 0 fasizmu.
Na drugi strani na .barikade, prihaja skupina levicarjev, prepevajoc Internacionalo. Grmece udriha proti fasistom in zapoje pesem do konca. Vpijejo na fasiste.
Socialist I: ,Poglejte jih, izdajalce. Njihove besede 0
socializmu, ki da se zakorenini cloveku v krvi, so lai, pre-

vara!«
Mussolini: . Danes me sovrazite, vceraj, ko smo skupaj
ustvarjali Avanti, pa ste me Ijubili. Sedaj ste me izgnali,
ukrotili pa me ne boste. Obratno, jaz born vas krotilec..
Anarhist: .Benito, ti mali norec, zgodovina je na nasi
strani!«
Komunist .Pohodite jih, mussolinijevce. Trdijo, da je
Benito prvi in edini. Da je bog.•
Socialist 2: .To so Ie uboge reve, tovaris. Pravica in resnica sta na nasi strani. Za naso stvar moramo prepricati
reyno in izkoriscano Ijudstvo, ki ne razume prepirov 0 visokih ciljih revolucije za zrusitev kapitalizma.«
Komunist: .Res je, kar pravis. Najprej moramo strniti
nase, proletarske vrste in hocem, da tam sedeca drhal dojame, da se borimo: Za svobodo, enakost in bratstvo.•
V zboru vsi levicarji giasno poudarijo: .Za svobodo,
enakost, bratstvo. Za revolucijo, ki bo nasim otrokom dala
kruh, jim omogOCiia rolanje in dostojno tMjenje. Naj tM
revolucija in z njo vsi socialisti, komunisti, anarhisti, Iiberalni in ostali reformatorji, ki se bomo slomo borili proti nadutim izkorisrevalcem vseh barv in slojev. Re-vc>-Iu-ci-ja«
Socialist I: .V nasi drtavi ni kruha za vsakega, to niso
nikakrsni zlati casi..
Komunist: .v nasi drtavi odpuscajo delavce, zapirajo
puntarje in studente, to niso nikakrsni zlati casi.«
Anarhist ,V nasi drzavi propadajo kmetije in rastejo
'grascine', po mestih umazane tovarne, to niso nikakrsni
zlati cas i..
Socialist 2: .v nasi drtavi je zdravljenje preklet luksuz
in solanje se vecji, to niso nikakrsni zlati casi.·

Sliko 1: Mussolini ob glosbi
Loiboch no zocetku

Sliko 2: Levicorji

Levicarji posedejo in tiho prepevajo Internacionalo.
Skupina fasistov stopi proti njim z vpitjem.
Fasist I: .Opraviti imamo z nicvrednezi, podganami.
Socializem je za slabice, nicvredneze.«
Fasist 2: .Drhal so tile, z boljsevizmom napojeni delavci. Rdeci razlaScevalci. Plenilci trgovin.«
Fasist 3: .Ne smemo dopustiti te njihove revolucije.
Ni ga vecjega sovraga na svetu od rdece sodrge. Pljuva na
naso drtavo, Cerkev in svetega oceta. Rdeckarji so ateisti, in ce v revoluciji zmagajo, nam bode naSe lepe domove spremenili v delavske komune, cerkve v klube zabavljacev in potepuhov, kaj bo z nami, ve sam bog.«
Fasist t: .Benito, podpiramo tvojo resnico, ki ni ne bela, ne rdeca in ne crna. Vsec nam je tvoje povelicevanje
rimskega, bojevitega, vojaskega duha velikega Italijana.•
Fasist 2: .Dol z Internacionalo, zivela fasisticna revolucija.•
Fasist 3: .Moj pogled na svetlo Italijo crnijo srpi in
kladiva, tam pri nasprotnikih se te prevec bohotijo.«
Vsi fasisti v zboru: .Dol z Intemacionalo. Dol s transparenti Marxa, Lenina, Bakunina _, dol s srpi in ldadM,
nit vet pariske komune in velikega Oktobra, Strajkov in
Kapitala. Naj tM Mussolini, naj tM fasizem.«
Fasisti napadejo levicarje, vname se pretep, po katerem vsak zbeti na svojo strano
Kratek premor z glasbo sku pine Laibach, ki se nadaIjuje s korakanjem sku pine fasistov, na celu katerih stopa
Mussolini.
Fasisticna skupina se ustavi pred Mussolinijem, ki ji
razlaga.
Mussolini: .Fasizem je najvecji. Odklanja nesmiselno,
obicajno lat 0 politicni enakosti, mit 0 neomejeni sreci in
napredku.
Svoboda je cilj, ki pa ga je treba nadzorovati. Svoboda brez reda in discipline pomeni razpad in katastrofo .•

Drobci iz solske prakse

FaSisti v zboru ponovijo: .Svoboda brez reda in discipline pomeni razpad in kataslrofo.•
Mussolini: ,Svoboda ni pravica, marvec dolinost. je
privilegij.<
FaSisti v zboru ponovijo: .Svoboda je dolinost. je privilegij .•
Mussolini: .Fasisticna driava hoce imeti oblast in hoce vladati. Le vojna pa spodbode vse cloveSke energije do
najvecje napetosti in daje pecat plemenitosti narodu, ki
je zadosti pogumen, da jo zacne. Fasizmu je teinja ustvariti imperij; to je znamenje cloveske moCi.
Ce ielis mir, se pripravljaj na vojno.«
FaSisti v zboru ponovijo: .Ce ielis mir, se pripravljaj na
vojno.•
Statist mocno udarja na boben, iz ozadja skocita dva
fasista in se enkrat zavpijeta:
.Ce zelis mir, se pripravljaj na vojno.«
Na nevtralen prostor med obe ideoloski polovici stopi razlagalec znacilnosti Mussolnijeve diktature.
Nevtralni pnpoveduje: ,Mussolinijevo misel 0 vladanju
je izrazalo tisto fasisticno geslo, ki je bilo kmalu napisano
povsod; v tisku, na hisah ob glavnih cestah in zeleznicah:
,Verjeti, ubogati, boriti se.« Militarizem in govoricenje 0
vojni sta bila vsakodnevna hrana italijanskega Ijudstva. Tistim, ki so slepo verjeli in ubogali, je boj postal dogma,
bistven del fasistiene vere. Ta dogma je zasuznjila narod in
njegovega duceja in ju vodila v koncno katastrofo.
Poleg idejnega siromastva je imel Mussolini veliko negativnih potez. Njegovi tovarisi so lrdili, da je bil trmast
in da ni trpel grajanja. Bil je napadalen, brez potez osebne hrabrosti. Njegova edina drzna dejanja so bili dvoboji, kurz v pilotiranju, strast po velikih hitrostih. Obcasno
ga je zgrabila divja jeza, zaradi katere so se ga bali tudi
.na jboljsi« prijatelji. Bil je nenacelen in nemoralen, pa je
kljub temu ostal na oblasti vee kot dvajset let ... Kako je
rnogel tak clovek tako dolgo vladati?«
Statist udarja na boben, nevtralni ponovi:
»Kako je mogel tak clovek tako dolgo vladati?
Iz ozadja stopita Mussolini in dvomeea zenska, ki vsak
zase govorita Ijudstvu.
Mussolini: .Jaz sem nadelovek, resitelj, zadnji up italijanskega naroda .•
Dvometa tenska: .Kako naj bi bil nadclovek posameznik, utesnjen v okvire lastne manjvrednosti in namisljenih
bolezni. Kako bi naj dusevni bolnik Ijudstvu omogocil
splosno blaginjo in naredil iz Italije cesarstvo.'
Mussolini: .Zaupljivo Ijudstvo, upri se taksnemu govorjenju, katerega cilj je zaliti postene driavljane. Nas cilj
je jasen: Borimo se proti dvomom, proti vsemu, kar ni fasisticno in rimsko. Nas narod je ploden in moiat v pravern pomenu be sed e.'
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Dvorneta tenska: .Ljudstvo, naj te ne zapusti parnet.
Naj ne gredo stvari svoja pota.
Ni nam potrebna mrtvim svoboda.«
FaSist I skoci pred dvomeco zensko in jo ustreli. Ta
oblezi na tleh.
Zgodba se konca z izvajanjem faSisticne himne v zivo
(uglasbijo in zapojejo jo dijaki sami).
.ljubite kruh,
srce drutine,
diSavo obeda,
veselje domacega
ognjiSta.
Spostujte kruh,
pot obraza,
ponos dela,
pesern trtvovanja.

Slika 3: Diiaki glasbeniki
med predstava

Castite kruh
slavo polj,
zerneljski vonj,
praznik tMjenja.

Ne razsipajte kruha,
bogastva domovine,
najtlahtnejSega daru
botjega,
najsvetejSe nagrade
cloveSkega truda.«

Slika 4: Nevtralna
pavezovalka

Besedilo z dijaki lahko spreminjate, dopolnjujete, krajsate. Dijaki pri dramatizaciji radi improvizirajo, kar pa je
mozno Ie, ce so dovolj seznanjeni z vsebino igranega.
V realizaciji scenarija zgodbe smo z dijaki dodajali veliko zive glasbene spremljave, na simbolnem nivoju pa
elemente fizicnega gledalisca (sodelovale so dijakinje
sportne gimnazije, ki lrenirajo judo). Za vizualne ucinke
pa smo si pomagali z racunalniSko projekcijo na temo fasizma.
Z vsemi uporabljenimi sredstvi smo poiivili .temacnost. obravnavanega obdobja.
Nasvet
Sedaj ste na vrsti Vi.
Vsakdo med varni, ki se bo odlocil za tovrstno dele z
dijaki, naj pozabi na tas, na profesionalno uciteljsko zapetost, na financno podporo Solskega ministrstva ... Lahko Ie utiva v domiselnosti in zagnanosti mladine, katen
se tu in tam splata posvetiti brez okvirov Solske politike.

Drobci iz $olske prakse

Alenka Plohl Podgorelec, Gimnazija Ptuj

Projekt 5tari Egipcani v evropskem
oddelku Ciimnazije Ptuj
Od ideje do
nastanka projekta
Od oktobra do decem bra 2004
je na pcujski gimnaziji potekal projekt
Stari Egipeani. Zamisel, naert, in vodstvo celotnega projekta je prispevala
profesorica zgodovine Marija MeznariC, ki je vanj vkljueila vse dijake I. eoddelka in skoraj vse profesorje, ki jih
poueujejo. Projekt je bil izveden v okviru projekta Zavoda RS za solstvo z
naslovom Evropski oddelki.

Kar slisim, pozabim,
kar vidim, si zapomnim,
kar naredim, razumem
In znam.
Profesorica Marija Meznarie je dijakom I. e-oddelka predlagala, da bi
izvedli projektni naein pridobivanja
znanja in spretnosti. Ponudila jim je
vee tern: Stari Grki, Rimljani, Stari
Egipeani. Dijaki so se odloeili za temo 0 starih Egipeanih, civilizaciji, ki v
nas se vedno vzbuja obeudovanje in
spostovanje. Od projektnega naeina
dela so prieakovali, da bo bolj zanimiv, zabaven, drugaeen, da bo vee
sodelovanja med dijaki, da se bodo
vee naueili in si tudi vee zapomnili.

Potek dela
Kaj smo pricakovali
od projekta?
Pri uri zgodovine so dijaki najprej
izvedli viharjenje idej, nato so se odloeali za referate iz posameznih predmetov, in sicer posamezno, v dvojicah ali v trojicah.

Slika 1: Viharjenje idej

vzgoji spoznavali, katere informacijske vire jim nudi solska knjiinica (5
poudarkom na uporabi sistema COBISS)' kako vrednotiti gradivo, pravila
citiranja in navajanja literature, ki jo
bodo uporabili pri svojem delu. Ob
tern so spoznavali glavne sku pine
UDK-sistema. Urili so se v nastopanju in sodelovalnem ueenju ter vadiIi tehniko hitrega branja.
Na podlagi usvojenega znanja so
dijaki oblikovali osnutke za referate
in seznam literature, ki jo bodo uporabili pri svojih referatih. Naueili so
se, kako poiskati literaturo, jo ovrednotiti, na kaj je treba biti pozoren pri
oblikovanju naslovne strani, citiranju
ter navajanju literature in virov.

Kako se lotiti referata?
Pri slovenseini so dobili navodila
in nekaj temeljnih napotkov glede
oblike in vsebine referatov. Naueili
so se, da je referat strokovno besedi10, v katerem poroeevalec opisuje
pojave in razlaga njihovo povezanost, kakor jo je ugotovil sam ali 5
pomoejo strokovne literature. Spoznali so, da je svoje ugotovitve treba
utemeljevati z navajanjem zgledov in
da se poroeevalec ponavadi ne ralOdeva, ker je referat objektivno besedilo. Naueili so se, kako je referat
zgrajen (uvod, jedro, zakljueek). PolOrnost smo posvetili cudi naeinu
predstavitve, na kaj vse je pri tern treba biti pozoren, da je primerno uporabljati knjitni jezik, govorili smo 0
raznih ponazorilih referata (izroeek,
plakati, prosojnice, grafikoni, knjige).
Na koncu predstavitve referatov sledi
pogovor ali diskusija 5 poslusalci.
Ker je projekt predvideval medpredmetne povezave na temo stari
Egipeani (ZGO, SLO, UZG, GEO,
ANG, NEM, FRA, BIO, KEM, MAT,
INF), so 5 knjitniearko pri knjiinieni

Nastajanje
posameznih referatov
Nato so dijaki 5 svojimi mentorji
pri posameznih predmetnih podroejih
vsebinsko zastavili referate. Naslovi leteh so bili: Driavna ureditev, Faraoni,
Glasba in pies, Gospodarstvo, Knjitevnost, Kmetje in suinji, Matematika,
Mumificiranje, Nil, Piramide, Pisava,
Pogrebni obredi, Templji, Umetnost,
Verovanje, Nakit, Pravo, Vojska. Predstavitve so potekale pri urah predmeta, na katerega se navezuje obravnavana tema, in sicer s pomoejo zgoseenk,
plakatov, 5 prikazom literature itd.

Primer referata:
Piramide v Egiptu
Dijaki so veliko veeino referatov izdelali zelo kakovostno. Med taksne
sodi tudi referat Piramide v Egiptu,
dolg 17 strani, na katerih sta dva dijaka opredelila, kaj je piramida, zakaj so
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Egipcani v dolocenem obdobju gradiIi piramide, kje so najvecje, kako so jih
gradili, kdo jih je gradil, kako dolgo je
potekala gradnja ene piramide itd. Veliko pozornosti sta posvetila nacinu
gradnje oziroma predvidevanjem
egiptologov 0 tern, kako so resevali
probleme pri gradnji. Podrobno sta
opisala tri najvecje piramide in jih
predstavila s tlorisi, precnimi prerezi
itd. Posvetila sta se tudi skrivnostni
sfingi in piramidam pM Sakari, posebej
znameniti Dloserjevi t. i. stopnicasti
piramidi in piramidam v Meidumu in
Faijumu. Zakljucila sta z razmisljanjem
o piramidah danes, 0 novih najdbah
in ugibanju 0 moinostih novih bogatih najdb. Uporabila sta precej literature, internet in videodokumentarec
ter vse skupaj zelo dobro predstavila
sosoicem, ki sta jim razdelila tudi izvlecke referata za mapo 0 Egiptu.

Predstavitve
Vsebinsko so referate ocenili profesorji mentorji pri svojih predmetih,
kjer so tudi potekale posamezne
predstavitve, knjiinicarka pa je pregledala naslovno stran, citiranje ter
navedbo literature in virov.
Po ogledu egipcanske zbirke na
Ptuju so dijaki izdelali porocila 0 tej
razstavi. Odpravili so se tudi v LjubIjano v Narodni muzej, kjer imajo
original no mumijo iz Egipta.

spoznali zakonitosti postavljanja razstay, njihovo sporocilnost in to, da
so razstave ena izmed knjilnicnih
dejavnosti, s katerimi je mogoce
predstaviti informacijske vire in rezultate njihove uporabe.
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Razstava
Pod mentorstvom nase knjilnicarke so dijaki pripravili razstavo plakatOY, referatov, porodl, fotografij, literature 0 Egiptu in zgoscenk s
predstavitvami referatov. Ob tern so
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Sliki 4, 5: Knjizno kozolo
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Sliko 2: Rozstovo Stori Egipt
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Sliko 3: Multimedijsko predstovitev referotov no temo stori Egipl no rozstovi
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Sliko 6: Noslovnico zlozenke
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Drobci iz

Oblikovali so knjiino kazalo, na
kalerem so zapisani vsi nosilci projekla, mentorji in obravnavane teme
pri projektu Stari Egipt, ter zloienko,
za katero je besedilo prispevala mentorica projekta Marija Meznaric.

Slika 7: Nekaj tipicnih zivil tistega
coso
Na razstavi so si obiskovalci lahko ogledali tudi nekatera tipicna iivila tistega casa, da bi lahko podoiiveIi vsakdan starih Egipcanov.

Razmisljanje dijakov
med potekom
projektnega dela

~olske

prakse

.Pro;ekc bo zelo uspesen. lelo mi
;e vsee. Upam, da bo 510 vse po sreei. TakSno pro;ekcno deJa ;e super.
Posebe; mi ;e vsec, ker so ure bol;
sproscene koc redni pouk.«
.S predscavo smo zadovol;ni, cepray se nam zdi malo prekracka. Slike,
ki ;ih prikazu;emo na placnu, so super,
cudi seena ;e zelo dobro nare;ena.«
Iz izraienih mnenj dijakov lahko
razberemo njihovo pripravljenost, zavzetost in pricakovanje nastopa.

Slika 9: NastopajoCi v predstavi Stari
Egipcani no obi sku

Predstava Stari
Egipcani na obisku
(Igra vlog)

V predstavi so sodelovali in nastopali vsi dijaki I. e-razreda in jo z
velikim uspehom uprizarjali za gimnazijce, starse in goste.
V tej predstavi se polagoma predstavijo razlicni predstavniki takratne
druzbe, kot so:

Zakljucna faza projekta - kot pika
na i - pa je bila predstava z nasloyom Stari Egipcani na obisku. To je
multimedijsko zasnovana predstava,
v kateri so zajeti vsi moini vidiki
medpredmetnega povezovanja na
obravnavano lemo. V njej se prepletala egipcanska zgodovina in tradicija s sodobnostjo.

Pri uri zgodovine so dijaki razmisIjali 0 samem projektu. Za ilustracijo
naj bo dovolj navedba nekaj njihovih misli:

.Obeucki so enkracni. Ne morem
;ih opisaci. Imamo se fain, pri zgodovini nie ne delamo, kar ;e super. Mislim, da ;e pro;ekc dobra izbira in se
bo vse dobro izceklo.«
.Pro;ekc se nama zdi v redu, sa; ;e
bilo veliko skupinskega dela, 5 kacerim smo se se bol; medsebo;no povezali, poglobili pri;acel;scvo med sebo; in cudi z ueicel;i, sa; ;e bilo veliko
vee smeha koc pri samih urah.«
.Pro;ekc ;e super. Veliko bol; zabayen naein za;eman;a znan;a. Vsi, ki 50delu;e;o, so zelo pri;ecni I;ud;e, in veseli me, da sem ;ih bol;e spoznala! Vsi
koma; eakamo na prvo predscavo.«
.En ceden pred pro;ekcom euciva
cisco dobro mero adrenalina, malo
vznemir;enosci in radovednosci, sa;
te hicimo velikemu dogodku naproci.
Upava, da bo predscava uspela.«

Slika 10: Pisar

Slika 8: Uvodne besede pred
predstavo
Idejo za scenarij je profesorica
Marija Meznaric dobila, ko so dijaki
izrazili zeljo, da bi si ogledali Egipl,
ce se ze toliko ucijo 0 njem. To ni bi10 mogoce, zato so v predstavi Egipcani obiskali nas.

Slika 11: Vezir
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Slika 12: Kmet

Slika 13: Suznji

Slika 14: Herodot

Slika 15: Champollion

Slika 16 : Faraon

Slika 17: Mumija

raon, nastopijo tudi plesalke, ne gre
pa brez mumije. Seena je stilizirana, v
ozadju pa se pojavljajo spremljevalni
posnetki, ki skupaj z glasbo podkrepijo doiivljanje starega Egipta. Pred nami oiivi starodavni svet, ki izzveni v
aktualno sporocilo pisarja:

Slika 18: Plesalke
pisar, vezir, kmet, svecenik, suinji,
vkljuci se Herodot, pojavi se Franeoz
Champollion, ki se pohvali, da je razvozlal hieroglife, yes cas je navzoc fa-

>". nas veliki faraon Ramzes /I.,
eden najvecjih egipcanskih faraonov,
ki je siril ozemlje in se spopadal s
Hetiti v Siriji, je z njihovim kraljem
sklenil prvo mirovno pogodbo. Menda je danes kopija te pogodbe vzidana pri vhodu v dvorano Varnostnega
sveta DlN. Le zakaj? Ali je na svetu
se vedno mnogo spopadov in vojn?
Kaksna skoda! Nic se niste naucili od
nas. Namesto vojn bi rajSi skupaj potovali, delali, trgovali, ustvarjali boljse
iivljenje za vse. Preko Grkov smo yam

Slika 19: Pisar: sporoCilo starih
Egipcanov nasi civilizaciji
predali nase doseike in znanje, sege
in navade. Nasa civilizacija je propadla, trajala pa je vendarle vee kot
3000 let Ali bo tudi vasa?
ielimo Yam vse dobro, varujte
planet bodite strpni, kajti Ie s strp-
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nostjo lahko civilizacije pretivijo. To
je nase sporocilo oziroma sporocilo
nasega boga faraona, ki je Sonce, cigar iarki vse ustvarijo in dajejo vsemu iivljenje.«

Razmislek pO
opravljenem delu
Ob koncu smo izvedli delno evalvacijo celotnega projekta v obliki ankete in pogovora med dijaki in z debato med sodelujocimi profesorji ter
mentorji. Vse to je prineslo zakljucke
o pozitivnih rezultatih, pa tudi pomanjkljivostih, na katere moramo biti pozorni v prihodnje. Ugotovili
smo, da smo na zacetku slabo zastaviii ocenjevanje, kar nas je na koncu
teplo. Res je, da je tetko oceniti prispevek vsakega posameznika, kakoyost in obseg v stevilenih ocenah. Na
zacetku bi morali nataneno izdelati
tockovni sistem, ki bi urejal razmerja,

in bi na koncu tocke spremenili v
ocene. Tudi dijaki so se strinjali, da je
tetko doseci absolutno pravicnost
pri konenih ocenah, vendar moramo
mentorji v prihodnje to bolje zastaviti in bolj spremljati vse dogajanje
glede tega. Vendar nam ta pomanjkljivost ni pokvarila dobrega obeutka, da smo z veliko mer~ dobre volje
in poguma zelo uspesno zakljucili
obsetni projekt. Dijaki so v anonimni anketi (primer ankete je vzet iz priroenika Podjetno v svet zgodovine,
Ljubljana, ZRSS, 1998) navajali svojo
veliko mero motiviranosti za dele v
projektu, ki jim je omogoeilo tveganje, ueenje iz napak, moinost izraziti
lastno mnenje, raziskovati, sprejemati odlocitve itd. Povedali so, da jim je
to prineslo vee samozavesti, da so
pridobili nove spretnosti, npr. nastopanja na odru, predstavljanja svojega
dela itd. Predvsem pa so poudarili,
da so po projektu veliko bolj povezani, bolje so se spoznali med seboj,
pa tudi profesorje, ki so bili pri ta-

kern procesu dela boIi sprosceni, kar
je vzpodbudno delovalo na dijake.
Na vprasanje, kaj bi spremenili pri
svojem delu, odnosu, ee bi projekt
zaceli na novo, so dijaki navajali, da
bi bolj upostevali casovne roke, bili
bolj pogumni na odru, da bi se boIje organizirali itd.
Navduseni so bili tudi nad obiskom prof. dr. Hazima AttiataIIa, ki je
prisel iz egiptovskega turistienega
predstavnistva na Dunaju. Tudi zanj
in goste smo pripravili predstavo (igro vlog oz. simulacijo) in znani egiptolog, ki je veasih pouceval na univerzi v Kairu, je bil poeaseen, da smo
njihovi stari civilizaciji posvetili toliko
pozornosti. Gimnazijcem je ob diapozitivih predaval 0 starodavnem
Egiptu. Skupaj s predstavnikom Slovenske turistiene organizacije na Dunaju Janom Cigleneckim nam je obIjubil
pomoc
pri
morebitni
organizaciji ekskurzije v Egipt. Dijaki
jo z veseljem pricakujejo.
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Srecko Zgaga, Gimnazija Poljane

EVROPSKI DAN JEZIKOV DAN EVROPSKIH ODDELKOV
Evropski oddelki V luCi promocije vecjezicnosti in medkulturne dimenzije
(Ptuj, 26. september 2005)
V okviru programa gimnazija v solskem letu 2005/06 te drugo leta
poteka programska prilagoditev - evropski oddelek (v nadaljevanju EO).
Pod tern pojmom se skrivajo nekatere
nove vsebine, cilji in oblike dela. Glavna cilja EO sta razvijati globalno in
evropsko dimenzijo s perspektive Slovenije in usposabljati za medkulturno
komunikacijo v veekulturni in vecjezicni drutbi. Te cilje telijo doseci z nekaterimi didakticnimi naceli, ki so del
novih izobratevalnih programov in
ucnih nacrtov. Eno taksnih naeel je interdisciplinarnost znanja (dijakovo
znanje je rezultat razlienih znanstvenih
disciplin, ved, strok, predmetov). Ta

nujno vodi h kurikularnemu povezovanju (razlicni predmeti so ucnociljno
in vsebinsko povezani) in drugacnim
oblikam dela (medpredmetno povezovanje, timsko poueevanje in projektni pristop). Novosti so torej na
ravni ucnih ciljev (holisticno znanje).
zgradbe programa (integrirani kurikulum, nova vloga izbirnih vsebin), predmetov (transdisciplinarnost, nadgraditev zahtevnosti ciljev ucenja jezikov)
in na ravni didaktike (mepredmetne
povezave, avtenticno ucenje).
Uvajanje in spremljavo projekta
na ravni driave vodi projektna sku pina na Zavodu RS za solstvo, na solah
pa solski projektni timi. Povezujejo

jih delovne sku pine uCiteljev za posamezno predmetno podrocje (npr.
za tuje jezike, slovenscino, zgodovino .. .J. ki skupaj s svetovaIci razvijajo
in uvajajo novosti.
Na pobudo uciteljev ptujske gimnazije je bila na zadnjem sporn ladanskem srecanju delovne sku pine
za zgodovino leta 2005 sprejeta zamisei. naj se dele ucencev in uciteIjev evropskih oddelkov predstavi na
skupnem srecanju teh oddelkov. Ker
bi tak dogodek tetko umestili v solski koledar ob zakljucku solskega leta, se je moralo poiskati drug term in.
Tako je do Festivala dosetkov evropskih oddelkov prislo zadnji ponede-

5S 'Itjl l l l'fll," I'4JI".
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Ijek v septembru 2005. Datum ni bil
nakljuCno izbran, saj je sovpadal z
evropskim dnevom jezikov. Ptujska
prireditev je bila tako osrednji dogodek, namenjen poCastitvi omenjenega dneva. Festival naj bi postal tradicionalna prireditev, ki naj bi se vsako
leto odvijala na drugi gimnaziji.
Prvega lestivala na Ptuju se je udeleiilo vseh 14 gimnazij, ki imajo v okviru gimnazije programsko prilagoditev - evropski oddelek. Te so:
II. gimnazija Maribor,
Gimnazija Beiigrad, Ljubljana,
Gimnazija Breiice,
Gimnazija Jesenice,
SC Rudolla Maistra Kamnik, Gimnazija
Gimnazija KoCevje,
Gimnazija Koper,
Gimnazija Ljutomer,
Solski center Nova Gorica, Gimnazija
Gimnazija Pol jane, Ljubljana,
Gimnazija Ptuj,
Prva gimnazija Maribor,
SC Celje, SploSna in strokovna gimnazija Lava,
Solski center Siovenj Gradec, Gimnazija.
S Solskim letom 2005/06 pa sta
se jim pridruiili Se Gimnazija Skofja
Loka in Skofijska gimnazija Antona
Martina SlomSka iz Maribora.
Med pozdravnimi govori na prvern festivalu so se na odru zvrstili
Melani Centrih, ravnateljica Gimnazije Ptuj, Brane Rokavec, koordinator
solskega projektnega tima na Gimnaziji Ptuj in glavni organizator sreCanja, Bronca Straus, predstavnica
MSS in Katja PavliC Skerjanc, vodja
projekta. Vsem govorcem je bila
skupna ena misel. Svet se spreminja
in Solajoci se mladini je treba zagotoviti pogoje, da bodo v novonastali
stvarnosti enakovredno soustvarjali
prihodnost.
Osrednja prireditev, imenovana
Festival doseikov, je bila namenjena
predstavitvi delCka dejavnosti EO.
Zaradi obseinosti programa so se na
odru zvrstili Ie oddelki 8 gimnazij,
preostali pa so svoje aktivnosti pred-

stavljali v avli pred Solsko dvorano.
Program je obsegal:
- videopredstavitev projektnega
dne (Gimnazija Siovenj Gradec).
pesniSke utrinke v slovenSCini in
tujih jezikih [Gimnazija Breiice).
predstavitev dejavnosti EO s pomoCjo IKT [Gimnazija Koper).
slovenske pesmi v prevodih [Gimnazija Pol jane).
gledaliSko predstavo Romeo & JuIiet v anglescini [Gimnazija Beiigrad).
glasbeno toCko [Prva gimnazija
Maribor).
predstavitev projekta AntiCna Celeia [Gimnazija Lava Celje).
dramatizacijo Stari Egipt [Gimnazija Ptuil.
Dijaki EO so svoje dejavnosti
predstavljali na razlicne naCine. Nekateri so se odlocili predstaviti celoletno dogajanje v EO (Gimnazija
Koper), drugi pa posamezne projekte
(AntiCna Celeia, Stari Egipt ... ). Veliko
projektov je bilo s staliSCa poucevanja zgodovine zelo zanimivih, posebne pozornosti pa je bila deleina dramatizacija, ki so jo izvedli dijaki
ptujske gimnazije [glejte tudi Clanek
Projekt Stari Egipt v evropskem oddelku Gimnazije Ptuil. S to predstavo
so na zelo domiseln naCin dosegli
nekatere operativne cilje uCnega naCrta za zgodovino [pomen namakalnega poljedelstva, driavna organizacija in druibena razslojenost,
doseiki starih civilizacij ... ). Pray tako
pa so dijaki dobili tudi nekatera vseiivljenjska manja [delovanje v skupini, predstavljanje idej, vrednotenje
kulturne dediscine, spoStovanje razliCnosti ... ). V EO se trudijo naCrtno
in sistematicno uvajati timsko poucevanje in medpredmetno povezovanje in pray ta projekt je dober primer te prakse.
Tudi dijaki gimnazij, ki so svoje
delovanje predstavili v obliki panojev
ali drugega grad iva (npr. zborniki. kulinariCne posebnosti ...J, so pokazali
veliko domiselnost. Pomemben cilj

naCrtovalcev teh nalog je gotovo bil
razvijanje zmoinosti in sposobnosti
za predstavitev lastnega kraja, regije,
domovine in kulture Evropi in svetu.
VeCina panojev je bila povezana z 10kalnimi posebnostmi [npr. demogralija in geogralija solskega okoliSa, etnoloSke znaCiinosti, znane osebnosti,
povezane z domaCo regijo ...).
Iz vseh predstavitev je bilo razvidno, da ima prva generacija evropskih
oddelkov veliko pokazati. Po odmoru
za malico so dijaki ptujskega EO dijake drugih gimnazij odpeljali na
ogled mesta.
Ptujsko sreCanje dijakov EO je bi10 iz razlicnih zornih kotov zgodovinsko. Najprej je sreCanje zgodovinsko
zato, ker je to prvo sreCanje prve generacije EO in bo kot tako vsem udeleiencem dolgo ostalo v spominu.
Zgodovinsko pa je nedvomno tudi
zato, ker so pri uvajanju programske
prilagoditve, prikazanih predstavitvah
posameznih gimnazij in organizaciji
festivala vidno vlogo odigrali zgodovinarji. Njihova vloga in vloga zgodovine se je v EO Se povecala. Zgradba
programa jim omogoCa, da v integrirani kurikul vnasajo zgodovinske vsebine, novosti na ravni predmetov in
didaktike pa, da se povezujejo z najrazliCnejSimi strokami. Timsko poucevanje s tujim uCiteljem prinasa tudi
razvijanje predmetne pismenosti v tujem jeziku.
Dijaki, ki so sodelovali na Festivalu doseikov, so pokazali, da lahko
pouk teii k doseganju drugacnega
manja, veSCin in vrednot. Pokazali so,
da so doma na razlicnih podroCjih in
obvladajo komunikacijsko-informacijsko tehnologijo. Njim je bilo sreCanje dokaz, da so na pravi poti, in
motivacija za nadaljnje delo. UCiteIjem, mentorjem, koordinatorjem in
drugim udeleiencem so bile zanimive in izvirne predstavitve vir novih
idej za lastno snovanje. Vsem skupaj
pa je billetoSnji evropski dan jezikov
- dan evropskih oddelkov potrditev,
da so na pravi poti in da njihovi napori niso zaman.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Muzeji in sole

Vesna Lotric, Mestni muzej Ljubljana

))Muzejski detektivicc
V mestnem muzeju Ljubljana
Bi se radi preizkusili v vlogi Sherlocka Holmsa? Bi
ieleli »zaslisevati« skrivnostne predmete in .razkrinkati.
njihove iivljenjske zgodbe? Potem je ta prispevek kot nalase za vas!

Uvod
Snovanje delavnice »Muzejski detektivi. je zahtevalo
preutevanje razlicne strokovne literature, analiza utbenikov, delovnih zvezkov in ucnih nacrtov, izbor razlienih
predmetov ... ter evalvacijo. Ker si telimo dobrega sodelovanja s solami in kakovostnih pedagoskih programov,
smo poslali nakljueno izbranim uCiteljem drugega triletja devetletke evalvacijski vprasalnik s sinopsisom delavnice. Njihove povratne informacije so bile pozitivne in
razveseljive.
Delavnica je namenjena uCencem drugega triletja devedetke. Ueiteljem sluti kot dopolnilo oz. popestritev
predlaganih uCnih vsebin v soli (Naeini tivljenja, Gospodarstvo nekoe in danes, Zgodovinski razvoj v domaei pokrajini skozi tivljenje Ijudi, Ostanki preteklosti, Kulturna
dediseina, sege in navade ... J, saj z njo uresnicujemo vzgojno-izobratevalne cilje utnih natrtov, zlasti pri predmetu
drutbe in zgodovine. Vsebina delavnice se povezuje s slovenskim jezikom, Iikovno, informacijsko in poklicno vzgojo, z gospodinjstvom ter z naravoslovjem in tehniko.
Poudarek je na aktivnih oblikah dela (izkustveno, sodelovalno, perceptivno utenje) in raziskovanja preteldosIi: zbiranje, zapisovanje, predvidevanje, opisovanje, predstavitev, razlaganje, vrednotenje ipd. Prepletajo se
individualna, ne/tradicionalno frontalna, skupinska in
kombinirana utna oblika, dele v dvojicah; pray tako metoda pogovora, razlage, resevanja problemov, dela z materialnimi in pisnimi viri.

Predstavitev delavnice
Enourna delavnica je razdeljena na tri didaktiene etape.
V nadaljevanju podrobneje predstavljam vsako izmed njih.

asistentka. Na t. i. »zavarovano obmoeje«, kjer se v skatlah nahajajo skrivnostni predmeti, imajo vstop sarno muzejski detektivi. Zato vsak ueenec dobi »vstopno dovolilnico«. Ko se po dva ali po trije posedejo za miza oz.
skatlo z isto stevilko, kot je njihova vstopna karta, lahko
zatnejo z delom.
Najprej skupaj ugotovimo naslov oz. vsebino delavnice, ki jo povetemo z delom muzejskega kustosa. Ker mora le-ta imeti »dober nos« za raziskovanje, preverijo, kako
izostrena eutila imajo. Da bi jim torej omogoCiIi eim bolj
raznolike Cutne izkusnje, jim zavetemo oei in tako na
podlagi tipanja, vonjanja in poslusanja poskusajo ugibati, kaj vse se skriva v skatlah. Ko snamejo trakove, dobijo
delovne lisle z nalogami, vprasanji in namigi, kako komunicirati s predmetom, da jim bo zaupal svoje skrivnosti.
Vsak izpolni svojo detektivsko izkaznico. Par oz. sku pinica si izmisli svoje detektivsko ime, nato si zapiSejo, katere pripomocke potrebujejo, da se odpravijo na raziskovalno pustolovWno.

Glavni del
Obleteni v rokavice in halje, opremljeni s poveeevalnimi stekli, metri, baterijami in pisali, se lotijo vsak svojega »osumljenca •. Poleg vseh teh pripomockov jim stojijo
ob strani te omenjeni delovni listi, na voljo pa jim je tudi .Detektivska knjitnica«, kjer lahko v leksikonih, slovarjih in razlienih ilustriranih knjigah poistejo dodatne informacije 0 opazovanem predmetu.
V glavnem delu delavnice raziskujejo, kako predmeti
delujejo, eemu so slutili, kdo jih je uporabljal, kaksne oblike in barYe so, iz katerega materiala so narejeni, koliko
tehtajo ...
Spoznavajo toreL da lahko veliko podatkov dobijo te,
te pozamo opazujejo, ee pri tem uporabljajo svoja tutila, ee znajo pravilno zastavljati vprasanja in iskati odgoyore nanje v razlienih virih.
Ko posameznik temeljito »izprasa. svoj predmet, se
posvetuje s svojo detektivsko sku pi no. Vsaki skupini so
namree dodeljeni predmeti in fragmenti, ki predstavljajo
doloteno osebo (poklicJ, ki je te predmete uporabljala.

Uvodni del
Mlade nadobudnete ob vstopu na »kraj zlotina. pozdravi stroga muzejska detektivka Nosanova in njena

t

-

Na primer:
k iskani osebi brivcu sodi britev, jermen za brusenje
britve in stritnica;
sadilnik, rahljae, ruto in rokavice uporablja vrtnarka itd.

Popotovanja zgodovinarjev

Za lazjo orientacijo v prostoru in casu opazovane
predmete umestijo se v easovni trak.

Zakljucek
Prispevek zakljucujemo z vtisom ueiteljice OS Bieevje,
Marjere Colaric, z dne 19. 10. 2005:

Zakljucni del
Poroeevalec vsake detektivske skupine poroca 0 izsledkih in ugotovitvah. Ob tem sosolcem demonstrira prikaz
delovanja in uporabe .razkrinkanih. predmetov in jih posku sa pravilno poimenovati (usvajanje novih pojmov).

-

Nato 5 pomoejo sugestivnih vprasanj:
nastejejo,s katerimi zgodovinskimi viri so imeli opravka;
ugotovijo, kateri poklici so se ohranili vse do danes,
katerih ni vec in zakaj je temu tako;
primerjajo predmete med seboj, argumentirajo njihove razlike, podobnosti itn.

Na koncu za nekaj sekund projiciramo sliko tihozitja.
Po koneani projekciji poskusajo ueenci eim bolj nataneno
opisati, kaj vse so si zapomnili. Tako spoznajo, da je spomin lahko varljiv in da so razlieni viri razlieno zanesljivi.
Delovne liste odnesejo 5 seboj v solo. V soli ali doma
dokoneajo naloge tipa .Pokukaj v knjigo«, .Vprasaj uciteIja«, .Pobrska j po internetu« ..., saj dober detektiv ne verjame samo enemu viru, pac pa pridobljene informacije
preverja na razlicne naeine, da se preprica 0 njihovi resnienosti.

»Navdusena sem nad delavnico. Je konkretna, ueenci
primejo stvari, jih opazujejo, opisujejo, razv~eajo in
umeseajo v easovni rrak. Vsi zgora; nasreri elemenri oz.
dejavnosri so remeljne de;avnosri sodobnega prisropa
poueevanja. Ueenci so neizmemo utivali pri delu, pray
rako pa tudi sama, saj sem te razmisljala 5 eim vse bam
povezala znanje ucencev, ki so ga pridobili pri delavnici.
Tudi sama sem se ueila in si zapisala naslove zanimive lirerature, ki so ;0 ucenci uporabljali pri delu. Vse pohvale
zasnovi delavnice in obema dekleroma, ki sra odloeno in
srrokovno vodili orroke. Veselimo se te odprtja muzeja in
novih delavnic. Kmalu vas bomo zoper obiskali. Hvala za
nepozabno dotiverje.•
Ce bi se torej radi preizkusili v vlogi muzejskih detektivov, se prijavite od ponedeljka do petka, od 9. do 15. ure:
•
•
•

po tel. st.: 01124 12 506,
ali prek e-poste: info@mm-Ij.si ali
osebno v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15,
1000 Ljubljana.

Vabljeni, do rakrar pa Ie se derekrivski pozdrav!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dr. Dragan Potocnik, Pedagoska faku/teta v Mariboru

STARE KULTURE INDOKINE
V Indokini je bilo v preteklosti vee mogocnih drzav.
Ostanke lahko se danes obeudujemo v ohranjenih mestih, ki so najslavnejsa obdobja tudi poimenovala.
Najmogoenejse obdobje kamboske zgodovine se
imenuje po tedanjem glavnem mestu ,obdobje Angkor.«
Angkor - prestolnica velikanskega kraljestva Kmerov, ki
je obstajalo od 9. do 15. stoletja, ni bilo Ie najbolj mogoeno mesto v Jugovzhodni Aziji, ampak je v njem zacvetela in dosegla vrhun ec najbogatejsa hindujska umetnost celotnega obmoeja. Angkor je predstavljal najvecji
kompleks mesta, ki ga je pred moderno dobo zgradil
elovek. To, kar predstavljajo Atene za Evropo, predstavlja
Angkor za Azijo.
Najbolj impresivno je svetisee Angkor Wat, ki predstavlja najsijajnejsi dosetek kmerske arhitekture. Razsetni
arhitektonski kompleks iz 12. stoletja je bil hkrati tempelj
hindujskega boga ViSnuja in svetisee za botanskega kraIja. Simetrieno naertovano, z zapleteno ornamentiko in
petimi velikimi stolpi v obliki lotosa ter z vrsto obzidij je

svetisce Angkor Wat, najvecja verska stavba na svetu, veeja kot Vatikan v celoti. Stavba velja se danes za enega izmed arhitekturnih cudetev sveta.
Angkor Wat pa ni Ie ena izmed mojstrovin svetovne
arhitekture, temvee ima tudi reliefne plastike, ki spadajo
med najlepse v indijskem svetu. Vee kot kilometer in pol
reliefov, ki so visoki do dva metra, prikazuje svet, kjer se
hindujska mitologija prepleta 5 kmersko zgodovino.
V sosednjem kraljevskem mestu Angkor Thom pa se
hinduistiena mitologija prepleta z budistieno. Mesto, ki
ga obdaja vee kot sto metrov siroki jarek in 16 km dolgo
obzidje s petimi 18 metrov visokimi vrati, krasijo orjaske,
na vse stiri strani neba obrnjene glave bodhisatve (zascitnika budisticnega kralja). Velikanske glave 5 skrivnostnim
smehljajem na polnih ustnicah spadajo med najvecje
mojstrovine budisticnega sveta.
Znotraj obzidja so stali veasih steviln i templji, trgi, jezera, palace, dvorne pisarne. Notranje in zunanje galerije
krasijo reliefi, slikanice kmerskega vsakdana.

Popotovanja zgodovinarjev

Zaradi obilice materiala in velikega bogastva si je vsak
kralj dal zgraditi tempeljsko goro, terasasto piramido, ki je
sluzila za povezavo z bogovi na visavah in za grobnico po
smrti, in vsak si je prizadeval zgraditi vecjo in visjo kot
predhodnik. Pray potratnost kmerskih kraljev je bila vzrok,
da se je tako mogocna drzava sesula.
Obisk starih prestolnic »Detele belega slona« [Tajska,
do leta 1939 Siam} Sukotai in Ajutija je za Ijubitelja budisticne umetnosti pravo dotivetje.
Sukotai je bil po izrocilu kraj miru in izobilja. Postal je
prva prestolnica Tajcev in zibelka neodvisnega kraljestva,
ki obstaja se danes. Zacetki Sukotaia so bili pod vplivom
kmerske arhitekture in religije. Zlato obdobje Sukotaia se
je zacelo v 14. stoletju, ko so v dezelo prisli mocni bud isticni vplivi 5 Cejlona in iz Pagana [BurmaL ki so izrinili
kmerski slog. Namesto hinduisticnih svetiSc so zaceli graditi budisticne samostane v manem slogu lotosovega
popka. Stevilni budisticni samostani, hinduisticni in budisticni templji, razvejan sistem kanalov in mogocni zbiralniki vode se danes zbujajo spostovanje.
Obdobje Sukotaia se je koncalo, ko si je prilastil
oblast knez iz Ajutije. Med obdobjem Ajutije so kralji v
stiristo letih ustvarili gospodarsko in kulturno cvetoci Siam. Ajutija pa se je razvila v najlepse mesto na vsem
Vzhodu, hkrati pa je predstavljala tudi enega najmogocnejsih kulturnih centrov Jugovzhodne Azije v IZ in 18.
stoletju. Arhitektonska simbolika templjev in motivov
plastik pomeni, tako kot povsod v budisticnem svetu, ponazarjanje in cascenje budisticnega kozmosa z njegovimi
bogovi, duhovi in osrednjo podobo Bude. Mesto se danes iztareva nekdanji sijaj. Blescece konice pagod, silhuete samostanov in na stotine Budovih podob se zarisujejo v vecerno nebo in navdihujejo k molitvi.
V Burmi je najslavnejse obdobje poimenovalo cudovito mesto sredi stepe na bregovih Iravadija - »obdobje
Pagana« [od zacetka II. do konca 13. stoletja}. V drtavi,
ki je bila dolga leta za turiste zaprta, je ohranjenih veliko
sledov, ki pricajo 0 nekdanji mogocnosti. Stevilne pagode s svojimi belimi in zlatimi stolpici predirajo tropsko zelenje, med njimi pa je nekaj izjemnih kulturno-zgodovinskih spomenikov.
V II. stoletju je kralj Anavrahta iz Pagana ustanovil prvo burmansko driavo, ki se je naglo sirila. Kmalu je nastala mocna drtava z utrjenimi mesti in cvetoco kulturo.
Kralji so sirili theravadski budizem, ki je postal kmalu obvezen tako za Burmo kot pomeje za vso Indokino. Od
nekdaj velikih in cvetocih mest tega kraljestva se je zal
ohranilo Ie malo. Se najbolj se je ohranilo nekdanje sredisce kraljestva - Pagan. Mesto, ki je cvetelo od 10. stoletja do srede 13. stoletja, je za mnoge najlepse mesto v
Aziji. 13.000 pagod in templjev je zraslo v tej stepski pokrajini ob reki Iravadi. Nekatere stavbe so bile porusene v
bojih z Mongoli, nekatere je odnesla reka, nekaj pa jih je
unicil tudi potres leta 1975, toda se vedno je ohranjenih
vee kot 2000 templjev in pagod. Se zdaj, ko je zadnji rod
kraljev Pagana ze vee kot 600 let mrtev, se je ohranila po-

boznost te pravljicne detele. V mestu Pagan so ohranjena mestna vrata Sarabha, ki so danes skoraj edina prica
posvetne arhitekture. Sicer pa so se ohranile Ie verske
stavbe, ki so po vecini sezidane iz opeke, ki se imenitno
obdrti v tern suhem podnebju. K bliscu budisticnih svetise prispevajo lepo izdelani ploskoviti reliefi, stenske slike in kipi. Najpomembnejsa paganska stavba je eudovit
tempelj Ananda iz 11. stoletja. Iz zlatega obdobja Pagana
je ohranjena se zlata pagoda Svezigon, katere vhod so
nekdaj strazili levi, najvisje ohranjena zgradba tempelj
Thatbyiny, tempelj Mingalazedi, eno izmed zadnjih svetise, ki so ga Burmanci zgradili pred vdorom Kublaj kana
in Svesandaw - okrogli stolp na vrhu petih stopnicastih
teras z mogocnim 20-metrskim Budom. Povsod pa so
stevilni kipi Bude: sedeei, stojeci in leieci, resni in veseli,
iz lesa, marmorja, brona ali iada. Ze stoletja gleda Buda
iz stevilnih templjev in pagod na Pagan.
V »Deieli milijonov slonov« [tako je danasnji Laos poimenoval prvi zdruiitelj laotskih plemen} sta pomembni
dye sredisci. V Vientianu [danasnje glavno mesto, ki lezi
ob Mekongu} je nekaj biserov budisticne arhitekture.
Najbolj man nacionalni spomenik v Laosu je pray v glavnem mestu. Tempelj Pha That Luang je sicer dobil sedanjo podobo viS. stoletju, osnova pa je stara vsaj dva tisoc let. Na obzidani ploSCi se dviguje kupolasta stupa z
vitko konico, ki raste iz lotosovih listov. Notranjost naj bi
skrivala Budov las. Podobnost z arhitekturo biserov Tajske
Ajutija in Sukotai je vec kot ocitna. Na visku razcveta kraIjestva Lane Xang so kupolo pokrili z zlatom in notranjost
bogato okrasili. V kasnejsih stevilnih vojnah so brezobzirni zavojevalci tempelj mocno poskodovali.
Se bolj zanimiva od moderne prestolnice je stara legendarna prestolnica Luang Prabang [v osrednjem delu
LaosaL ki je nastala v 14. stoletju in je predstavljala prvo
prestolnico mogocnega kraljestva Lane Xang. Nekdanje
razkosje se bleW se danes v stevilnih templjih in pagodah. Sprehod mimo pocivajocega Bude, mimo pozlacenih
zidov, cudovitih ornamentov, fresk, mimo zlatega pogrebnega voza za kraljevo zadnjo voznjo, okrasenega 5 sedemglavo zvito kaco, ogled nekdanje kraljeve palace, ki je
preurejena v muzej, sprehod po tropskih vrtovih, ogled
zlate Budove podobe Phra Bang in starega trga - dih preteklosti, ki spominja zive na nekdanji blisc.
V Vietnamu se je razvilo vec takih mogocnih sredisc.
V osrednjem delu Vietnama se je v Z in 8. stoletju pod
mocnim vplivom kmerske kulture zacela vzpenjati drtava
Campa. Zal je od nekdanje kraljevine ohranjenega Ie maIo, se najvec na obmocju osrednjega dela Vietnama [okolica Dananga}. Mesto Danang je mana tudi po muzeju,
kjer je prikazano nekaj sijajnih plastik te skrivnostne in
malo mane kulture. Obrazi kipov z debelimi ustnicami,
potlacenimi nosovi, z mocno poudarjenimi ocmi in obrvmi spominjajo na kmerske. Sirsa okolica mesta pa slovi
po stevilnih campskih templjih. Templje sestavljajo stolpi,
ki predstavljajo hindujsko svetisce in so obdani z obzidjem. Skozi glavni vhod lahko obcudujemo plesocega bo-

Porocila, ocene, mnenja

ga Sivo, ki nas s svojim plesom popelje v kozmicni pies.
Vse, pray vse od slikarslVa, arhitekture, poezije do glasbe
plese v tem ritmu - univerzalnem ritmu vesolja. V notranjosti glavnega stolpa stoji obicajno v predprostoru bik
Nandin, sveti bik, na katerem jaha bog Siva. V osrednjem
prostoru je falus, simbol kreativne kozmicne energije,
simbol Sive. Campski templji mocno spominjajo na Angkor. StolpL ki so zgrajeni iz rdece opeke, se v cudoviti harmoniji prelivajo s suho pokrajino.
Preteklost Vietnama je tesno povezana s Kitajsko. Celih tisoc let je trajal boj proti kitajskim zavojevalcem. SeIe od konca 9. stoletja sta dye pomembni domaci dinastiji utrdili driavo in tako omogocili kulturni razvoj. Poleg
kitajskih upravnih oblik in kitajskih zakonov pa so prevzeIi tudi kitajsko kulturo. Tukajsnja kultura [osrednji in severni del danasnjega Vietnama) je zato mo~no preieta s
kitajskimi elementi in je razmeroma Ie malo izvirnega.
Vladar in plemslVo so prevzeli konfucionizem in taoizem,
IjudslVo pa je obdrialo svoja bOianstva. Budizem, ki je se
najpogosteje navdihnil vietnamsko umetnost, pa so gojiIi vecinoma Ie v samostanih.
Od nekdanjih sredis~ v tem delu Vietnama je najbolj
veli~astno cesarsko mesto Hue, ki je nastalo po vzoru ki-
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tajskega prepovedanega mesta v Pekingu. Biser brez~asja
- cesarsko mesto se skriva za debelimi zidovL Graditi so
ga za~eli v za~etku 19. stoletja. Trdnjava, stevilni veli~ast
ni templji in palace, knjiinica, mavzolej, gledalis~e so biIi dostopni Ie izbranim - dom in bivalis~e cesarjev, njihovih druiin in zas~itnikov. Skozi glavni vhod, imenovan
Ngo Mon, se sprehodimo do Pala~e najvisjega miru. Tempelj generacij je posve~en vladarjem dinastije Nguyen.
Na sprednjem dvoris~u stoji devet ogromnih bronastih
posod, ki so ~udovito okrasene z reliefi roi, dreves, ptic.
Vsaka predstavlja enega izmed cesarjev te dinastije.
Ne Ie v Vietnamu, marvec tudi v drugih driavah Indokine bi nasli seveda se ve~ pomembnih sredisc, ki so tako ali druga~e zaznamovala neko obdobje. Sprehod po
teh pomnikih cloveske zgodovine nas popelje v globino
vzhodnjaske misli, v kateri so slikarslVo, glasba, pies, poezija, drama, Ie orodje za pot k bogu, za transcendenco
posameznikove zavesti v univerzalno zavest. Umetnost
kaie na pot in na~in, kako se to doseie. Lepota kipa, glasbe ali pesmi ni namenjena Ie estetskemu uiitku, namenjena je predvsem stiku z vrhovnim principom. Umetnost
je torej sredslVo religiozno-filozofskega spoznanja. Avtor
pa je Ie nepomemben prelVornik boianskega sporo~ila.
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Siovenska novejsa zgodovina
1848-1992.
Zalozba Mladinska knjiga 2005.
Dva zvezka, zemljevidi, fotografije, ilustracije, 1509 strani.
Pri zaloibi Mladinska knjiga je v dveh zvezkih izsla
knjiga z naslovom Siovenska novejsa zgodovina. Pri obseinem delu so sodelovali raziskovalci Instituta za novejso zgodovino iz Ljubljane, od zunanjih sodelavcev pa
strokovnjak za gospodarsko zgodovino ddr. Neven Borak.
V knjigi je obravnavana slovenska zgodovina po letu
1848 in zajema cas vse do slovenske osamosvojitve in
prizadevanj za mednarodno priznanje do leta 1992.
Prvi zvezek obsega tri vecja poglavja in sicer:
-

Avstrijska doba 1848-1918,
Doba prve Jugoslavije 1918-1941 in
Druga svetovna vojna na Siovenskem 1941-1945.

Drugi zvezek pa v celoti obravnava dobo druge Jugoslavije ter osamosvojitve Siovenije [1945-1992).
Knjiga zajema podro~ja gospodarske, druibene, kulturne, politicne in vojaske zgodovine. Obravnavana pa je tu-

di zgodovina Siovencev v zamejstvu in drugod po svetu.
Avtorji so si prizadevali napisati pregled slovenske zgodovine, ki bi bil cim bolj osvobojen ideoloskih vezL Pomembni so prikazi dogajanja na Siovenskem med drugo
vojno in po njej, zlasti zamol~ane ali enostransko obravnavane teme iz slovenske novejse zgodovine. V pouk zgodovine pa je moino vkljuciti tudi uporabne in zanimive
prikaze iz zgodovine vsakdanjega iivljenja. Knjiga predstavlja u~iteljem zgodovine dragocen pripomocek pri strokovnih pripravah na pouk se zlasti, ~e so se vedno v dvomih, kako poimenovati ali kako vsebinsko zajeti v pouk do
nedavnega zamol~ane ali enostransko obravnavane teme
iz narodne zgodovine. Poleg tega pa so v knjigi na enem
mestu zbrani in predstavljeni vsi dosedanji izsledki in spoznanja 0 slovenski zgodovini zadnjih dveh stoletij.
Vilma Brodnik
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Viri st. 20: Viri 0 demokratizaeiji
in osamosvojitvi Siovenije: IV. del:
Siovenei v zamejstvu in po svetu.
Arhivsko drustvo Siovenije 2005.
Arhivsko druStvo Siovenije od leta 1980 izdaja zbirko z
naslovom Viri, v kateri objavlja pomembne dokumente 0
izbranih temah iz slovenske zgodovine 20. stoletja. Do leta 2005 je izSlo 21 zvezkov zbirke. Na temo demokratizacije in osamosvojitve Siovenije so izsli stirje zvezki in sicer.
Viri St. 17: Viri 0 demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije [I. del: Opozicija in oblastL Ljubljana 2002,
Viri st. 18: Viri 0 demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije [II. del: Siovenci in federacijaL Ljubljana 2003,
Viri st. 19: Viri 0 demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije [III. del: Osamosvojitev in mednarodno priznanjeL
Ljubljana 2004 in
Viri St. 20: Viri 0 demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije [IV del: Siovenci v zamejstvu in po svetu ter mednarodno priznanje Siovenije) Ljubljana 2005.
Viri st. 20 so namenjeni objavi dokumentov, ki pricajo 0 prizadevanjih Siovencev po svetu za mednarodno priznanje Siovenije. V prvem poglavju je objavljenih 15 dokumentov 5 pozivi in zahvalami slovenskih funkcionarjev
slovenskim izseljencem, v drugem poglavju sledi objava
23 dokumentov, ki so rezultat prizadevanj koroskih Slo-

vencev za neodvisno Siovenijo, v tretjem poglavju je objavljenih 14 dokumentov, ki katejo prizadevanja Siovencev
v Italiji za neodvisno Siovenijo in v cetrtem se 6 dokumentov, ki katejo na prizadevanje slovenske manjsine v
Porabju za neodvisno Siovenijo. Sledi obsetno poglavje 5
kar 70 dokumenti, ki pricajo 0 obsetnem in uspesnem
delovanju slovenskih izseljencev v Zdrutenih drtavah
Amerike v prid neodvisni Sioveniji in za njeno mednarodno priznanje. V naslednjih poglavjih pa so objavljeni se izbrani dokumenti, ki priCajo 0 delovanju Siovencev v Kanadi, Argentini, Avstraliji in Veliki Britaniji za samostojno
Siovenijo in pri posredovanjih za mednarodno priznanje.
Dokumenti so dragocen dokaz 0 poenotenju slovenskih
izseljencev po svetu ne glede na ideoloske in druge razlike v prid samostojni in neodvisni Sioveniji in pri prizadevanjih za njeno mednarodno priznanje.
Zbirka stirih zvezkov z naslovom Viri 0 demokratizaciji in osamosvojitvi Siovenije, kot tudi ostali zvezki celotne zbirke Viri, ki jo izdaja Arhivsko druStvo Siovenije, je
dragocen vir dokumentov, ki jih lahko ucitelji vkljucujejo
v pouk slovenske zgodovine 20. stoletja.
Vilma Brodnik
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Joze Zontar: Kaznovana podjetnost:
kranjski trgovee in industrialee
Franjo Sire.
Nova revija 2005, 199 strani, ilustracije .
• Kaznovana podjetnost« avtorja loteta Zontarja je
knjiga 0 kranjskem trgovcu in industrialcu Franju Sircu, Cigar rod izhaja iz Primskovega, vasi v neposredni blitini
Kranja. Podjetnost mu je bila polotena te v zibelko, saj
so bili tudi njegovi predniki podjetne narave. Njegov ded
Franc se je skupaj z teno Marjano Rozman, hCerko kajtarja iz StratisCa, preselil v Kranj, kjer je kupil hiSi in si pridobil ugledne prijatelje. Njegov oce Franc je nadaljeval 5
tradicijo. V Kranju je leta 1883 kupil hiSo na dnu Rotenvenskega klanca in tam Cez tri leta zacel trgovati z detelnimi pridelki. Pri kranjski telezniski postaji pa je zgradil se

=

gostilno, ki se je imenovala .Pri zadnjem groSu« [Gorenja
Sava st. 39). Sredi devetdesetih let 19. stoletja se je z drutino preselil na Gornjo Savo. Gostilno je vodil skupaj 5
svojo teno Magdo, hCerko Petra Pavia Franchenija, ki je
bil priseljenec iz Vicenze, in Marije, rojene Marn. Zakoncerna sta se rodila dva sinova, Franjo [27 II. 1891) in
Vinko [11. 8. 1895), ki sta pa kmalu ostala brez oCeta, ki
je umrl zaradi tuberkuloze. Mati se je drugiC porocila 5
kranjskim trgovcem Albinom Rantom, ki pa je bil slab
mot in gospodar, saj se je vdajal pijaCi. Magda se je zato
10Ciia in se odlocila za samostojno podjetniSko pot. Leta
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1905 je prijavila obrat trgovinske obrti, in sieer trgovino
z mesanim blagom. Trgovino je odprla v hisi v Savskem
predmestju.
Znanje, ki mu je odprlo pot v svet podjetnistva, si je
Franjo Sire pridobil na Cesko-slovanski trgovski akademiji v Pragi, kjer je koncal dva letnika, in sieer v cescini. Njegova odlocitev, da studira na tej akademiji, je povezana s
protinemskim razpolotenjem in z dejstvom, da so imeli
Siovenei v avstro-ogrski monarhiji dobre stike s Cehi. K
temu so veliko prispevala sokolska drustva.
Franjo Sire je bil sprva zaposlen kot praktikant pri podrutniei praske ObrtniSke banke v Trstu (Zivinostenska
banka). Tako dobro je govoril cesko, da so vsi mislili, da je
Ceh. Polotaj se je spremenil, ko se je izkazalo, da ni Ceh.
Od oktobra 1911 je bil zaposlen pri eentrali Kreditne
banke v Ljubljani kot uradnik, hkrati pa je pomagal materi pri vodenju trgovine, kar ga je se posebno navduseva10. Zelel je biti 0 vsem obvescen tudi v casu, ko je bil na
bojiscu med prvo svetovno vojno. Po odpustu iz vojske je
ostal v Kranju kot vodja trgovine.
Dne Z septembra 1918 se je porocil z Zdenko, ki je bila hci kranjskega obcinskega svetovalea in do leta 1913
poslanea kranjskega detelnega zbora Cirila Pirea. Zdenka
je bila njegova ,desna roka« pri poslovanju. Franjo Pire je
zelel materino trgovino spremeniti v veletrgovino, kar se
mu ni posrecilo.
Kranj je bil pred razpadom Avstro-Ogrske in nastankom naeionalnih drtav pomembno trgovsko sredisce, ne
Ie Gorenjske, pac pa je s trgovino zalagal tudi velik del
Goriske in imel pomembne trgovske stike s Korosko in
Trstom.
Po koneu prve svetovne vojne se je polotaj spremenil.
Kranj je izgubil pomembna trzisca. Trgovina se je omejila
zgolj na blitnjo in daljno okolieo.
Franjo Sire je kot podjeten clovek zacel iskati nove
motnosti zaslutka. Leta 1922 je postal direktor podruinice Siavenske banke v Kranju. Pri tem mu je pomagal Ciril Pire, ki je maja 1921 postal kranjski tupan in je uzival
podporo v liberalnih krogih. Kot clan upravnega sveta
Siavenske banke v Zagrebu je dosegel ustanovitev podrutniee te banke v Kranju. Za njenega prokurista je bil
imenovan Franjo Sire, generalni direktor pa je postal Avgust Praprotnik. Podruiniea je bila v stavbi tiskarne Sava
in je imela najvec posla s kranjsko tekstilno industrijo.
Banka je bila predvsem angatirana pri poprevratnih nacionalizacijah in ustanavljanju novih podjetij.
Beseda ,nacionalizacija« je imela v obdobju po razpadu Avstro-Ogrske drugacen pomen. Namrec. da bo vecinski del lastnistva z odkupom presel iz tujih rok v roke
domacinov. 1
Naeionalizaeija je potekala razlicno. Mnoga zasebna
podjetja so bila naeionalizirana tako, da je lastnik, ki je

bil tujee, prevzel jugoslovansko drtavljanstvo ali pa so
domace banke dobile v svoje roke vecino delnie. 2
Franjo Sire je ostal direktor podrutniee Siavenske banke v Kranju vse do njenega stecaja leta 192Z Usodna za
podrutnico banke je bila udelezba pri Trboveljski premogokopni druibi in financna odvisnost od franeosko-avstrijske Linderbank3
Po prvi svetovni vojni je Ciril Pire angatiral Sirea v svojem podjetju, to je v tiskarni Sava v Kranju. Tiskarna je bil
sieer ustanovljena te leta 1912 z namenom, da izdaja
tednik Sava, ki je bil narodno napredni casnik politicne in
gospodarske vsebine. Pire je bil odgovorni urednik. Toda
tednik Sava ni docakal niti konea vojne. Po vojni je zelel
Pire podjetje otiviti na novih temeljih, v obliki delniske
drutbe. Med velikimi delnicarji je bil tudi Franjo Sire. Toda svoje podjetnisko znanje je Sire usmeril predvsem v
svojo tovarno.
Po nastanku Jugoslavije leta 1918 so se slovenske pokrajine znasle v skupni drtavi z manj razvitimi podrocji, ki
so hkrati pomenila novo, ne prevec zahtevno trtisce. Skupna drtava je imela prevladujoco agrarno strukturo. Da bi
to presegli, je bila nova drtava odprta za tuji kapital. Drtavna gospodarska politika se je zavedala, da je za drtavo
nujna industrializaeija. Ta pa se je povsod zacela s teksti10m, saj je obleka za hrano osnovna clovekova potreba.
V starih podjetjih je bil tudi se po ,naeionalizaeiji,
prevladujoc avstrijski kapital. Za izgradnjo nove tekstilne
industrije pa je bil od tujega kapitala najpomembnejsi
ceskoslovaski (opazen je bil predvsem kapital sudetskih
Nemeev). Ta kapital je pri nas ustanovil tri najvecja tekstilna podjetja (Doctor in drug v Mariboru, Jugoceska in
Jugobruna v Kranju). Od vecjih tovarn so bile z domacim
kapitalom zgrajene Ie Motvoz in platno v Grosupljem,
Stora v Ljubljani in tekstilna tovarna Franja Sirea v Kranju.
Poleg Maribora je postal Kranj med dvema vojnama najpomembnejsi tekstilni center ne Ie v Sioveniji, pac pa tudi v Jugoslaviji. Za Siovenijo je bila znacilna predvsem
bombazna tekstilna industrija. 4
Sire je bil mnenja, da je razvoj industrije v naeionalnem interesu ne glede na naeionalno pripadnost lastnikov. Zato pa je potrebno sodelovanje in izmenjava mnenj.
Bil je gonilna sila industrializaeije Kranja. Ljudje so ga
spostovali in marsikdo je prisel k njemu po nasvet.
Razvoj tekstilne industrije v Kranju je omogocil zaposlitev velikemu stevilu Ijudi. Leta 1913 je bilo v tej panogi
v Kranju zaposlenih 2500 delaveev.s
Franjo Sire je I. 1928 od gostilnicarja in posestnika Pavia Smida kupil zemljisce v Stratiscu, nad Gastejskim
klaneem. Ko je od obcine Straiisce dobil potrebna dovoIjenja, je zacel graditi tkalnieo. Z lastnikom tovarne Jugobruna, Frantiskom Bruno, se je dogovoril za sodelovanje, in
sieer naj bi Jugobruna dobavljala bombatno prejo, tkal-
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Jate l oma r. Ka znovana podjetnost. Ljubl jana. 2005, SI r. 40.
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Pray tam.
Pray tam.
Fra nce Kresal, V10ga in pomen tekstilne indu5tri je v industri alizaciji Siovenije. Mikutev zoornilt Ljubljana, 1999, sIr. 31.
Jate t.ontar, Ka znovana pod jetnosl. Si r. 55.
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niea pa proizvajala za lugobruno enostavne bombatne
tkanine. Bruna je Sireu posredoval stroje za tkalnieo, ki jih
je Sire odplaceval tako, da mu je lugobruna pri vsakem
placilu izdelanega blaga odtegnila 5 %. Tovarna je zaposlovala 50 delaveev, na leto je proizvedla med 800.000
in 1.250.000 tekocih metrov bombaine tkanine. 6
Izbruh druge svetovne vojne je napovedal povsem novo poglavje v tivljenju tega aktivnega in izredno sposobnega podjetnika. Vse, kar je do[ga [eta ustvarja[, je biro
uniceno. Nemski okupator, pred katerim se je z druiino
umakni[ v Ljub[jano, je zace[ z likvidaeijo tovarne. Sprejet
je bil sk[ep, da se tovarna preda podjetju iz Berlina, ki je
izde[ova[o vojaske [eta[ske naprave.
Sire v Ljub[jani ni miroval, ie[el je resiti svoje premoienje, a neuspesno. tiv[jenje v okupirani Ljub[jani je bilo
povsem nasprotno prejsnjemu podjetnisko aktivnemu
iivljenju v Kranju. Taksno neaktivno iiv[jenje je biro za
Sirea izredno mucno.
Toda tudi tu je bilo njegovo stanovanje zbiralisce sorodnikov, prijate[jev in sosedov.
Prek sosedov iz b[oka v Ljub[jani je dobi[ zvezo z OF.
Ni se sieer navduseva[ nad njenimi idejami, a je vseeno
daja[ denarne prispevke.
Tako kot v iivljenju vse mine, je minila tudi vojna. Zakonea Sire sta morala ostati v Ljub[jani, saj je bila njuna
hisa v Kranju zbiralisce brezdomeev.
Sireu se je za kratek cas ponovno nasmehnila sreca.
Na Ministrstvu za industrijo in rudarstvo je dobil mesto
referenta za teksti[no industrijo. Ena njegovih prvih na[og

je bi[a tipizaeija tekstilnega tkanja, nato organizaeija tekstilne industrije. Veliko je potoval po svetu. Njegovo zadnje potovanje je bilo v Varsavo [eta 194Z
Po vrnitvi je bil aretiran in obtoten posredovanja podatkov 0 sranju jugos[ovanske reksti[ne industrije svojemu
sinu Ljubu, ta pa angleskemu konzu[u v Ljub[jani. Dne 29.
Z 1947 se je zacel t. i. ,Nagodetov proees«, ki je bil zreiiran po[iticni proees z namenom, da se zatre vsaka opozicija v driavi. Franjo Sire je pred zas[iseva[ci izjavil, da bi
moral biti zaradi svojega de[a nagrajen, ne pa kaznovan.
Obsojen je bit na deset let odvzema prostosti s prisilnim de[om. Njegovo premotenje je bilo zap[enjeno, za tri
[eta je izgubi[ po[iticne praviee.
Taksne nesmiselne obtotbe so Sirea dokoncno str[e.
Umr[ je novembra [eta 1950.
Franjo Sire je dotive[ sodno rehabi[itaeijo sele v danasnjem casu.
Predstavitev knjige koncujem z zanimivo mis[ijo Sircevega sina Ljuba, ki je bil tudi obsojen na Nagodetovem
proeesu, 0 ocetu Franju. G[asi se tako[e: ,Ime[ je sposobnost, da organizira produkeijo in stem pomaga k boljsemu iivljenju sebi in drugim. tal je tive[ v casu, ko so bili
taki napori, vsaj pri nas, tarca bedakov in razbojnikov, ki
so ime[i tako de[o za najhujsi z[ocin. Povrhu je ime[ se nesreco, da se mu je rodi[ sin, ki mu vrag ni dal miru, da ne
bi raz[agal, kaj je narobe z bedaki in razbojniki ter njihovim naukom.«7
Dunja Dobaja
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Angela Vode: Skriti spomini.
Nova revija 2004, zbirka Pricevanja, 392 strani.
Skriti spomini Angele Vode so zanimivo in pretres[jivo pricevanje 0 usodi posameznika, ki v komunisticnem
reiimu ni bil ,na liniji«.
Ange[a Vode, kot je zapisano v Eneik[opediji S[ovenije, je bi[a defekto[oginja, publieistika in politicna de[avka.
Med vojnama je delova[a v Drustvu uciteljie, tenskem pokretu za Siovenijo, Splosnem tenskem drustvu, Zvezi delavskih iena in dek[et. Med [eti 1922-39 je bi[a je tudi
c[aniea KPS. Leta 1941 pa nekaj casa c[aniea Vrhovnega
plenuma OF. Po vojni so ji sodi[i na Nagodetovem proeesu. V zaporu je preiive[a do [eta 1952. Do 1958 je bi[a brez zapos[itve. Upokoji[a se je kot tajniea Obrtne sole za ob[acilno stroko.
Skriti spomini so razde[jeni v tri velika pog[avja - aktivistka, kaznjenka, izobcenka.

6

7

•

jote lomar, str. 68.
Jete lomar, SIr. 16 .

V prvem pog[avju opisuje svoje de[ovanje v obdobju
med vojnama - boj za enakopravnost tensk in sindikalne
praviee delaveev. Ko je v lugos[ovanski socia[demokratski
stranki pris[o do razeepa, se je pridruti[a komunistom.
C[aniea KPS je bi[a do podpisa sporazuma Hit[er-Stalin.
Zaradi ignoriranja ukaza vodstva KP 0 prepovedi agitiranja proti naeizmu so jo [eta 1939 izkljuci[i iz partije. Po
napadu Nemcije na lugos[avijo je bila nekaj casa aktivna
v OF. Se pred koneem vojne je bi[a internirana v taborisce Ravensbruek.
V drugem pog[avju se ukvarja s svojo usodo po obsodbi na 20 let prisi[nega de[a na t. i. Nagodetovem proeesu [eta 194Z Najprej je kazen s[uii[a v Begunjah, kjer
je ,taga[a drva, trepta[a tak[je, kib[e prenasala«. V zaporu
so po[eg politicnih zapornie biva[e tudi m[ado[etne pre-
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stopniee, katerim bi s svojimi izkusnjami lahko pomagala
in je zanje naredila eelo nacrt vzgoje, vendar je ta bil zavrnjen. Drugi del kazni je prestala v Rajhenburgu. Z drugimi zapornicami je delala v sivalniei. Delo so jim otelevale netlovesko visoke norme, zivljenje pa slabi pogoji: v
sobi, kjer je bilo prostora za 20 zapornie, se je drenjalo
60 lensk; niso smele jesti v sobah, temvet kar na dvoristnih tleh, sprehodi so bili redki ...
V tretjem poglavju opisuje svoje livljenje po izpustitvi
iz zapora. Kljub 3S letom delovne dobe ni dobila pokojnine. Prezivljala jo je sestra s svojo pokojnino. Ker ni imela dohodkov, je skusala prek netaka iz Kanade priti do
pisalnega stroja, saj je zelela pisati in objavljati, a ji napi-

sanih tlankov in razprav nihte ni lelel objaviti. Tako je pri
66 letih morala zaprositi za dodatno leto delovne dobe,
a se je to raztegnilo v dodatnih sest let. Ko je kontno prisla do pokojnine, ji je ta bila odmerjena glede na zadnje
delovno mesto, to pa je bilo mesto tajniee.
Poleg nastetih dogodkov, ki se berejo kot napet roman,
so izredno zanimiva tudi njena razmisljanja 0 tloveskem
znataju in tedanji slovenski oz. jugoslovanski drulbi.
Knjiga je obogatena s tasovnim pregledom livljenja
Angele Vode in spremno besedo Alenke Puhar.
Elissa Tawitian
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Mitja Ferenc: Prikrito in oeem
zakrito. Prikrita grobisea 60 let
po koncu druge svetovne vojne.
Muzej novejse zgodovine Celje 2005, 124 strani, zemljevidi, fotografije.
Dr. Mitja Ferenc je avtor knjige Prikrito in otem zakrito, ki je izsla ob istoimenski razstavi. V knjigi je predstavIjen pregled dosedanjega raziskovanja in dela na povojnih zamoltanih oz. prikritih grobistih, v katerih so
pokopane lrtve izvensodnih usmrtitev v letih 1945-1946.
Prikazan je zgodovinski oris vratanja pripadnikov razlitnih oborolenih vojaskih enot in civilistov iz posameznih
delov Jugoslavije in ne Ie slovenskih domobraneev. Vzroki obratuna so bili v medvojnem dogajanju oz. okupaciji, drlavljanski vojni in odporu, v revolueiji, v teznji po obratunu zmagovalcev nad poratenei in tudi v mastevanju.
Kljub se vedno razlitnim interpretaeijam povojnih dogodkov pa lahko zapisemo, da so drtavne oblasti z mnolitnimi izvensodnimi poboji storile zlotin nad lastnimi
drtavljani, jih obsodile, se preden so jim krivdo dokazale
in jim s pokopi na skrivnih mestih in z ukazanim molkom
o teh grobistih vzele se pravico do groba. Prvi je javno
sprasevalo usodi domobraneev ie leta 1947 Edvard Koebek. Tedaj mu je bilo zagotovljeno, da so domobranei na
'prevzgoji«. Leta 1975 pa je Koebek v intervjuju za triasko revijo Zaliv spregovoril tudi 0 pobojih domobrancev.

Stem intervjujem je bila javnost prvit sirse seznanjena z
usodo slovenskih domobraneev.
V Sioveniji je evidentiranih 3811 vojnih grobov in grobist, od teh jih je 114 iz prve, 3694 pa iz druge svetovne vojne, 3 grobista so iz drugih vojn. V teh grobovih in
grobiscih je pokopanih okrog 108.000 oseb, od njih vet
kot 86.000 iz tasov prve svetovne vojne. Od 3694 groboy iz druge svetovne vojne je 2707 grobov in grobisc
boreev narodnoosvobodilne vojske in 942 grobov vojnega nasilja. Seveda v teh grobovih in grobistih niso pokopani Ie Siovenei in Siovenke, ampak osebe razlitnih narodnosti. Poleg teh znanih in registriranih grobov in
grobist pa je bilo do sedaj evidentiranih se 410 grobov
in grobist mnoiicnih povojnih pobojev. S stetjem irtev
druge svetovne vojne in zaradi nje se ukvarjajo raziskovalke Instituta za novejso zgodovino v Ljubljani, delne rezultate projekta pa predstavljamo v tej reviji v tlanku z naslovom Zrtve druge svetovne vojne in zaradi nje. Po do
sedaj znanih podatkih je teh irtev prek 85.000, pripadajo pa razlitnim narodnostim.
Vilma Brodnik
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Joze Dezman: Moc prezivetja.
Sprava z umorjenimi starsi.
Mohorjeva Celovec 2004. 336 strani, ilustracije, kolagrafije
Crtomirja Freliha.
V knjigi avtor laze Dezman, zgodovinar in filozof, opiSe deset pretresljivih zivljenjskih zgodb otrok, ki so jim biIi ubiti starSi v kaotienih razmerah druge svetovne vojne in
takoj po njej na Siovenskem. Knjiga je plod dela Studijskega krozka, ki je od leta 2002 deloval v okviru Gorenjskega muzeja iz Kranja in v katerega so se lahko vkljueili, sedaj ze odrasli in ostareli potomci najveekrat v sumljivih
okoliSeinah pobitih starSev, ki so jih pobile revolucionarne oblasti najveekrat s pretvezo, da gre za sodelavce okupatorjev in narodne izdajalce. Zivljenjske zgodbe prikazujejo dolgoletna prizadevanja otrok pobitih starSev, da bi
naSIi njihove skrite in neoznacene grobove, ki so bili v posameznih primerih spremenjeni celo v smetiSea, in da bi
posmrtne ostanke dostojno prekopali in starSem vrnili
dobro ime. Avtor s tankoeutnostjo filozofa opisuje eloveSke stiske in travme teh otrok, izmed katerih mnogi dolga
desetletja niso vedeli, s kaksno obsodbo, kdaj in kje so biIi njihovi straSi ubiti in kje so bili pokopani. Posamezne
iivljenjske zgodbe so bile pojasnjene pray S pomoejo dela omenjenega Studijskega kroika, posamezniki pa so ce-

10 prekopali posmrtne ostanke svojih starSev in jim omogoeili dostojen pokop in se tako spravili s svojimi pokojnimi starsi in v posameznih primerih tudi s sosedi oz. potomci tistih, ki so pripomogli k njihovi smrti.
Odlika knjige je, da prek zivljenjskih zgodb oz. osebne zgodovine in ne Ie s suhoparnimi statistienimi podatki, prikazuje tragiene dogodke iz obdobja druge svetovne
vojne na Siovenskem. Pretresljive zivljenjske zgodbe so
poduk in opomin vsem nam, eesa vsega je zmozen storiti elovek soeloveku, Siovenec Siovencu, v imenu ideoloskega in se kaksnega drugega sovraStva. Pogresam pa primere zivljenjskih zgodb, ki bi v isti knjigi prikazale tudi
trpljenje in travme partizanskih druzin. Ueiteljem zgodovine pa priporoeam, da po presoji in ob upoStevanju obeutljivosti ueencev, odberejo posamezne odlomke ali celotne iivljenjske zgodbe, prek katerih bodo omogocili
ueencem vzpostaviti oseben odnos do naSe polpretekle
zgodovine s ciljem, da se kaj takSnega vee ne ponovi.
Vilma Brodnik
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ortstafelkonflikt in Karnten - Krise
oder Chance?
Dunaj 2004, 322 strani, ilustracije.

Zbornik 'Spor zaradi dvojezienih krajevnih napisov
na Koroskem' - primeren vzorec za dobrodoslo
zgodovinsko in morda se kaksno ueno uro.
Tako sem prevedel glavnino nemSkega naslova zbornika Ortscafelkonflikt in Karnten s pomembnim podnasloYom Krise oder Chance?, torej v naslonitvi na glavni naslov Zgolj napetost ali obenem prilotnost? VpraSanje si
zastavlja skupina znanstvenikov, ki se je ob ponovnem
sklepu avstrijskega ustavnega sodiSea decem bra 2001, torej nekako ob tridesetletnici prvega veejega izvrSevanja
doloeila avstrijske drzavne pogodbe, po katerem ima
manjSina pravico tudi do krajevnih napisov v svojem jeziku, dejansko znano ze iz cesarskih easov izpred prve
svetovne vojne, lotila natanene razelenitve celotnega dogajanja - s poglavitnim namenom, da nemSki veeini na

KoroSkem s pomoejo avstrijske demokratiene javnosti
dokaze, da je vendarle ze cas priznati zgodovinsko dejstvo, da ima KoroSka nesporno tudi svoj sloven ski obraz. In
kakor je obraz najprepoznavnejSi del osebnosti, je ime
kraja z vsemi drugimi javnimi napisi vred na enak nacin
najznacilnejSi del njegove prave podobe. Ustavni sklep je
namrec stem, da omogoea Se vee slovenskih uradnih (tj.
javnihj napisov, ponovno vzbudil ze veekrat dozivljeno silovito ogoreenje sorazmerno majhne, a toliko napadalnejSe nacionalisticne sku pine, ki v koroSki javnosti ne
more trpeti nikakrSne prisotnosti slovenstva. Da bi prispevala k pomiritvi nastalega ozracja, je skupina slovenskih
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izobrazencev v prvi polovici leta 2002 v slovenskem izobrazevalnem domu v Tinjah (Tainach, dovolj simbolicno
nekdanja Meskova tupnija) poskrbela za vrsto predavanj
z vsebinskim vodilom, ki leta 2004 sluti za naslov pricujocega zbornika.
Knjigo je z letnico 2004 izdala dunajska Wilhelm
Braumuller Universitatsverlag (Vseuciliska zalotba W. B.) 5
posebej opazno podporo ministrstva za solstvo, znanost
in kulturo. V nedvomno zahtevni vlogi urednikov so jo
podpisali Martin Pandel, Miroslav Polzer, Mirjam PolzerSrienz in Reginald Vospernik. Dobrodosla odlika zbornika je objava povzetkov v slovenSCini vseh 16 prispevkov,
predgovor urednikov pa je preveden v celoti. Dejansko
manjka Ie prevod uvoda predsednika driavnega sveta
Andreasa Khola, v katerem ima najvecjo teto varstvo
manjsin kot vrhunska drzavna ustavna obveznost, pri cemer se moramo zavedati, da gre poleg hrvaske tudi za
madtarsko, cesko in slovasko skupnost, ob tudi pri nas
obstojeci romski pa je v Avstriji priznan se njen sintski
del. Sam sem celotno knjigo prebral z nezmanjsano pozornostjo od prve do zadnje strani, saj gre vseskozi za objavo, ki prva na taksni ravni daje njenim avtorjem moznost, da neobremenjeno spregovorijo 0 vseh omenjenih
vprasanjih.
Kljub vsej demokraticni driavni usmerjenosti Avstrije
to na talost se vedno ni samoumevno, ceprav so se nam
v Sioveniji dvojezicni napisi taksni vedno zdeli. In vedno
znova me je osupnilo prostasko nasilje, 5 katerim so se na
slovenske pravice z zagrizenim besom odzivali 'domovinosluzni' koroski Nemci, gotovo se najbolj v osemdesetih letih ob primeru Ijudske sole v litari vasi (Sittersdorf),
ki ji je nazadnje prav tako sele ustavno sodisce koncno
zagotovilo pravico do nekaj tako samoumevnega, kot so
na uradni dvojezicni soli uradni tudi slovenski napisi. V
tern zapisu zelim prikazati vsaj nekaj izrednega miselnega
bogastva v zborniku in dodati kaksno dopolnitev ozirorna zamisel za njegovo se popolnejso vsebino v pricakovanem naslednjem natisu. Tako smo pri nadaljnjem dejstvu: Jezik je narodovo najvecje kulturno bogastvo in tudi
Siovencem na Koroskem nedvomno gre priznati, da so ga
stoletja skupaj z drugimi slovenskimi obmocji celo brez
lastne driave pomagali ohranjati in razvijati do danasnje
evropske in drzavotvorne popolnosti.
Ob sicersnji tukaj skorajda nujni politicni vlogi avstrijskega ustavnega sodisca je, ze spet najbolj skladno 5 pricakovanji, cast prvega prispevka pripadla predsedniku tega sodisca Ludwigu Adamovichu. Dostojanstveno se je
odlocil, da se na poniglave napade ne bo odzival, marvec
bo glede na naslov Ustavno pravo in varstvo manjSin
ostal v okviru obveznosti, ki mu jih Ie-to nalaga. Nekako
prav tako od zunaj posega v korosko problematiko se
Christoph Pan iz Italije z juznotirolskega vidika v prispevku Novi dvojezicni napisi na Juinem KoroSkem - zakaj

ne? VpraSanje koroSkih krajevnih tabel v evropskih primerjavah: napredek ali nazadovanje?Taksno vprasanje bi bi10 seveda povsem nepotrebno, ko nam odgovor v zal se

vedno mracni koroski stvarnosti ne bi bil ze vnaprej poznan. Panove primerjave evropskih manjSin so zastavljene
zelo spodbudno, vendar nas pisec - porn em ben politicni
vodja tirolske manjsine v Italiji in profesor na univerzah v
Innsbrucku in Salzburgu - resnicno osupne 5 tern, da Slovenijo uVrSca v skupino driav, ki za svoje manjsine pac
vzorno skrbijo, a ne za vse, kar utemelji z dejstvom, da
taksne skrbi v slovenski drzavi ni delezna (baje nasa!)
nemska manjsina. In ta znanstvenik se niti malo ne potrudi 5 kakrsnimi koli podatki dokazovati obstoj taksne
manjsine, ki jo seveda spet ovrze tudi stetje prebivalstva
2002 z navedkom, da se je za Avstrijce opredelilo 181,
za Nemce pa 499 prebivalcev Siovenije ali skupaj 780
nemsko govorecih oziroma 0,04 %, vsega prebivalstva, pa
se ta vec kot skromen delez je brez temeljnih manjsinskih
atributov: brez naselitvenega jedra ter drustveno druzbene, kaj sele politicne organiziranosti. S tern v zvezi naj si
Ie dovolim se pripombo, da je vzviseno Panovo nekomentirano mnenje ne Ie njegov neoprostljiv spodrsljaj,
marvec tudi spodrsljaj urednistva, ceprav ga po svoje strokovno v povsem zadostni meri zavraca Mirjam Polzer Srienz v prispevku Dvojezicni krajevni napisi v Sioveniji, ki
manjsinstvo v Sioveniji obdela se precej celoviteje, kakor
to obeta naslov.
Nadvse pomembna pa je zavest, da je dolznost drzave manjsini omogocati prav njen napredek, ne pa pristajati na ozracje motece tujosti v vecinski samobitnosti, iz
kakrsne izhaja Albert F. Reiterer z zastrasujocim naslovom
ManjSine odstevatP ter vsaj z nekoliko pomirljivejsim
podnaslovom Metodicna in vsebinska vpraSanja uradnih
jezikovnih Stetij, ceprav ze dobro verno, kaksnim potvarjanjem so bila na Koroskem vseskozi namenjana. Tako je
bilo vse do zadnjega v letu 2001 5 podatkom, da v dezeli vsaj del no slovenscino obvlada Ie se 12.000 prebivalcev, ki mu pi sec zoperstavlja lastno ugotovitev, da jih
je v resnici okrog 60.000. S trezno strokovno stvarnostjo
osvetljuje odgovornost avstrijske driave do svojih manjsin uveljavljeni zgodovinar, dunajski in celovski univerzitetni profesor Karl Stuhlpfarrer v odlicnem clanku Varstvo
manjSin in driavna pogodba iz leta 1955. Prav Stuhlpfarrer je tisti avstrijski znanstvenik, ki je 0 Siovencih napisal
najvec studijskih del.
Zelo sijajno in ne brez sproscujocega knjizevnega navdiha celotno zgodovino slovenskih napisov na Koroskern vse do mnozicno obiskovanih predavanj v Tinjah
opisuje prispevek Rudija Vouka Der Anlassfalll Povod, ki
je sijajen vzorec, kako je z znanstvenim pristopom mogoce povsem nepomemben prometni prekrsek ob nezakoniti enojezicni krajevni tabli (Sr. Kanzian / namesto ob
tern se sloven ski Skocjan, mimogrede: spet ena od stevilnih Meskovih koroskih zupnij) preobrniti v nikakor ne
zlahka dobljeno pravdo na zveznem ustavnem sodiscu v
korist preganjane dvojezicnosti.
Tudi pisec razprave KoroSka - poseben primer v Evropi Anton Pelinka je univerzitetni ucitelj v Innsbrucku. Z vidika, da se dvo- in vecjezicnost po vsej Evropi sprejema
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kot dobrodosla, z vso ostrino prikazuje dejstvo, da jezikovni polot aj slovenske manjsine na Koroskem se vedno
vsiljuje zdavnaj presetena in premagana naeionalsoeialistiena ideologija, ki sarno se v Celoveu s svojimi napihnjenimi brambovskimi shodi proti 'posebno nevarnim'
ostankom Sioveneev lahko nemoteno goji svojo zatohlo
miselnost. Skoraj eetrtino zbornika zavzema njegov
osrednji zgodovinski del K zgodovini iutne Koroske - Z
vidika dvojezicne krajine, ki ga je napisal univerzitetni
profesor Arnold Suppan. Tudi on se opira na Ijudska stetja in znanstveno presoja narodno skodo, ki so jo Sioveneem povzroeila v veliki meri z njihovimi lastnimi glasovi
izgubljen plebiseit ter z vindisarskimi skupinami izigrani
nepravi Siovenei. Vsaj nekaj spodbudnejsega razvoja pripisuje dvojezienemu solstvu po drugi svetovni vojni in sedanjim motnostim, ki jih Sioveneem prinasa se bolj odprta meja po vstopu drtave Siovenije v Evropsko unijo.
Duhovnik in psihoterapevt Stefan Kramer v prispevku
Dvojezicnost - ogledalo moje duse. Psiholosko terapevtsko priblitevanje koroskemu mednarodnostnemu sporu

eustveno in strokovno razelenja svoje osebne izkusnje in
jih vzporeja s tistimi se treh drugih koroskih Sioveneev. Izhod iz nezasluienega manjvrednostnega poloiaja vidi v
doslednem priznavanju in samozavestnejsem izvajanju
dvojezienosti, kar pa ne bo mogoce brez sirse pod pore
nove evropske skupnosti in njenega vecjega vpliva na korosko nemsko veeino. Temu ieli pripomoei tudi avtor sam
s sestimi premisljenimi predlogi za skupno ravnanje. Dokaj psiholosko je zastavljen tudi prispevek Petra Jordana
Krajevna imena kot kulturna vrednota, ki dvojeziene krajevne napise podpira s stevilnimi primerjavami iz drugih
evropskih driav, kjer se je ie povsod uveljavila zavest 0
taksni skupni kulturni dobrini, Heinz Dieter Pohl pa dvojezienost krajevnih napisov postavlja na zgodovinske temelje jezikoslovja. Kako pri tern ieli se kaj vee, osvetljuje

ie naslov njegovega elanka: iezikoslovni prispevek k boljsemu razumevanju koroskega spora 0 krajevnih napisih.

K najoijemu vsebinskemu jedru zbornika moramo pristeti se sklepni prispevek Napad na dvojezicne krajevne
napise - gibanje proti pravni drtavi eelovskega univerzitetnega ueitelja Petra Gstettnerja. Korosko pogromastvo
jeseni 1972 brez ovinkarjenja prikaie tako rekoe kot obliko driavnega udara proti zveznemu parlamentu in predsedniku vlade. Stvarni opis prostaskega nasilja je mueno
branje ob spoznavanju, eemu vse so zaradi ohole nemske
veeine izpostavljeni slovenski avstrijski driavljani, nemoeni ob ie skrajno neverjetni nemoei avstrijskih zveznih organov oblasti.
Koneni Dodatek nam spet omogoea vpogled v manjsinske praviee, zagotovljene v Z elenu drtavne pogodbe,
ter v stevilcno izbiro ponatisnjenih elankov iz novejsih avstrijskih in slovenskih sredstev obveseanja, ki vsi tako ali
drugace manjsino podpirajo pri 'uresnieevanju' njenih
pravic.
Navzlie se vedno nespodbudnemu stanju menim, da je
zbornik morda ie kriticno sibki manjsini nedvomno lahko
Ie v korist. Pomaga nam k spoznanju, da je tudi v sedanjem poloiaju moralni zmagovalee, eetudi izgublja spopade, ki ji jih nenehno vsiljuje vedno moenejsa germanska
vecina. Navsezadnje bo v tern spopadu kdaj - in upajmo,
da dovolj kmalu - Ie morala prevladati demokratiena premoe drtave, za kar vidim zadostno jamstvo v ne Ie zgolj
eastni zadevni vlogi avstrijskega ustavnega sodisea.
Celotni tehtnosti zbornika najbri vsaj bistveno ne skodi, da je v njem navzlie vsej jezikovni skrbi ostalo se nekaj slovnicnih napak, povsem pa je ial izostalo v uvodniku eelo napovedano znanstveno sodelovanje iz Siovenije.

Mag. Frantek Lasbaher
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Solska kronika 2004 - zbornik
za zgodovino solstva in vzgoje.
Si ovenski solski muzej, 2004, 400 strani, fotografije.
Na skupaj 400 straneh je v dveh zvezkih predstavljenih
veliko zanimivih prispevkov, ki so razdeljeni v vee rubrik.
V rubriki Clanki in razprave v prvem zvezku sodelujejo avtorji Matej Hribersek, Stanislav Juinic, Tatjana Hojan
ter Mi rjana Cokl.
Matej Hribersek v svojem prispevku z naslovom Klasieni jeziki v avstrijskem solstvu 1849- 1870 analizira razmere v avstrijskih solah po revoluciji 1848 s poudarkom
na vlogi jezikov. Avtor ugotavlja, da sta v solstvu svoje
mesto utrdili latinseina in grSCina, vzpostavilo pa se je tudi novo razmerje med humanistienimi in naravoslovno-

matematienimi predmeti. Prispevek ponuja odlieen vsebinski in kronoloski pregled reforme, predstavljeni so tudi vsi njeni akterji.
Stanislav JUinic v svojem prispevku z naslovom Opis
pouka 0 tekoCinah na visjih studijih v Ljubljani v 18. stoletju obravnava pouk 0 tekoeinah na visjih studijih v
Ljubljani in prvie v slovenSCini povzema biografiji najpomembnejsih Ijubljanskih fizikov druge poloviee 18. stoletja, Ambsehlla in Gruberja. Dodan je tudi zelo bogat seznam virov in literature.
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Tatjana Hojan v prispevku z naslovom Poskus obnovitve Siovenske Solske matice opozarja na poskus obnovitve Siovenske Solske matice leta 1953. V prispevku so
na kratko predstavljeni zgodovina Siovenske Solske matice od nastanka pa do konca druge svetovne vojne in nato poizkuse njene obnovitve v povojnih letih. Predstavljena so tudi pedagoska dela, ki so jih slovenske zalotbe
izdajale do leta 1970.
Mirjana Cokl v prispevku 130 let Srednje kmetijske
sole v Mariboru (1872-2002) predstavlja bogato zgodovin~ omenjene Sole, hkrati pa tudi omenja pomembne
dogodke za mesto Maribor v omenjenem obdobju.
V drugem zvezku so svoje prispevke objavili Stanislav
Jutnic, Monika Govekar - Okolis, Matej HriberSek in Tatjana Hojan.
V svojem prispevku z naslovom Ucenec Jurij in ucitelj
Vega Stanislav Jutnic predstavi Jurija Vego v dveh razlicnih
obdobjih, v prvem delu kot gojenca vojaSke sole, v drugem pa kot znanstvenika. Prvi del je obogaten s predstavitvijo vojaskega ucbenika C. Riiegerja ter njegovega nacina poucevanja vojaSke taktike. Navedeni so tudi drugi
vojaSki in matematicni strokovnjaki tedanjega casa. V drugem delu prispevka je v ospredju Vega kot ucitelj, predstavljena je njegova vojaSka in nato akademska kariera.
Znameniti ucenjak je prikazan na nekoliko drugacen nacin, ki ni nic manj zanimiv, morda zaradi obi lice vojaskih
podatkov Se bolj zanimiv kot zgolj suhoparen tivljenjepis.
Monika Govekar - Okolis je napisala prispevek z naslovom Pomen slovenskih solskih knjig in ucbenikov pri
oblikovanju nacionalne identitete Siovencev v drugi polovici 19. stoletja. V prispevku je prikazan pomen slovenskih solskih knjig in ucbenikov pri oblikovanju slovenske
naciona lne identitete v omenjenem obdobju. Opisana je
organizacija Solstva na Siovenskem, poudarjeni pa so tudi tudi pomen slovenskih uciteljev in tezave, na katere so
naleteli pri poucevanju v slovenWni.
V prispevku z naslovom Prvi sloven ski prirocniki in ucbeniki za klasicne jezike (1864-1886) avtorja Mateja
Hriberska najdemo pregled poucevanja latinScine in grscine po revoluciji 1848. Prispevek je nadgradnja tistega iz
prvega zvezka. Predstavljeni so prvi prirocniki, ucbeniki in
njihovi avtorji, osvetljene pa so tudi tetave pri nastajanju
ucnih knjig.
Avtorica Tatjana Hojan v prispevku Uciteljski dom v
Rogaski Slatini obravnava zadrugo Uciteljski zdraviliski
dom v Rogaski Slatini, ustanovljeno leta 1920, od njenih
zacetkov do leta 1954, ko je dom prenehal delovati.
Rubrika Gradivo in prispevki v prvem zvezku prinaSa
clanka Ivanke Zajc - Cizelj in Francka Lasbaherja.
Ivanka Zajc - Cizelj v prispevku z naslovom Vzgojnoizobratevalne ustanove kot ustvarjalci in imetniki kulturne dediScine predstavlja nove predpise 0 dokumentaciji
v vzgojno-izobratevalnih ustanovah in nastalo problematiko reSevanja kulturne dediScine - arhivskega grad iva, saj
strokovni predpisi niso vedno usklajeni z arhivsko zakonodajo. V prispevku je veliko koristnih nasvetov tudi za

ucitelje, ki se lahko seznanijo stem, katere dokumente
mora sola hraniti in na kaksen nacin.
Francek Lasbaher v prispevku 0 zgodovini Osnovne
sole Kotlje v luci solske kronike predstavlja zgodovino
koteljske sole, napisano s pomocjo zapisov v solski kroniki te sole.
V rubriki Spomini na solo v prvem zvezku sodelujejo
Stefanija Rostohar ter Natasa Polajnar Frelih (Pokrajinska
kmetijsko-gospodinjska sola na Mali Loki (1930-1944))
in Ciril Kavcic (Na osnovni soli v Dobrovniku v letih 1946
in 1947), v drugem zvezku pa Franc Kukovica (Spomin na
35 let uciteljevanja in dogajanja v dvojezicnem solstvu na
avstrijskem Koroskem) in Judita Vodopivec (Spomin na solski muzej na l.edini). Vsi prispevki ponujajo tudi dober pregled dogajanja na solah in tudi sirse v opisanih obdobjih.
V rubriki Jubileji v prvem zvezku Siavica Pavlic v prispevku Jubileji Sol 2005 predstavlja sole, ki so v letu
2005 slavile jubileje. Najstarej sa predstavljena sola je
Ijutomerska (1545), najmlajsa pa SentviSka (1905). V
drugem zvezku je rubrika namenjena pedagoskima delavcema prof. Francku Lasbaherju (predstavlja ga Mladen
Tancer) in Juriju Reiku (predstavlja ga Ivan Nemanic).
Rubrika In memoriam v prvem zvezku prinaSa prispevek Edvarda Protnerja Dr. Oskar Autor (1943-1989), v
drugem pa prispevek 0 Nadi Lindic (1922-2004).
V rubriki Iz muzejskega dela v prvem zvezku s prispevki sodelujejo Branko Sustar (4 prispevki - Porocilo 0 delu
Siovenskega solskega muzeja v letu 2003, .Pokazite, kar
imate! Predstavitev zgodovine solstva v muzeju«, Muzej v
muzeju: Solski muzej NOrnberg v Muzeju industrijske kulture, Obisk solskih muzejev v Michelstettnu (Avstrija) in
Bratislavi (SlovaSka)), Marjeta Balkovec - Debevec (Ob razstavi Gradnja babilonskega stolpa (Grad Eggenberg, gradec, Avstrija, 5. april do 5. oktober 2003)) ter Siavica Pavlic (Spominsko obelezje Mihaelu Peternelu). V drugem
zvezku je 3 prispevke prispevala Marjeta Balkovec - Debevec (Jesenski pogovori ob jubilejih v slovenskem solskem
muzeju, Gostujoca razstava Muzeja novejse zgodovine
Celje Dobra igraca v Siovenskem solskem muzeju, od 25.
maja 2004 do 3. novembra 2004 ter prispevek Ob predstavitvi knjige belokranjskih folklornih pripovedi - Zgodbe
ne mores iz takla zvrnit, Siovenski solski muzej, 19. aprila
2004), po enega pa Mateja Ribaric (Razstava 0 begunskem solstvu v 20. stoletju - naSe in pri nas) in Bronica
Gologranc ZakonjSek (Ali poznate dobro igraco?).
V obeh zvezkih je tudi precej porocil in ocen, skupaj
14, v prvem zvezku je Se rubrika Drobtinice iz solske preteklosti, v drugem pa Pogovor 0 begunskem solstvu v slovenski zgodovini.
V Drobtinicah iz solske preteklosti tri prispevke predstavlja Tatjana Hojan (Petindvajsetletnica mature 1900 v
Ljubljani, Iz postojnskega solskega okraja ter 0 solskih
muzejih leta 1904), enega pa Stefanija Rostohar (Solski
avtobus v OS Krsko 1929/ 30).
Cetrtina drugega zvezka je namenjena Pogovoru 0 begunskem solstvu v slovenski zgodovini, ki so ga v Sioven-
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skem $olskem muzeju pripravili oktobra 2003 po sklepu
razstave Begunsko solstvo v 20. stoletju. S svojimi prispevki sodelujejo Petra Svoljsak (Slovensko begunsko solstvo
med PIVO svetovno vojno), Gvido Stres (Slovensko begunsko solstvo na ozemlju Avstrije med PIVO svetovno vojno),
Kajetan Gantar (Nekaj spominov na begunsko gimnazijo
v Lienzu in Peggezu), laka Okorn (Moji spomini na zgodnja solska leta med vojno in po vojni v begunstvu), Rozina Svent (Slovenske solske knjige v begunskih taboriscih v
Avstriji (1945-1945) ter Gorazd Bajc (Obnova triaskih

slovenskih sol po drugi svetovni vojni in politicna emigracija iz Siovenije). Vsi prispevki ponujajo pregled dogajanja
na razlicnih koncih slovenskega etnicnega ozemlja.
Zbornik v celoti prinasa kopico zanimivih prispevkov,
ki so zelo uporabni tudi pri pouku zgodovine, saj osvetIjujejo teme, ki jim namenjamo premalo, oziroma celo nic
casa, so pa pomemben del nase nacionalne zgodovine.

Damjan Snoj
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Vodnik pO svetovni zgodovini
5 kratkim pregledom zgodovine
Siovencev.
Tehniska zalozba Siovenije, Ljubljana 2005, 104 strani, ilustracije,
fotografije, zemljevidi.
Tehniska zalotba Siovenije je pod naslovom Vodnik
po svetovni zgodovini izdala prevod spanskega dela z naslovom Atlas Basico de Historia Universal. Siovenska izdaja atlasa vkljucuje se kratek pregled zgodovine Siovencev. Ucenci lahko vodnik uporabljajo kot leksikon ali
atlas pri samostojnern ucenju. Stevilni zemljevidi omogocajo prostorsko, casovne preglednice pa casovno orientacijo. V vodniku je zajeta celotna zgodovina clovestva od
nastanka cloveka do sedanjosti. Vodnik odlikujejo zgosceni prikazi glavnih znacilnosti velikih kultur v C10veski

zgodovini, vkljuceni so prelomni dogodki in pojavi, zgosceni iivljenjepisni portreti predstavljajo pomembne zgodovinske osebnosti, ki so krojile usodo C1ovestva, laije
vtivljanje v posamezna obdobja pa omogoca se bogato
slikovno gradivo in fotografije.
Vodnik je lahko uporaben pripomocek pri samostojnem ucenju zgodovine zlasti na osnovnosolski stopnji
izobraievanja.

Vilma Brodnik
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Ilustrirana zgodovina sveta.
Od velikega poka do tretjega tisocletja.
Zalozba Didakta 2005, 288 strani, ilustracije.
Zaloiba Didakta je izdala prevod angleskega izvirnika
The Illustrated History of the World, ki je izsel leta 2000
pri McRea Books SrI. Knjiga je razdeljena na sest poglavij
in sicer:

-

Zaeetki, kjer je prikazan nastanek vesolja, razvoj plVega iivljenja, nakar sledi prikaz zacetkov zgodovine s
pojavom plVih Ijudi in se zakljuci s prikazom neolitske
revolucije.
- V poglavju Stari svetovi so prikazane plVe civilizacije v
Mezopotamiji, v Egiptu, Indiji in na Kitajskern. Zajete
so tudi plVe kulture, ki so nastale v Afriki, lugovzhod-

b

-

ni Aziji, na laponskem in Pacifiskih otokih, pa tudi civilizacije predkolumbovske Amerike. Sledi prikaz razvoja stare Grcije in Rima.
Srednjeveski svetovi se zacnejo s pad cern Zahodnega
rimskega cesarstva in prikazom srednjeveske Evrope,
zajeta pa je tudi bizantinska in islamska civilizacija ter
izvenevropski svet.
Poglavje Evropska ekspanzija zacenjajo velika geografska odkritja, povezana z ekspanzijo posameznih evropskih drtav, prikazan je razvoj izvenevropskega sveta v
tern casu, nakar se vrnemo k Evropi in njenernu gos-

Porocila,

-

-

ocene,

podarskemu razvoju, reformaciji in prolireformaciji,
vzponu srednjega razreda in nastanku modernih drtav.
V poglavju Evropska prevlada je nanizan prikaz znacilnosti prve industrijske revolucije in procesa industrializacije ter novih izumov, sledi prikaz razvoja svetovne trgovine, razsvetljenstva, francoske revolucije in
Napoleonove Evrope, liberalnih in nacionalnih gibanj
v Evropi 19. stoletja, vzpona Zdruzenih drtav Amerike,
sledi pa se prikaz dogodkov v ostalem izvenevropskem
svetu.
V poglavju Modemi svet pa je zajeta zgodovina Evrope in ostalega svela po letu 1914 z obema svetovnima vojnama, totalitarizmi 20. stoletja, razvojem znanosti in tehnologije ler .globalnim svetom •.

mnenja

Odlika knjige so kratki in zgosceni opisi pomembnih
dogodkov in pojavov iz cloveske zgodovine, ki jih pregledni zemljevidi umescajo v zgodovinski prostor, boljso
Casovno predstavo pa omogocajo casovni trakovi. Odlika
knjige je prek 2000 ilustracij, ki omogocajo boljso predstavo 0 posameznih zgodovinskih dogodkih in zivljenju v
posameznih zgodovinskih obdobjih. lIustracije so dragocena ponazoritev clovekovega tivljenja in dela zlasti v starejsih obdobjih, marsikoga pa bode morda motile pri prikazu zadnjih dveh stoletij, ko bi bilo morda ilustracije
bolje nadomesliti s fOlogTafijami. Vsekakor pa bo ilustrirana zgodovina svela uporaben in zanimiv ucni pripomoCek zlasli ucencem pri samostojnem ucenju in bolj poglobljenem spoznavanju zgodovine clovestva.

Knjigo zakljucuje stvarno kazalo .

Vilma BTodnik
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Benedict Anderson: Zamisljene
skupnosti: 0 izvoru in sirjenju
nacionalizma.
Ljubljana: SH Zavod za zaloznisko dejavnost. 1998.
zbirka Studia humanitatis.
Prevod Alja Brglez Uranjek, spremna beseda Joze Vogrinc, 221 strani.
Narod, nacionalnost, nacionalizem so pojmi, ki jih je
tezko definirati, kaj sele analizirali. Vendar se je Benedicl
Anderson, ameriski zgodovinar in specialist za jugovzhodno Azijo tako uspesno 10lii Ie leme, da je knjiga
Zamisljene skupnosti (Imagined Communities) ze takoj
po izidu (leta 1983) postala standardna referenca. Avtor
spremne besede loze Vogrinc meni, da je ta knjiga z izhodiscno idejo 0 .zamisljenih skupnostih. potela uspeh
pray zunaj otjega podrocja raziskovanja sodobnega polilicnega dogajanja, in sicer v sodobnih kulturnih in medijskih sludijah.
Izhodisce Andersenove leze je, da je nacionalnost',
pray tako kot nacionalizem, kullurni artefakt posebne vrste.
Da bi oba pojma pravilno razumeli, je po aVlorjevem mnenju pOlrebno pozorno preucili, kako sta se izoblikovala, kako sta se njuna pomena s casom spreminjala in zakaj danes zahtevata lako globoko emocionalno legilimiranje.
Vendar se Anderson dobro zaveda problema ustrezne
oznacitve pojma ,narod. in predlaga naslednjo definicijo
I

2

naroda: narod je zamisljena polilicna skupnost 2. Za taksno skupnosl so, po Andersonu, znacilne naslednje predstave: omejenosc suverenosr in skupnosc
Narod je omejen, kajti ludi najvecji med njimi imajo
koncne meje za kalerimi zivijo drugi narodi. Narod je suveren, saj rojstvo pojma naroda sega v cas ko sta razsvelIjenstvo in francoska revolucija razbijala legitimnost bozjega reda in hierarhijo dinasticnega kraljestva. Zagolovilo
za na novo pridobljeno svobodo je bila suverena drtava.
Narod je skupnosc saj se ne glede na neenakosl in izkoriscanje, vedno poraja kOI globoko, horizontal no zaveznistvo. In pray to zaveznistvo je po Andersonovih besedah tisto, ki je omogocilo, da je v zadnjih dveh stoletjih
bilo toliko Ijudi pripravljeno ubijali in umirati.
Zato je Anderson posvetil osrednjo pozornost problemu, ki ga vzposlavlja nacionalizem, in sicer kako je mogoce, da predstave te komaj dvestoletne zgodovine, zmorejo povzrocali loliksne zrtve. Po odgovor se je napotil k
raziskovanju kulturnih korenin nacionalizma.

Zcl Andersona ie ndclonalnost zavest narodnosti (nillion-ness). Prevaialka knjige Alja Brglez Uranjek pravi, da ie lermine nation, nill/ona/ity, nil l/ana/ism prevajala razliCno. Zil nation,
ie denimo uporabila besedo naeiia povsod tam, kjer je Anderson poudaril polititno konstituciio n.uoda kot l amiSljene skupnosli. Drugod ie Zel iSle besedo uporabila pojem narod.
Ker abe besedi (narod. naeija) oznatuje t.l iSla vrsto za m i ~l iene skupnosti, je !emu ustrezno prevajcll<l ludi besedo nacinafiry, In slcer kot narodnoS( ali nacionalnosc.
Anderson meni, da ie n<lrod Idmi$/jen, sa; niti pripadnikf naimanjsega naroda nikdar ne spoznajo vseh svojih s(K"lanov in vend<lr vsak izmed niih v mislih nosl pre<fstavo 0 povezanosti v skupnost.
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Anderson meni, da bi bilo napacno, ce bi nacionalizem razumeli Ie v zvezi s politicnimi ideologijami. Nacionalizem moramo razumeti predvsem v zvezi z velikimi kulturnimi sistemi iz casa pred njim, kot sta religijske
skupnosti in dinasticna kraljestva, iz katerih (kot tudi proti njim) je nastal.
Kljub nespornim povezavam pa Anderson svari pred
domnevo, da bi narodi kot zamisljene skupnosti nastali
na rusevinah religijskih skupnosti in dinasticnih kraljestev.
Med propadanjem svetih skupnosti, jezikov in vladarskih
his, so se dogajale temeljne spremembe v nacinu umevanja sveta. Pray te spremembe, so bolj kot kaj drugega povzrocale, da si je bilo mogoce 'misliti« narod. Bistveni
spremembi v nacinu umevanja sveta sta bili, poleg razvoja posvetnih znanosti, njena posledica, in sicer razvoj romana in casopisa.
Razvoj tiska kot blaga splosne potrosnje je po Andersonovem mnenju kljuc do oblikovanja povsem novega
pogleda na svet. Revolucionarni vzpon domacih jezikov
so poleg kapitalizma podprli se trije dejavniki, med katerimi sta dva neposredno prispevala k nastanku nacionalne zavesti. Prvi je sprememba pomena latinscine in je po
avtorjevem mnenju najmanj pomemben 3
Drugi razlog je bil vpliv reformacije, ki pa je hkrati velik del svojega uspeha dolgovala pray tiskarskemu kapitalizmu. Pred tiskom je Rim z lahkoto zmagal v slehernem
boju proti herezijam v lahodni Evropi. Luther je bil
osrednja figura te preobrazbe, saj je med leti 1520 in
1540 v nemscini izslo trikrat vee knjig kot med letoma
1500 in 1520. Luther je pokazal pot4 , ki so ji sledili
mnogi, ter tako zacel veliko versko propagandno vojno, ki
se je v naslednjem stoletju razdivjala cez Evropo. Protestantizem je bil v vedno boljsem polotaju - pray zato, ker
je znal izrabiti vse obsetnejsi kapitalisticni trg tiska v domacih jezikih. lveza med protestantizmom in tiskarskim
kapitalizmom je oblikovala obsetno novo bralno javnost,
ki se je rekrutirala iz vrst trgovcev in tensk.
Tretji razlog je bila pocasna in geografsko neenotna
rast posameznih domacih jezikov kot orodij upravne centralizacije. Ob tern velja bralca spomniti, da univerzalna raba latinscine v srednjeveski zahodni Evropi nikoli ni imela

za sabo tudi univerzalnega politicnega sistema. Po propadu rimskega cesarstva je bila zahodna Evropa tako razdrobljena, da si noben vladar ni mogel prilastiti latinscine
za sarno svoj drtavni jezik. Anderson meni, da je oblikovanje domacih jezikov zaradi upravnih namenov prehitelo
tako tisk kot tudi verske prevrate v 16. stoletju. Vzpon domacih jezikov na polotaj jezika oblasti je povsod po svoje prispeval k propadu zamisljene skupnosti krscanstva.
Tiskani domaci jeziki so postavljali temelje nacionalne
zavesti na tri razlicne nacine. Najprej so ustvarili poe notena polja izmenjave in komunikacije. Bralci, ki so bili povezani skozi tisk, 'so v svoji posvetni, posamezni, vidni nevidnosti oblikovali zarodek nacionalno zamisljene
skupnostk Nato je tiskarski kapitalizem dodelil jeziku novo trdnost, kar je scasoma pripomoglo k nastanku tiste
podobe starodavnosti, ki je kljucni del subjektivne predstave 0 narodu. Nazadnje je tiskarski kapitalizem oblikoval
jezike oblasti, ki so bili drugacni od nekdanjih upravnih
domacih jezikov. Visoka nemscina, ,kraljevska anglesCina,
sta se povzpeli na nov politicno-kulturni polotaj.
Andersonova knjiga je skoraj v celoti posvecena razlagam procesov, ki so povzrocili zamisljanje nacije. Potem,
ko so nacije te bile zamisljene, pa so jih oblikovali, prilagajali in preoblikovali. lato se Anderson v sklepnem delu svoje knjige posveti analizi patriotizma in rasizma.
Sanje 0 rasizmu izhajajo iz ideologije razreda, ne iz
ideologije naroda; zlasti iz pretenzij po botanskem poreklu vladarjev, oziroma za neomadetevano plemenitost pri
aristokracijah. Pray tako ne zbuja nobenega zacudenja
dejstvo, da se rasizem in antisemitizem ne manifestirata
zunaj nacionalnih meja, marvec znotraj njih. Bolj kot vojne na tujem oba pojava opravicujeta represijo in gospostvo doma s Kolonialni rasizem pa je bil vodilna prvina
koncepcije »imperija«, ki je poskusala zdrutiti dinasticno
legitimnost in nacionalno skupnost. Anderson pravi, da
je bil v veliki skusnjavi, da bi dokazal, da je obstoj poznih kolonialnih imperijev rabil za podporo trdnjavam domace aristokracije. Po njegovem mnenju so kolonialni
imperiji na globalnem, modernem prizoriscu potrjevali
stare koncepcije privilegijev in moci.

Goranka KreaCiC
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Humanisti so si prizadevali za oiivitev knfjtevnosti predk~tanske antike. Ked evropsko imeligenco so zanesli nov pogled na zahtevne slogovne dosetke. Odslej so zateli pisati v ciceronovski latinScini, ki je zaradi sloga prevzela elOtelicno nota. To ie bilo ravno nasprotno od latin~tine v srednjem veku, ki ni bila nedostopna po slogu ali vsebini, ampak zato,

ker je bila pisana, lorej zaradi svojega statusa teksta. Sedaj pa ie postala nedosropna zaradi tistega, kar ie pisala, zaradi jezika samega.
Med leti [522 in 1546 se ie pojayilo 430 izdaj njegoyih preyodoy Biblije. Anderson prayi, da je bi! Luther prvi aytor, cigar ime je prodajalo knji8e.
sAYlor knjige omenia y opombi, da dejstvo, da so bili Judie y Soyjetski zvezi diskriminirani, ni hila ovira za medsebojno sodeloyanje in spoStoyanje med Bretnjeyom in Kissingerjem .
4
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NAROCILNICA
ZGODOVINA
51.

izv.

Cena

Naslov publikacije

SIT

€'

Danijela Trskan idr.:
Evropsko gospodarstvo v 18. stoletju in za~etki moderne industrializacije v Angliji
(Zbirka Modeli poucevanja in u~enja)

4.600

19,20

Bozidar Mrevlje:
Evropa in slovenske dezele v obdobju 1815 - 1848
(Zbirka Modeli poucevanja in ucenja)

2.300

9,60

3.500

14,61

Marjan Drnovsek, Vilma Brodnik:
Mnozicno izseljevanje Siovencev v lOA - prirocnik
(Zbirka Modeli poucevanja in ucenja)

3.800

15,86

Marjan Drnovsek:
Mnozicno izseljevanje Siovencev v ZDA - videokaseta
(Zbirka Modeli poucevanja in ucenja)

7400

30,88

4.750

19,82

Vilma Brodnik idr.:
Kako do bolj kakovostnega manja zgodovine
Zbirka nalog in primerov (Zbirka K novi kulturi pouka)

4.600

19,20

Pavia Karba:
Zgodovina v soli v 21. stoletju - vse zivljenje uporabna popotnica
(Zbirka Modeli poucevanja in ucenja)

4.600

19,20

750

3,13

550
8.500

2,30
35,47

R. Stradling:
Poucevanje evropske zgodovine 20. stoletja

Daniela Trskan:
Sodobno pisno preverjanje in ocenjevanje manja pri zgodovini
v srednji soli na izbranih temah 20. stoletja
(Zbirka Modeli poucevanja in ucenja)

Zgodovina - ucni nacrt za devetletno

OS - skupni

Umetnostna zgodovina - ucni naCrl za devetletno
Revija Zgodovina v soli
letna narocnina za 4 stevilke

predmet

OS - izbirni

predmet

Preracun po parirernem recaiu lEUR - 239,640 SIT

Naslov narocnika: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
naziv narocnika:
kraj:

ulica:

postna stevilka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
datum: _ _ _ _ _ _ _ __ __

tJlI·I,I.lilll,.• •j""
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zig:

podpis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Cr

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

(
(

I. obseg elankov 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 povzetki vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvleckom, sinopsisom v
obsegu do 200 znakov;
4. vasi prispevki naj bodo tudi ustrezno citirani v skladu s Siovenskim pravopisom (1994, str. 222), npr.:
Literatura:
Simoniti, V. 1990: Turki so v deieli Ie. Mohorjeva druiba. Celje.
Dular, A 1998: Obrtni dom v Metliki. V: Zgodovinski casopis. Ljubljana.

SI.

3.

Viri:
Zgodovinski arhiv Ljubljana, UU, Rokopisne knjige 117. Cod. 111/ 72 in Cod. 111173.
Zgodovinski arhiv Ljubljana, UU, Reg. I, 2211, fascikel 2060, 64 Vojna.
Navajanje opomb:
Opombe lahko navajate med besedilom, npr.:
Nevarnost vnovicnega vpada pa v tern letu se ni minila. 8. maja je Ferdinand pisal v Ljubljano, da je vnovic prislo vee
obvestil, ki govorijo 0 moinem velikem turskem vpadu, razdeljenem v vee krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in Stajersko. (Simoniti, str. 119). Na koncu elanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu.
AI i pod erto:
clanek:
I. E. Dolenc, Siovenska kulturna politika v prvi Jugoslavijji, V: Zgodovina v soli, Ljubljana 1998, Sl. I, 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. clanke in prispevke lahko opremite tudi s shemami, zemljevidi, barvnimi in crno-belimi fotografijami, diapozitivi

(
6.

(

Z
8.

(
9.
10.
II.
12.

13.
14.

ipd., slikovno gradivo ustrezno ostevileite, med besedilom prispevka pa oznacite, kje naj se natisne, dopisite pa
tudi besedilo, ki naj se natisne k slikovnemu gradivu; dodatno gradivo je lahko v obsegu do tri enote na
prispevek;
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 poroeilih in ocenah razliene literature in didakticnih gradiv s podrocja solstva v naslovu navedite ime in priimek avtorja obravnavane publikacije oz. didakticnega grad iva, toeen naslov publikacije oz. didaktienega grad iva,
zaloibo, kraj in leta 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, zaloinika in kraj ter leta izdaje;
vse prispele elanke recenzirajo ciani uredniskega odbora, odgovorni urednik pa je zadoien, da avtorje obvesti,
ali so clanki ustrezni za objavo ali zavrnjeni;
elankov, prispevkov in nenaroeenega gradiva ne vracamo;
prispevke posljite na disketi z oznaeenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu;
besedilo na disketi in izpisu na zaeetku opremite s Prijavnico prispevka za objavo v reviji, ki jo dobite na naslovu
http://www.zrss.si/defaull.asp?link=predmet&tip=6&pID= 3 4&rID=4 20 ali
http://www.zrss.si /de fa uIua 10zba.asp?1 i nk= predstavitev&a = 3;
dodatno gradivo in diskete priloiite v posebno kuverto;
za pravilnost navedb v prispevkih odgovarjajo avtorji sami;

i.)
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Zbirka Modeli pODcevanja
in Dcenja
Zbirka Modeli poucevanja in ucenja
ISBN: 961-234-525-2, 122 str.,
4.600,00 SIT ( 19,20 €)

V vodniku za ucitelje zgodovine v osnovni
soli avtorica izcrpno prikazuje razvojni
proces pouka zgodovine, pri katerem se
dejavnosti prenasajo z ucitelja na ucence,
in spreminjanje pojmovanja manja,
poucevanja in ucenja v ucnem procesu.

Ponudbo zalozbe Zavoda RS za solstvo si

Primerja metodicno usmeritev pouka

lahko ogledate na nasih spletnih straneh

zgodovine v tujini in pri nas.

http://www.zrss.si/; predstavljamo prirocnike

V knjigi so predstavljeni primeri izvedbe

za ucitelje po posamemih zbirkah

didakticnih enot, opisni kriteriji za

(Modeli poucevanja in ucenja, Modeli

ocenjevanje manja, sodobne metode

delovanja, K novi kulturi pouka), strokovne

pouka zgodovine, nacrtovanje, samorefieksija

revije, zbornike, ucne nacrte za devetletno

in didakticna analiza. Delo sklene bogat

osnovno solo, ucna grad iva za ucence idr.

semam strokovne literature.
Vodnik naj bi pomagal spodbuditi ucitelje
k smelim korakom v kakovostno
vsezivljenjsko ucenje zgodovine.

Narocanje:
- po posti: Zavod RS za solstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
- po faksu: 01/3005 199
- po elektronski posti: za lozba@zrss.si
- na spletni strani http://www.zrss.si/
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