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jubile ji – a nni v er sa r ie s
70 let prof. dr. Zinke Zorko

Zaslužna profesorica Univerze v Mariboru dr. Zinka Zorko, izredna članica
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, praznuje letos sedemdeseti življenjski jubilej. Ugledna znanstvenica sodi v generacijo slovenskih slavistov, ki je po
Ramovšu, Logarju in Riglerju utrdila temelje slovenske dialektologije.
Rodila se je 24. februarja 1936 na Spodnji Kapli na Kozjaku. Maturirala je
na Drugi gimnaziji v Mariboru, slavistiko pa študirala na Filozofski fakulteti
v Ljubljani, kjer je leta 1961 diplomirala. Deset let je poučevala slovenščino na
Šolskem centru na Ravnah na Koroškem in ruščino na ravenski gimnaziji. Profesorska pot jo je nato vodila v Maribor, na tedanjo Pedagoško akademijo, kjer
se je leta 1971 zaposlila kot asistentka za slovenski jezik in na svoji poklicni poti
odločilno prispevala k ustanavljanju visokošolskega študija slovenistike v Mari-
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boru. Ob napornem pedagoškem delu je pod mentorstvom akademika prof. dr.
Tineta Logarja leta 1977 magistrirala s temo Koroški govori na severnem Pohorju
zahodno od Ruš do Vuzenice, leta 1986 pa si je z uspešnim zagovorom doktorske
disertacije z naslovom Koroški govori Dravskega obmejnega hribovja od Ojstrice
do Duha na Ostrem vrhu pridobila naslov doktorice jezikoslovnih znanosti. Leta
1986 je postala docentka za slovenski jezik, leta 1991 izredna, 1996 pa redna
profesorica za dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika. Zaradi njenih razi
skovalnih dosežkov jo je Slovenska akademija znanosti in umetnosti leta 2003
izvolila za izredno članico razreda za filološke in literarne vede, po upokojitvi
istega leta pa je dobila tudi priznanje z nazivom zaslužne profesorice Univerze
v Mariboru.
Znanstvenoraziskovalno delo prof. dr. Zinke Zorko je usmerjeno predvsem v
raziskovanje koroških, štajerskih in panonskih narečij, ki jim je doslej posvetila
več kot 80 razprav, objavljenih v mednarodno priznanih revijah in zbornikih
doma in v tujini ter v dveh monografijah. V prvi z naslovom Narečna podoba
Dravske doline (1995) je objavila izsledke obsežnih dialektoloških raziskav koroškega vokalizma, konzonantizma in morfologije na severnem Pohorju od Ruš
do Vuzenice in v Dravskem obmejnem hribovju od Ojstrice nad Dravogradom
do Duha na Ostrem vrhu. Z natančno analizo in sintezo zbranega gradiva je
dokazala, da sega temeljni vzhodnokoroški podjunski samoglasniški sestav na
vzhodu v Dravsko dolino vse do Fale in Ruš.
Prva je natančno jezikovno osvetlila severnoštajerske govore na Kozjaku in
Pohorju ter ugotovila, da kozjaški govor, kakor se govori v ozkem pasu na levem
bregu Drave od Selnice do Kamnice, pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu sega proti
severu na Veliki Boč vse do slovensko-nemške jezikovne meje pri Lučanah v Avstriji in da že severno od Maribora pri Urbanu in Rošpohu prehaja v panonsko
slovenskogoriško narečje, torej zahodneje, kot je to označeno na Logar-Riglerjevi
Karti slovenskih narečij. Z izčrpno in podrobno glasoslovno in oblikoslovno,
večkrat tudi skladenjsko analizo severnoštajerskih govorov na Pohorju (ruškega,
hoškega, framskega, kopivniškega, miklavškega in oplotniškega) je dokazala, da
Pohorje narečno ni enotno. Zahodno od Smolnika pri Rušah se govori koroško
severnopohorsko-remšniško narečje, vzhodno od Ruš do Hoč se govorijo severni
pohorski, od Hoč do Šmartnega na Pohorju pa vzhodni pohorski govori, ki jih z
južnimi pohorskimi govori s središčem v Slovenski Bistrici in Oplotnici družijo
skupni starejši samoglasniški razvoji, medtem ko so mlajši glasoslovni razvoji
potekali časovno različno.
Študije o haloškem narečju, posameznih prleških govorih in prekmurščini
so zbrane v njeni drugi znanstveni monografiji z naslovom Haloško narečje in
druge dialektološke študije (1998). Gre za prvo celostno predstavitev vzhodnih,
srednjih in zahodnih haloških govorov v zgodovini slovenske dialektologije, s
katero je potrdila tudi Logar-Riglerjevo uvrstitev tega narečja v panonsko narečno skupino. Prleškemu narečju na vzhodu in zahodu Prlekije je posvetila
razprave o govoru v Radomerščaku, na Gomili pri Kogu in v Bišu, mednarečna
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prepletanja slovenskogoriškega in prekmurskega narečja pa je osvetlila v razpravi
o žetinskem govoru v Radgonskem kotu v Avstriji.
Prof. dr. Zinka Zorko že več kot dvajset let sistematično in poglobljeno ra
ziskuje arhaično prekmursko goričko podnarečje v Porabju na Madžarskem, ki
je bilo v preteklosti premalo raziskano, zapostavljeno in izpostavljeno močni
madžarizaciji. Njene obsežne in natančne terenske raziskave v dolini reke Rabe
kažejo, da se je slovensko narečje ohranilo v devetih vaseh med slovensko državno mejo in Monoštrom. Njegovo slovnično podobo je predstavila v več razpravah. Ugotovila je, da prekmursko narečje v Porabju ob gornjeseniškem govoru,
katerega fonološki sistem je opisal prof. dr. Tine Logar, sestavlja še števanovski
govor, ki se od gornjeseniškega razlikuje zlasti v samoglasniškem in soglasniškem
sestavu, medtem ko so oblikospreminjevalni in oblikotvorni vzorci v obeh porabskih govorih razvojno enaki.
Jubilantka si neizmerno prizadeva, da slovenščina v Slovenskem Porabju ne
bi zamrla. Od leta 1972 sodeluje pri strokovnem izpopolnjevanju slovenskih
učiteljev iz Porabja v Sloveniji, organizirala je dva raziskovalna tabora v Porabju,
na katerih so učitelji in študentje raziskovali govore v Slovenski vesi, Sakalovcih,
Verici in Ritkarovcih ter zbirali besedje in zemljiška imena. Kot podpredsednica
Kuratorija Košičevega sklada v Budimpešti je organizirala Košičev simpozij v
Števanovcih (1994) in uredila zbornik Košič in njegov čas. Ob svojih številnih
obiskih v Porabju je stkala pristne vezi z domačini, ki jih neprestano toplo spodbuja in podpira v rabi njihove materinščine, saj se zaveda, da bo to pripomoglo
k ohranitvi slovenskega jezika in slovenske nacionalne zavesti v tem prostoru.
Svoje razmišljanje o vlogi, ki jo ima pri tem časopis Porabje, je predstavila tudi v
posebni študiji, v kateri je še posebej izpostavila njegovo jezikovnoprebujevalno
vlogo.
Prav tako natančno preučuje tudi prekmursko narečje v Sloveniji, še zlasti
njegovo ravensko podnarečje; v študiji o medjezikovnih vplivih v Lendavskem
kotu je osvetlila medjezikovno prepletanje madžarščine, knjižne slovenščine in
prekmurskega narečja, v več razpravah pa je obravnavala prekmursko narečje
protistavno z današnjim nadnarečnim prekmurskim knjižnim jezikom, ki se
zlasti v Porabju goji v večini funkcijskih zvrsti in tako opravlja pomembno narodnostnoprebujevalno vlogo, le-tega pa soočila tudi s knjižno slovenščino. S
podrobno jezikovno analizo umetnostne proze v prekmurskem knjižnem jeziku
v zadnjih desetih letih je pokazala, da prekmurska narečna književnost ohranja
pisno tradicijo povezanosti s skupnimi značilnostmi glasoslovja, oblikoslovja in
leksike vseh treh prekmurskih podnarečij.
V razpravah, ki se osredinjajo na severovzhodnoštajerski narečni prostor, je
soočila koroška, štajerska in panonska narečja s slovenskim knjižnim jezikom,
opisala njihove morfološke enakosti in razlike, narečni besedni in stavčni red
ter leksikalne interference, osvetlila medjezikovne stike teh narečij ob severni
narodnostni meji z nemščino, še zlasti medjezikovna prepletanja v besedišču ter
nepretrgan samosvoj glasoslovni in oblikoslovni razvoj, in sistematično raziskala
narečno podobo mariborskega predmestja ter mestni pogovorni jezik v Mari-
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boru, nastal v prepletanju različnih glasoslovnih narečnih prvin iz primestnih
govorov na neposrednem stičišču štajerske in panonske narečne skupine.
Narečne prvine v knjižnem jeziku 19. in 20. stoletja je raziskala v delih Volkmerja, Dajnka, Košiča, Ivanocyja, Voranca, Slomška in Gomilšaka. V obsežni
študiji je po tematskih sklopih ali v obliki razlikovalnega slovarja predstavila
izbrano besedje severovzhodnih slovenskih narečij, še posebej porabskega andov
skega govora, ter ga protistavno primerjala s slovanskim, nemškim in madžarskim. Razprava o gozdarskem in lesarskem besedju v vzhodnih koroških govorih
(na Pernicah in Mlakah ter Kapli) osvetljuje zgodovino nastajanja slovenskega
besedja ter prinaša številne gozdarske, tesarske, lesarske in žagarske strokovne
izraze, posebna razprava pa še opis žage, mlina in oglenice v kozjaškem selniškem
govoru. Imenoslovno tematiko zastopajo razprave o hišnih imenih na Koroškem
in Kozjaku ter toponimih v Dravskem obmejnem hribovju.
V posebnih razpravah je osvetlila še zakonitosti daljšanja akuta v vzhodnih
koroških, severnih štajerskih in panonskih narečjih, zunanje in notranje vzroke
za nastanek slovenskih vmesnih narečjih, slovenske narečne in zahodne panonske samoglasniške sisteme ter vprašanje jata in polglasnika v zgodovinskem razvoju slovenskega jezika. Razpravljala je tudi o stanju slovenščine danes, obravnavala sodobno raziskovanje jezika, vlogo narečja pri pouku knjižnega jezika ter
pomembnost spoznavanja diahronih razsežnosti jezikovnih pojavov, pojmovanja
jezika kot hierarhično urejenega sestava ter spoznavanja zgodovinskega razvoja
kot pogoj za razumevanje sistemskih zakonitosti knjižnega jezika.
Trenutno največ raziskovalne pozornosti namenja slovenskim narečjem v stiku z neslovanskimi jeziki in hrvaščino.
Bogato znanje in modrost izkušene učiteljice odlikujeta tudi njeno pedagoško delo. Več kot tri desetletja je študentom Pedagoške fakultete (do leta 1986
Pedagoške akademije) posredovala temeljna vedenja iz slovenskega knjižnega
jezika, zgodovine slovenskega glasoslovja in oblikoslovja ter slovenske dialektologije, ki jo je od leta 1986 naprej deset let predavala tudi na Filozofski fakulteti
v Ljubljani, tedenska ciklična predavanja iz slovenskega jezika pa je imela še na
Visoki učiteljski šoli v Sombotelu na Madžarskem. Kot gostujoča profesorica je
predavala na univerzah v Gradcu, Trstu in Celovcu. Študente je znala pritegniti
z živostjo predavanj in jih navdušiti za narečjeslovje: pod njenim mentorstvom
ali somentorstvom je nastalo več kot sto diplomskih nalog, štirje magisteriji in
štirje doktorati.
Sodelovala je pri preraščanju Pedagoške akademije v Pedagoško fakulteto kot
članica republiške komisije za ocenjevanje kvalitete študijskih programov. Bila je
predsednica Slavističnega društva Maribor (1991–1995), predstojnica Oddelka
za slovanske jezike in književnosti (1986–1991) ter prodekanka za znanstvenoraziskovalno delo na Pedagoški fakulteti v Mariboru (1995–1999), od leta 1999
do 2003 pa tudi prorektorica na Univerzi v Mariboru za področje habilitacij
in knjižnično-informacijskega sistema. Bila je članica Sveta za visoko šolstvo,
predsednica Komisije za volitve pri Svetu za visoko šolstvo, predsednica Stro-
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kovnega sveta pri Uradu Republike Slovenije za slovenski jezik, članica Komisije
za jezikovno načrtovanje in jezikovno politiko pri Državnem zboru Republike
Slovenije ter članica uredniškega odbora revij Jezik in slovstvo ter Studia Slavica
Savariensia. Je članica Habilitacijske komisije Univerze v Mariboru kot predstavnica Slovenske akademije znanosti in umetnosti, častna članica Slavističnega
društva Slovenije, članica Društva prijateljev Radia Maribor, strokovne komisije
za izbor narečne popevke in komisije za izbor najboljšega radijskega napovedovalca ter častna občanka Občine Selnica ob Dravi.
Za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem ter vzgojno-izobraževalnem delu je prejela srebrno in zlato plaketo Univerze v Mariboru,
leta 1997 pa nagrado Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za življenjsko delo
na področju visokega šolstva.
Prof. dr. Zinka Zorko je svoje življenje posvetila pedagoškemu in znanstvenemu delu, ki dokazuje njeno široko in poglobljeno dialektološko razgledanost.
Z vsestransko angažiranostjo je veliko prispevala k popularizaciji in uzaveščanju
dialektološke stroke. Mnogim generacijam slavistov je znala s svojim predavateljskim darom in žarom vliti ljubezen do slovenščine, ki ji je, kot je nekoč sama zapisala, darovala in ji še daruje svoje življenje. Odkrila nam je lepote in védenje iz
bogate narečjeslovne zakladnice, za kar smo ji neizmerno hvaležni. Ostala nam
bo vzor odlične učiteljice in znanstvenice, ki jo odlikujejo delavnost, vztrajnost,
poštenost, pravičnost in skromnost, vzor človeka, iz katerega veje toplina srca.
Ob njenem jubileju ji iskreno čestitamo in želimo še veliko zdravih let, da bo
lahko s svojim delom še naprej bogatila slovensko dialektologijo.
Mihaela Koletnik
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Ob življenjskem jubileju
dr. Tilke Kren

Poglavitno sporočilo bogatega ustvarjalnega opusa doktorice Tilke Kren je
humanizem. V življenju se menjavata dobro in zlo – zlo velikokrat prevladuje in
straši s svojo silovito močjo, Tilka Kren pa ohranja zaupanje v človeka in verjame, da se mora dobro s svojo odrešujočo močjo slej ko prej spet pojaviti. Prav
njena osebnostna moč je tisto, s čimer je znala obvladovati najtežje življenjske
preizkušnje in dogodke, ki človeka preizkušajo z vprašanjem, koliko pravzaprav
sploh lahko še prenese.
Dr. Tilka (Matilda) Kren (dekliški priimek Obran) se je rodila šestega aprila
1936 v Moškanjcih pri Ptuju. Osnovno šolo je med vojno od prvega do tretjega
razreda obiskovala v Gorišnici, po osvoboditvi pa še četrti in peti razred. Leta
1955 je na ptujski gimnaziji opravila maturo. 1960 je na Filozofski fakulteti v
Ljubljani diplomirala iz psihologije in umetnostne zgodovine. Poleg vednosti
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o človeku in njegovi osebnosti si je pridobila tudi široko znanje o umetnosti in
razumevanju človekove ustvarjalnosti.
Štiri leta je bila zaposlena na Centru za socialno delo in nato deset let v
Vzgojni posvetovalnici. Leta 1977 je opravila specializacijo iz klinične psihologije. Obiskovala je tečaj iz bioenergetike, dva semestra študija transakcijske
analize in štiri semestre gestaltpsihologije. Leta 1989 je na Filozofski fakulteti v
Ljubljani doktorirala z disertacijo Oblikovanje temeljne osebnostne usmerjenosti
pri skupini adolescentov.
Ukvarjala se je tudi z družbeno dejavnostjo: bila je članica sveta za socialno
varstvo in sveta za izobraževanje, poslanka, članica predsedstva Zveze prijateljev
mladine, članica več društev, in sicer: psihološkega, psihiatričnega in pedagoškega.
Prvo področje delovanja dr. Tilke Kren je znanstvenoraziskovalno delo. Svojo
vedoželjnost, raziskovalni duh in željo po odkrivanju novega in prodiranja v neznane globine človekove duševnosti je oblikovala v znanstveni sistem, v katerem
prevladuje humanistična psihologija; le-ta predpostavlja, da je človeška narava
po evoluciji usmerjena v samouresničitev, rast in razvoj osebnosti, uresničevanje
izbranih ciljev, spontanega razvoja interesov ter ljubezni do sebe in drugih. V
šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja se je pojavila v Ameriki in je
pomenila tako imenovano tretjo smer v psihologiji (prva je bila Freudova psihoanaliza, druga pa Watsonov behaviorizem). Humanistična psihologija poudarja
pomen kulturnega okolja.
Leta 1969 se je dr. Tilka Kren s prof. dr. Milanom Divjakom lotila raziskave
o vzorih in idolih naše mladine. Ugotavljala sta, da podobe mladine ni mogoče
ujeti v okvir, njenega bistva se ne da stlačiti v znanstvene formule in njenega življenja ni moč kar tako razporediti v stroga pravila. Prepričana sta bila, da mladi
človek ni vedno takšen, kakršen se kaže na zunaj, ni zgolj neroden, brezbrižen,
malomaren in robat, temveč je tudi delaven, vedoželjen in globoko čuteč. O vzorih sta govorila tedaj, kadar mladi človek posnema vedenje, nazore, misli, navade
in čustva konkretne osebe; ideali so določene vrednote, ki jih ti vzori pomenijo,
tako rekoč njihove najboljše lastnosti; idoli pa so pogosto zoženi na zunanji blišč
kake osebe, blišč, ki ga je mogoče zaznati s čutili, ni pa moč občutiti človekovih
notranjih vrlin, ker jih kratko malo sploh ni. Avtorica in avtor sta poudarila, da
je zgled eno od najbolj učinkovitih vzgojnih sredstev. Premišljevala sta o splošnih
vrednotah, kot so: poštenost, stanoviten značaj, pomoč sočloveku, razumevanje
med ljudmi in življenje brez vojne. Poštenost sta vsebinsko opredelila kot sklad
nost med besedami in dejanji.
Pisala sta o tem, da so mladi revolucionarni in hočejo spreminjati družbo.
Zanimivo je, da sta droge uvrstila med nesmiselno uporništvo. Zapisala sta, da
ima družba tako mladino, kakršno je vzgojila, vzgoja pa je prav takšna, kakršna
je družba. Krožnost tega sklepanja je samo navidezna. Pomembna je bila njuna
ugotovitev, da imajo otroci najraje take starše, ki jim poklanjajo svoj čas. V
analizi vzorov in idolov naše mladine je veliko sestavin, ki jih čas zlepa ne bo
pokopal.
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Dr. Tilka Kren in prof. dr. Milan Divjak sta bila kritična tako do kapitalizma
kot do socializma. Mladi ljudje so že tedaj med absolutne vrednote uvrščali svet
brez eksplozij, v zadnjih letih pa je to na mnogih koncih sveta postala vsakdanjost. Danes se je med mladimi zmanjšalo zaupanje v prihodnost, ki je bilo za
tedanje generacije zelo pomembno, tudi ljubezen do domovine je kljub samostojni Sloveniji v sodobnem času bolj redka vrednota.
Dr. Tilka Kren je večkrat zapisala, da se vzgoja za inovativnost začenja že v
zgodnjem otroštvu. V tem času pa se po njenem mnenju začnejo tudi korenine
človeške destruktivnosti, in to v ozračju strahu in anksioznosti, ki vladata v družini. Ljudje so obremenjeni s predsodki ter premalo zaupajo v zdravje in modrost
človeške narave. Psihologinja je poudarjala pomen naravne spontanosti, svobode,
iskrivosti, iskanja, tveganja in poguma. Zaupala je v samosvoje upornike in
upornice, iniciativne posebneže in pogumne preizkuševalce drugačnosti.
Temeljito se je lotila analize življenjskih razmer mladostnic in mladostnikov
ter odgovorila na vprašanje, zakaj je prehod iz otroškega načela užitka v odraslo
načelo nujnosti in realnosti tako zelo težak. Nekatere mlade osebnosti se zlomijo
že v prvih letih življenja ter obupajo nad sabo in drugimi v najlepših letih. Zlom
jaza v adolescenci je le člen v razvoju zasilnih oblik ravnotežja, zbirka idealnih
jazov, s katerimi se realni jaz brani pred nevarnostmi v življenjskem okolju. Če
je človek v otroštvu doživel preveč razočaranj, je doba mladostništva vendarle
ponovna priložnost, poudarja dr. Tilka Kren, da z lastnimi odločitvami vzame
v roke svojo usodo, spremeni navade iz preteklosti in si izbere lastne ideale, cilje,
poti in uresničitve.
Dr. Tilka Kren se je naslonila na Freudovo učenko Karen Hornay, teoretičarko, ki se je v Ameriki ukvarjala s tako imenovano neoanalizo. Prof. dr. Vlado
Sruk je prenos idej Karen Hornay, kot ga je uresničila dr. Tilka Kren, visoko
ovrednotil. Karin Hornay je analizirala brezobzirnost sodobnega sveta. Samoanalizo je pojmovala kot osvoboditev samega sebe za lastne želje in samoaktualizacijo. Oblikovala je teorijo, po kateri so odnosi med ljudmi vir razvoja in
nevrotizacije osebnosti. V ospredje je postavila moralne vrednote kulture, ovrgla
Freudov biologizem in njegova druga stališča, na primer: instinkt sproščanja,
teorijo libida, analizo preteklosti, instinkt smrti, nadjaz popolnosti, mazohizem, kompulzivno repeticijo, vzročno psihoanalizo itd., ter opredelila možnost
človekove samorealizacije kot konstruktivno in optimistično zaupanje v zdravo
človeško naravo. Našo kulturo je opisala kot izrazito narcistično: ljudje so pogosto egocentrični, zanima jih le njihova lastna varnost, zdravje in priznanje.
Ukvarjala se je z razvojnim procesom osebnosti v družini in kulturi, uveljavljala
kritičnost do tekmovalne tehnokracije, odtujenosti, strahu in ropanja našega
planeta. Dr. Tilka Kren je sprejela stališča ameriške neoanalitičarke samo za
izhodišče svojega raziskovanja, saj je samostojno oblikovala pomembno miselno
poslopje, zgrajeno interdisciplinarno, celovito in logično koherentno. Humanistično psihologijo je povezovala s sociologijo, antropologijo, etiko, ekologijo in
psihoanalizo. Dr. Tilka Kren si je pridobila ugled ene izmed najpomembnejših
slovenskih psihologinj. Kot klinična psihologinja in pomembna avtorica je uvr-
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ščena je v Mednarodno biografsko središče (International Biographical Centre)
v Cambridgeu.
Drugo področje ustvarjanja dr. Tilke Kren je pisanje novel, črtic in pesmi.
Od leta 2000 je sodelovala v več zbornikih in opozorila nase z oživljanjem spomina na slovensko življenje na kmetih. V lepem in izbranem slogu in z narečnimi
izrazi (paruč, povitica, matika, zastavjak, kupica, svatica, glaž) se je vrnila v rodne Moškanjce pri Ptuju in oživila svet iz preteklosti, poroke brez zaljubljenosti
in po dogovoru, svet trdega kmečkega dela in stroge vzgoje otrok. V spomin je
priklicala nesreče in žalost, veliko pa je opisovala tudi kmečke šege in navade.
Ljudje, med katerimi je živela, so se znali poveseliti. Vseeno pa je nadvse pretresljiv spomin na neko žensko, ki je z nasiljem sprejela nosečnost svoje hčerke,
Tilka pa se je uprla in vzkliknila: »Ne boste več tepli svojih otrok!« Morda se
je tedaj v njej zbudila želja, da bi gledala na svet in življenje drugače – s spoštovanjem do novega rojstva, svobodne izbire in poti, kakršno določi človek sam.
Odločila se je za strpnost, odprtost in ljubezen. Ohranila je, kot pravi sama,
ustvarjalno srce prleške duše. V občutenih pesmih je pisala o sanjah, ljubezni,
lepoti, veselju, žalosti in samoti.
Tretje področje njenega ustvarjalnega dela je bila terapevtska dejavnost. Dolgoletno poklicno delo s študenti in študentkami Univerze v Mariboru je bilo
uspešno in plodovito. Tilka Kren se je razdajala s toplino, razumevanjem in
spodbudno besedo. Vživljala se je v življenjski položaj mladih ljudi ter jim sočutno pomagala iskati pot in rešitve iz zapletenih življenjskih trenutkov. Z lepo
mislijo se je ohranila v spominu mnogih, ki so tedaj menili, da je njihov položaj
brezupen, Tilka Kren pa je usmerila njihov pogled k svetlobi in jim odkrila novo
upanje.
Življenje dr. Tilke Kren, ki je zelo sončna oseba, je bilo življenje lepote in
dobrote. Lepoto in dobroto je povezovala in se jima predajala ter vsakič – zmagala.
Marija Švajncer
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Posest koroškega benediktinskega
samostana Št. Pavel na Štajerskem
po urbarju iz leta 1620 in opat
Hieronim Marchstaller
Dejan Zadravec*

UDK 271.1''1620''

Dejan Zadravec: Posest koroškega benediktinskega samostana Št. Pavel na Štajerskem
po urbarju iz leta 1620 in opat Hieronim Marchstaller. Časopis za zgodovino in narodo-

pisje, Maribor 77=42(2006), 1, str. 14–35
V razpravi je predstavljena podoba gospostva Fala v 20. letih 17. stoletja na podlagi urbarja
iz leta 1620. Iz slednjega so razvidni uprava gospostva, struktura oz. status podložnikov
in razslojenost med njimi, vrsta in obseg podložnikovih obveznosti in dajatev ter pravice,
ki jih je imel samostan predvsem na levem bregu Drave. Gospostvo je bilo od svojega
nastanka v lasti koroškega benediktinskega samostana Št. Pavel in je leta 1620 po svojem
obsegu ustrezalo obsegu celotne urbarialne posesti omenjenega samostana na Štajerskem.
Ta je po gospodarski in duhovni krizi v 16. stoletju prav v tem času, predvsem po zaslugi
nadvse sposobnega in spoštovanega opata Hieronima Marchstallerja (1616–1638), doživel
t. i. drugo rojstvo.
UDC 271.1''1620''

Dejan Zadravec: The Estate of the Carinthian Benedictine Convent Št. Pavel in Styria by
the Land-register from 1620 and the Abbott Hieronim Marchstaller. Review for History

and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 1, pp. 14–35
In this treatise the likeness of the Fala manor in the 20s of the 17th century is presented
on the basis of the land-register from 1620. It is possible to discern: the menagement of
the manor, the structure and status of the serfs and their stratification, the type and extent

* Dejan Zadravec, profesor zgodovine in angleškega jezika s književnostjo, podiplomski študent zgodovine na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, zadravecdejan@yahoo.com
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of the serfs’ obligations and tributes along with the entitlements of the convent, primarily
on the left bank of the Drava river. The estate was, as of its establishment, owned by the
Carinthian Benedictine convent Št. Pavel and in 1620, by its extent it corresponed to the
magnitude of the entire land-register estate of the mentioned convent in Styria. After the
spiritual crisis in the 16th century at the time at issue in this paper it attained a new growth,
the so called second birth by merit primarily of the able and esteemed abbott Hieronim
Marchstaller (1616–1638).

Benediktinski samostan v Št. Pavlu v Labotski dolini na Koroškem, ki ga
je leta 1091 ustanovil grof Engelbert I. Spanheim, je kot večino evropskih
samostanov v 16. stoletju zajela kriza, ki
se je slednjemu poznala tako na gospodarskem kot tudi na duhovnem področju. Poglavitna vzroka za nazadovanje
sta bila dva. Na slabo gospodarsko stanje
samostana je močno vplivala splošna gospodarska kriza, ki je na prehodu iz srednjega v novi vek zajela celotno Evropo;
na slabo duhovno stanje pa že nekaj časa
trajajoča kriza katoliške Cerkve, in sicer
z najvidnejšo posledico protestantizmom,
ki se je v samostanu odražala predvsem
v slabi redovni disciplini menihov in v
postopnem zmanjšanju števila le-teh.
Omenjeno stoletje je bilo usodno za
kar nekaj samostanov, za tiste, ki so ga
preživeli, pa se je s t. i. drugim rojstvom
začelo novo življenje.1 Kot feniks iz pepela je vstal tudi šentpavelski samostan.
Za njegov preporod je zaslužen, vsekakor
eden najsposobnejših in nadvse spoštovanih opatov prve polovice 17. stoletja v
habsburških dednih deželah, Hieronim
Marchstaller.2
Hieronim Marchstaller se je rodil leta
1576 v Altdorfu na Švabskem očetu Petru,
Slika 1: Šentpavelski opat Hieronim
prefektu samostana Weingarten, in mateMarchstaller leta 16312
ri Agati Rotenheuser von Albisreuten. Že
s 13 leti je prišel v samostan Ochsenhausen, kjer je, potem ko je končal študij
na akademiji v Dilingenu leta 1600, v kratkem času postal subprior, nato prior,
nekaj časa pa je opravljal tudi službo samostanskega ekonoma in župnika v sa1
2

Jože Mlinarič, Kartuzija Žiče 1595–1782, ČZN 45(1974), št. 1, str. 107.
Beda Schroll, Hieronymus Marchstaller, Klagenfurt 1891.
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mostanski cerkvi. V Ochsenhausnu ni ostal dolgo. Zaradi razlogov, povezanih
s protestantizmom in nasledstvenim sporom na Švabskem, ga je opat Urban
poslal v samostan Št. Lambert na Štajerskem, kjer je kaj kmalu in za krajši čas
postal prior. Pomemben mejnik v življenju Hieronima Marchstallerja se omenja
16. marec 1616, ko je bil v svojem 40. letu soglasno izvoljen za opata v Št. Pavlu.
Na tem položaju je ostal do svoje smrti leta 1638.3
Omenjeni samostan je bil v tistem času gospodarsko in duhovno tako rekoč
na psu. Hieronim Marchstaller se je takoj lotil njegove obnove, in sicer je najprej
rešil problem slabe redovne discipline, saj je po njegovem prav slednja najbolj
vplivala na slabo stanje samostana. Glavni vzrok slabe discipline je videl v ravnanju s samostanskimi prihodki, ki so si jih menihi med sabo delili po deležih.
Vso lastnino je konventu vzel, jo združil z drugo samostansko lastnino in jo dal
zapisati v novo nastali urbar. Redovna disciplina je bila poslej preverjana z rednimi vizitacijami (1619, 1621, 1625), izdal pa je tudi nov samostanski statut.4
Pri reševanju slabega materialnega stanja samostana je njegova uprava temeljila predvsem na obnovi samostanskih zgradb ter povečanju obsega posesti. V
letih 1616 in 1617 sta bili obnovljeni zunanjščina in notranjščina samostanske
cerkve,5 na novo sta bila zgrajena refektorij in dormitorij,6 obsežno prenovo sta
doživela šentpavelska trška župnijska cerkev sv. Erharda in pokopališče,7 zgrajene
so bile kapele v leta 1619 kupljeni hiši v Celovcu in v gradovih Rabenstein in
Dravograd.8 Leta 1623 je bila na novo postavljena hiša v Mariboru, ki je leto prej
pogorela, prav tako hiša v Velikovcu,9 v letih 1630 in 1631 sta bila zgrajena še
špital in pristava pri Sv. Martinu v dolini potoka Granitz.10 Samostansko posest je
opat povečal leta 1629 z nakupom gospostev Rabenstein od Janeza Ulrika kneza
Eggenberga in Dravograd od krškega škofa Janeza Jakoba ter z manjšimi nakupi
posameznih kmetij in vinogradov.11 Vrednost samostanskih posesti na Koroškem
se je tako v zgolj 11 letih povečala za slabo polovico in je leta 1629 znašala 1163
imenjskih funtov.12 Prav zaradi nakupov pa je moral Hieronim Marchstaller nekatere posesti prodati. Tako je ob nakupu Rabensteina knezu Eggenbergu prodal
urada Jurij ob Pesnici in Gomilica/Gamlitz za 17.000 goldinarjev.13
Marchstallerjeva vnema in delavnost sta se močno odražali tudi izven samostanskih zidov. Dejaven je bil tako na deželni kot tudi na širši cerkveni ravni.
Po funkciji – kot šentpavelski opat – je bil stalni član koroških deželnih stanov,
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prav tam, str. 11–13.
Prav tam, str. 16–22.
Prav tam, str. 137.
Prav tam, str. 154.
Prav tam, str. 150.
Prav tam, str. 152–153.
Prav tam, str. 154, 160.
Prav tam, str. 161.
Prav tam, str. 105, 113–114 in 236.
Prav tam, str. 124.
Prav tam, str. 121.
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večkrat je bil izvoljen v odbor poverjenikov in v veliki odbor. Med leti 1630 in
1634 je opravljal službo nadzornika deželne knjižnice, bil je gradbeni mojster
oz. nadzornik pri vnovični gradnji cerkve sv. Duha v Celovcu in bil je eden od
desetih članov komisije, ki je skušala najti rešitev spora med deželnimi stanovi
in bamberškim vicedomom.14 Še več časa kot pravkar omenjene obveznosti in
službe so mu jemale tiste, povezane s cerkvenimi zadevami. Od leta 1625 do
svoje smrti je bil namreč salzburški arhidiakon dela spodnjekoroškega arhidiakonata,15 dve leti je zasedal mesto generalnega vikarja in spiritualibus et temporalibus lavantinske škofije,16 kot zaupanja vreden človek je bil s strani salzburškega
nadškofa pogosto poklican v komisije, ki so razreševale različne spore,17 dobil je
tudi naziv papeškega protonotarja itd.18

Slika 2: Benediktinski samostan Št. Pavel na Koroškem leta 165119

Po naravi je bil Hieronim Marchstaller bolj šibkega zdravja. Že leta 1620 in
nato še leta 1623 je zaradi bolezni skoraj umrl. Ponovno je nevarno zbolel leta
1637, vendar si tokrat ni več v celoti opomogel. Umrl je 25. avgusta 1638.20
14
15
16
17
18
19
20

Prav tam, str. 283–296.
Prav tam, str. 227–233.
Prav tam, str. 196.
Prav tam, str. 187.
Prav tam, str. 245.
Prav tam, str. 155.
Prav tam, str. 299–300.
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Večino šentpavelske posesti na Štajerskem je predstavljalo gospostvo Fala 21
in tudi slednjemu se je opat Hieronim Marchstaller posvetil z vso svojo vnemo.
Ker ga je prejšnji opat Vincenc leta 1589 zapisal svojemu bratu Nikolaju Lechnerju in tako
le-to ni bilo več v samostanski lasti, je Hieronim Marchstaller najprej to dejanje označil za
neveljavno in samostanu škodljivo ter ga že leto
po nastopu opatske službe spravil nazaj v last
Št. Pavla.22 Potem se je lotil obnove gospostva.
Ker je bil falski grad premajhen, ga je povečal,
nato pa dal ob njem zgraditi še čisto novo gospodarsko poslopje. Gorninsko posest gospostva
je povečal z nakupom treh vinogradov v Proseku pri Kamnici,23 urbarialno pa 8. aprila 1628
z nakupom podložnika Ivana Sime in njegove
posesti v Kamnici od Poliksene Kastner za 395
goldinarjev.24 Hieronim Marchstaller je bil tisti,
ki je 28. avgusta 1627 položil še temeljni kamen
za cerkev Marije Pomagaj v Puščavi.25
Za boljši pregled nad samostanskimi prihodSlika 3: Naslovna stran urbarja posesti
ki je novi opat kmalu po svoji umestitvi naročil
benediktinskega samostana Št. Pavel iz
prenovo urbarjev.26 Ta je potekala pod njegovim
leta 1620 (PAM, Fond gospostvo Fanadzorom, kar lepo izkazujejo njegove opombe
la, Urbar gospostva Fala 1620, fol. 1)
na določenih mestih v urbarju. Na tak način je
leta 1620 nastal urbar samostanske posesti na Štajerskem, ki pa je posestno
gledano obenem ustrezal obsegu gospostva Fala. Sestavljen je bil za čas med leti
1620 in 1629, torej za dobo desetih let.
21

22
23
24
25
26

Z zgodovino falskega gospostva se je v slovenskem zgodovinopisju doslej največ ukvarjal najvidnejši raziskovalec starejše štajerske posestne zgodovine Jože Koropec. Slednji je
v svoji magistrski nalogi z naslovom Šentpavelska posest v vzhodni Sloveniji do začetka 17.
stoletja, zagovarjani na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1967, med drugim tudi podrobneje raziskal nastanek in posestni razvoj gospostva Fala v omenjenem času. Ker se njegova
naloga časovno konča nekako na prelomu med 16. in 17. stoletjem, urbarja iz leta 1620
ni podrobneje obdelal. Njegovo drugo podrobnejše delo o tem gospostvu je monografija
Zemljiške gospoščine med Dravogradom in Mariborm do konca 16. stoletja, ki je nastala na
podlagi njegove doktorske disertacije in je bila izdana v Mariboru leta 1972. V primerjavi z
mikrozgodovinsko raziskavo falskega gospostva izpred petih let, Koropec v tej monografiji
ni postregel z obilico novih dognanj, kar je tudi povsem razumljivo, saj težišče njegovih
raziskav tokrat ni bilo usmerjeno v eno samcato gospostvo, ampak, kot že naslov pove, v
posestni razvoj vseh zemljiških gospostev med Dravogradom in Mariborom.
Beda Schroll, Hieronymus Marchstaller, Klagenfurt 1891, str. 98–99.
Prav tam, str. 113.
Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Gospostvo Fala, Urbar gospostva Fala 1620, fol. 17'
(Urbar Fala 1620); Beda Schroll, Hieronymus Marchstaller, Klagenfurt 1891, str. 112.
Beda Schroll, Hieronymus Marchstaller, Klagenfurt 1891, str. 151–154.
Beda Schroll, Hieronymus Marchstaller, Klagenfurt 1891, str. 104.
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Falsko gospostvo s sedežem na falskem gradu je imelo urbarialno posest na
obeh bregovih Drave. Na njenem levem bregu je zahodno mejo gospostva predstavljal potok Črmenica,27 vzhodna pa je segala nekako do naselja Kamnica oz.
do Kamniškega potoka. Meja gospostva na desnem dravskem bregu je na zahodu
potekala po potoku Velka, na vzhodu pa po potoku Bistrica.
Pritikline oz. pristojnosti samostana kot imetnika gospostva so v urbarju
zapisane pomanjkljivo, pa še to le za posest na levem bregu Drave. Med zapisane
spadajo pravica do ribolova, pravica do nizkega in visokega lova, grajsko pomirje
(purckhfridt) in deželsko sodišče ter del cerkvene desetine.

Slika 4: Opomba v urbarju, pod katero je opat Hieronim Marchstaller lastnoročno zapisal
datum in se podpisal (PAM, Fond gospostvo Fala, Urbar gospostva Fala 1620, fol. 201').

Pravico do ribolova v Dravi je imel samostan od Ožbalta do mejnika z viltuškim gospostvom;28 na zahodni meji gospostva, torej na potoku Črmenica, je
imel izključno pravico grof Trautmannsdorf;29 medtem ko je pravica v Šturmovem potoku (Wuedtmath) zopet pripadala samostanu.30
Kar se tiče lova, je imel samostan na področju uradov Boč in Vurmat edini
pravico tako do visokega kot do nizkega lova (hoch, roth vnndt schwarz wildpradt
vnndt reiß geiaittern). Slednjo mu je zagotavljal tudi privilegij, ki mu ga je podelil
avstrijski nadvojvoda Leopold. Ker pa samostan te pravice ni izvajal, so na tem
področju začeli loviti njegovi sosedje.31 Podložniki so imeli glede lova natančno določene obveznosti. Če so podložniki iz urada Kamnica hoteli obdržati
svoje stare pravice, so morali jeseni na lov.32 Če se lova niso udeležili, so morali

27
28
29
30
31
32

Der pach Zeherniza, …, schaidt daß gottshauß grundt vnndt poden (Urbar Fala 1620, fol.
85).
Prav tam, fol. 85.
Prav tam, fol. 85.
Prav tam, fol. 72.
Prav tam, fol. 85.
Prav tam, fol. 1'.
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podložniki iz urada Slemen v zameno dati gospostvu ali zajca ali jagnje ali par
kopunov, lahko pa so plačali kar v denarju, in sicer 15 krajcarjev.33
Pravico do sodstva je imelo gospostvo na celotni posesti na levem bregu
Drave oz. v vseh naseljih, v katerih so živeli podložniki, le na deželni cesti je
tovrstno pravico izvajalo mariborsko deželsko sodišče.34 Vsi podložniki, tudi
samostanski, ki so na deželni cesti naredili kakšno kaznivo dejanje, so morali
biti tretji dan izročeni mariborskemu deželskemu sodišču, kjer so jim sodili. Za
podložnike, živeče v Črešnjevcu, in podložne župniku v Breznu, je bilo pristojno
falsko deželsko sodišče.35
Po urbarju sodeč, si samostan ni lastil desetine na celotnem falskem gospostvu, saj je ni pobiral v uradih Kamnica, Šober, Slemen in pa v delu urada Selnica, in sicer v naseljih Selnica in Klanec. V selniškem uradu je pobiral desetino le
na območju naselja Ranhol, pa še tu ne celo. Samostanu sta tu pripadali 2/3 žitne
in vinske desetine, slednje le od štirih vinogradov, ležečih pri gozdu ob Dravi, ter
2/3 desetine od prašičkov. Ostalo tretjino je v naselju pobiral selniški župnik.36
Slednji je isto količino desetine užival še v uradih Boč in Vurmat. V uradu Boč so
bili podložniki dolžni dajati samostanu 2/3 desetine, v Vurmatu pa sta isti delež
kot selniški župnik imela še samostan in gospostvo Fala.37 Omenjene desetine
v teh dveh uradih pa samostan ni pobiral, ampak jo je dal v zakup gostilničarju
Simonu Grislu (Grießl) iz Selnice za štiri goldinarje letno.38 Kljub temu si je
samostan vseeno obdržal nek del desetine, in sicer od kokoši, saj je letno na ta
račun tam pobral po dvajset kokoši. Iste vrste desetino je samostan pobiral tudi
od podložnikov urada Ruše in Bezena, in sicer se je le-te nabralo za 39 kokoši. V
lovrenškem uradu je samostan pobiral desetino od kokoši in prašičkov ter žitno
desetino v pšenici, ržu in ovsu. Podložniki so bili letno dolžni dajati v povprečju
po eno kokoš in prašička, med pol škafa in enim pšenice in med enim škafom
ali dvema rži ter ovsa. Šestim podložnikom iz Činžata je denarna protivrednost
za prašička do preklica znašala pol manj kakor drugim.39
Od desetine je samostan tako letno dobil 234 kokoši oz. v denarni protivrednosti 11 goldinarjev, 5 šilingov in 18 denaričev; 162 prašičkov oz. 159 goldi33
34

35
36
37
38
39

Prav tam, fol. 41.
… grundt vnndt pode(n), auf welchem daß gottshauß de(n) purckhfridt pratendirt, wie auch auf
alle(n) ortte(n), wo des gottshauß guetter lige(n), der seits der Traa hat alle exces vnnd mißhandlung auß malefiz abzustrafe(n), bsteht allain Marchburg d(as) lanndtgericht auf der landtstrass,
zwische(n) der wage(n) laist, dahin alle malefiz persone(n) am dritte(n) tag muesse(n) gelüfert
werde(n) vnnd si den selbe(n) zu iustificierung annembe(n), darumbe(n) dann auch vo(n) deß
gottshauß vnderthane(n), d(aß) gericht gelt empfanges, daß gottshauß aber wege(n) deß purckhfridts gerichts haber (Prav tam, fol. 85–85').
Prav tam, fol. 70.
Prav tam, fol. 67.
Prav tam, fol. 85'.
Prav tam, fol. 72.
Dise underthone(n) zue Wyse(n) in de(m) dorf gesesse(n) dere(n) 6 diene(n) ai(n) jeder für de(n)
zehendt frischling 4 ß doch auf widerruefen (Prav tam, fol. 201').
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narjev; 137 škafov in korec pšenice; 218 ½ škafov in korec rži; 257 ½ škafov in
korec ovsa ter povrh še štiri goldinarje od zakupnika Simona Grisla.
Tabela 1: Desetina v uradu Lovrenc leta 1620
Naselje

Pšenica
škaf
korec

Rž

Oves
škaf korec

Podložniki

Kokoš

Prašiček

Spodnji Smolnik

13

13

13

11

18 ½

Zgornji Smolnik

11

8

12

8½

12 ½

14

Činžat

14

14

15

13 ½

19 ½

20

škaf

korec

21 ½

Ruta

15

13

14

16

23 ½

24

Kumen

17

16

17

14

26 ½

28

Lehen

42

29

30

21 ½

41

51 ½

Kapelerji

4

4

4

3½

5

7½

Rdeči Breg

23

23

22

19

27

32

Ruestat, Recenjak, Desch

20

19

19

17

24

33 ½

Hudi Kot

17

16

16

13

1

21

1

25 ½

1

Skupaj

176

155

162

137

1

218 ½

1

257 ½

1

Uprava gospostva je bila organizirana hierarhično, tako kot na večini drugih
gospostev na Štajerskem. Zaradi slabih izkušenj samostana s svetnimi upravitelji
v preteklosti, posebej z Nikolajem Lechnerjem, najvišje stopnje uprave v tem času
niso več izvajali le-ti, ampak jo je opat Hieronim Marchstaller podelil nekaterim
šentpavelskim menihom. Njihov sedež je bil na falskem gradu. Prvi je upraviteljsko službo nastopil pater Janez Pferinger leta 1616 in jo opravljal do svoje smrti
novembra 1621.40 Slednjemu je bil zaradi slabega zdravja zadnji dve leti v pomoč
v Mariboru rojeni pater Engelbert Storch, ki je bil obenem še vikar v župniji
Brezno. Ta je po Pferingerjevi smrti prevzel službo falskega upravitelja in je na
tem mestu ostal do leta 1629. Tudi Storch je zadnji dve leti imel pomočnika,
in sicer patra Benedikta Müllerja.41 Seveda pa do omenjene zamenjave svetnih
upraviteljev s samostanskimi ni prišlo samo zaradi večje varnosti, ampak tudi
zaradi ekonomskih razlogov. Visoki letni dohodki svetnih upraviteljev, že znani
Lechner je bil obtožen, da je letno pridobil 1560 goldinarjev, so tako lahko skoraj v celoti ostali samostanu. Gospodarsko pomembno službo, ki je bila v ozki
zvezi z upraviteljevo, je opravljal gospoščinski ekonom. Po letu 1623 je to službo
opravljal pater Simon Semelrock.42
Nižjo upravno službo na gospostvu, tj. tisto, ki se je v prvi vrsti ukvarjala z zadevami podložnikov, so izvajali uradniki po posameznih uradih. Ti so predvsem
skrbeli, da so podložniki plačevali davke in oddajali dajatve ter redno opravljali
tlako. Bili so iz vrst podložnikov ter si med seboj po materialnem statusu zelo
različni. Tako je imel šobrski uradnik Presner kar pet kmetij, uradnik na Boču
40
41
42

Beda Schroll, Hieronymus Marchstaller, Klagenfurt 1891, str. 33.
Prav tam, str. 36.
Prav tam, str. 32.
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pa le polovično hubo. Za opravljanje službe so bili vsi uradniki oproščeni plačila
nekaterih dajatev, in sicer činža ter počastitve od ene gospodarske enote, morali
pa so plačevati deželni davek.43 Največ ugodnosti je užival lovrenški uradnik.
Slednji je bil zaradi več truda, ki ga je moral vložiti v svojo službo, pač zaradi
oddaljenosti urada, poleg činža in počastitve oproščen še žitne desetine in pa deželnega davka.44 Vse skupaj je te vrste upravo izvajalo osem uradnikov. V uradu
Kamnica jo je med leti 1623 in 1629 opravljal Egidij Tratner, v uradu Šober med
1623 in 1629 Marko Presner, v Slemenu med 1623 in 1625 Marks Mališer in
med 1626 in 1629 Jurij Gorjup, mesto uradnika na Boču je zasedal med 1623 in
1629 Peter Lipnik, v Vurmatu med 1623 in 1629 Jernej Gril, uradnika v Rušah
in Bezeni sta bila Gašper Rep med 1623 in 1625 ter Urban Šuster med 1626 in
1629, službo lovrenškega uradnika pa je imel med leti 1624 in 1629 podložnik
Jurij Rupič iz Recenjaka.45 Kot kaže, so vsi uradniki v uradih prvič nastopili to
službo leta 1623.
Urad Lovrenc, ki je zajemal kar malodane 47 % vseh podložnikov, je bil po
številu slednjih daleč največji, zato so Juriju Rupiču pri opravljanju uradniških
nalog pomagali še neke vrste nižji uradniki, imenovani rottenmeister. Ti so delovali v posameznih naseljih in so bili oproščeni počastitve in dajatve desetinskega
prašička.46 V naselju Spodnji Smolnik je bil leta 1623 ter v letih 1628–1629
rottenmeister Klemen, v Zgornjem Smolniku med 1628 in 1629 Ožbalt Klobučar, v Činžatu med 1623 in 1626 ter 1629 Martin Čerče, v Ruti in v Rdečem
Bregu od 1623 do 1626 in 1629 Jakob Pavlič, v Kumnu leta 1623 in 1625–1629
Jurij Terniackh, v Lehnu 1623–1629 Boštjan Razbornik in v naselju Hudi Kot
med 1623 in 1629 Mihael Khrippe.47 Podložniki so opravljali še nekatere druge
službe na gospostvu, zavoljo katerih so bili prav tako upravičeni do določenih
olajšav v svojih obveznostih do gospostva. Lovski mojster je bil tako oproščen
plačila desetinskega prašička in prašička od male pravde, lovci, katerih ena od
obveznosti je bila vzdrževanje lovskih psov, pa počastitve in desetine od ovsa.
Podobno se je godilo podložnikom, zaposlenim v gozdu. Gozdni mojster je bil
oproščen plačila počastitve in male pravde, gozdarji pa počastitve.48
Po urbarju sodeč samostan ni imel veliko dominikalne posesti na Štajerskem.
V slednjo sta vsekakor spadala dvor v Mariboru, za katerega bi moral samostan
43

44
45
46
47
48

Zu merckh, d(aß) der ambtma(n) zu Gambß, zu Zelnitz, Wuedtmadt, Walz, Schober, Fuerst,
wie auch zu Räest, Hollern, befreut sindt vo(n) ihrer zinsung, vo(n) ainem ihre(n) guett, wie
auch die ehrung, die landt steuer aber muesse(n) sie bezale(n) (Urbar Fala 1620, fol. 11'). Ta
zapis se ne ujema z zapisi v urbarju, kjer so zapisane podložniške dajatve, saj je iz slednjih
razvidno, da uradniki niso plačevali, ne samo od ene, ampak od vseh gospodarskih enot, ki
so jih imeli, nobenih dajatev.
Der ambtma(n) bey st. Lorenze(n) weg weittleufigkhait des selbig ambts, ist befreuet sambt dem
zinß, vnndt zehendt traydt (Prav tam, fol. 12).
Prav tam, fol. 14', 35', 45', 46', 81', 91'–92, 122', 128', 324.
Prav tam, fol. 12.
Prav tam, fol. 166, 180'–181, 202', 231, 278, 289, 343.
Prav tam, fol. 12.
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mestu Maribor letno plačevati pet goldinarjev, vendar je bila zaradi nekega privilegija ta vsota znižana na vsega 40 krajcarjev, in pa dvor v Pesnici, ki je stal nad
kamnitim mostom čez potok Pesnico ter pod posestjo Simona Temeta.49 Novo
pristavo je imel samostan v Fali v bližini gradu. Njena posest se je v drugem desetletju 17. stoletja povečala dvakrat, in to na račun urbarialne posesti. Najprej
leta 1624 za posest Gregorja Dißounigkha iz Činžata,50 nato pa še za travnik, ki je
bil do takrat v uporabi podložnika Lipuša iz Kurje vasi.51 Podobno se je zgodilo
s hišo in sadovnjakom (pambgarten) Jurija Khainpergerja iz Kamnice, le da je
bila njegova posest vključena v viničarijo (weinzerlei).52 Na levem bregu Drave
so večino dominikalne posesti morali predstavljati prav vinogradi. To dokazuje
dajatev košare gnoja, ki so jo morali dajati nekateri podložniki iz uradov Sevnica
ter Boč kot del male pravde, namenjene najverjetneje za gnojenje vinogradov, in
pa tlaka v vinogradih, za katere redno opravljanje je bil zadolžen že omenjeni
uradnik Egidij Tratner iz Kamnice.53
Urbarialno oz. podložniško posest je leta 1620 obdelovalo 377 podložnikov,
živečih v osmih uradih.
Tabela 2: Število podložnikov gospostva Fala po uradih v letih 1620–1629
Urad
Podložniki

Kamnica

Šober

Slemen

28

22

19

+ 1 od
1628

Selnica

Boč

Vurmat

Ruše in

Bezena

Lovrenc

29

21

24

34

24

176

+ 1 od
1630

Tabela 3: Število podložnikov gospostva Fala po naseljih v uradu Lovrenc v letih 1620–1629
Naselje
Podložniki

Spodnji
Smolnik

Zgornji
Smolnik

Činžat

Ruta

Kumen

Lehen

Rdeči
Breg

Ruestat,
Recenjak,
Desch

Hudi Kot

13

11

14

15

17

42

24

22

18

Poleg pravkar omenjenih podložnikov so imeli do falskega gospostva obveznosti še nekateri drugi, in sicer 16 podložnikov iz naselja Črešnjevec ob Dravi,
podložnih župniku v Breznu. Ti so letno dajali vsak po eno kokoš. Še več je
dajal njihov župan. Ta je letno iz svoje uprave odtegnil pet goldinarjev in 80
denaričev činža, šest denaričev naselnine ter 160 denaričev izredne tlačne obveze.54 Visoke obveznosti sta plačevala tudi župnika v Breznu in na Remšniku.
Slednja sta bila samostanu oz. opatu kot lastniku nadarbinske pravice dolžna
letno plačevati najemnino (absent gelt). Ta je župnika na Remšniku stala pet
49
50
51
52
53
54

Prav tam, fol. 12'.
Prav tam, fol. 199'.
Prav tam, fol. 220'.
Prav tam, fol. 15'.
Prav tam, fol. 14'.
Prav tam, fol. 69'.
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goldinarjev, brezenskega pa kar štirikrat toliko. Ob tem je ta moral plačevati še
deset goldinarjev deželnega davka za pristavo (mayrgrundt). Deželne davke sta
oba župnika poravnavala različno. Remšniški neposredno deželi oz. glavnemu
blagajniku, brezenski pa preko samostana.55
Posebne vrste samostanski podložniki v lovrenškem uradu so bili t. i. kapelerji. Le-teh činž in tlako je opat iz milosti prepustil lovrenškemu župniku, medtem
ko so druge dajatve še naprej dajali samostanu.56 Dva kapelerja sta živela v Rue
stattu, po eden pa v Rdečem Bregu in v naselju Hudi Kot.57 Omenjeni župnik je
letno dobil tudi dva štrtina vina. En štrtin je predstavljalo samostansko vino iz
Kamnice, katerega prevoz v Lovrenc je moral organizirati sam, drugi štrtin pa
je dobil od ruškega podložnika Jurija Remena.58
Podložniki, razvrščeni v osmih uradih, so prebivali na obeh straneh Drave
v naseljih Kamnica, Šober, Slemen, Selnica ob Dravi, Khuellen graben, Klanec,
Ranhol, Črešnjevec ob Dravi, Boč, Vurmat, Ruše, Bezena, Spodnji in Zgornji
Smolnik, Činžat, Ruta, Kurja vas, Kumen, Lehen, Rdeči Breg, Recenjak, Ruestatt, Desch in Hudi Kot.
Meje med uradi so v večini primerov predstavljali potoki. Tako je Kamnico
od Šobra ločil, predvsem v svojem zgornjem toku, Kamniški potok; Šober in
Slemen Bresterniški potok; meja urada Boč je na zahodu z Vurmatom mejila po
Šturmovem potoku, na jugu ga je s selniškim uradom razmejevala Janževa gora,
na vzhodu pa potok Bistrica; meja urada Lovrenc ter obenem tudi zahodna meja
gospostva je bil na zahodu potok Velka, na vzhodu pa potok Lobničica; slednji je
predstavljal tudi zahodno mejo urada Ruše in Bezena, ki se je na vzhodu raztezal
nekako do potoka Bistrica.
Topografija gospostva Fala po urbarju iz leta 1620.59
Legenda: I. Urad Kamnica – v slovenski jezik preveden zapis urada; ambt gambß – izvirni

zapis urada v urbarju; Kamnica – v slovenski jezik preveden zapis naselja oz. območja, ki
je spadal v okvir urada Kamnica; gambs – izvirni zapis naselja oz. območja v urbarju,
spadajočega pod urad Kamnica; Na Jami – v slovenski jezik prevedeno ledinsko ime, ki je
označeno na raznih zemljevidih; an der trueben – izvirni zapis ledinskega imena v urbarju;
(ob Dravi) – v slovenski jezik preveden zapis mesta oz. kraja, kjer se je nahajala podložniška
posest; tovrstnih imen ni na zemljevidih; bei der traa – izvirni zapis mesta oz. kraja, kjer se
55
56
57
58
59

Prav tam, fol. 70'.
Beda Schroll, Hieronymus Marchstaller, Klagenfurt 1891, str. 85.
Urbar Fala 1620, fol. 302', 313', 316' in 344'.
Prav tam, fol. 141'.
Uporabljena pomagala, literatura in viri: Franciscejski kataster 1825 (vir: internetna stran
Arhiva Slovenije, podatkovna zbirka, pregled map zemljiških katastrov 19. stoletja (digitalizirano arhivsko gradivo)); Planinsko-turistična karta Pohorje, vzhodni del, 1: 50 000,
Ljubljana 1971; Atlas Slovenije, Ljubljana 1985; Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787,
5. in 6. zvezek, Ljubljana 1999 in 2000; Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937;
Otto Lamprecht, Der älteste Besitz des Stiftes St. Paul im steirischen Draulande, ZHV St 46
(1955), str. 112–124; Josip Mravljak, K zgodovini uprave Šentpavelske posesti na Fali, ČZN
31(1936), zv. 3–4, str. 126–129.
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je nahajala podložniška posest; ? – večje naselje, ki nima ustreznega slovenskega imena;
ledinsko ime ali mesto oz. kraj, ki nima ustreznega slovenskega imena.
I. Urad KAMNICA
Kamnica

Prosek
II. Urad ŠOBER
III. Urad SLEMEN
IV. Urad SELNICA
Selnica
(ob Klancu)

?

Klanec

ambt gambß
gambs
im ellsach
im bach
beim schoberlackh

proßegg
im schobergraben
im creuzer

in khuellen graben
im lackh

am glanz
vndern glanz

(pri brodu)
(pri Črešnjevcu)

am hardt
am vrfahr zu rast
ob gerstorf

Črešnjevec ob Dravi gerstorf
V. Urad BOČ
ambt walz

(ob cesti)
(v gozdu ob Dravi)

VII. Urad RUŠE in
BEZENA
Ruše
Bezena

(pri potoku)
(na Lobnici)

im wald
im kharnitsch
im dolgen
am khogl
im triplatt

ambt wüedmadt
vnderm egg
in der eben
im purckhach
bey der strassen
im traawaldt

ambt raest
hollern
im dorf
hollern

am perg
im dorf bey der
strassen
beim bach
an der groß trunckh
an der lobniz

ober zmollnigg
in/an der lackh

Činžat

rain

VI. Urad VURMAT

Zgornji Smolnik
Činžat

in der holl
ob dem glanz

an der trueben
im prielei

ambt schober

ambt fuerst
ambt zelniz
im dorf

ambt st. lorenzen
nider zmollnigg
underm stain

Na Jami

am rebnickh

Ranhol

(v gozdu)

VIII. Urad LOVRENC
Spodnji Smolnik

zue wysen oder
zinset
im dorf
in der riegkhen
am stain
am sterniz

Ruta

im gereüth
vnderm berg

Kurja vas

zu hundtsdorf

(ob Dravi)

bei der traa

Fala
Kumen

an der faal
im khummen
im maltz
am langegkh

Kumen

khummen

Lehen

im lehen

Podvelka

an der welligkh
an der schönen trätlen

Hlebov Vrh

am schwarzenberg
am radich
am ternigkh
in der höll

Rdeči Breg

am rottenberg
am egg
im khar

Hlebov Vrh

am schwarzenberg

Recenjak,

khrezenbach

am khum
am khogl
(pod cerkvijo sv.
Lovrenca)

vnder der khierchen

?,
?
Hudi Kot

ruestatt
desch
bösen winkhel

(Pri potoku Radoljna)

an der rädl
im saltz

60

61

6061

Kmetija
1 ¾ ½ 1/3
20
4
28 1 3
19
15
1
9
4
11 1
1
22 2 1
19
5
14
5
157 4 23 1
4
1
1
1
1
1
1
10

2

4

Dvor

2

¼

2
48
71

11

2
5

3

Posest

107
109

1

1

?61

6
11
2
4
8
3
6
65 ½

25 ½

Domec

5
6

1

15
46

1
4
2
10
14

1
2

1

4
4

Spodnji Smolnik
Zgornji Smolnik
Činžat
Ruta
Kumen
Lehen
Rdeči Breg
Ruestatt
Recenjak
Desch
Hudi Kot
Skupaj

Naselje, območje

3

5

2
14
1

1

Dvor

9
1
3
1
2
2
48

11
7
11
1

Posest

13
16
25
22
6
8
2
13
107

2

?

2
6

3

1

Domec

5

2

3

Kočar

1

1

1

1

Brod

1
2
15

4

4

Sirnica Gostilna

1

1

Mlin

1
2

1

1
3
3
1

2

2

Pušča

2

1

1

2

1
1

Travnik

2
5

1

2

8

5

1
2

1

1

Vrt

1
2

1

2

2

Gozd

2
4

2

Brod Travnik Njiva Vrt Gozd
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1
1

Kmetija
1
½
4
2
2
4

1
3

1
1

Kočar Pušča Mlin Sirnica Gostilna Kovačija

Tabela 5: Vrste in število podložniških gospodarskih enot v uradu Lovrenc leta 1620

Kamnica
Šober
Slemen
Selnica
Boč
Vurmat
Ruše in
Bezena
Lovrenc
Skupaj

Urad

Tabela 4: Vrste in število podložniških gospodarskih enot 60 gospostva Fala leta 1620
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Kot gospodarske enote niso, kljub naslovu, mišljeni travniki, njive, vrta in gozdovi, zatorej,
kadar koli se v besedilu omenjajo gospodarske enote, so pod tem imenom mišljene druge,
zgoraj navedene oblike podložniške posesti.
Sestavljalec urbarja iz neznanega razloga nekaterih gospodarskih enot ni natančneje označil
in je nemogoče ugotoviti, za kakšno vrsto posesti gre. Vse takšne enote se nahajajo pod zgoraj
navedenim znakom. Glede na to, da so večino lovrenškega prebivalstva predstavljali kmetje,
so to najverjetneje kmetije.
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Po urbarju je urbarialna posest samostana leta 1620 obsegala 509 ½ gospodarskih enot ter pet travnikov, osem njiv, dva vrtova in štiri gozdove. Vsaka
podložniška družina je v povprečju obdelovala 1,3 gospodarske enote. V uradu
Kamnica je družina imela v posesti kar po dve gospodarski enoti, v uradu Vurmat pa 1,8 gospodarske enote. Glede na to, da je veliko število podložnikov obdelovalo več kot eno enoto, daje slutiti, da je v prvi polovici 17. stoletja na falskem
gospostvu rahlo primanjkovalo podložnikov. Temu v prid kaže tudi število pušč.
Slednjih je bilo 46 oz. 9 %. Največ pušč se je nahajalo v sosednjih uradih Boč in
Vurmat, ležečih na levem Bregu Drave, torej na zahodni meji gospostva. Bilo jih
je kar 30 % vseh gospodarskih enot oz. več kot trikrat več, kot je bilo povprečje
na celotnem gospostvu. Urad Vurmat je sploh predstavljal gospodarsko najbolj
zaostali urad. Slednje potrjujejo še ukrepi gospostva, ki je nekatere gospodarsko
oslabljene posesti oddajalo podložnikom s pogodbo (gedingt) za nižje dajatve.
Podložnikov s tovrstno pogodbo je bilo v omenjenem uradu osem oz. tretjina,
v drugih uradih pa le dva, in sicer po eden v Kamnici in na Rdečem Bregu.62
Dajatve za te gospodarsko oslabljene posesti niso bile dosti nižje kot dajatve
od drugih posesti. Pri večini podložnikov so se znižale za nekaj denaričev, le
imetniku dvora (hof ) z Rdečega Brega Krištofu Werlitschu, katerega redne letne
dajatve so znašale slabih sedem goldinarjev, so se znižale za 38 % in poslej je 2/3
desetine plačeval le še štiri goldinarje in 66 denaričev.
Bližina mesta Maribor, pomembna vodna prometnica reka Drava, deželna
cesta ter romarska cerkev v Rušah so imeli tudi na tem gospostvu tako velik vpliv
Tabela 6: Odstotek gospodarskih enot glede na višino denarne dajatve činža
Urad, naselje
1. Kamnica
2. Šober
3. Slemen
4. Selnica
5. Boč
6. Vurmat
7. Ruše in
Bezena
8. Lovrenc
Spodnji Smolnik
Zgornji Smolnik
Činžat
Ruta
Kumen
Lehen
Rdeči Breg
Ruestatt, Recenjak, Desch
Hudi Kot

Povprečje v %

62

0–120 d.
82,1
31,3
32,3
30,8
24,1
34,1
88,2
65,5
15,7
18,8
35,3
17,6
6,2
17,6
10,6
11,5
12,5
11,1
44,9

121 d.–240 d. 241 d.–360 d. 361 d.–480 d. 481–600 d.
14, 3
3,6
60
2,9
2,9
12,9
48,4
3,3
3,3
17,9
35,9
7,7
7,7
48,3
17,2
10,3
22,7
29,5
11,4
8,8
3
31
20,6
38
13,2
9,1
31,2
43,8
6,2
23,5
29,4
5,9
64,7
11,8
5,9
18,8
50
12,5
6,25
11,8
41,2
5,9
17,6
12,8
23,4
27,7
12,8
19,2
38,5
23,1
7,7
29,2
29,2
20,8
8,3
38,9
22,2
16,7
11,1
26,3
19,8
5,4
2,3

Urbar Fala 1620, fol. 13'–14 in 226'.

601 d. →
2,9

2,3
3,5
3,4
5,9
6,25
5,9
12,8

1,3
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na premoženjsko razslojenost podložnikov kot na drugih gospostvih v okolici.
Kljub temu so tukaj še vedno večino prebivalstva predstavljali kmetje. Teh je
bilo največ v višje ležečih predelih gospostva, kjer poselitev prebivalstva ni bila
pregosta in so bile kmetije še zadosti velike, da se je lahko živelo samo od rok,
pa tudi omenjene prometnice so bile precej oddaljene.
Največje število kmetov je živelo na področju uradov Šober, Slemen, Boč,
Vurmat in Lovrenc.
Najmanj kmečki videz sta imela urada Kamnica ter Ruše in Bezena. V Kamnici je več kot 82 % podložnikov imelo gospodarske enote, za katere so letno
dajali manj kot pol goldinarja činža. V Rušah je bilo te vrste podložnikov kar
88 %. Oboji so imeli zategadelj premajhne gospodarske enote, da bi lahko živeli
samo od donosov posesti, ampak so se morali ukvarjati tudi z neagrarnimi dejavnostmi. Temu v prid priča tudi število domcev in kajžarjev. Domcev je bilo v
Kamnici 25 in pol, medtem ko je bilo celih kmetij le 20, v Rušah pa jih je bilo
tretjina. Poleg podložnikov iz omenjenih uradov so bili tudi selniški neagrarno
usmerjeni. Domcev in kajžarjev je bilo tudi tukaj tretjina.
Mlin sta leta 1620 imela dva podložnika, leta 1623 pa že trije. Enemu se je
mlinsko kolo vrtelo na potoku Velka, dva pa sta bila v posesti dveh podložnikov
iz Selnice. Vsi trije so letno za mlin dajali po 60 denaričev. Poleg mlina sta bili v
Selnici še kovačija in pa ena od treh gostiln na gospostvu. Pravico imeti gostilno sta imela še podložnik na Boču in v Podvelki. Denarna dajatev za gostilno
je podložnika Klementa Prosena v Podvelki letno stala dukat.63 Sirnice so bile
štiri, in sicer vse na področju Zgornjega Smolnika. Njihovi imetniki so zanje
gospostvu lahko plačali v denarju ali v sirih. Največjo sirnico je zagotovo imel
Ožbalt Globokar, saj je zanjo letno odšteval 115 sirničnih sirov ali dva goldinarja
in sedem šilingov. Za druge tri je bilo potrebno odšteti dosti manj: od dveh sirnic
po 20 sirov ali štiri šilinge, od ene pa pol manj.
Dajatve podložnikov so se razlikovale glede na višino in vrsto med posameznimi uradi ter tudi med samimi podložniki znotraj uradov. Gospostvu so
bili dolžni dajati dajatve v denarju, mali pravdi, žitu in vinu ter v že omenjeni
desetini.
Denarnih dajatev je bilo več vrst. Najpogostejši sta bili činž ter naselnina in
le-ti so plačevali malodane vsi. Višina činža je bila odvisna od vrste podložnikove
gospodarske enote, ker pa so obstajale razlike v znesku tudi za iste vrste gospodarskih enot, najverjetneje tudi od velikosti dotične enote ali celo morebiti od
količine njenega letnega donosa. Najvišji činž so tako morali plačevati imetniki
dvorov, in sicer med štirimi šilingi in dvema goldinarjema ter 160 denariči,
nekoliko manj od kmetij, tj. med dvema šilingoma in dvama goldinarjema, in
najmanj, do enega goldinarja, od domcev in pušč. Naselnina je bila po višini
dosti manjša obveznost in je je bilo potrebno letno dati od tri do 12 denaričev.
Še nekoliko nižja dajatev, od enega do štiri denariče, plačevala pa jo je večina
podložnikov iz uradov Boč, Vurmat, Ruše in Bezena ter Lovrenc, je bil sodni
63

Prav tam, fol. 244'.
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denarič. Dajatvi, ki so jih morali dajati samo podložniki iz lovrenškega urada
za uporabo dominikalnih gozdov in lesa iz le-teh, sta bili dve. Lesni denarič je
bila fiksno določena dajatev v višini 40 denaričev in so jo dajali podložniki iz
vseh naselij v Lovrencu, gozdni denarič pa le podložniki iz Zgornjega in Spodnjega Smolnika. Tistim iz Spodnjega Smolnika je ta fiksno določena obveznost
letno znašala dva denariča. Drugače je bilo z višino omenjene dajatve v drugem
Smolniku. Tam so jo imetniki sirnic, razen enega, plačevali po štiri denariče,
drugi pa po osem denaričev. Uradniški in pisarniški denarič sta bila po številu
plačnikov izredni dajatvi. Uradniški denarič v višini treh šilingov oz. 90 denaričev je dajal le imetnik ¾ kmetije in pušče Nikolaj Wadenickh,64 pisarniškega pa
večina podložnikov iz Lehna ter še podložnika Fric Sulzbacher iz Rdečega Brega
in Ulrik Brabar iz Ruestatta. Višina pisarniškega denariča je bila različna in v
nobeni povezavi z velikostjo gospodarske enote. V Lehnu je za 70 % podložnikov
znašala tri denariče, drugim pa od štiri do devet denaričev. Brabar je zanjo letno
dajal 4, Sulzbacher pa 11 denaričev. Samostan je na račun denarnih dajatev letno
prejel 548 goldinarjev, tri šilinge in 14 denaričev.
Tabela 7: Denarne dajatve podložnikov gospostva Fala leta 1620
Urad, naselje
1. Kamnica
2. Šober
3. Slemen
4. Selnica
5. Boč
6. Vurmat
7. Ruše in
Bezena
8. Lovrenc

Pravda

33 5 12

Ruestatt, Recenjak, Desch

30 2

6

– 3 23

–

1 15

20 2 27
464 6 1

– 3 6
8 6 11

–
3

1
7

Činžat
Ruta
Kumen
Lehen

23
28
11
27
25
13
4
2
18
29
19
3
4
22
16

Kapeler

Hudi Kot

Skupaj

3
5
4
6
3
5
4
4
7
2
2
3
2
3
5
–
4

28
20
10
22
28
5
21
–
27
18
5
2
28
8
27
16
14

Gozdni
denarič

Rdeči Breg

Zgornji Smolnik

1
5
1
6
3
–
7
–
2
1
5
7
4
–
4

Sodni
denarič

–
–
–
–
–
–
–
–
3
–
–
–
–
–
–
–
–

Spodnji Smolnik

15
23
29
43
22
33
11
16
269
16
17
28
23
22
76

Naselnina

–
1
–
–
1
–
–
–
–
–
–

6
–
3
1
3
1
1
1
1
1
–

–
24
10
24
6
4
1
11
3
11
8

–

2

9

4
4

Lesni
denarič

Pisarniški
denarič

Urad
niški
denarič

Drugo

– 3 –
8 fl.
–
–
–

3 28 27 7 –
– 26 2 1 10
3 2 1 5 10
2 4 –
2 1 10
2 6 10
6 1 20
– 5 10
3 6 20
3

–

1 10

2 5 10
3 28 27 7 –

– 5 24

– 5

9

1 dukat

– – 11
– –

4

– 5 24 – 3 – 10 ½ fl.

Mala pravda je bila po vrednosti in količini manjša dajatev in je niso plačevali
vsi podložniki. Podložniki falskega gospostva so jo v dvajsetih letih 17. stoletja
64

Prav tam, fol. 197'.
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lahko dajali v naturi ali v denarju. V sklopu te dajatve je gospostvo prejemalo
kokoši (24 denaričev), jajca (en denarič), prašičke (goldinar), gnoj (30 denaričev),
kopune (60 denaričev), sir, plačljiv na Petrov dan (v uradih Boč, Vurmat, Ruše
in Bezena 100 denaričev, drugje 80 denaričev) in sir iz sirnic (12 denaričev),
ovce (96 denaričev), predivo (4 denariče), trsne kole (250 kosov 60 denaričev),
svinjska pleča (32 denaričev) ter krumpain65 (16 denaričev). Leta 1622 je zaradi
padca vrednosti denarja prišlo do podražitve in vsi podložniki, ki so malo pravdo dajali v denarju, so morali naslednjih nekaj let za določene dajatve iz male
pravde plačevati tudi do še enkrat večji znesek. Denarna vrednost jajca je narasla
na dva denariča, prašička na dva goldinarja, ovce na 180 denaričev, prediva na
osem denaričev itd. Tudi mala pravda je bila med podložniki v različnih uradih
in tudi med podložniki znotraj istega urada marsikdaj različna tako po vrsti
kot tudi količinsko. V primerjavi z lovrenškimi podložniki so drugi dajali dosti
manj. Da so bili pogoji za življenje najtežji v Vurmatu, dokazuje še ta dajatev, saj
so bili v okviru slednje podložniki dolžni letno dajati le sir. V sosednjem Boču

98
1660

65

28
15

2

Petrov

sirnični

Predivo
(čehulja)

Trsni
koli
(breme)

10 ½ 1331
2
111
3
84
137
1
115
1 ½ 145
1
244
30
1
195

2077
10
7
3
8
10
1

150

2012

1
120
10 ½ 1331

11
2077

Ovca

12
153

Kopun

1. Kamnica
2. Šober
3. Slemen
4. Selnica
5. Boč
6. Vurmat
7. Ruše in
Bezena
8. Lovrenc
Spodnji Smolnik
Zgornji Smolnik
Činžat
Ruta
Kumen
Lehen
Kapelerji
Rdeči Breg
Ruestatt, Recenjak,
Desch
Hudi Kot
Skupaj

Gnoj

Jajca

Prašiček

Urad, naselje

Kokoš

Sir

Svinjsko
pleče

krumpain

Tabela 8: Dajatev male pravde podložnikov gospostva Fala leta 1620

31

17

31

17

31

17

9
11 ¾

221
18
21
21
21
22
32

250
135
2491
180
164
241
256
264
370

39

477

27

305

21
386

234
4634 56 ¾

36

2

1

2

34

16
21
50
45 ½
231
22 ½
18 ½
26 ½
29 ½
30
6

502

82
200
113

47 ½
1

27
43

4

23 ½
363 ½

107
502

15

Krumpain je moral biti nek kos svinjskega mesa, najverjetneje nek del svinjske noge, saj je
v knjigi Steirischer Wortschatz beseda Krummbein opisana kot »Schulter und Stelze vom
Schweine« (Theodor Unger, Steirischer Wortschatz, Graz 1903, str. 417).
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so poleg sira dajali še nekateri košaro (garn) gnoja, namenjenega dominikalnim
vinogradom. Slednjega so dajali tudi podložniki iz Selnice. Perutnino so dajali
podložniki iz Kamnice in Šobra. Podložniki iz Šobra so se tudi najbolj ukvarjali
z rejo perutnine, saj so letno, in to samo v okviru male pravde, dajali v povprečju
kar po sedem kokoši in 70 jajc. Slabih 6 % oz. 22 podložnikov je tako gospostvo
oskrbovalo z več kot tretjino kokoši in jajc. Kot je že bilo omenjeno, so najvišjo
malo pravdo dajali podložniki iz urada Lovrenc. Slednji so poleg kokoši in jajc
dajali še sir, predivo, trsne kole, ponekod ovco, tisti iz Lehna pa še prašička ter
svinjsko pleče. Letno je na račun male pravde gospostvo dobilo precejšnjo vsoto
denarja, in sicer 292 goldinarjev, štiri šilinge in 14 denaričev.
Dajatve v vinu in moštu je po urbarju prejemalo gospostvo od dveh podlož
nikov v Kamnici in od podložnikov v Rušah in Bezeni. Slednji so letno dajali 6
vodnih veder66 oz. 120,54 l mošta. Poleg mošta je gospostvo dobilo še po štrtin
oz. 562,32 l67 vina od imetnika dvora Ruperta Pauritscha iz Ruš in od Gregorja
Aplenca z Lobnice.68
Dajatve v žitu so obsegale oves, proso in rž. Poleg tega da so se tudi glede teh
dajatev podložniki ločili med sabo po višini in vrsti obveznosti, so bile tukaj še
mere, v katerih so žito pobirali, različne od urada do urada. V Šobru je 18 podlož
nikov omenjeno dajatev plačevalo v ovsu v povprečni količini dveh in pol šobrskih četrtov, pri čemer je imenovana – očitno lokalna – mera četrt znašala 147,6
l.69 V Slemenu so ga oddajali, razen enega, vsi podložniki po dva in pol škafa, kar
je znašalo pol manjšo dajatev od tiste v Šobru. Škaf v Slemenu je namreč meril
73,8 l.70 V uradih Boč in Vurmat, kjer je škaf ovsa meril 49,2 l,71 so iste dajatve
dajali še manj, in sicer v višini dveh škafov. To obveznost so dajali le podložniki
od kmetij in večjih posesti, tistim, ki so imeli le domec ali puščo, je ni bilo treba
plačevati. Dajatev sodni oves je gospostvo pobiralo od podložnikov v uradih
Selnica, tudi tukaj le od tistih, ki so imeli kmetijo ali kakšno večjo posest, Boč,
Vurmat, Ruše in Bezena ter Lovrenc. Tako kot dajatve sodnega denariča so bili
tudi sodnega ovsa oproščeni podložniki iz uradov Kamnica, Šober in Slemen.
Povprečna dajatev sodnega ovsa v manjših škafih (24,6 l)72 je znašala dva škafa,
le podložniki iz Ruš in Bezene so je morali dajati dvakrat več. Lovrenški podlož
niki so poleg sodnega ovsa dajali še proso ter v manjši meri oves, tega le štirje
podložniki v Lehnu, in rž. Rž so dajali prav tako štirje podložniki iz Lehna in še
eden iz Zgornjega Smolnika. Dajatvi v rži in ovsu, tu ni mišljena dajatev sodni
oves, so v lovrenškem uradu plačevali samo tisti podložniki, ki so v sklopu male
66
67
68
69
70
71
72

Vodno vedro je znašalo 20,09 litra, prim. Robert Baravalle, Zur Geschichte der steirischen
Maße, ZHVSt 30(1936), str. 141.
Prav tam, str. 141.
PAM, fond Gospostvo Fala, Urbar gospostva Fala 1620, fol. 120' in 163'.
Baravalle, Zur Geschichte, str. 72.
… in dem Schober, der vnderthone(n) schaf, oder viertl, doppelt so groß, als der Furster (Urbar
Fala 1620, fol. 28).
Robert Baravalle, Zur Geschichte der steirischen Maße, ZHVSt 30(1936), str. 72.
Prav tam, str. 72.
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pravde dajali tudi sirnični sir. Proso se je v lovrenškem uradu dajalo v sodčkih
(lagl), ki so merili 73,8 l, in v korcih, ki so merili isto kot škaf v uradih Boč in
Vurmat, torej 49,2 l.73
Tabela 9: Dajatve v žitu in vinu podložnikov gospostva Fala leta 1620
Urad, naselje
1. Kamnica
2. Šober
3. Slemen
4. Selnica
5. Boč
6. Vurmat
7. Ruše in
Bezena
8. Lovrenc

Sodni
oves

Oves
škaf

četrt

škaf

Proso
korec

sodček

škaf

vodno
vedro
3

Vino
štrtin

46 ½
42
28
35
100
52
323 ½
30
22 ½
37
37
41
8

23
46

Rdeči Breg

69

4

90 ½
4
9
9½
11 ½
13
2
2
16

9

Ruestatt, Recenjak,
Desch

45

1

13 ½

34
580 ½

5
30

10
90 ½

Zgornji Smolnik
Činžat
Ruta
Kumen

9

30
8
1
5
6

Kapelerji

Hudi Kot
Skupaj

sodček

Mošt

47

Spodnji Smolnik

Lehen

Rž

125

46 ½

1

143
78

1
1

224

2

8

1

8

1

8

Količina prosa, ki so ga podložniki oddajali, je bila približno ista, ne glede na
to, v kateri meri so slednjega oddajali. Tisti, ki so svojo obveznost poravnavali v
korcih, so v povprečju dajali od enega in pol do dva korca, drugi pa od enega do
enega in pol sodčka. Dajatev v vinu, moštu in žitu, v slednje ni všteta desetina,
se je količinsko nabralo kar nekaj. Gospostvo je letno na ta račun dobilo 4560
l mošta, 1124 l vina, 28.450 l oz. 723 mariborskih korcev74 ovsa, 8155 l oz. 207
korcev prosa in 467 l oz. malo manj kot 12 korcev rži.
Manjše število podložnikov je moralo dajati še nekatere druge dajatve. Tako
je že omenjeni Rupert Paurič iz Ruš moral v Selnico dajati 3 tovore sena (fue
der heu) in ruškemu uradniku tovor sena, ker je slednjemu povzročal škodo,
povezano z vodo (wegen wasserlaidt).75 Cerkev v Fali pa je od treh podložnikov
73
74
75

Prav tam, str. 72.
Mariborski korec je znašal 39,36 litra, prim. Baravalle, Robert, Zur Geschichte der steirischen
Maße, ZHVSt 29(1935), str. 67.
Urbar Fala 1620, fol. 120'.
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v Činžatu in od dveh v Ruti dobivala letno 430 jajc, od brodnika (ferg) v Ruti
pa dva funta voska (wax).76
Tlaka oz. tlačna obveza v urbarju ni natančno določena za vse podložnike.
Krištof Werlitsch iz Rute je svojo tlako opravljal na način, da je stvari, ki so bile
pripeljane po Dravi, odpeljal v blizu ležeči grad.77 Iz Kamnice je opravljalo tlako
še vsaj pet podložnikov. Ti so je morali opraviti po en dan (tagwerckh), njena
denarna protivrednost pa je znašala 24 denaričev. Dedič Nikolaja Lechnerja,
živeč v Selnici, je od leta 1625 do preklica letno plačeval pet goldinarjev tlačne
obveze.78 Podložniki brezenskega župnika iz Črešnjevca so bili tlako obvezni
opravljati tako slednjemu kot tudi samostanu. Za župnika so morali opravljati
vozno in gradbeno tlako, za samostan pa predvsem vozno tlako.79
V urbarjih seveda niso zapisani vsi letni dohodki gospostva, saj ni omembe
dohodkov od gornine, umrščine, sodnih glob, prevzemnine itd. Tisti, ki pa so,
so skupaj letno znašali 1016 goldinarjev, sedem šilingov in 22 denaričev, 172 ½
mariborskih korcev pšenice, 1046 korcev ovsa, 207 korcev prosa in 286 korcev
rži.
Viri
Franciscejski kataster 1825 (vir: internetna stran Arhiva Slovenije, podatkovna zbirka, pregled
map zemljiških katastrov 19. stoletja (digitalizirano arhivsko gradivo).
Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Gospostvo Fala. Urbar gospostva Fala 1620.
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, 5. in 6. zvezek. Ljubljana 1999 in 2000.
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Robert Baravalle, Zur Geschichte der steirischen Maße. ZHVSt 29, 1935, str. 10–102
in 30, 1936, str. 54–159.
Krajevni leksikon Dravske banovine. Zveza za tujski promet za Slovenijo. Ljubljana 1937.
Otto Lamprecht, Der älteste Besitz des Stiftes St. Paul im steirischen Draulande.
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79

Prav tam, fol. 225'.
Diser vndertho(n) hat khain andere robath, alß was zue der Traa khumbt, daß er daselb in der
schloß fuere (Prav tam, fol. 224').
Prav tam, fol. 54'.
Die robath richten sie an die herrschaft Faal gleich wie andere des gottshaus vnnderthon, weil sie
auch zu aine(n) anzaige(n) aldort das robath gelt raiche(n), sein auch schuldig so etwas auf St.
Paul zu fuhre(n), gleich wie andere vndterthone(n) mit der fuehr zu gehorsame(n). Dem pfarrer
aber an der Fresse(n) seindt sie schuldig die most vnd perkrecht an die Fresse(n) zu fuhre(n) vnd
wan er pauth, die pau robath zu laiste(n), … (Prav tam, fol. 70).
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Josip Mravljak, K zgodovini uprave Šentpavelske posesti na Fali. ČZN 31, 1936, št.
3–4, str. 126–129.
Beda Schroll, Hieronymus Marchstaller. Klagenfurt 1891.
Theodor Unger, Steirischer Wortschatz als Ergänzung zu Schmellers Bayerischen Wörterbuch. Graz 1903.

Besitz des K ärntner Benediktinerklosters St. Paul in der
Steiermark nach dem Urbarium aus dem Jahr 1620 und der
Abt Hieronymus Marchstaller
Zusammenfassung
Der Kärntner Benediktinerkloster bzw. das Stift St. Paul erblickte nach dem stürmischen und
für ihn finsteren 16. Jahrhundert erneut das Tageslicht mit dem Eintreffen von Hieronymus
Marchstaller als seinen Abt. Der in Schwaben geborene Abt sah den Hauptgrund für die
schlechte geistige Situation im Kloster vor allem in der schlechten Ordensdisziplin der Mönche,
weshalb er dieses Problem auch zuerst in Angriff nahm. Nachdem er es gelöst hatte, nahm
er sich die Verbesserung des schlechten materiellen Zustandes vor. Bei der Verbesserung des
letzteren beruhte seine Politik vor allem auf der Renovierung der Klosterbauten und anderer
Objekte, die im Besitz des Klosters waren, sowie auf der Erweiterung des Besitzes. Der Besitz
erweiterte sich am meisten im Jahr 1629 durch den Ankauf der Grundherrschaften Rabenstein
und Dravograd. Der Eifer und der Fleiß Marchstallers widerspiegelten sich nicht nur innerhalb
der Klostermauern, sondern auch auf der Landes- und breiteren Kirchebene. Seine weiteren
Errungenschaften und Projekte stoppte die Krankheit und am 25. August 1638 starb er im
Alter von 61 Jahren. Im Rahmen der Erneuerung des materiellen Zustandes des Klosters ließ
Hieronymus Marchstaller auch die Urbare erneuern. So wurde im Jahr 1620 das Urbar aller
urbariellen Grundherrschaften vom Stift Sankt Paul in der Steiermark verfasst, dass dem Umfang nach dem Umfang der Grundherrschaft von Fala gleich war. In dieser Grundherrschaft
hatte das Stift ein wenig Dominikanerbesitz, das meiste bildete jedoch das Gut von Untertanen.
Die höchste Verwaltung in der Grundherrschaft hatte der Mönch inne, der zu der Zeit im
Schloss von Fala wohnte, zur Hilfe standen ihm verschiedene Verwalter und Meister in den
einzelnen Ämtern. Beiderseits der Drau gab es insgesamt acht Ämter. Die westliche Grenze der
Faler Herrschaft verlief entlang der Bäche Črmenica und Velka und östlich entlang der Bäche
Kamniški potok und Bistrica. Auf diesem Gebiet hatte das Stift 377 Untertanen, die mehr als
500 Wirtschaftseinheiten bewirtschaftet haben. Die meisten darunter waren noch immer Bauern. Diese lebten vor allem auf dem Gebiet der Ämter von Slemen, Boč, Vurmat und Lovrenc.
Vor allem wegen der Landesstraße und des wichtigen Wasserweges, der Drau, die durch die
Herrschaften verliefen, und wegen der Nähe von Maribor und der Wallfahrtskirche in Ruše,
verdienten sich jedoch ihren Lebensunterhalt in den Ämtern von Kamnica, Selnica, Ruše und
Bezena in dieser Zeit nicht wenige Untertanen auch mit der Ausübung einer nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeit. Die Verpflichtungen der Untertanen gegenüber der Herrschaft waren
ganz unterschiedlich und unterschieden sich nach der Art und der Höhe sowohl unter den
Ämtern wie auch unter den innerhalb eines Amtes lebenden Untertanen. Die letzteren mussten der Herrschaft jährlich Geldleistungen, die kleine Gerechtsame, Leistungen im Getreide
und Wein sowie das Zehnt geben. Unter den Geldleistungen waren die häufigsten Formen die
Gerechtsame, die Siedlungsabgabe und das Gerichtsgeld, während die Ersatzleistung für die
Nutzung der Wälder der Dominikaner und für die Abfuhr von Holzbrettern daraus nur die
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Untertanen aus Lovrenc bezahlt haben. Einige unter ihnen bezahlten auch noch das Bürogeld.
Ähnlich unterschiedlich wie die Geldleistung war auch die Leistung der kleinen Gerechtsame.
Im Rahmen dieser erhob die Herrschaft Hühner, Eier, Ferkel, verschiedene Sorten von Käse,
Lämmer, Schweinevorderschinken, Spinngut usw. Vom Getreide gaben die Untertanen Weizen,
Hafer, Hirse und Roggen. Das Recht auf einen Teil des Zehntes hatte neben des Stiftes und
der Herrschaft in einigen Ämtern noch der Pfarrer von Selnica. Das Stift hatte als Eigentümer
der Grundherrschaft auch einige Rechte, und zwar das Recht auf Fischerei in einigen Bächen
und in einem Teil der Drau, das Recht auf hohe und niedere Jagd sowie das Recht auf die
Gerichtsbarkeit. Die Herrschaft von Fala, deren Einkommen von Leistungen der Untertanen
sich jährlich auf etwa 1016 Gulden, sieben Schilling und 22 Münzen, 172 ½ Mariborer Becher
Weizen, 1046 Becher Hafer, 207 Becher Hirse und 286 Becher Roggen beliefen, gehörte nach
ihrem Umfang und nach der Anzahl der Untertanen sowie ihrer Wirtschaftseinheiten zu dieser
Zeit zu den größten Herrschaften in der Steiermark.
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Liberalcem so kmetje španska vas
Težave podeželskih občin in problem javne varnosti na
Spodnjem Štajerskem v sedemdesetih letih 19. stoletja
Andrej Studen*

UDK 94(497.4 Spodnja Štajerska):32''1870/1880''

Andrej Studen: Liberalcem so kmetje španska vas: Težave podeželskih občin in problem javne varnosti na Spodnjem Štajerskem v sedemdesetih letih 19. stoletja. Časopis

za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 1, str. 36–64
Avtor v razpravi obravnava konservativne kritike splošne šibkosti občin na Spodnjem Štajerskem v 70. letih 19. stoletja, ki s svojim intelektualnim kot tudi finančnim potencialom
zlasti na podeželju niso bile dorasle izvajanju dodeljenih občinskih pristojnosti in nalog.
Velik nasprotnik liberalne občinske zakonodaje je bil zlasti slovenski deželnozborski poslanec Mihael Herman, ki je bil ves čas tudi glavni ideolog spodnještajerskih kmetov, ki
so se zavzemali za preureditev občinskega reda, kajti samo dobro urejene občine naj bi
bile pogoj za red in srečo v deželi ter v državi. Trdili so tudi, da jih liberalci ne razumejo,
jim neprestano povzročajo stroške in pijejo kri. Ljudski tribun Mihael Herman je v svojih
sarkastičnih govorih bičal škodljivost uprave in anarhijo v občinah ter trdil, da je bilo stanje
(npr. na področju javne varnosti) mnogo boljše pred revolucijo 1848, zato so mu liberalci
očitali, da bi se rad vrnil v fevdalizem, da je reakcionar in klerikalec. Skratka, za vse težave
podeželskih občin naj bi bil v očeh takratnih konservativcev kriv liberalizem. Liberalno
in centralistično (torej nekatoliško) vladavino, zaradi katere sta nesrečni tako Avstrija kot
dežela Štajerska, so slikali v izredno temnih tonih.
UDC 94(497.4 Spodnja Štajerska):32''1870/1880''

Andrej Studen: Liberals Know Nothing about Peasants: Difficulties of Rural Municipalities and the Problem of Public Safety in Lower Styria during the 70s of the 19th Century.

Review for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 1, pp. 36–64
In this treatise the author considers conservative criticisms of general weakness of municipalities in Lower Styria during the 70s of the 19th century, which were, particularly in rural
parts – by their intellectual and financial potential – not up to carrying out municipality
* Dr. Andrej Studen, višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo zgodovino v
Ljubljani, andrej.studen@inz.si
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competences and tasks. Mihael Herman, Slovenian land assembly deputy, a major adversary
of liberal legislation on municipalities, always the main ideologist of Lower Styrian peasants
favouring a rearrangement of the municipality order, as only well organized municipalities
were to be a condition for order and happiness in the state. These pasants also held that
liberals do not understand them, ceaselessly causing expenditures and exploiting them. The
popular speaker Mihael Herman, in his sarcastic speeches, bitterly criticised the noxiousness
and anarchy in municipalities and asserted that the state of affairs (including in the area of
public safety) was much better before the Revolution of 1848. Thus he was criticised by
liberals of favouring a return to feudalism, of being a reactionary and celricalist. In short,
according to the then conservatives, liberalism was responsible for difficulties on the part
of rural municipalities. Liberal and centralist (thus non-Catholic) rule, due to which both
Austria and the land of Styria were unhappy, were pictured in extremely dark shades.

»Tiček se spozna po petju, liberalec nove sorte
pa po psovanju kat. Cerkve in duhovnikov.«
Slovenski gospodar, 17. april 1873

Čeprav so občine z liberalno občinsko zakonodajo dobile ogromne pristojnosti, se je kmalu izkazalo, da je bila ta »že ob nastanku zastavljena nerealno,
saj je bil obseg nalog v nesorazmerju z materialnimi zmožnostmi občin. Pri
izvrševanju prenesenega in še bolj lastnega delokroga občin so namreč nastajali velikanski stroški, bistveno višji kot pred uvedbo občin, medtem ko so bili
občinski prihodki relativno omejeni.«1 Enakopravnost vseh občin ne glede na
njihovo velikost je pomenila v času izdaje avstrijskih občinskih zakonov sicer
velik in napreden korak, saj je »iz zgodovinske perspektive prispevala bolj kot
vse drugo k likvidaciji ostankov patrimonialne uprave na podeželju. Toda nič se
ni spremenilo ob dejstvu, da so bile s tem podeljene enake pristojnosti občinam,
ki po moči niso bile enake, tako da je pri izvajanju njihove samouprave nujno
prihajalo do razlik, ki so med njimi tudi dejansko obstajale. Tu ni šlo samo za
razlike med mestom in podeželjem, temveč so obstajale neizmerne razlike tudi
znotraj občin, ki so si bile sicer podobne, razlike so obstajale med velikimi in
majhnimi, bogatimi in revnimi in tekom časa se nikakor niso zmanjšale.«2
Na številne težave, ki so se pojavljale že ob samem začetku modernizacije
uprave, v svoji zgoščeni razpravi o uvajanju občin na Kranjskem v letih 1849 in
1850 npr. opozarja že Janko Polec. Že ob uvajanju novih občin, ki je potekalo
pod taktirko notranjega ministra grofa Stadiona ter je prevladalo tudi znamenito
načelo njegovega koncipienta grofa Clam-Martinica, »da je svobodna občina
temelj svobodne države«, so se namreč pojavljali številni pomisleki, češ da prebivalstvo še zdaleč »ni zrelo za občinski ustroj, sloneč na široki samostojni osnovi,
1
2

Janez Cvirn, Gospodarska politika celjske občine 1890–1914, Zgodovinski časopis 44, 1990,
št. 3, str. 435.
Jiří Klabouch, Die Gemeindeselbstverwaltung in Österreich 1848–1918, München–Wien
1968, str. 111.
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ki ne obsega le notranjih, zgolj gospodarskih, marveč tudi upravne zadeve«. Med
prebivalstvom, ki nima politične izobrazbe, ni tudi vsestransko sposobnih oseb
za razne občinske organe, zlasti ne za službo občinam poverjenega političnega in
ostalega upravnega delokroga. »Zlasti podeželske občine nikakor niso sposobne,
da bi samostojno, brez neposrednega in zapovedujočega vplivanja izvršilne državne oblasti prevzele in primerno opravljale eksekutivno službo. Še v mestnih
občinah se more večkrat prepričati, kako nepovoljno se po takrat mnogo enostavnejšem načinu opravljajo zdravstvene, obrtne, policijske zadeve, skrbstvo za
ubožce itd. Še slabše je to v podeželju. Znano je, kako težko je najti primernih
srenjskih predstojnikov in odbornikov.« Deželni guverner Leopold grof Welsersheimb je opozarjal na težave, na katere bo naletela izvedba občinskega zakona
»zaradi zelo nizke kulturne stopnje večjega dela podeželskega prebivalstva, njegovih neznatnih finančnih sredstev, njegove popolne politične neizobraženosti
in že doslej opazovanega odklanjanja občinskih funkcij«. Uradniki so skratka
zatrjevali, da občinski zakon zahteva od občine posle, ki v vsakem pogledu presegajo njihove moči. Poudarjali so, da se zlasti neuki mali obrtniki in kmetje radi
drže starih navad in običajev in da jim vsaka novost vzbuja nezaupanje. Mnogi
kmetje so v vsakem ukrepu oblasti videli tudi oživitev fevdalnih bremen, zato
je bilo razumevanje za novo občinsko uredbo, kaj šele kakšno navdušenje zanjo,
med ljudstvom zelo majhno. O nemoči opravljanja občinskih poslov, o uboštvu
in kulturnem stanju ljudstva ter tudi o mnogih izvoljenih županih, ki so bili
neuki, nepismeni ali polpismeni, nevešči nemškega jezika, skratka, preprosti
možje, ki po svoji izobrazbi in drugih razmerah niso bili sposobni, kot tudi o
tem, da občine ob svojem uboštvu niso zmogle izpolnjevati svojih dolžnosti, pa
so poročala tudi poročila vseh glavarstev in razni časopisni članki.3
Zato ni čudno, da je bila splošna šibkost občin tako v liberalnih, še zlasti pa
v konservativnih krogih, vedno znova omenjan vzrok, ki da jim onemogoča, da
bi svoje naloge vsaj solidno izpolnjevale. Številne občine v Cislajtaniji s svojim
intelektualnim in predvsem s svojim finančnim potencialom namreč dejansko
niso bile dorasle izvajanju občinskih pristojnosti in njihova samouprava ni bila
nič več kot »naslov, ki nič ne nese«.4
Provizorični zakon o občinah z dne 17. marca 1849 je predstavljal podlago
tudi za nastanek občin na Štajerskem, ki jo bomo v pričujoči razpravi natančno
pregledali. V splošnem so tu nastale male občine, saj jih je nad polovico obsegalo

3

4

Podrobneje glej: Janko Polec, Uvedba občin na Kranjskem l. 1849/1850, Zgodovinski časopis,
Kosov zbornik VI–VII, 1952–1953, str. 686–728; Gorazd Stariha, Novoizvoljeni župani in
njihove težave ob začetku občinske samouprave, v: Melikov zbornik. Slovenci v zgodovini in
njihovi srednjeevropski sosedje, ur. Vincenc Rajšp, Rajko Bratož, Janez Cvirn, Jasna Fischer,
Walter Lukan, Branko Marušič, Ljubljana 2001, str. 511–528; Gorazd Stariha, Nove občine
in novi župani, v: Slovenska kronika XIX. stoletja 1800–1860, ur. Janez Cvirn itd. Ljubljana
2001, str. 363–365.
»Ein Titel ohne Mittel« – Glej: Klabouch, Die Gemeindeselbstverwaltung in Österreich 1848–
1918, str. 112.
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le po eno katastrsko občino oziroma naselje.5 Doba Bachovega absolutizma je nato, podobno kot drugod, tudi na Štajerskem spodnesla tla pomembnim načelom
Stadionove napredne občinske ureditve. Do ozke zveze med občinsko uredbo in
ustavo je tako ponovno prišlo šele v ustavni dobi, in sicer z občinskim zakonom
iz leta 1862 in na njem zgrajenih deželnih občinskih redih (za Štajersko z dne 2.
maja 1864), ki so veljali do konca habsburške monarhije.6
Poleg teh upravnih sprememb na nižjem nivoju, pa so za zgodovino uprave
na Štajerskem v času po marčni revoluciji značilne še nekatere posebnosti na
višjem nivoju, ki jih je za boljše razumevanje nadaljevanja zgodbe seveda treba
na kratko osvetliti.
Leta 1850 sta najvišjo deželno oblast za Spodnjo Štajersko (namesto prejšnjega gubernija) predstavljali namestništvo (Statthalterei) in najvišje deželno
sodišče, imenovano višje deželno sodišče (Ober-Landesgericht) v Gradcu. Dežela
Štajerska je bila po omenjenem začasnem zakonu o občinah upravno razdeljena
na 19 okrajnih glavarstev, ki so predstavljala osnovno upravno enoto v državni
upravi (nad občinami). Okrajna glavarstva so bila ustanovljena na podlagi cesarskega odloka o načelih za organizacijo političnih upravnih oblastev z dne 26.
junija 1849, pristojna pa so bila za upravno-politične zadeve, torej za politične,
policijske, obrtne, šolske, kulturne in druge zadeve. Celotna Spodnja Štajerska (območje mariborskega okrožja) je bila razdeljena na 6 okrajnih glavarstev:
Brežice, Celje, Ljutomer, Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec. Na čelu okrajnega
glavarstva je bil okrajni glavar (Bezirkshauptmann), ki je imel na voljo razvejan
uradniški aparat. Politični okraji (okrajna glavarstva) so bili teritorialno veliki,
saj so zajemali območje več sodnih okrajev.7
Ob vzpostavitvi okrajnih glavarstev pa so na Štajerskem – v skladu z določili
oktroirane ustave – kot v edini slovenski deželi oblikovali tudi tri upravna okrožja: območje Zgornje Štajerske je pokrivalo okrožje v Brucku, Srednje Štajerske
okrožje v Gradcu in Spodnje Štajerske okrožje v Mariboru. Pri oblikovanju mariborskega okrožja so dosledno upoštevali jezikovno (narodnostno) mejo.8 Na čelu

5
6

7
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Prim.: Viktor Vrbnjak, Dogodki na Slovenjebistriškem med leti 1848 in 1875, Zbornik
občine Slovenska Bistrica I., Ljubljana 1983, str. 570.
Prim.: Janko Polec, Uvedba občin na Kranjskem l. 1849/1850, str. 728; Jiří Klabouch, Die
Lokalverwaltung in Cisleithanien, v: Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Verwaltung und
Rechtswesen, Hrsg. von Adam Wandruszka und Peter Urbanitsch, Band II, Wien 1975,
str. 275. Klabouch (1975: 282) tudi poudarja, da je liberalni režim v 60. letih udejanil decentralizacijo lokalne uprave. Ta je temeljila na ustanovitvi samostojnih enot, »pritegnitev
prebivalstva k sodelovanju v specializiranih vladarskih (cesarskih) organih uprave in sistem
poklicne samouprave sta porajala enako področje delovanja oz. enak delokrog. Na ta način je
liberalna država dosegla tisto, kar krajevni upravi pred revolucijo ni uspelo, namreč skorajda
splošno izrazito oporo v sodelovanju prebivalstva.«
Podrobneje glej: Viktor Vrbnjak, Dogodki na Slovenjebistriškem med leti 1848 in 1875, str.
570; Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Celje 1997, str. 48.
Podrobneje glej: Sergij Vilfan, Organizacija sodišč leta 1849 in narodnostne meje (zlasti na
Štajerskem in Koroškem), Zgodovinski časopis 42, 1988, št. 2, str. 183.
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mariborskega okrožja je bila sprva okrožna vlada (Kreisregierung), od leta 1853
do formalne ukinitve okrožij (1867) pa okrožno oblastvo (Kreisbehörde).
Toda nova upravna razdelitev ni trajala dolgo. Ob izdaji silvestrskega patenta
31. 12. 1851, s katerim so odpravili marčno ustavo, so v Načelih za organično
ureditev napovedali novo organizacijo upravnih in sodnih oblastev. Priprave na
reorganizacijo uprave in sodstva so sprva potekale počasi. Konec leta, 30. decembra 1852, so bile imenovane organizacijske komisije za posamezne dežele, ki so
spomladi 1853 okrepile svoje delo. Junija 1853 je cesar dal soglasje k Bachovim
predlogom reorganizacije uprave in sodstva, ki so jo nato izvedli do septembra
naslednjega leta.
Na nivoju deželnih sodišč in okrožij se ni nič bistveno spremenilo. Precejšnje
spremembe pa so bile na nivoju okrajnih glavarstev. Namesto relativno velikih
okrajnih glavarstev so v letih 1853–1854 oblikovali bistveno manjše okrajne
urade, ki so jih naslonili na območje sodnih okrajev. Na Spodnjem Štajerskem
je ob koncu leta 1854 šest nekdanjih okrajnih glavarstev zamenjalo 20 okrajnih
uradov.9 Okrajni uradi so imeli poleg upravnih pristojnosti tudi pristojnosti na
področju civilnega in kazenskega sodstva; na področju uprave in prvostopenjskega sodstva so predstavljali najnižjo stopnjo državne oblasti. O svojem delu so
poročali višjim upravnim, sodnim in davčnim organom, ki so bili njihova svetovalna in pritožbena instanca. Podrejeni so bili okrožnim uradom, za občine pa
so predstavljali v določenih javnih zadevah višjo instanco. Po svoji sodni funkciji
so bili podrejeni okrožnim sodiščem.10
Skratka: na mesto okrajnih glavarstev so sedaj stopili okrajni uradi na čelu z
okrajnimi predstojniki, ki so bili na podeželju pristojni tudi za sodstvo na prvi
instanci. Že sodobniki so zato govorili o mešanih okrajnih uradih, saj so imeli
upravno in sodno funkcijo. Šlo je za ponovno združitev upravnih in sodnih
funkcij na najnižjem nivoju uprave, ki je pomenila negacijo ustavnega načela
ločitve sodstva od uprave.
Takšno stanje je ostalo v veljavi do leta 1868, ko so zopet vzpostavili star
sistem okrajnih glavarstev. Njihovo pristojnost je urejal zakon o ustroju političnih upravnih oblastev z dne 19. maja 1868, teritorialni obseg glavarstev pa je
določal ukaz notranjega ministra o upravni teritorialni razdelitvi z dne 10. julija
1868.11
Nova uprava na Štajerskem je ves čas motila zlasti konservativce. Poudariti je
treba, da je bilo na spodnještajerskem podeželju z večinoma slovenskim kmečkim življem uradništvo na slabem glasu že v predmarčni dobi. Potem ko se je s
prenehanjem patrimonialne uprave gospostev vidno pomnožilo tudi število urad
ništva – zlasti z novimi (tujimi) uradniki, ki niso bili vešči slovenskega jezika
– pa se je nezadovoljstvo med ljudmi na podeželju še krepilo. Na mah razčlenjena
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Viktor Vrbnjak, Dogodki na Slovenjebistriškem med leti 1848 in 1875, str. 570.
Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, str. 51.
Prav tam, str. 48.
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uprava je na drugi strani državo tudi vedno več stala in tudi to breme je na svojih
plečih nosilo predvsem večinsko kmečko prebivalstvo.12
Nova liberalna občinska ureditev je imela mnogo nasprotnikov tudi v ustavni
dobi. V času prevlade nemških liberalcev so se ta nasprotovanja okrepila zlasti v
70. letih 19. stoletja. Njeni nasprotniki iz katoliških vrst so za nemogoče razmere
v občinah neprestano krivili liberalce in jih v svojem glasilu Slovenski gospodar
ostro napadali ter zmerjali z »liberalnimi gospodi«, ki da se na »kmetske razmere vse premalo poznajo«. Zavzemali so se za preureditev občinskega reda, kajti
»dobro vredjene srenje so najkrepkejša podloga redu in sreči v deželi in v državi.
Slabo vredjene srenje so pa kakor razdrti jez, ki vode več držati ne more; če ni
reda in pravega strahu v srenji, se razlije kakor povodinj razbrzdanost in javna
nevarnost povsod.« Kritiki liberalne občinske zakonodaje in ureditve so glasno
poudarjali, da je posledica prevelikih občin in preštevilnih nalog v zadevah lastnega, domačega oz. naravnega delokroga (zlasti krajevne policije) ta, da »srenje
niso velikim poslom kos, ktere so jim naložili; vsa uprava je neukretna, pretrda,
predraga; nasproti pa javna nevarnost tako narašča, da je groza.«13
Pritožbe in zahteve spodnještajerskih kmetov glede občin
Razlike med mesti in trgi ter podeželjem so se, podobno kot drugod, kazale
tudi na Spodnjem Štajerskem, kjer so se zlasti podeželske občine srečevale s številnimi problemi. Kakšne naj bi bile v očeh katoliških kritikov »krvave potrebe
kmečkih občin«, nam nazorno slikajo takratne pritožbe in zahteve, naslovljene
na deželni zbor v Gradcu, ki jih je priobčil spodnještajerski katoliški list za poduk ljudstva Slovenski gospodar. »Puhlemu liberalizmu« so neprestano očitali,
da se preveč ukvarja z ustavo in temeljnimi pravicami in da preveč nastopa
proti cerkvenim zadevam ter katoliški veri, vse premalo pa da se ozira po dejanskih potrebah revnega in potlačenega kmečkega stanu, ki mu neprestano delajo
stroške, pijejo kri in srkajo kostni mozeg. Iz desetih pritožb, ki so jih kmetje
naslovili na deželni zbor, lahko izluščimo, da niso bili zadovoljni s tem, da se
občinam ali srenjam jemlje samostojnost in da se jih sili, da se združujejo ter da
jih vodi samo en župan. Predlagali so, naj se občinam z zakonom omogoči, da
se same odločajo, ali se želijo združiti ali ne. Če pa je do takih prisiljenih zvez že
prišlo, da lahko iz njih izstopijo, če to želijo. Zoper svojo voljo združene občine
se namreč »rade med sebo kavsajo zavolj premoženja posameznih občin, zavolj
oskrbljevanja siromakov, in ravno tako so si tudi pri volitvah v občinski odbor
največ misli navskriž. Iz tega nastajajo tožbe in prepiri. Razun tega se v manjših
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Prim.: Viktor Vrbnjak, Dogodki na Slovenjebistriškem med leti 1848 in 1875, str. 570.
Slovenski gospodar, 1. 10. 1874. Glej tudi: Janez Cvirn, Gospodarska politika celjske občine
1890–1914, str. 435.
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občinah lehko bolje skrbi za varnost osebe in premoženja, ker ni treba še le 3 ure
daleč župana iskati.«14
Poudarili so tudi, da so občinam naložili preveč opravil, za katere pa župani »nimajo ne zadosti časa, in tudi ne dovolj zastopnosti«, ti posli pa delajo
občinam velike stroške. Da bi občina sploh zmogla zadostiti vsem terjatvam in
dolžnostim, »bi morala vsakako imeti svojega posebnega pisarja, svojo ječo in
občinskega beriča. Ker pa župan pogosto vseh teh pomočkov nima, tudi svojih
reči dobro opravljati ne more, in hudi so na njega ljudje v občini, in pravijo, da
je za nič, in ‘Bezirkshauptmann’ si lehko ž njega norca dela, ker pri vsej dobri
volji župan ne zna pravilno pisati, ampak le to zastopi, česar se je pridno učil in
kar ga redi, na polju in v vinogradu delati. Iz tega se pa tudi lehko ume, zakaj
da se ravno naj boljši možje v občini županstva tako branijo, in rajše celo kazen
plačajo, kakor da bi bili za župana. /… / Vprašamo le samo to, zakaj da neki kmet
davke plačuje in cesarske uradnike vzdržava, če mora biti sam pisač, in če mora
župan saj deloma odbiro novincev (rekrutov) sam voditi in vrh tega še tudi davke
pobirati? Kako to da se število plačanih uradnikov ni zmanjšalo, akoravno so
veliko njihovih prejšnjih opravil zdaj župani oskrbljevati zavezani?«15
Kmetje so se tudi pritoževali nad vpeljavo okrajnih zastopov (Bezirksvertretungen), češ da so predragi in da imajo »ž njimi veliko letanja, in se tam mnogo
časa potrati. Ceste niso prej slabeje bile ko zdaj, okrajne doklade so pa zdaj tako
visoke, kakor prej nikdar bile niso.« Za odpravo okrajnih zastopov so se zavzeli
tudi zato, ker kmetje v njih povsod ostanejo v manjšini in v njih zapovedujejo le
meščani in tržani. Odločno predragi pa so se jim zdeli tudi orožniki, za katere je
bilo treba odšteti kar 80.000 goldinarjev, »in vender malo pomagajo, ker čepijo
vsi na enem kupu pri okrajni gosposki, ki ne more za varnost, mir in red v preobširnem okraju izdatno skrbeti«. Poleg tega so kmetje predlagali, da se zmanjšajo
območja sodnih okrajev in glavarstev (Bezirks-Gericht- und Hauptmannschaft),
da bi imeli s tem bliže do gosposke, bistveno manj stroškov in da bi s tem tudi
gosposka lažje nadzirala svoj okraj.16
Kmetje so bili izredno nezadovoljni tudi s tem, da so se opravila prej ene same
gosposke razdelila med toliko novih uradov, kot so: okrajna glavarstva, okrajni
zastopi, okrajni šolski svet, okrajno šolsko nadzorništvo, davkarija, žandarmerija,
notarji, advokati. »In vse to se je stlačilo v mesta in trge, ki od vsega ves dobiček
imajo. Če pa hočemo mi kaj uradnikom v mesta prodati, moramo prej mestno
mavto (mitnino, op. a.) plačati, in v mestu potem še to potrošimo, kar smo tam
skupili. Meščani in ž njimi bivajoči uradniki pa liberalne burke vganjajo, sveto
vero in krščanske navade zasmehujejo in se s tem še radi ponašajo, kar pa je nam
nagnjusno; tukaj se gojé tudi najbolj zagrizeni sovražniki slovenskega naroda.
Želimo toraj, da se nam poštena domača gosposka in scer v manjših okrajih da;
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Slovenski gospodar, 22. 6. 1871.
Prav tam.
Prav tam.
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liberalni in nemčurski meščani pa naj imajo gospôdo, kakoršna je njim primerna
in ljuba.«
Kmetje so se pritoževali tudi nad predragimi notarji in advokati, zahtevali so
kratke in jasne, vsem razumljive zakone ter enako volilno pravico, kot jo imajo
meščani. Na koncu so se dotaknili še šolstva, kjer je »nesrečni liberalizem marsikaj nespametnega storil«.17
Na deželni zbor naslovljene pritožbe in zahteve, ki smo jih pravkar navedli, so
se v kar največji meri opirale na ideje takrat vodilnega konservativnega ideologa
spodnještajerskih kmetov in velikega nasprotnika liberalne občinske zakonodaje, okrajnega sodnika in slovenskega poslanca v štajerskem deželnem zboru,
Mihaela Hermana. Ta »izvrstni prijatelj naroda našega«, je namreč leta 1871 v
Gradcu izdal knjižico o organiziranju javnih služb (Zur Organisierung des öffentlichen Dienstes), v kateri je predlagal, kakšne spremembe bi bile potrebne pri
c. kr. okrajnih glavarstvih in sodiščih ter kakšne spremembe bi bile potrebne v
občinski zakonodaji. Slovenski gospodar, ki je iz knjižice povzel nekaj za kmete
zanimivih poudarkov, je med drugim zapisal:
»Dostikrat čujemo priletne možake trditi, da sicer svoje dni, pred letom 1848,
ko so še grajšinske gosposke bile, ni bilo vse dobro, da je pa vendar kmet lahko
zadovoljen s tedanjimi gosposkami bil, in da se mu je bolje godilo, kakor sedaj.
Blizo teh misli je tudi učeni pisatelj te knjižice. On dobro pozna prejšnje in sedanje gosposke in postave, in trdi, da bi bilo za ljudstvo dobro, da scer ostanejo
za vselej pokopane prejšnje postave, po kterih je bil kmet podložen grajščakov,
in mu je moral desetino davati, tlako delati, da so pa nektere prejšnje naprave
bile prav pametne in veliko primernejše kakor sedanje.«18
Mihael Herman je v knjižici orisal stare in nove razmere ter jih primerjal. V
predmarčni dobi je bila cela Štajerska razdeljena v pet okrožij (kresij), ta v več
okrajev (Bezirk) in okraji v več občin (gmajn). Graščaki so imeli svoje upravitelje (Verwalter) in sicer so bili pri večjih graščinah le na visokih šolah izšolani
upravniki, ki so za graščake »oskrbovali njih kmetijstva in vinograde, cesar so
njim pa izročili tudi državna opravila. Pobirali so davke, vodili novačenje (rekrutiranje), sodili so v nekterih pregreških zoper postavo storjenih; oni so opravljali
tudi posle pri zemljiških knjigah, ino zapuščinah zamrlih. Mesta in trgi so pa
imeli svoje lastne gosposke. Takih oskrbnikov je bilo po celem Štajerskem 219, in
noben kmet ni imel do gosposke več ko dve uri pota. Ta stara naprava se je bila
ravno zavolj tega ljudem prikupila, ker njim ni bilo treba daleč si pravic iskati,
da so se pravde hitro in dober kup razsodile.«19
Leta 1850 se je dežela razdelila v tri okrožja (Bruck, Gradec in Maribor) in
67 okrajev. Okrajni načelniki sedaj niso več stanovali po gradovih, temveč v
mestih in trgih. Pri vsakem okrajnem uradu se je napravila davčna (štiberska)
in notarska pisarna. Okrajnim predstojnikom je v deželo prišlo na pomoč 1000
17
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Prav tam.
Slovenski gospodar, 8. 6. 1871.
Prav tam.
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orožnikov. Po novi cesarski upravi torej uradniki niso več stanovali med ljudstvom, pot do njih je postala daljša, vso korist od uradnikov pa so dobili tržani
in meščani, pri katerih so stanovali in si kupovali živež. Razen tega je bila ta
nova uprava silno draga. Leta 1864 je dežela Štajerska dobila novo občinsko
zakonodajo, po kateri so se nekatera opravila cesarskih uradov izročila občinam
samim. Leta 1866 se je skrb za okrajno premoženje in za okrajne ceste izročila
okrajnim zastopom, po zakonu iz leta 1868 pa so ločili sodišča od drugih cesarskih uradov, ki skrbijo za red in mir v deželi in ki se imenujejo politični uradi.
Na mesto prejšnjih okrajnih načelnikov (Bezirksvorsteher) so prišli okrajni sodniki (Bezirksrichter), ki razsojajo pravde, v večjih mestih pa so na novo uvedli
18 okrajnih glavarstev (Bezirkshauptmannschaften). Ta novost pa seveda stane
še več denarja, hkrati pa je še manj koristna za potrebe ljudstva. Za ljudi je namreč še posebno težko, da so si okrajna glavarstva tako daleč drugo od drugega.
Pisec vrstic v Slovenskem gospodarju je npr. poznal primer bodočega ženina, ki
se je moral v enem tednu oglasiti enkrat na celjskem, dvakrat pa na brežiškem
okrajnem glavarstvu. »Saj ene podplate je na teh potih gotovo raztrgal, koliko je
pa klel, tega mi povedal ni.«20
V Slovenskem gospodarju toliko čislanemu slovenskemu poslancu Mihaelu
Hermanu se je zdela gromozanska težava tudi stalno spreminjanje zakonodaje,
tako da je prav žalostno, da večkrat ne ljudje ne uradniki ne vedo natančno,
katera postava je še v veljavi in katera ne. Ljudje tudi ne vedo natančno, kam naj
se obrnejo, kadar imaš kaj opraviti. »Prideš k okrajnemu sodniku, ti reče: pojdi
k Bezirkshauptmannschafti, in ko tje pripihaš, te odpravijo rekoč: Le pojdi nazaj
k okrajnemu sodniku. Ni to pravi križ za kmeta?«21
Nove postave so poleg tega občinam »toliko dela nadevale, da bi morali župani biti res učeni ljudje, in bi morali plug in motiko pustiti, če bi hotli svoje
posle vse sami prav in hitro opravljati. Župani imajo skrbeti za lepi red in mir
v svoji občini, ali kaj se godi? Župan sam ne bo šel ciganov lovit ali pa v krčmo
mir delat, pomoči pa nobene nima; žandarji so pri okrajni sodniji, po drugod pa
ljudje rogovilijo da je strah. In če jih hoče kdo vgnati, mu brž kteri capin zapreti:
‘Pusti me, ali ti pa hišo požgem!’ In kaj so okrajni zastopi opravili? Okrajne doklade (Bezirkszuschläge) so veče postale, ceste, za ktere skrbeti imajo, pa boljše
niso, nego so prej bile.
In čeravno so toliko opravil občinam in okrajnim zastopom naložili, so se
vsled novejih postav opravila tako pomnožila, da sodniki izhajati ne zamorejo.
Pravde le počasno tečejo, v preiskavi stoječi ljudje cele mesce v ječah med najhudobnejšimi zločinci preživijo, od kterih se novih hudobij naučé, sodniki pa
ljudem, ki imajo kaj pri njih opraviti, k notarju ali dohtarju iti velijo, da se njim
tako delo zlajša. Ljudje pa imajo tako veliko več potov, in strahovite troške. V
nekem mestu naše dežele je bil do leta 1850 en sam advokat (dohtar) z enim
pisarjem, zdaj so pa tam štirje advokati in trije notarji, ki skupaj na leto gotovo
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Prav tam.
Prav tam.
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petdeset tavžent goldinarjev vlečejo. Za to je že ljudstvo tudi kaj nezadovoljno
postalo.«22
Ker so se vsi uradi, okrajna glavarstva, sodišča, okrajni šolski svet, okrajni
zastop, davkarija, orožništvo, advokati in notarji skoncentrirali le v mestih in
trgih, je žalostno, da imajo od teh uradnikov korist le tamkajšnji krčmarji. Kmet
je, ki mestno gosposko le malokdaj vidijo, ji tudi ne zaupajo, ker jo ne poznajo.
Uradniki se po mestih seznanijo z meščani in »zato radi njim pomagajo proti
kmetom. Le pomislite kako se pri volitvah godi!«23
Mihael Herman je vso krivdo za nastale nadloge videl v ločitvi sodnih in
političnih stvari. S prvimi imajo opravka okrajna sodišča, z drugimi pa okrajna
glavarstva. Dokler je za oboje skrbel en sam urad, je pod njega spadalo le malo
ljudi. »Zdaj pa, ko je vse tako razkosano, spada preveliko ljudi pod eno sodbo,
ali eno okrajno glavarstvo, ki imajo predaleč k svoji gosposki hoditi. Treba bi
toraj bilo zmanjšati okraje, kar bo le mogoče, če se zopet združijo sodniška in
politiška opravila. Dalej se naj občinam tudi preveč ne nalaga, kmet naj ostane
kmet, in sodniška in politiška opravila naj ostanejo njim, ki so za to učeni in
plačani, to je uradnikom.«24
Na koncu knjižice se »vrli pisatelj« Mihael Herman obregne še ob »čudne
volilne postave za okrajne zastope« ter navaja, da v enem okraju voli 3000 meščanov, ki plačujejo 7516 gld davka, v okrajni zastop ravno toliko odbornikov kot
40.000 kmetov, ki plačujejo 80.000 gld davka. To se dogaja tudi drugod, pravi,
in nima drugega namena, kakor pomagati meščanom, »da postanejo gospodi
kmetov, in se denar iz okrajnih kas ne rabi za ceste, ktere so kmetom potrebne,
ampak po kterih se mestjani radi po gladkem vozijo. In tem, tako voljenim
okrajnim zastopom hočejo zdaj še nektere občinske pravice izročiti; mislimo pa,
da si bodo občine devetkrat premislile ta korak, in da ne bodo pomagale same
kovati svojih verig, s kterimi bi jih potem vklepali meščani, – in pomagale bi
občine, ko bi v to privolile, da se naj tem okrajnim zastopom izročijo njih lastne
pravice.«25
Poslanec Mihael Herman bi rad zavrtel kolo zgodovine nazaj
Slovenski poslanec Mihael Herman (1822–1883) je bil v obravnavanem času
gotovo ena osrednjih osebnosti v štajerskem političnem življenju. Čeprav je bil
po narodnosti Nemec, je vedno govoril »le za Slovence iz res vzvišene pravico22
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Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam. V Spominih Josipa Vošnjaka (str. 527) tako med drugim lahko beremo, da je Herman kot dober govornik v pikrem in strupeno posmehljivem tonu grajal neprimerno volilno
predpravico štajerskih mest, ko je dejal: Nun ja! Ist ein Städchen noch so klein, [Naj bo mestece
še tako majhno,] Ein Verfassungstreuer muss d’rin sein. [kak ustavovernež je gotovo v njem.]
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ljubnosti«,26 njegovi nemški rojaki pa so ga zavoljo tega hudo črtili in imeli za
odpadnika svojega naroda. Mož, ki je bil svojevrsten posebnež že zaradi svojega
vegetarianstva, se je neprestano zavzemal za uradno Avstrijo, ki naj ne bo niti
nemška niti slovanska niti madžarska, temveč katoliška. Vir vsega zla sta mu bila
centralizem in liberalizem, ki da sta kriva obubožanja in demoralizacije ljudstva
in propadanja kmetijstva, obrtništva ter
meščanstva. Rešitev vsega zla je zato videl v decentralizaciji in samoupravi. Zavzemal se je za pravice katoliške cerkve,
ostro obsojal »farško gonjo« in židovsko
časnikarstvo. Podlaga državne politike
naj bi bila krščanska morala, državi pa
je tudi odrekal pravico vmešavati se v
cerkvene zadeve. S svojimi govori v štajerskem deželnem zboru za enakopravnost slovenščine v šolah in uradih se je
zapisal med najradikalnejše slovenske
zagovornike, kar mu je med spodnještajerskimi Slovenci prineslo neizmerno
priljubljenost.27
Josip Vošnjak, s katerim je Mihael
Herman od leta 1867 do 1875 deloval
Slika 1: Ljudski tribun Mihael Herman v
kot poslanec v štajerskem deželnem zboparlamentu
ru, od leta 1873 in do smrti 1883 pa
tudi v državnem zboru, ga slika v svojih spominih kot moža, ki se je na »govore
v deželnem in državnem zboru vestno pripravljal in ni nikoli govoril ex abrupto
[nepripravljen]. Vsak govor si je napisal, ga pilil in pilil in spet prepisal, preden
ga je sprožil. Zato je vsak njegov govor ena logična celota brez vseh nepotrebnih
fraz.«28 Josip Vošnjak je tudi zapisal, da je Mihael Herman znal biti tudi nadvse
»sarkastičen« in sicer, »kakor malokateri govornik, tudi dovtipi so se mu včasih
dobro posrečili. Ustavoverce, ki so svojo ustavo vedno hvalili, primerjal je kokoši,
ki se trudi s svojim kokodakanjem vsemu svetu naznaniti, da je jajce zvalila.«29
Mihael Herman je bil velik nasprotnik centralizma ter se je tudi po izvolitvi
v državni zbor leta 1873 zavzemal za federalizem, katoliški konservativizem,
za pravice cerkve in slovenske narodnostne zahteve. Čeprav ga Josip Vošnjak v
svojih spominih slika v nadvse laskavih tonih, pa njegovo delovanje v državnem
26
27

28
29

Josip Vošnjak, Spomini, Ljubljana 1982, str. 526.
Prim.: Slovenski biografski leksikon, Prva knjiga, Abraham – Lužar, ur. Izidor Cankar in
Franc Ksaver Lukman, Ljubljana 1925–1932, str. 317–318; Janez Cvirn, Mihael Hermann,
v: Enciklopedija Slovenije, 4, Hac–Kare, Ljubljana 1990, str. 16.
Josip Vošnjak, Spomini, Ljubljana 1982, str. 142.
Prav tam, str. 527.
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zboru še zdaleč ne opisuje s simpatijo, ko pravi: »Hermanu druzega ne roji po
glavi, kakor reakcija (nazadnjaštvo) in klerikalstvo.«30
Tudi Gustav Kolmer ga predstavlja kot štajerskega klerikalca, nasprotnika
centralizma in volilne reforme iz leta 1873, ki je v svojem govoru 2. decembra
1874 »na svoj drastičen način razložil vso škodljivost uprave, anarhijo v občinah, vladajočo goljufijo, ki uničuje in kvari moralo in ljudsko premoženje,
škandalozno farško gonjo in židovsko emancipacijo, ki naj bi bile posledica prekoračitev pristojnosti državnega zbora in volilne reforme, ki je kršila pravice dežel.« Liberalni poslanec Johann Fux je zato Mihaelu Hermanu kot tudi drugim
klerikalnim in federalističnim govornikom, ki so si decembra 1874 prizadevali
za razširitev volilne pravice, očital, da »jim ne gre toliko za uveljavitev splošne
glasovalne pravice, temveč mnogo bolj za razširitev volilne pravice nasploh, da
bi utrdili brezpogojno vladavino cerkve.«31
Mihael Herman je svoje ideje o upravnih spremembah in spremembah občinske zakonodaje razlagal že leta 1871 v deželnem zboru v Gradcu. Njegove
zamisli seveda niso naletele na vsesplošno odobravanje, temveč se je nanje vsul
tudi plaz kritik. Njegovo knjižico o organiziranju javnih služb je npr. na IV. seji
štajerskega deželnega zbora 20. septembra 1871 ostro kritiziral zlasti deželni
poslanec Brandstetter, ko je govoril o spremembi občinskega reda in okrajnega
zastopstva,32 Slovenski gospodar pa je k temu še pripisal, da je poslanca »Friceta
strah, da bi liberalizem umrl, če se srenjski red po teh nasvetih prenaredi. Mi pa
pravimo: srečne srenje, če se to zgodi.«33
Blagorodni slovenski poslanec Mihael Herman pa tudi po teh napadih ni
prenehal premišljevati »o prenaredbi občinskih (srenjskih) zadev« in svoja premišljevanja je v letu 1873 pod tem naslovom v več zaporednih člankih objavil
tudi v Slovenskem gospodarju.34 V člankih je grmel nad »liberalno trumo, ki
obstaja večidel iz brezvernih ljudi brez vseh višjih nazorov, kateri betvico tega,
kar umejo in s čimur se, dasi je čestokrat prav površno, radi bahajo, vedno le iz
kalnih virov zajemajo, ne maré za to, ali je tudi res in prav, kar jim po glavi roji.
Ljudi te baže vodi le sebičnost, neizmerna vladoželjnost in poželjivost pri vsem,
kar počenjajo. Ako je pa srce navdano samih posvetnih želja, ugasne luč duhá.«
Po besedah Mihaela Hermana je bilo za liberalni trop značilno, da ne pozna
in ne spoštuje pravic drugih, temveč le tiste, ki so njemu po godu. Zanj je bilo
značilno tudi neprikrito in kruto sovraštvo do katoliške cerkve in nenemških
narodov, njegovo orožje so bile prazne besede, njegova skrivnostna umetnost pa
je bila v tem, da so vse delali po istem kopitu.35
30
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Josip Vošnjak, Slovenci in državni zbor leta 1873 in 1874, Ljubljana 1874, str. 95.

Gustav Kolmer, Parlament und Verfassung in Oesterreich, Zweiter Band 1869–1879, Graz
1972, str. 311.
O politiku Friedrichu Brandstetterju glej: Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik. Politična orien
tacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861–1914), Maribor 1997, str. 356.
Slovenski gospodar, 28. 9. 1871.
Slovenski gospodar, 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4. in 24. 4. 1873.
Slovenski gospodar, 13. 3. 1873.
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Grmenja nad vladajočo centralistično, nemško liberalno stranko pa seveda še
ni bilo konec. Njeno gospostvo se namreč Mihaelu Hermanu še zdaleč ni zdelo
naravno in opravičeno, saj bi idealni katoliški Avstriji morali vladati »najboljši in
najblažji možjé vsakega naroda, možjé, kterim daje živa vera v Boga pravi namér,
da delajo kot namestniki Božji na zemlji, ter se ravnajo po večnih postavah resnice in pravice, brez katerih je blagor ljudstva prazna sanja«. Liberalci pa že od leta
1848 sem »ne glede na starodavne razmere, obstoječe pravice, priljubljene navade« podirajo vse, kar jim ni po godu, »svobodo« pa imajo pri tem le na jeziku, »a
svobode ne poznajo druge, kakor le neomejeno oblast za se, za druge pa kruto
silo in zatiranje«. Že od leta 1848 naprej liberalizem »brez ozira na dejanske razmere snuje in dela poskuse v srenjskih, okrajnih, državnih, cerkvenih, šolskih in
narodnih stvareh«. Liberalizem je s svojim mišljenjem, da manjše občine nimajo
pogojev za obstoj in da bi imele srenje več samouprave (avtonomije), pokončal
»resnično samoupravo srenj, ktere so se po 2 do 10 v eno zložile, v kterej zdaj
vse škodo trpé, ter se skušajo – večji del brez vspeha – iz nje izločiti. Povekšale
so se srenje, pomislilo se pa ni, da, čem večja je srenja, tem težja postane tudi
srenjska uprava (administracija), v tem ko je toliko manj posla in manj upravnih
stroškov, manjše ko so srenje, in bolj ko so po svojih krajnih potrebah omejene.
– Srenjam so se, in to brez odškodovanja in tudi brez vse polajšave davkarskih
bremen, naložila razna uradnijska opravila, za ktera niso pripravljene niti izučene
bile, in ktere spadajo v državino področje.«36
Država torej od občin ne more zahtevati nič več kot samo to, da državni oblasti pomagajo pri izvrševanju javnih poslov. To pa so srenje počele že od nekdaj.
»Skrbele so za varnost osebam in imetku, v tem ko je gosposka v rokah imela
policijsko upravo; naznanjevale so gosposkam prestopke postave za službeno preiskavo; zvrševale so, kar se jim je od gosposke posebej naročalo, o teh in drugih
rečeh gosposkam poročale: posredovale, kadar je gosposka po raznih srenjah kaj
opraviti imela. Pri vseh teh in enakih rečeh je večjidel župan vse opravil, srenjski
odborniki niso imeli kaj pri tem opraviti. In županom ni bilo treba sestavljati
zapisnikov, ampak se je večjidel vse ustmeno dognalo. Konečno pa takih stvari
ni razsodil župan nego gosposka, ki je v to poklicana, da pravico sklepa in sklenjeno pravico tudi brani. K vsemu temu toraj ni bilo treba ne posebnih pisarij,
niti ne posebnih duševnih in denarnih moči, uredni posli so se naglo in cenó
vršili. In ker so srenje po dotičnih županih pogostoma z gosposko v dotiki bile,
so se tudi po najkrajšem potu seznanile s postavami in javnimi naredbami. Oče
župan je imel neko posebno veljavo pri srenjčanih, kar je storilo, da je njegova
beseda več opravila, kakor zdaj dolgi uradni ukazi na papirju. Iz druge strani
je pa gosposki ložje bilo postave zvrševati, ker je s srenjami v vedni dotiki bila
in krajne okoliščine natanko poznala.« Svoje idilično prikazovanje nekdanjih
razmer je Mihael Herman sklenil z mislijo, da so občine po novi liberalni zakonodaji sicer obdržale vse to, kar je že od nekdaj spadalo na področje »izročenega
ali naročenega poslovanja, ali vse to je zdaj veliko težje postalo. Po samovoljnem
36

Prav tam.
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združenji prejšnjih samostalnih srenj v veče srenjske skupine, in ker so prejšnje
gosposke srenjam se odmaknile in njih posli v lastno upravo se izročili, je postala
vsa uprava veliko težja in – dražja.«37
Poslanec Mihael Herman se je seveda pridušal tudi nad nalogami lastnega
delokroga občin, zlasti nad tem, da je oblast občinam »pod izmišljenim imenom
samostalnega področja« prepustila naloge policije, s tem pa naj bi se na stežaj
odprle duri splošni nevarnosti. Naloge, ki so jih občinam pod »krinko samovlast
nega področja ali samouprave« naprtili liberalci, so neživljenjske, prenapete in
nepraktične. Glede policije, ki je »važen del vse uprave, saj ljudem varuje imetek,
sad njih truda«, je liberalcem očital, da si domišljajo, da imajo vsi ljudje dovolj
strahu pred postavo ter bodo vsi kakor po žnuri delali, ako se jim za vse razmere v
življenji postave dadó. Kako lehko se tedaj – si mislijo – srenjam policija prepusti,
to tem bolj, ker je to najkrajša pot do – zlate samouprave!«38
Neutrudni ljudski tribun Mihael Herman je liberalcem še posebej zameril,
da nimajo nobenega posluha za preprosto ljudstvo in da ne poznajo resničnega
življenja, ko od kmeta ali rokodelca zahtevajo, naj bi bil obenem tudi gospod in
uradnik. Pravi, da neživljenjski liberalci »poznajo svet le iz knjig in si ljudstva
drugače misliti ne morejo, kakor da je neumno in hlapčevsko«, naložili pa so mu
»mnogo opravil, češ da bode po lastnej delalnosti dospelo do svobode«.39
Mihaelu Hermanu se je hudo tožilo po starih časih brez liberalne nadloge,
ki ne obeta napredka, kot to rada poudarja, temveč naj bi šlo zaradi liberalnega
tropa prav vse kmalu rakom žvižgat. Kolcalo se mu je po predrevolucionarnih
časih brez liberalnih zablod, ko so menda okrajne gosposke »vzdrževale poleg
svojih drugih poslov policijo tako rekoč igraje, brez posebnih stroškov, a vendar
izdatno. /… / Postavljene sredi ljudstva in toraj zvedene v vseh njegovih razmerah
delale so okr. gosposke lehko in krepko, in to največ zato, ker so bile blizo ter
imele veljavo v očeh ljudstva.«40
Potem ko je naštel še številne druge prednosti nekdanje upravne ureditve, je
še poudaril, da so si kmetje nekoč lahko poiskali zavetje pred okrajnimi gosposkami pri okrožnih oblasteh ali kresijah, »kamor so ljudje pogostoma prihajali, če
se jim je pri okrajni gosposki le količkaj krivice godilo. Ne tajimo, da so kmetje
tu in tam stiskani bili; godilo se je pa to večidel tam, kjer so bogatini grajšine kupovali ali v najem jemali ter na vrat na nos obogateti hoteli. /… / Med nekdanjo
okrajno gosposko in med podložnimi (zdaj so ‘državljani’, stvar je pa ista) bila je
nekaka rodovinska ali patriarhalna razmera. Kmet je storil svojo dolžnost po najložjem potu, namreč s tem, kar je sam imel in pridelal. Če ga je pa sila pritisnola,
ob času nesreče, požarja, slabe letine, toče ali povodnje itd., je imel pri grajšinski
gosposki zavetja, ter ga ni lehko brez pomoči odpravila, v premnogih krajih je
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Slovenski gospodar, 20. 3. 1873.
Slovenski gospodar, 3. 4. 1873.
Prav tam.
Slovenski gospodar, 10. 4. 1873.
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v resnici očetovsko za svoje skrbela. Kmetje bili so poprek precej premožni; le
zapravljivcem se je zgodilo, da so prišli na kant in kmetijstva zgubili.«41
Povsem naravno je, da so nostalgični pogledi Mihaela Hermana na idilično
življenje v predmarčni dobi, ki so se ga menda »starejši ljudje, ki so si zadosti skusili nove ‘svobode’, radi spominjali«, saj naj bi bilo uradovanje svoje dni
poceni in preprosto, naleteli na hvaležen odziv med preprostim prebivalstvom
spodnještajerskega podeželja. Toda medtem ko so v Slovenskem gospodarju tribuna Mihaela Hermana neprestano hvalili in kovali med zvezde, so mu liberalci
očitali, da je fevdalec, ki si želi starih časov z vsemi krivicami nazaj, ne glede na
to, ali so bile slabe ali pogubne. Mihael Herman jim je seveda z dobršno mero
pikrosti odgovarjal, da so le hudobni lažnivi hujskači, ki skušajo plašiti in slepiti
nevedno ljudstvo. Zavračal jih je, da zaradi svojih idej in pogledov niso nikakršni
fevdalci, so pa konservativci, ki hočejo razkriti ljudem »hude rane novih srenjskih
razmer«. Pristavil je, da se kot konservativci sicer zavedajo tudi nekaterih »napak v prejšnjih napravah. Držimo se pa modrega ravnila: Zavreči, kar je slabo,
pridržati pa, kar je očitno dobro in koristno. Samo v tem, in nijednem drugem
smislu smo konservativci«.42
Poslanec Mihael Herman, ki je imel »srce za ljudstvo«,43 je v svoji kritiki
zgrešene liberalne politike, ki naj bi v občinske zadeve vnesla popolno zmedo,
nazadnje poudaril, da je »srenja imela poprej enega gospoda, zdaj ima tri, oziroma četiri: politiško gosposko, okrajni zastop, okr. šolsko svetovalstvo in deželni
odbor (dež. šol. svet); vsaka teh gosposk ima posebnih pravic, po kterih zamore
srenje žokati in strahovati. – Vse toži, da srenje nič ne storijo; dež. odbor toži, da
polit. gosposke premalo storijo, dež. zbor se pritožuje, da so okrajni zastopi za
nič in je devlje pod ostro nadzorstvo pol. gosposk, srenje pa pod nadzorstvo okr.
zastopov. In tako žoka, nadzoruje in popravlja gosposka gosposko.«44
In kakšne so bile vse te liberalne pridobitve za kmečki stan? Mihael Herman
svoj »žalostni, a resnični popis« zaključuje: »Kmetje so zadolženi, zemljišča se
drobé v majhne kosce; drug za drugim gre iz kmetijstva, meščani in tujci pa
kupujejo kmetijska posestva. Zbegani in obupani kmetje se spuščajo v pravde
ali si pa sami skušajo posilama pravico napraviti, kar jih potem pred sodnije in
– v zapor spravi. – Ako se kmetijstvu kmalu v pomoč ne pride, bode pokončano,
kakor je obrtnija.«45
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Prav tam.
Slovenski gospodar, 17. 4. 1873.
Slovenski gospodar, 5. 2. 1874.
Slovenski gospodar, 24. 4. 1873.
Prav tam. Več o nazorih o propadanju obrti glej: Andrej Pančur, Obrtna svoboda na zatožni
klopi. Konservativni nazori o obrtništvu v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem, Zgodovina za vse 6, 1999, št. 2, str. 23–43.
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Problem javne varnosti v podeželskih občinah
Tudi leta 1874, ko se je ljudski tribun Mihael Herman zelo dejavno vključil
v razpravo o preoblikovanju občinske zakonodaje v štajerskem deželnem zboru,
svojih stališč ni spreminjal, temveč je ponovno energično poudaril, da tudi nova
razvrstitev paragrafov srenjskega reda kmečkemu stanu, ki vedno bolj propada,
prav nič ne pomaga ter »ljudem podaja kamen namesto kruha«.46
Glede na Hermanove kritike takratnim občinam niso delali toliko preglavic
posli izročenega delokroga, temveč so jih pestili predvsem posli lastnega delokroga. Občine so morale sodelovati tudi pri izvrševanju državnih nalog, med
drugim so morale skrbeti za javni mir, red in varnost ter naznanjati prestopke
zakona in druge dogodke pristojnim oblastem, da ukrepajo naprej. Vse to je
navadno opravljal občinski predstojnik, torej župan, brez občinskega odbora.
Občinski predstojnik naj bi sam izvrševal tudi naloge krajevne policije, kar je
bilo po Hermanovem mnenju sploh jedro občinske samouprave. Izvrševal naj
bi »premnoge, o krajni policiji dane postave in naredbe, kterih zvečine sam ne
pozna, morebiti še celo nima, in če jih ima, jih ne najde, in če jih najde, jih ne
umé in tolmačiti ne zna, in ko bi jih tudi znal, mu manjka časa, da bi jih študiral. V teh rečeh je treba pravdne obravnave. Župan bi moral vsled naznanil
in pritožb stvar preiskovati, in na podlagi preiskave razsoditi: ako se proti razsodbi ugovarja, pisma politični gosposki ali srenjskemu odboru predložiti, in v
slednjem slučaju, ako se rekurira, vso stvar deželnemu odboru predložiti, in če
slednjič razsodba obvelja, jo zvršiti, in to večidel z nedovoljnimi sredstvi in pa
proti ljudem, s kterimi vsak dan občuje, s kterimi si je pogosto v sorodbini, v
svaščini! – Vse to bi naj opravljal brez znanja uradnega opravilstva, brez vaje v teh
stvareh! Zatorej pa tudi ne more drugače biti, kakor je, da se namreč z velikimi
težavami in pa kesno dela.«47
Poslancu Mihael Hermanu se je zavoljo omenjenih težav zdelo krivično, da se
kmečke občine daje v nič in da imajo meščani podeželane za zaostale in neumne,
ker pač ne obvladajo posla, za katerega niso ne izurjeni in ne pripravljeni. Kmetje
pač obvladajo kmečka opravila, mestna gospoda, ki pa teh opravil ne obvlada,
pa od kmetov – županov zahteva, da naj bi bili obenem tudi uradniki in pisarji.
Svoje pa naj bi prineslo tudi združevanje nekdanjih katastrskih občin v večje
občine. Namreč večja kot je bila občina, težje je bilo županu opravljati tudi policijski posel. Župani velikih občin so si morali zaradi preobremenjenosti pogosto
pomagati tudi z »zakotnimi pisači«, kar je občine obremenilo še z dodatnimi
stroški, kar se po Hermanovem mnenju pri prejšnjih, manjših (katastralnih)
občinah ni dogajalo.48
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Slovenski gospodar, 5. 2. 1874. Priloga k št. 6, Govor poslanca Hermana.
Prav tam. Uredništvo Slovenskega gospodarja je k temu pripomnilo, da se je »mnogo dopisnikov že pritožilo, da nimajo srenje slovenske srenjske postave do zdaj«.
Prav tam.
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Mihael Herman je zopet opozoril, da je krajevna policija sicer »važna stvar
javne uprave«, povsem napačno pa se mu je zdelo, da je država obesila občinam
na vrat policijsko upravo in zopet ponovil, da so se s tem javni nevarnosti vrata
na stežaj odprla. »Policijska uprava ni srenjam lastno, marveč tuje opravilo, in
srenje se ne morejo po nobeni pravici siliti, da ta tuji posel brezplačno opravljajo.
Take opravila se zamorejo srenjam prepustiti, pa tudi vzeti.« Nato je poudaril, da
je okrog 500 občin prosilo deželni zbor, češ da se jim policija vzame. Ljudstvo,
ki plačuje davke, si namreč želi biti samo dobro vladano, želi in potrebuje pravne obrambe, reda in varnosti. Želi si, da se ga ne obremenjuje z drugimi posli,
temveč da se lahko posveti svojim kmečkim opravilom. Oskrbovanje policijske
uprave pa je naloga in dolžnost države. Vladi je zato predlagal, da naj po mestih,
kjer so okrajne sodnije, »ekspoziture za policijsko upravo napravi. Tako bi se
približali nekdanjim okrajnim oblastnijam, ktere so pri ljudeh še zdaj v blagem
spominu.«49
Konservativni zagovornik kmečkih interesov se je v svojem dolgem govoru
ponovno ozrl v »pretekle boljše čase pred letom 1850, ko je bila krajna policija v
rokah politiških gosposk. Po njihovem navodu so skrbeli srenjski župani v izročenem področji za mir, red in varnost po srenjah. Okrajne gosposke so tem ložje vse
opravljale, ker so bili okraji manjši, ter jih je bilo mogoče pregledati in poznati
natanko vse razmere. Z enim samim biričem so okr. gosposke tačas vse opravile,
kakor zdanje z mnogimi žandarji in uradnimi slugami v velikih okrajih.«50
Zavoljo svojih nostalgičnih pogledov na ugodno stanje nekdanje javne varnosti,51 ko je bilo menda vse preprosto, pravd in kazenskih obravnav ni bilo veliko,
advokatov le malo, notarjev pa sploh ni bilo, skratka, ko je bilo vse boljše in je
»kmet našel večidel pri zemljiški gosposki potrebne pomoči« in je bilo »ljudstvo
v obče precej premožno«, je Mihael Herman deželnemu zboru in njegovemu
odboru za občine, ki je pripravljal nov načrt občinskega reda, predlagal, da se
naloge krajevne policije izročijo politični oblasti, po upravni poti pa naj se izpelje tudi razdružitev zdaj proti njihovi volji združenih manjših občin.52 Če pa
deželnemu zboru ta predlog ne ugaja, mu je Mihael Herman predlagal, da naj
prosi vlado, »da opravila krajne policije, ki so se vsled postave od dne 2. maja
1864 srenjam naložile, po svojih organih oskrbuje, in v tem smislu prihodnjemu
dež. zboru novo srenjsko postavo predloži«. Kajti, »uprava krajne policije pripada
državi, kteri se zato davki plačujejo.«53
»Med uradniki in ljudstvom je mrzla ljubezen«, je nadaljeval Mihael Herman,
»javna nevarnost je pa tolika, da je osamljenemu ljudstvu za obupati. /… / Na49
50
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Prav tam.
Prav tam.
Svojih pogledov na stanje pred 1850 načelni Mihael Herman ni nikoli spremenil in jih je
neprestano zagovarjal tudi kasneje, npr. v članku Še enkrat o prenaredbi srenjskega reda,
Slovenski gospodar, 1. in 8. 10. 1874.
Vlada naj bi namreč vse »vnemarne srenje, ki ne morejo tatov, potepuhov in razbijavcev
poloviti in krotiti, /… / vpregla v večjo upravno srenjo«. – Slovenski gospodar, 26. 2. 1874.
Slovenski gospodar, 5. 2. 1874. Priloga k št. 6, Govor poslanca Hermana.
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dloga je še posebno velika na slovenski strani dežele, kder je še vrh vsega druzega
narodno zatiranje, kder ima ljudstvo tu in tam uradnikov, ki ga ne spoštujejo
in mu niso (narodni) prijatelji.« Glavni vzrok za vse nadloge je seveda v očeh
ljudskega poslanca tičal v sistemu, tj. v načinu vladanja brezverskega liberalizma in centralizma (»da se namreč vse na kup devlje in deželnim zborom v prid
državnemu pravice krčijo«). Zato naj bi se povsod povrnili k prejšnjemu, bolj
preprostemu in naravnemu življenju.54
Povsem razumljivo je, da je bilo uredništvo Slovenskega gospodarja prepričano, da je bil »on edini, ki je v teh rečeh pravo zadel, ko je dokazal, da je treba
previdno stopiti nazaj in po drugi poti srenje uravnavati«. Le on je »resnično
popisal žalostno stanje na kmetih in v državnih razmerah sploh«. Uredništvo je
obžalovalo, da so na seji štajerskega deželnega zbora v Mihaela Hermana letele
številne ostre puščice in da so se z njim strinjali samo poslanci konservativne
stranke. Še posebej je obžalovalo, da sta svojemu poslanskemu tovarišu z liberalci vred nasprotovala dr. Janko Sernec in dr. Josip Vošnjak. Oba sta Mihaelu
Hermanu očitala, da močno pretirava in da razmere na kmetih še zdaleč niso
tako hude, kot jih popisuje. Dr. Janko Sernec naj bi mu tudi »podtikal, da hoče
vse tako imeti, kakor je bilo pred letom 1848«.55
Hermanov predlog, da naj vlada prevzame skrb za krajevno policijo in na tej
podlagi preuredi tudi občinsko postavo, je januarja 1874 padel pri glasovanju v
deželnem zboru. Morda so se ob tem še posebej zmagoslavno »svetile oči« deželnozborskega poslanca in dolgoletnega župana Kamnice Konrada Seidla, ki si
je »menda že obetal zlatega veka, ko bode on oberbürgermeister ter bo policijsko
palico vihtil nad vsemi srenjami v kamški okolici«.56
Ljudje ne vedo več, kako bi si pomagali
Uvodničar Slovenskega gospodarja je marca 1874 v svojem komentarju Srenjskim zastopom v resni preudarek ugotavljal, da se je po desetih letih, odkar so se
dne 2. maja 1864 po §. 24. 2. občinskega reda občinam izročile v samostojno
ali lastno področje delovanja naloge krajevne policije, tj. skrb za varnost ljudi in
lastnine, jasno pokazalo, da tako ne gre. »Potepinstvo, tihotapstvo, tatinstvo in
roparstvo razširilo se je po srenjah na kmetih tako, da si nihče več življenja in
svojega premoženja ni svest. Strmé spoznajo to vsi pametni ljudje, ljudstvo pa
vzdihuje po pomoči. Kmet župan ne more nič storiti; zadovoljen je, če mu po54

Prav tam.
Slovenski gospodar, 26. 2. 1874.
56
Prav tam. O politiku Konradu Seidlu glej: Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik. Politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861–1914), Maribor 1997, str. 371.
		Oberbürgermeisterji so šli konservativcem v nos, ker so predstavljali orodje liberalne nadoblasti. Liberalcem so očitali, da si hočejo z združevanjem manjših občin v večje okrepiti
in utrditi oblast s postavljanjem svojih pisačev in srenjskih uradnikov in »strahovnjaških
nadžupanov« na kmetih. Slovenski gospodar, 6. 8. 1874.
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tepuhi rdečega petelina na streho ne poženejo. Gorje njemu, če se hudobnežem
zameri, življenja si ni več svest! – Kdo bi torej naj pomagal? Le politična gosposka
zamore strahovati hudobneže in varovati javni red.«57
Slednje je po uvodničarjevih besedah v deželnem zboru izrekel deželni glavar
Kaiserfeld ter se tako popolnoma strinjal oziroma soglašal s pogledi slovenskega
poslanca Mihaela Hermana, saj sta oba poudarjala: 1. da občine ne morejo in
tudi niso dolžne same opravljati naloge krajevne policije; 2. da je to dolžnost
državne oblasti, ki ji ljudstvo plačuje velike davke in zato od nje tudi upravičeno
zahteva varnost življenja in imetja; 3. da se zopet uvedejo manjši okraji in da se
»gosposka zopet med ljudstvo preloži, kar je za urno zvrševanje policije neobhod
no potrebno, kajti če tatovi vedó, da je gosposka 4–6 ur daleč v mestu, so celó
brez skrbi, ker imajo za tiste, ki bi se jim drznili ustavljati, revolverjev in nožev
pri sebi.«58
Da je javna varnost na Spodnjem Štajerskem tako na psu, da ljudje ne vedo
več, kako bi si pomagali, je konservativni Slovenski gospodar seveda krivil vladajoče liberalce, po načelu: »Sto- in stokrat potrjena resnica je, da liberalizem le
podirati zna, vstanoviti pa nič dobrega ne more.«59
Za porast hudodelstev naj bi liberalci videli vzrok v naraščanju prebivalstva,
ki naj bi bilo pomanjkljivo umsko, moralno in versko vzgojeno in izobraženo.
Domnevno pomanjkanje »šolske omike« so konservatvci seveda takoj speljali na
svoj mlin in liberalcem očitali »brezverske šole«, ki naj bi jih sami postavljali na
prvo mesto med vzroki javne nevarnosti. Iz takih šol pa seveda ni pričakovati
poštene mladeži, ki bi se navzela strahu božjega in privadila čednostnega življenja. Liberalcem so očitali, da ni dovolj, da so iz šole spravili šibo in z njo vred
izgnali tudi red in strah, temveč je javno pokvarjenost »grozno pospeševala« šola,
»v kterej vlada sv. veri in pobožnosti nasproten učitelj«.60
V takratni vladajoči liberalni dobi naj bi poleg tega bila preveč na udaru
tudi duhovščina, ki naj bi se zaman in brez podpore zgražala nad pohujšanjem
in moralnim smradom v občinah (npr. nad divjimi zakoni, pijančevanjem, ponočevanjem, nagnusnim psovanjem in drugimi kužnimi boleznimi, ki so sad
brezverskega liberalizma, ki se širi iz mest na podeželje).61
Konservativci so se slednjič obregnili še ob premehko ravnanje s hudodelniki,
ki so ga spremljale neprestane tožbe, češ da so se zadnja leta po deželi strašno
namnožili tatovi in potepuhi, ki so postali vse bolj predrzni in kradejo na vse
kriplje, a ti brezvestni lenuhi se, če jih ulovijo, kaj dosti ne vznemirjajo, saj se
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Slovenski gospodar, 5. 3. 1874.
Prav tam.
Slovenski gospodar, 9. 4. 1874.
Prav tam.
Prav tam.
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jim (zlasti pozimi) v ječi »dosti bolje godi, kakor marsikteremu najpoštenejšemu
posestniku doma« in da pridejo iz ječe še bolj hudobni.62
Ta sad svobodomiselnih zakonov naj bi prav dobro občutile občine in posamezni posestniki, slovenski poslanec Mihael Herman pa naj bi liberalnim gospodom zopet natrosil resnico, pa čeprav, kot je resignirano ugotavljal Slovenski
gospodar, »se ve, da je le bob ob steno metal«:
»Govorite o nravni divjosti, godé se pa stvari, ki jo le pospešujejo. Kažete
na gospodarski polom in na splošno obožanje, dela se pa marsikaj, kar vse to le
množi. Kažete na napačni organizem gosposk, ne storite pa ničesar, da bi se popravil. Vabite duhovščino, da napake odvrača, na drugi strani pa spodkopavate
duhovščini vpliv in veljavo in pomagate pridno, da duh sv. vere pri ljudstvu peša,
kar je poglaviten uzrok množeče se nevarnosti!«63
Tudi pri nas se godijo strašne reči
Strani spodnještajerskega časopisja so v obravnavanem času polnile tudi številne novice o grozljivih umorih in drugih hudodelstvih, ki pričajo, da stanje
javne varnosti v tamkajšnjih občinah še zdaleč ni bilo rožnato. Za številne nečed
nosti in hudodelstva je konservativni Slovenski gospodar naštel tri poglavitne
vzroke: 1. pijančevanje, 2. napačna vzgoja v mladosti in 3. zanemarjanje božje
službe ob nedeljah in praznikih.64
Zanimivi se zdijo zlasti pogledi na pijančevanje, torej nezmerno uživanje
vina in žganja, ki naj bi botrovalo hudodelstvom, posebno pa pretepom in celo
umorom. Žalostni vzrok zato naj bi tičal v Slovencih samih, saj tudi oni spadajo med Jugoslovane in so »bolj vroče krvi, so sanguiniki ali lahkokrvniki, pri
kterih krv silno lahko vskipi. Pri takej naturi imajo strasti kaj mehko, ugodno
zalego. Malovredna besedica in že krv po vseh žilah zažari. /… / Pri takej naturi
je pijančevanje kakor tudi preobilno in prepogosto pitje vina, posebno v mladih
letih, prav strup. Zavžiti vinski cvet dela krv še bolj vročo, iz druge strani pa
voljo in naturo slabi, da je človek svojim strastem toliko manj kos. Prevroča
krv požira in izžema telesne moči, ki so z duševnimi v vedni dotiki, da postane
vinski brat kakor trstika, ki jo vsak vetrič zmaja. – Poglejte Italijana! Tudi on je
lahkokrven ter hitro vskipi. Ko bi prosto italijansko ljudstvo tako popijalo, kakor
popiva žalibog slovensko, bili bi Italijani živi rabeljni. Tako so pa v obče veliko
bolj zmerni in trezni kakor naši ljudje. – Poglejte Gorenjce, hribovce, Tirolce,
ki poprek le malo tacih reči zauživajo, ki imajo vinskega cveta v sebi, kako so
krotkega, mirnega in previdnega obnašanja! Ne pomaga nič zakrivati resnico:
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Slovenski gospodar, 27. 4. 1871. Glej tudi: Andrej Studen, Rabljev zamah, K zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem od 16. do začetka 21. stoletja, Ljubljana 2004, str.
100–101.
Slovenski gospodar, 9. 4. 1874.
Slovenski gospodar, 8. in 15. 10. 1874.
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Lahkokrvni Slovenec, ki je po opazovanju bistrih narodopiscev pohoten, si po
vinopitju krv podžiga, prevroča krv ga dela strastnega, iz strasti pa izvirajo vse
grde pošasti, ki jih mora pošten rodoljub iz srca obžalovati, ker razdevajo narod
in pospešujejo nja pogin.«65
Pod vplivom alkohola so se tudi dejansko zgodila številna hudodelstva, med
številnimi novicami pa lahko za pokušino izberemo značilno strašljivo štorijo iz
Zreč. Pozno zvečer se je 7. aprila 1873 vrnil domov iz Konjic »žganja pijani Jaka
Bogatin, kmet v Zlakovi, in začneta se ž ženoj kregati, kakor je že navada pri tej
hiši. Od krega pride do tepeža; mož pijan vrže ženo na tla in njo hudo davi, češ,
ti moraš nocoj mrtva biti. Žena na ves glas upije, klicajé pomoči; žene brat Matevž sliši klic in gre brž ženi v pomoč, njo reši iz rok moža, mož pa silno togoten
vzame hitro puško iz stene in v svaka ustreli. Matevž je bil hudo zadet, prejel je
še vender sv. zakramente umirajočih in potem v malo urah umrje …«66
Poleg takih primerov, ki slikajo nasilne razmere v družinah, kjer je kraljeval
alkohol, pa zasledimo tudi poročila, ki opisujejo »žalostne srenjske razmere«. O
slabem stanju javne varnosti so tako, denimo, poročali »od sv. Jerneja pri Ločah,
kjer se kakor po drugod tudi pri nas nahaja, posebno v okolicah: Stanosko, Stari
log in Dolgi vrh, Laporske in Poličanske županije mnogo potepuhov in tatov,
koji delajo, da je groza in strah! Kjer koli zapazijo shrambo mesa, žita ali vina,
posebno denarjev, pazijo tako dolgo, da jim v kremlje pride; in ako ne morejo
na tihem v shrambe priti in krasti, pridejo posiloma v izbe, in oropajo, kar jim
je po godu; kdor se pa ustavlja, je mrtev, kakor nam žalostna prigodba iz Sladke
gore priča.
Kaj pomaga oškodovanemu kmetu, ako ima koga na sumu, da ga je okradel?
Gre s sosedi in srenjskim predstojnikom in tudi z ljudobrani na preiskavo, pa
zastonj; kajti ovi, ki zna krasti, zna tudi dobro skrivati, potem mu še pa večo
nesrečo zažuga s požigom ali pa umorom!
Če pa tudi tisti na svetlo pride in je previžan, da je ukradel, nima vender
oškodovani kmet ali gospod ničesar drugega za to, kakor pote in stroške. Tat
je potem na kake mesece obsojen v zapor, ondi jih pa pride od vsih krajev še
več vkup, kder se pitajo, kakor prešički v hlevu, ter se spoznajo in izurijo, da
so potem ročniši tatje nego prej. Kdo je tega kriv, kakor premila postava zoper
tatvino.«67
Tatovi in potepuhi, ki so se potikali po spodnještajerskem podeželju, so med
kmeti ustvarili pravo klimo strahu. Srh je vzbujalo zlasti nočno razsajanje, ki je
še okrepilo strah in občutek nemoči, še zlasti, če je ustrahovalce podžigal alkohol. Tako so s Ptujske Gore (Maria Neustift), npr. poročali, da so se 20. aprila
1873 v tamkajšnjo krčmo »priklatili štancarski in drugi fantalini pod vodstvom
dveh, že več let v ječah odsedlih hudobnežev, ki so začeli piti in pijačo poštenim
jemati in potem razsajati. Krčmar hoče razbrzdanosti braniti, eden vojvod pa
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Slovenski gospodar, 17. 4. 1873.
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nameri vanj pištolo, ki se pa k sreči ne sproži. Zdivjana drhal začne z noži in
drugim orodjem krčmarja napadati, ta pa z ženo, hudo ranjen, vendar zbeži. Po
tem junaškem činu razdrobijo vse, kar v hiši najdejo in prazno hišo zaklenejo.
Med gosti sta bila tudi dva srenjska svetovalca in 1 odbornikov, ki so pa od
strani gledali, kar roparska drhal počenja. ‘Tako dalječ smo do l. 1873 s srenjsko
policijo in avtonomijo’ – pravi dopisnik.«68
Kmetje so se spraševali, kdo bo v takih razmerah sploh še lahko gospodaril
in kdo županoval, če se pa tatove premilo kaznuje ter se jim v zaporih, ki so bili
po takratnem splošno zasidranem mišljenju prave šole zločina, predobro godi.
Mnogi kmetje si tatov, tudi če so jih zasačili, niso upali ovaditi, saj so po odsluženi kazni postali še hujši kot prej in poštenim ljudem, zaradi katerih so sedeli,
grozili, da »kjerkoli bodo kterega dobili, mu bodo pluče in jetra pogledali in ga
pri priči ubili!«69
Med pogostimi novicami o tolovajskih napadih, ubojih in ropih ter sploh
»zdivjanih ljudeh«, se zdi zaradi svoje izjemnosti še posebno strašna tudi noč iz
6. na 7. marec 1874, ki je zahtevala kar pet žrtev. V Šmartnem pri Vurmbergu
se je zgodil trojni umor, ki ga je poročevalec Slovenskega gospodarja označil
kot »strahoviti sad mehkužnosti, mesenosti, razbrzdanosti in slaboverstva, ki
se čedalje bolj med nami širi!«70 Okrog polnoči pa so v Mariboru našli na ulici
umorjeno žensko, »navadno poulično lajno, z razbito glavo in spraskanim licem.
Kmalu potem, proti 6. uri zjutraj, se je ustrelil devetnajstletni ključavničarski
pomočnik J. Pichler v Girstmajerjevi hiši blizo pokopališča. Je-li ta samomor v
zvezi z onim umorom, se ne ve. /… / Vlačuganje in pijančevanje jemlje pamet
ljudem.«71
Govorica številk, ki naj bi jih znižala samo vera v Boga
Da je bilo stanje javne varnosti res neznosno in obžalovanja vredno, naj bi
pričale tudi številke: leta 1867 so tako našteli 263 hudodelstev proti varnosti
življenja in 1037 proti varnosti lastnine; leta 1868 je bilo prvih 311 in drugih
1038; leta 1869 je bilo prvih 447 in drugih 1017; leta 1872 pa je število prvih
narastlo na 524 in drugih na 1452. Na XX. seji štajerskega deželnega zbora 14.
januarja 1874 je deželni predsednik baron Kübeck tudi ugotavljal, da je bilo
menda stanje za naslednje leto še bolj žalostno, čeprav za leto 1873 še ni bilo na
voljo uradnih podatkov. Toda samo v graškem okraju so našteli kar 255 hudodelstev proti varnosti življenja in 1894 proti varnosti lastnine. Hudodelstva naj
bi se torej v brezverski vladavini liberalizma neprestano množila in leta 1872 naj
bi en hudodelec prišel že na 787 prebivalcev.
68
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Prav tam.
Prav tam.
Slovenski gospodar, 12. 3. 1874.
Prav tam.
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Konservativci so seveda očitali liberalcem, da je število hudodelstev v primerjavi z leti pred 1848 strašansko narastlo. »Grozne številke«, ki jih je obelodanil
letopis hudodelcev za leto 1870 za območje višjega sodišča v Gradcu, so tako
zbodle v oči predvsem katoliške moraliste. Zlasti oni so bili tisti, ki ob njih še
zdaleč niso ostali ravnodušni, komu so pripisovali krivdo za porast kriminala,
pa seveda ni treba dvakrat ugibati.
Omenjena statistika je pokazala, da so med hudodelci, ki so jih delili na
manjše prestopnike, torej na tiste, ki so v zaporu preživeli 8 dni do 6 mesecev,
ter težje prestopnike, ki so jih obsodili na težko ječo, na Štajerskem beležili 7779
moških in 1283 žensk; na Koroškem 2256 moških in 430 žensk ter na Kranjskem 4867 moških in 572 žensk. Izmed teh je bilo na Štajerskem obsojenih na 3
do 5 let težke ječe 26 moških in 10 žensk, na Koroškem 7 moških in 3 ženske in
na Kranjskem 24 moških in 2 ženski. Na 5 do 10 let težke ječe so na Štajerskem
obsodili 60 moških in 4 ženske, na Koroškem 7 moških in 2 ženski, na Kranjskem pa 16 moških in 2 ženski. Na Štajerskem je prestajalo 10 do 20 let težke
ječe 8 moških in 5 žensk, na Koroškem 2 moška in 2 ženski ter na Kranjskem 3
moški. Na dosmrtno težko ječo so obsodili po dva grozoviteža na Štajerskem in
na Koroškem. Preskrba hudodelcev v letu 1870 je stala na Štajerskem 99.762 gld,
na Koroškem 25.787 gld, na Kranjskem pa 56.082 gld, skupaj torej vrtoglavih
181.631 gld.72
Navedene številke kažejo, da so med hudodelci izrazito prevladovali obsojenci in obsojenke za manjše prestopke. Skupno število obsojenih na težko ječo
je namreč na Štajerskem predstavljalo le 1,3 %, na Koroškem in Kranjskem pa
približno 0,9 % vseh obsojenih hudodelcev. Tudi delež žensk je bil razmeroma
majhen. Najvišji odstotek hudodelk beležimo na Koroškem (16 %), malo manjšega na Štajerskem (14,2 %), najmanjšega pa na Kranjskem (10,5 %). Izračuni
pa ne nazadnje pokažejo, da je bil delež hudodelcev zelo majhen tudi glede na
celotno število prebivalstva dežel na območju graškega višjega sodišča.73 Na
Štajerskem in Koroškem je tako znašal le 0,8 %, na Kranjskem pa 1,2 % vseh
prebivalcev.
Ob objavi gornjih številk, v času, ko je v očeh konservativcev brezverski liberalizem ljudem jemal vero, da so potem hujši od zveri,74 je komentator takrat
najbolj nazadnjaške Zgodnje danice resignirano potarnal, da »čeravno je hudobnežev vedno bilo in jih bo, bi jih vendar veliko manj bilo in mnogo tega denarja
se lahko prihranilo, ko bi svet bolj spoštoval in spolnoval zapovedi Božje. Bolj pa
72
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Zgodnja danica, 2. 11. 1871.
Pri preračunavanju sem se naslonil na statistične podatke o številu prebivalstva za leto 1869.
Štajerska je takrat štela 1.137.990, Koroška 337.694, Kranjska pa 466.334 prebivalcev. Podatke navajam po: Geschichte und Ergebnisse der zentralen amtlichen Statistik in Österreich
1829–1979, Beiträge zur österreichischen Statistik, Hrsg. Vom Österreichischen Statistischen
Zentralamt, Heft 550 A, Wien 1979, str. 14. Leta 1870 je bilo na Štajerskem skupaj 9062,
na Koroškem 2686 ter na Kranjskem 5439 hudodelcev in hudodelk.
Prim.: Andrej Studen, Rabljev zamah, K zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem
od 16. do začetka 21. stoletja, Ljubljana 2004, str. 141.
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ko liberalizem zoper Božje naredbe hujska, večje bo tudi od leta do leta število
hudodelcev in večji bo davek, ki ga pošteni ljudje plačevati morajo«.75
Nad liberaluhi so se seveda neprestano pridušali tudi komentatorji v Slovenskem gospodarju, češ da naj se raje zamislijo nad naraščanjem kriminala
in klavrnim stanjem javne varnosti, kot pa da neprestano psujejo in zabavljajo
čez katoliško cerkev in duhovščino. Liberalni trop so pozivali, da naj preneha s
»farško gonjo«, kajti duhovniki »so čuvaji sv. vere, božjih in cerkvenih zapovedi
in krščanske poštenosti. Če imamo kaj s svojimi duhovniki opraviti, nam liberalnih dobrih svetov treba ne bo. Mi hočemo vero svojih starišev ohraniti! Vera
še nikogar ni nesrečnega storila; nevernikov je pa že dosti znorelo. Brez vere v
Boga in pravično sodbo po smrti zgine brž zmed ljudi tudi poštenost, in vse v
državi križem gre.«76
Rešitev, da bi zavrli naraščajoče hudodelstvo in s tem pripomogli tudi k
povečanju javne varnosti, so konservativci videli predvsem v gorečni veri in v
zaupanju v Boga; v pravilni krščanski vzgoji, ki otroku že od mladih nog vceplja
vrline zmernosti, pokorščine, reda in delavnosti, da ne postane suženj svojih
divjih strasti, sramota za starše, »izvržek in živa šiba za srenjo«.77 Že v rani mladosti naj bi otroku tudi zabičali, naj ne pije »hudičeve vode«, saj pijančevanje
vodi v nesrečo in pogubo. Da bi preprečili ali vsaj znatno omejili družbeno zlo,
je treba otroka že od malega navajati, da ne skruni Bogu posvečenih dni, tj.
nedelj in praznikov, da hodi k božji službi, da torej namesto v gostilno zahaja v
božji hram, kajti:
»Posvečevalcu Bogu posvečenih dni se gladu in nagote bati ni. Največa milost
je pa, da se duša navdaja nadzemeljskega, nebeškega duha ter se človek ne zgubi
v posvetne stvari kakor ubogi črv, ki vedno v zemljo rije in se v prahu valja.
Nasproti pa skušnja uči, da ljudje, ki za božjo službo ne marajo, po nedeljah in
praznikih delajo in po svojih posvetnih poslih hodijo, sčasoma celo zdivjajo.
Navzeti posvetnega duhá živé brez krščanskega poduka, brez milosti nekrvave
daritve, ter nemajo več pojma o vzvišenem namenu, ki je človeku postavljen.
Zatopljeni v posvetno gonjenje zalezujejo eni svoje sebične, kramarske koristi,
drugi se pa udajo požrešnosti in zapravljanju. Nasledki pa so: dokmetovanja,
uboštvo, bolezni, tatvine, ropi, poboji!«78
Katoliški moralisti so z grehom kriminala ozko povezovali zlasti greh pijančevanja, proti pijančevanju pa naj bi pomagala samo pravilna krščanska vzgoja.
Zanje je »domača kakor šolska vzreja brez Boga, brez spoznanja krščanskih dolž
nosti in milosti, telo brez duše, peč po zimi brez ognja. Človek sicer podučen,
pa brez vere, je le tim veči cigan.«79
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Zgodnja danica, 2. 11. 1871.
Slovenski gospodar, 22. 6. 1871.
Slovenski gospodar, 8. 10. 1874.
Slovenski gospodar, 15. 10. 1874.
Prav tam.
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Kriminalna kariera posameznih hudodelcev in hudodelk je bila za katoliške
moraliste posledica odvrnitve od pravilne krščanske življenjske poti. Ti propadli
in »zdivjani ljudje« naj bi zabredli v močvirje zla zaradi brezverskega življenja.
Zavoljo napačne vzgoje naj bi se navzeli »napuha in samoprecenjevanja« in s
svojimi grešnimi dejanji napadli nadzemeljsko avtoriteto, vsemogočnega Boga.80
Predstave o ranjeni avtoriteti so bile v mišljenju naprednega liberalnega meščanstva seveda mnogo bolj tuzemske. Cilj meščanske samopodobe je bil udejanjenje individualnosti, ki naj bi bila usmerjena k vodenju razumnega, krepostnega in moralnega življenja. Marginalna skupina hudodelcev pa naj bi se po
lastni izbiri obrnila proč od običajne, razumne in moralne življenjske poti. V
meščanski ideologiji naj bi bila njihova kriminalna identiteta negativna zrcalna
podoba meščanske identitete. Podobno kot pri razvoju sposobnosti in moralnosti
meščanov so npr. tudi kriminalno kariero pojmovali kot rezultat odločitev, ki so
jih kriminalci sami izbrali in za katere tudi sami prevzemajo vso odgovornost.
Polarizacija med moralnimi meščani in nemoralnimi kriminalci se je usklajevala
med dobrim in zlom družbe. Grešni napuh in samoprecenjevanje je podobno kot
pri katoliških moralistih prišel do izraza tudi v meščanskem mišljenju. Razlika je
bila seveda v predstavah o ranjeni avtoriteti. Pri meščanskem mišljenju namreč
postavljata napuh in samoprecenjevanje pod vprašaj avtoriteto razuma kot predpostavke za družbeno vzpostavljeno in sprejemljivo vedenje.81
Če so katoliški moralisti videli rešitev za zmanjšanje števila hudodelstev v večji pobožnosti, bogaboječnosti in strogi in pravilni vzgoji, so bili nekateri razprav
ljalci v liberalnih meščanskih krogih polni razsvetljenih in naprednih idej, ki so
prisegali na avtoriteto razuma, za »tuzemsko« zmanjšanje kriminala v družbi pa
naj bi v prvi vrsti poskrbela vzorno urejena država. Že burna razprava o smrtni
kazni v avstrijskem parlamentu dne 29. januarja 1849 v Kromĕřížu, ki se je odvijala več kot dvajset let prej in jo bomo na tem mestu vzeli za primer, je pokazala,
da rešitev ne bo prinesla samo vera v Boga in obračanje v onstranstvo.
Državnozborski poslanec dr. Giovanni Battista Pitteri, zasebnik iz dežele
Goriške in Gradiščanske,82 je med drugim poudaril, da »civilizirana in dobro
izobražena država ne potrebuje zastrašujočih kazni, ki naj bi odvračale od zločina, temveč skrb, in sicer očetovsko skrb državne uprave za fizični in moralni
blagor državljanov. Državna uprava namreč skrbi za fizični blagor s tem, da državljanom pusti odprta sredstva in poti, da si lahko vsak državljan z delom ali s
80
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Prim.: Peter Becker, Verderbnis und Entartung. Eine Geschichte der Kriminologie des 19.
Jahrhunderts als Diskurs und Praxis, Göttingen 2002, str. 36–37.
Prav tam. Glej tudi: Peter Becker, Kriminelle Identitäten im 19. Jahrhundert. Neue Entwicklungen in der historischen Kriminalitätsforschung, Historische Anthropologie, Jg. 2,
Heft 1, 1994, str. 142–157.
Giovanni Battista Pitteri je bil izvoljen v volilnem okraju Gradiška–Červinjan–Krmin (Gradisca–Cervignano–Cormons). – Glej: Andreas Gottsmann, Die Reichstagsabgeordneten
den Küstenland am konstituirenden österreichischen Reichstag 1848–1849, v: Krom ĕřížsky
sněm 1848–1849 a tradice parlamentarismu v střední Evropĕ, Kromĕříž 1998, str. 350.
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kakšno drugo dovoljeno možnostjo priskrbijo sredstva za preživljanje. Država pa
skrbi tudi za moralni blagor državljanov, saj uporabi vsa sredstva, da z razumno
vzgojo in smotrnim poukom ustvari razum in srce svojih državljanov, dobro se
zavedajoč, da človek, katerega razum in srce sta omikana, ljubi krepost in prezira
greh: Oderunt peccare boni, virtutis amore.«83
Tudi znani nemški državnozborski poslanec, dr. Adolf Fischhof, židovski
zdravnik z Dunaja,84 se je v svojem dolgem govoru odločno zavzel za odpravo
smrtne kazni. Poudaril je tudi, da je strah pred odpravo smrtne kazni popolnoma odveč, kljub temu da se trdi, da so ljudje v mnogih avstrijskih deželah še na
prenizki stopnji izobrazbe, da živijo v hudo zaskrbljujočih razmerah in da naj
bi ječa pravzaprav zanje ne bila nobena kazen, temveč nagrada. Toda statistične
tabele za leto 1844 pokažejo npr. za ozemlje, kjer so živeli tudi Slovenci, da je
na Štajerskem prišel na približno 1088 prebivalcev 1 zločinec, na Koroškem in
Kranjskem na 1330 prebivalcev 1 zločinec, na Primorskem pa na 1494 prebivalcev 1 zločinec. Čeprav so bile te razmere v primerjavi z Galicijo, ki jo je vzel za
primer, ugodnejše (tam je namreč 1 zločinec prišel na 973 prebivalcev), pa se po
mnenju dr. Adolfa Fischhofa vendarle moramo najprej vprašati, kdo je kriv za
takšne razmere. Ali so krivi prebivalci ali vlada? In dalje: Ali naj morda pustimo,
da za to, kar je zagrešila vlada, plačujejo prebivalci Galicije?
Poslanec dr. Adolfa Fischhof je po glasnem ploskanju in pritrjevanju nadaljeval: »Če bi bil jaz, gospoda moja, kmet iz Galicije, in bi bil obsojen na smrt, bi
sam sedel na sodni stol ter sodnika kot predstavnika države posadil na zatožno
klop in mu takole govoril: Država, ti si me uporabila kot gnojilo za polja nekoga
drugega, uporabila si me za tarčo topov in krogel iz mušket, moje s trudom
prislužene krajcarje si izsilila za davke in dajatve, in kaj si storila za nas? Ali si
nas duhovno izobrazila? Ali si nas moralno oplemenitila? Ne, denar si zafračkala za diplomatske misije, za podporo absolutističnih pretendentov, za vojaško
spogledovanje in birokratski luksuz; nas pa si pustila hirati v topoglavosti in
nevednosti, in vendarle se je celo v močvirju naše propadlosti zrcalilo še nebo
božje narave. Ona pa, ki jo je božja previdnost postavila na vrh družbe, na nivo
izobrazbe, ona, Metternichi in njemu podobni tiči (Consorten), ona je v sebi in v
83
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Verhandlungen des österreichischen Reichstages nach der stenographischen Aufnahme, Vierter Band, Dreiundfünfzigste bis dreiundachtzigste Sitzung, Kremsier, 22. November
1848 bis 1. Februar 1849, Wien 1970, str. 638.

O Adolfu Fischhofu (1816–1893) je pisal tudi Dragotin Lončar. Zapisal je, da »spada med
prve avstrijske meščanske politike, odlične po svojem znanju in svojem značaju. /… / Nemška narodnost in židovsko veroizpovedanje mu nista kalila jasnega pogleda za dejanske
razmere, v katerih se nahaja avstrijska država; nista mu zatrla gorkega čustvovanja, ki išče
v človeku, kar je človeškega, odstranjujoč ostanke barbarske dobe.« Fischofa je dvignilo na
površje leto 1848, ko je kot prvi govornik dunajske revolucije dne 13. marca razvil politični
program ustavne Avstrije. Med zahtevami demokratičnega ali liberalnega meščanstva je
poudarjal tudi zahtevo po odpravi smrtne kazni. Skratka, bil je velik, spoštovanja vreden
demokrat in človekoljub. – Dragotin Lončar, Adolf Fischhof, v: Veda. Dvomesečnik za znanost in kulturo, Gorica 1912, str. 28–37.
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nas zatajila Boga, ona je zlonamerno prikrivala vire ljudske izobrazbe, ona nas je
duhovno osiromašila, ona nas je pustila moralno propadati, in če že kdo zasluži
smrtno kazen za zločinca, ste to vi.«85
Namesto epiloga
Komentatorji Slovenskega gospodarja so v 70. letih slikali liberalno in centralistično vladavino v Avstriji v izredno temnih tonih. Hudo osovraženi liberalizem, katerega pokvarjen duh naj bi se razširjal po deželi zlasti iz cesarske
prestolnice, naj bi bil glavni krivec za vse tegobe in težave.
Nek uvodničar je leta 1871 na zemljevidu sveta našel celo svobodno deželo
Ekvador v Južni Ameriki, ki da je v primerjavi s Štajersko nadvse srečna dežela,
ki se mora ponižno zahvaliti Bogu za javni blagor, »odkar so vse državne naprave na čvrsto podlago sv. katoliške vere postavljene«. V javnem življenju dežele,
ki je »nad polovico večja od naše štirske«, se poštenost »lepo množi, kar se vidi
iz tega, da pijančevanje povsod pojema in da o zločinstvih skoraj več slišati ni.
/… / Nečimurnega liberalizma tam ne poznajo, marveč posvetna in duhovska
gosposka delate z združenimi močmi in v duhu kristjanstva ljudstvu in deželi
v blagor«. K t. i. »prevratu k boljšemu« so v tej srečni deželi seveda prispevali
škofje, ki so pri duhovščini vpeljali »hvalevredne prenaredbe«, učinkovito pa je
bilo tudi »blagonosno delovanje Jezuitov v misijonih med divjaki, med kterimi se
olika in blagostanje nagloma širi.« Srečo je v deželo prineslo tudi stanje v šolstvu
in dobrodelnih ustanovah, »kar je seveda po drugih postavah uravnano, kakor
so pri nas šolske in verske postave.«
Svoj komentar je pisec zaključil s srditim napadom na liberalizem, ki »le
podira in nezadovoljstvo seje, dobrega pa v blagor ljudstva ničesar ne napravi.
Kakor je ni sreče zunaj kristjanstva, tako tudi postave k sreči ne peljejo, ako se ne
skladajo z naukom Sinú Božjega, ki je edini rešitelj svetá«.86 Torej. Srečna dežela
Ekvador in nesrečna Avstrija ter dežela Štajerska.
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Verhandlungen des österreichischen Reichstages nach der stenographischen Aufnahme, Vierter
Band, Dreiundfünfzigste bis dreiundachtzigste Sitzung, Kremsier, 22. November 1848 bis
1. Februar 1849, Wien 1970, str. 642.
Slovenski gospodar, 16. 11. 1871.
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Für Liber ale sind Bauern böhmische Dörfer
Die Schwierigkeiten der ländlichen Gemeinden und das Problem
der öffentlichen Sicherheit in der Untersteiermark in den 70-er Jahren
des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung
Obwohl die Gemeinden durch die liberale Gemeindegesetzgebung viele Zuständigkeiten zugesprochen bekamen, zeigte sich schnell heraus, dass diese schon bei ihrer Entwicklung unrealistisch konzipiert wurde, da der Umfang der Aufgaben in einem Missverhältnis mit den
materiellen Möglichkeiten der Gemeinden war. Mit der Ausübung des übertragenen und noch
viel mehr des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden entstanden nämlich enorme Kosten,
die viel höher waren, als dies der Fall vor ihrer Einführung war, während die Gemeindeeinkommen relativ eingeschränkt waren. Die allgemeine Schwäche der Gemeinden, dass sie
mit ihrem intellektuellen und vor allem ihrem finanziellen Potential mit der Ausübung der
Gemeindezuständigkeiten angeblich nicht fertig werden sollten, wurde vor allem seitens der
konservativen Kreise kritisiert.
In der Untersteiermark fing der Widerstand gegen die liberale Gemeindeorganisation vor allem
in den 70-er Jahren des 19. Jahrhunderts an. Ihre Gegner aus den katholischen Kreisen machten
für die unmöglichen Verhältnisse in den Gemeinden die Liberalen verantwortlich und griffen
sie in ihrer Zeitung Slovenski gospodar (Slowenischer Wirt) immer wieder an und beschimpften
sie mit den »liberalen Herren«, die angeblich »von den bäuerlichen Verhältnissen nicht viel
verstehen sollten«. Sie setzten sich für eine Neuregelung der Gemeindeordnung ein, denn nur
gut geregelte Gemeinden sollten die Voraussetzung für Ordnung und Glück im Land und
Staat haben.
Mit zahlreichen Problemen setzten sich vor allem die ländlichen Gemeinden auseinander und
die Bauern richteten an den Landtag in Graz zahlreiche Beschwerden und Ansprüche. »Dem
schwammigen Liberalismus« wurde immer wieder vorgeworfen, dass er sich zu viel mit der Verfassung und den Grundrechten beschäftige und zu sehr gegen die kirchlichen Angelegenheiten
und den katholischen Glauben auftrete, viel zu wenig berücksichtige er jedoch die tatsächlichen
Bedürfnisse des armen und bedrückten Bauernstandes, dem ununterbrochen Kosten verursacht
werden und Blut gesaugt wird.
Die Forderungen der untersteiermärkischen Bauern beruhten auf dem Büchlein Zur Organisierung des öffentlichen Dienstes, Graz 1871, das vom slowenischen Landtagabgeordneten Mihael Herman (Hermann), einem großen Gegner der liberalen Gemeindegesetzgebung, verfasst
wurde. Der konservative Mihael Herman verlangte in seinen Reden im Landtag und später
auch im Nationalrat immer wieder Änderungen, die bei den Bezirkshauptmannschaften und
Gerichtshöfen und Änderungen, die bei der Gemeindegesetzgebung nötig gewesen wären.
Der Volkstribun Mihael Herman verglich gerne die neuen Verhältnisse in den Gemeinden
mit den alten, das heißt jenen aus der Zeit vor der Märzrevolution 1848 und beteuerte mit
Nostalgie, dass viele Sachen zu der Zeit gut waren und dass der Bauer in den meisten Fällen
damit zufrieden war.
Die Liberalen warfen Mihael Herman deshalb vor, er mochte das Rad der Geschichte zurück
drehen, er mochte zurück in den Feudalismus zurückkehren, er hätte nur Reaktion (Rückschrittlichkeit) und den Klerikalismus im Kopf. Doch Mihael Herman gab mit seinen Kritiken
des Liberalismus und des Zentralismus sowie mit dem Donnern über die liberale Hetze gegen
die katholische Kirche und die Priester nie auf. In seinen oft sehr sarkastischen Reden erläuterte
er die gesamte Schädlichkeit der Verwaltung, die Anarchie in den Gemeinden, die skandalöse
pfäffische Hetze und den herrschenden liberalen Betrug, der das Volksvermögen vernichtet und
die Moral verdirbt. Er behauptete, dass der Staat von den Gemeinden nicht mehr verlangen
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kann, wie nur das, dass sie der staatlichen Gewalt bei der Ausübung von öffentlichen Diensten
helfen. Er klagte über eine zu große und zu teuere Verwaltung.
Der Abgeordnete Mihael Herman regte sich auch über den schlechten Zustand der öffentlichen
Sicherheit auf, die vor dem Jahr 1848 angeblich viel besser gewesen sein sollte. Seitdem aber
seitens der Macht den Gemeinden auch die Aufgaben der örtlichen Polizei überlassen wurden,
sollte auch angelweit die Tür für die allgemeine Gefahr geöffnet werden. Aufgaben, die den
Gemeinden unter der »Maske von Selbstverwaltung« seitens der Liberalen aufgebürdet wurden,
sind lebensfremd, überspannt und unpraktisch. Den Liberalen nahm Mihael Herman vor allem
übel, dass sie kein Gespür für das einfache Volk haben und dass sie das wirkliche Leben auf
dem Lande nicht kennen. Die Bauern sollen dies tun, was sie können und sie dürfen nicht dazu
gezwungen werden, noch die Aufgaben zu tun, denen sie nicht gewachsen sind. Die Bauern
dürfen also nicht gezwungen werden, zum Beispiel die Aufgaben der Polizei auszuüben. Das ist
nämlich die Aufgabe und Pflicht des Staates, an den vom Volk Steuern bezahlt werden.
In den 70-er Jahren, als Landstreicherei, Schmuggel, Diebstahl und Raub immer stärker wurden, vervielfachte sich auch die Anzahl der Beschwerden hinsichtlich der örtlichen Polizei, die
zum Aufgabenbereich der Gemeinden gehörte und die sich um die Sicherheit der Menschen
und des Eigentums kümmern sollte. In der Zeitung Slovenski gospodar treten so zahlreiche
Klagen auf, dass ein Bauer als Bürgermeister nichts gegen die Verbrecher tun kann und dass die
Leute sich nicht mehr zu helfen wissen. Für das ganze Übel machte der konservative Slovenski
gospodar die Liberalen und die Religionslosigkeit verantwortlich. Gründe für die zahlreichen
Verbrechen seien vor allem drei: Trinkerei, die falsche (unchristliche) Erziehung in der Jugend
und die Vernachlässigung des Gottesdienstes sonntags und feiertags.
Über die Zunahme des Kriminals in der Untersteiermark sprachen nach der Meinung der
Konservativen auch die statistischen Daten. Die katholischen Moralisten verkündeten, dass der
religionslose Liberalismus den Leuten den Glauben wegnehme, weshalb sie dann schlimmer
als Bestien seien. Für den elenden Zustand der öffentlichen Sicherheit sollte auch die liberale
»pfäffische Hetze« die Schuld tragen. Ohne den Glauben in Gott und das gerechte Gottesurteil
nach dem Tod sollte unter den Leuten auch die Ehrlichkeit verschwinden und alles im Staat
sollte im Eimer sein. Die Konservativen sahen die Lösung dafür, das immer stärkere Verbrechen
zu stoppen und dadurch zu einer besseren öffentlichen Sicherheit beizutragen, vor allem im
inbrünstigen Glauben und Vertrauen in den Gott; in der richtigen christlichen Erziehung; in
der Trinkereiverhütung, die zum Unglück und Verderben führt. Die Folgen der Fressgier und
der Verschwendung seien der Verfall von Bauernhöfen, die Armut, Krankheiten, Diebstähle,
Raub, Morde.
Für die katholischen Moralisten waren die Verbrecher Menschen, die in ein glaubensloses Leben
verfallen sind, die Hochmut und Selbstüberschätzung angenommen haben und mit ihren Tatsünden die überirdische Autorität, den Allmächtigen, angegriffen haben. Die fortgeschrittenen
Moralisten aus den Kreisen des liberalen Bürgertums unterschieden sich von den katholischen
Moralisten dadurch, dass sie die Hochmut und die Selbstüberschätzung in ihren Vorstellungen
über die verletzte Autorität unter die Frage der Autorität des Verstandes als Voraussetzung für
ein gesellschaftlich hergestelltes und akzeptables Verhalten gestellt haben. Das Verbrechen als
das gesellschaftliche Übel sollte durch den zivilisierten und gut ausgebildeten Staat abgeschafft
oder wenigstens gemindert werden, der sich väterlich um das physische und moralische Wohl
der Staatsbürger kümmern sollte. Sein Ziel sollte der Mensch sein, der ein gebildetes Herz und
Verstand besitzt und der die Tugend liebt und die Sünde verachtet.
Nach der Ansicht der Konservativen sollte also in den 70-er Jahren des 19. Jahrhunderts die
Schuld für alle Beschwerden und Schwierigkeiten der Liberalismus tragen. Die liberale und
zentralistische (d. h. nichtkatholische) Macht, wegen der sowohl Österreich wie auch das
Land Steiermark unglücklich gewesen sein sollten, wurde ihrerseits in außerordentlich dunklen
Tönen geschildert.
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»Zehn Gulden« in »Tiz forint«
Leta 1881 so v Avstro-Ogrski prišli v obtok novi bankovci Avstro-ogrske
banke za 10 goldinarjev. V vsej zgodovini habsburške monarhije ni noben drug
denarni apoen sprožil tako silovitih mednacionalnih sporov kot prav ti bankovci. Na vrhuncu vročih mednacionalnih prepirov jih je Jakob Aleševec opisal s
sledečimi slikovitimi besedami: Avstro-ogrska banka je na nove bankovce »na
eni strani v nemškem, na drugi pa v magjarskem jeziku zapisala, da ta »flika« se
pri vseh avstrijskih državnih blagajnicah sprejema za »zehn« ali »tis« forintov.
Lepa tudi ta »flika« ni, še celó avstrijski orel se ni hotel na-njo vsesti, in kdor
nemški ali ogerski ne zna, bi mislil, da je to kak kitajsk ali japonsk, morda celó
turšk bankovec.
Tudi papir teh »flik« /… / je zeló dvomljive vrednosti /… /. Vsaj jaz sem videl
sam, da je nekdo desetak razklal na dve plati: na ogersko in na avstrijsko, torej
bi bil lahko za 10 gold. oddal eno plat avstrijski, to je dunajski banki, drugo pa
ogerski, to je, peštanski, in bi bil na ta način imel 20 gold. iz desetih. Iz tega
se vidi, kako koristen je dualizem v denarnih zadevah Magjarom in Avstrijcem;
evo! desetak se prekolje, pa Magjar dobi svojih »Tis-forint« – Avstrijec pa svojih
»Zehn Gulden«, če sta si le dobra prijatelja. Ako se pa skregata in nobeden noče
dati razklati svojega desetaka, sta oba na slabjem – in tako je dualizem v Avstriji
uže po samih desetakih zagotovljen, če bodo le ljudje pametni.
Podlaga ali »grunt« teh desetakov je tak, kakor koža človeka, ki ima ošpice; samih »10« je toliko, da človeške oči zbadajo. Človek, ki ima tako bolezen, se mora
skrbno varovati vsakega prehlajenja in – meni se zdi, da so tudi ti desetaki jako
slabega zdravja; vsaj sodim to po tem, kako skrbno lazejo za njimi centralističnonemški državno-privilegirani »dohtarji« in »padarji«. Kakor »švimmajstri« svoje
učence na vrv, so ti desetake privezali na niti svoje hudovoljnosti. Radovedni
so gledali za novim desetakom, kaj se mu bo zgodilo, ko bo s svojo nemško in
magjarsko zastavo brez avstrijskega orla priplaval med slovanske narode.«1
Slovanski narodi so nove bankovce dočakali na nož. V njihovih očeh so imeli
ti bankovci nedopustno napako: na eni strani je bilo besedilo samo v nemščini
in na drugi strani samo v madžarščini. S tem so bili grobo zapostavljeni drugi
jeziki habsburške monarhije.
Jezik napisov na denarju
Takšno očitno zapostavljanje v tem času ni bilo več samo po sebi umevno.
Bankovci avstrijske narodne banke so imeli vse od leta 1847 vrednosti navedene v vseh desetih jezikih habsburške monarhije, torej v nemščini, madžarščini,
češčini, italijanščini, poljščini, romunščini, ukrajinščini, srbščini, hrvaščini in
1

A[leševec], J[akob]: Sedanji desetaki – reprezentanti denarnega dualizma. Novice, 17. 8.
1881, št. 33, str. 264.
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nenazadnje v slovenščini.2 Tako so lahko tudi Slovenci vrednost denarja določili
s pomočjo napisa »deset goldinarjev«, »sto goldinarjev« in »tisoč goldinarjev«.
Vendar te večjezične navedbe vrednosti bankovcev še niso zagotavljale popolne jezikovne enakopravnosti pri denarnih napisih. Že na prvi pogled so bili
bankovci povsem v znamenju nemščine. Vrednost bankovcev je bila tako navedena z nemškim napisom, v
primerjavi s katerim so bile navedbe
v drugih jezikih občutno manjše in
potisnjene povsem ob rob. Obenem
je bilo ime izdajatelja, datum izdaje,
navedba konvertibilnosti teh bankovcev in navedba prepovedi ponarejanja
zapisana samo v nemščini.
Sredi 19. stoletja je bil takšen prednostni položaj nemščine v habsburški
monarhiji nekaj povsem običajnega.
Že v 18. stoletju se je namreč nemščina
uveljavila kot osrednji jezik habsburške
administracije.3 Ko je tako habsburška
monarhija začela leta 1762 izdajati državni papirnati denar,4 so bili napisi
na tem denarju samo v nemščini. To
se je nato ponavljalo vse do leta 1806,
ko so na državnem papirnatem denarSlika 1: Bankovec avstrijske narodne banke,
ju vrednost zapisali še v madžarščini,
10 goldinarjev konvencijske valute, 1. 1. 1847.
češčini, poljščini in italijanščini.5 Po
državnem bankrotu leta 18116 je država začela izdajati nov papirnati denar, t. i.
zamenjalne bankovce, kjer so bili napisi seveda v nemščini, na obrobju pa so bile
v madžarščini, češčini in poljščini zapisane še vrednosti posameznih apoenov.
Podobno so se državne oblasti odločile tudi leta 1813, ko so začele izdajati nov
državni papirnati denar, tako imenovane anticipatijske bankovce.7 Ker v tem

2
3
4
5
6
7

Pick, A., in Richter, R.: Österreich: Banknoten und Staatspapiergeld ab 1759. Berlin: Buch
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času Habsburžani niso več imeli v oblasti dežel z italijanskim prebivalstvom, na
državnem papirnatem denarju ni bilo več italijanskih zapisov vrednosti.
Leta 1816 je bila naposled ustanovljena Privilegirana avstrijska narodna banka. To je bila privatna delniška družba s privilegijem za izdajanje bankovcev. V
naslednjih desetletjih so bankovci v denarnem obtoku zamenjali diskreditirani
državni papirnati denar.8 Ker je imela ta delniška družba svoj sedež na nemško govorečem Dunaju in ker je bila nemščina prevladujoči poslovni jezik v
habsburški monarhiji,9 je bila seveda prav nemščina upravni in poslovni jezik
avstrijske narodne banke. Zato so imeli sprva bankovci avstrijske narodne banke
napise samo v nemščini. Tudi ko so začeli po letu 1847 na bankovcih zapisovati
vrednosti še v drugih jezikih habsburške monarhije, to v nobenem primeru ni
omajalo primata nemščine v narodni banki. Podobno tudi večjezične navedbe
vrednosti denarnih apoenov na novem državnem papirnatem denarju v letih
1851/56 (bankovci državnega zaklada) in po letu 1866 niso kvarili prevladujočega nemškega izgleda tega denarja.
Avstro-ogrska banka
Ta prevladujoči položaj nemščine na avstrijskem papirnatem denarju je bil
omajan šele z avstro-ogrsko nagodbo leta 1867, ko je bila habsburška monarhija
dualistično preurejena. Nastala Avstro-Ogrska je bila razdeljena na avstrijsko in
ogrsko polovico. Zunanja politika, vojska in skupne finance so bile pod skupno
upravo. Pod skupnimi pristojnostmi so bile še skupna davčna in carinska politika, valuta in skupne železnice. Te skupne zadeve so sicer ležale v zakonodajni
pristojnosti parlamentov obeh polovic monarhije, vendar jih je bilo potrebno
vsakih deset let ponovno uskladiti. Na podlagi sklenjenih gospodarskih nagodb
je Avstro-Ogrska tvorila carinsko in monetarno unijo.10
Nagodba iz leta 1867 je obstoječo centralno bančno ustanovo puščala ob
strani. Dotedanji privilegij avstrijske narodne banke je namreč veljal še vse do
leta 1876, zato je vse do takrat narodna banka spadala pod zakonodajne pristojnosti avstrijske polovice habsburške monarhije. Ogrska vlada je v tem času samo
priznavala privilegij avstrijske narodne banke tudi na svojem ozemlju.11 Vendar
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je narodna banka že kmalu po letu 1867 postala jabolko spora med avstrijsko in
ogrsko polovico monarhije. Madžarska javnost je odločno zahtevala ustanovitev
samostojne ogrske centralne banke ali vsaj takšno preureditev obstoječe centralne banke, kjer bi imela Ogrska enak vpliv kot Avstrija. Nasprotno je avstrijska
javnost odločno nasprotovala delitvi centralne banke. V okviru sklenitve nove
gospodarske nagodbe med avstrijsko in ogrsko polovico monarhije je bila Privilegirana avstrijska narodna banka leta 1878 preimenovana v Avstro-ogrsko banko.
Centralna banka je bila sicer še naprej enotna, vendar je bila po novem v upravi
enakopravno zastopana tudi Ogrska.12
Centralna bančna ustanova je bila po novem dualistično preurejena tudi
na jezikovni in simbolni ravni. Madžarščina je bila postavljena v enakopraven
položaj z nemščino. Tudi bankovci naj bi tako potrjevali dualistično ureditev
monarhije. Člen 82 v statutu Avstro-ogrske banke je tako določal: Bankovci »so
na eni strani opremljeni z nemškim in na drugi strani z istovetnim madžarskim
besedilom ter z grbom avstro-ogrske monarhije.«13
Ker je bila na Ogrskem madžarščina uradni državni jezik, so bili seveda tudi
napisi na ogrski polovici bankovcev samo v madžarščini. Nasprotno v avstrijski polovici monarhije nemščina zakonsko ni bila nikoli razglašena za državni
jezik, čeprav je še dolgo imela prevladujoči položaj tako v državni upravi kot v
poslovnem svetu.14
V času pogajanj o novi gospodarski nagodbi med avstrijsko in ogrsko polovico monarhije so bili v Avstriji še vedno trdno na oblasti nemški liberalci. Vendar
vladajoča ustavoverna stranka v odnosu do Ogrske ni bila enotna. Predvsem
ustavoverni poslanci iz vrst Naprednega kluba niso podprli nove gospodarske nagodbe in so nasprotovali dualistični preureditvi centralne banke.15 Ustavoverni
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Jahren des 19. Jahrhunderts. V: Glatz, Ferenz (ur.): Gesellschaft, Politik und Verwaltung in
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poslanci pa so bili povsem enotni v svojem odnosu do predvidenega nemškega
izgleda avstrijske strani bankovcev, proti kateremu niso izražali prav nobenih
pomislekov.
Tudi nobeden od nenemških državnozborskih poslancev ni med specialno
debato o novem statutu centralne banke povzdignil svojega glasu proti samo
nemškim in madžarskim napisom na bankovcih,16 čeprav se pred tem ob zaključku generalne debate kar 103 poslanci niso strinjali z novim statutom.17
Tako so tudi vsi slovenski poslanci glasovali proti dualistični centralni banki in
»s tem zopet pokazali, da vodi jih le ozir nas blagor enojne starodavne častitljive
Avstrije, ne pa vklanjanje magjarski sili.«18
V nasprotju s poslanci se je nad jezikovnim dualizmom novih bankovcev toliko bolj očitno razburjala nenemška javnost, med drugim tudi slovenska: »Čehi,
Poljaci, Rumuni, Rusini, Italijani, Dalmatini, Hrvatje, kakor sploh vsi drugi
národi – razven Nemcev v Avstriji in Magjarov na Ogerskem – vsi so izbrisani
iz zastopništva bodočih novčnih znamenj. /… / Vsak Avstrijan mora tedaj umeti
čitati nemško in ogersko, da bode popolnem razumeval nove bankovce.«19 Prav
zaradi te jezikovne dualistične preobrazbe bankovcev so slovenski časopisi še
toliko bolj objokovali dualistično preoblikovanje centralne banke: »Enojne Dunajske banke /… / ni več. Razcepljena je na dvojno: Avstrijsko in Ogersko. S tem
razcepom je pa konec vzelo zadnje znamenje stare Avstrije, in dualizem se bode
urinil v poslednjo kočo, kjer se hrani bankovec v predalu. /… / zdaj /… / izgubodo papirnati bankovci svoj dosedanji jedinostini značaj, katerega so imeli več,
nego polstotine let. Avstrijski dvojni orel, kateri se je bliščal na novcih monarhije
in je na njih daleč čez temno-žolte mejne kole razprostiral svoje peroti, katerega
sta obe poluti pozdravljali kot starega znanca, ki je Avstrijancu celó v oddaljene
kraje svetá prinašal svoje pozdrave, izginil bode zdaj z bankovcev. /… / Povsod se
bode znalo, da ni več Avstrijske, ampak da je Avstrijsko-ogerska monarhija.«20
Slovenci so tako bridko objokovali ta simbolični konec enotnega cesarstva
prav zaradi svojega globoko zakoreninjenega nasprotovanja dualistični preureditvi monarhije, pri kateri so se Nemci in Madžari sporazumeli na račun drugih
narodov: »Čisto doslednja je po skušnjah dosedanjih ta, da Nemec in Magjar se
bosta pogodila, da zopet 10 let gospodujeta Slovanom, s katerimi bodo, ako se
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der Habsburgermonarchie. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1987, str. 165–172; HarringtonMüller, Diethild: Der Fortschrittsklub im Abgeordnetenhaus des österreichischen Reichsrats
1873–1910. Wien, Köln, Graz: Hermann Böhlaus Nachf., 1972, str. 30–32.
Wiener Abendpost: Beilage zur Wiener Zeitung, 1. 12. 1877, št. 276, str. 3. Samo češki
konservativni poslanec v gosposki zbornici Leo Thun-Hohenstein je izrazil pomisleke proti
izključitvi drugih jezikov z napisov na novih bankovcih. Kolmer, Gustav: Parlament und
Verfassung, 2. knjiga: 1869–1879. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1972, str.
398–299.
Za je glasovalo 169 poslancev. Slovenec, 25. 11. 1877, št. 132.
Novice, 28. 11. 1877, št. 48, str. 385.
Poslednje znamenje Avstrije. Novice, 17. 7. 1878, št. 29, str. 227.
Prav tam.
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bode dalo, še silnejše postopala kakor dozdaj.«21 »Tedaj le Nemec in Magjar veljá
v Avstrijski državi!«22 Zato so tudi ostro nasprotovali novi nagodbi med Avstrijo
in Ogrsko, zlasti še, ker so menili, da bo nova nagodba Avstriji prinesla še več
škode kot stara: »Nova pogodba z Ogrsko je novo ponižanje naše polovice, pa
ne samo ponižanje /… / – ona pomenja denarno gospodstvo Madjarov.«23 Slovenski poslanci so tako v državnem zboru glasovali proti obnovitvi avstro-ogrske
nagodbe. Zaradi močne protiogrske usmeritve so bili proti novi nagodbi tudi
nekateri nemški liberalni poslanci iz Štajerske, po drugi strani pa so obnovitev
nagodbe podprli nemški liberalni poslanci iz Kranjske.24
Čeprav so se vladajoči Nemci in Madžari vsaj o novih bankovcih brez težav
sporazumeli na račun drugih narodov, medsebojnih sporov vseeno še ni bilo konec. Sedaj je nenadoma postala sporna nova podoba »do sedaj še ne izumljenega
Avstrijsko-ogerskega državnega grba«, »o kateri lesorezci še niso edini, kako naj
bi naslikali dualizem.«25 Dokler se vladi obeh polovic monarhije nista dogovorili o podobi novega skupnega grba, toliko časa Avstro-ogrska banka ni mogla
začeti izdajati novih bankovcev. Za banko je bila nastala situacija še toliko bolj
nerodna, ker bi morala po novem statutu novi grb uporabljati tudi na svojem pečatu, na izdanih delnicah in hipotekarnih obveznicah. Vendar se vladi nikakor
nista mogli sporazumeti o obliki grba avstro-ogrske monarhije. Zato sta morala
avstrijski finančni minister Sisinio De Pretis in madžarski ministrski predsednik
Koloman Tisza oktobra 1878 dovoliti Avstro-ogrski banki, da do nadaljnjega
začasno še lahko uporablja stari grb avstrijske nacionalne banke.26
S tem je banka sicer rešila svoje probleme glede pečata, delnic in hipotekarnih
obveznic, toda zaradi madžarskega nasprotovanja starega grba ni mogla uporabiti pri tiskanju novih bankovcev, čeprav se vladi o novem grbu še kar naprej
nista mogli sporazumeti.27 Ker tako Avstro-ogrska banka tudi leta 1880 še ni
21
22
23
24

25
26
27

Novice, 8. 5. 1878, št. 19, str. 152.
Novice, 5. 6. 1878, št. 23, str. 182.
Pogodba z Ogersko pred državnim zborom. Slovenec, 23. 11. 1877, št. 131. Zaradi tega kritičnega članka je bil Slovenec zaplenjen. Primerjaj še: Novice, 12. 6. 1878, št. 24, str. 189.
Novice, 5. 6. 1878, št. 23, str. 181; 12. 6. 1878, št. 24, str. 189; Slovenski narod, 4. 6. 1878,
št. 127; Cvirn, Janez: Trdnjavski trikotnik: Politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861–1914). Maribor: Obzorja, 1997, str. 78, 80–82; Matić, Dragan: Nemci v Ljubljani 1861–1918. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2002, str. 145–146.
Poslednje znamenje Avstrije. Novice, 17. 7. 1878, št. 29, str. 227.
Pressburg, S.: Das österreichische Noteninstitut 1816–1966, 2. del, 1. knjiga. Wien: Oesterreichische Nationalbank, 1969, str. 116.
Nasprotno ni bilo nobenih problemov z opremljenostjo kovancev z grbi. Po še starejših
zgledih je bil vso obdobje vladavine Franca Jožefa na kovancih, ki so jih kovali v kovnicah
na Ogrskem, upodobljen ogrski grb ali samo krona svetega Štefana. Na kovancih iz avstrijskega dela habsburške monarhije je bil upodobljen avstrijski grb z dvoglavim orlom ali samo
avstrijska cesarska krona. Primerjaj: Herinek, Ludwig: Österreichische Münzprägungen
von 1740–1969. Wien: Münzhandlung Herinek, 1970, str. 252–281; Jaeckel, Peter: Die
Münzprägungen des Hauses Habsburg 1780–1918 und der Republik Österreich seit 1918.
Basel: Münzen und Medaillen A. G., 1970, str. 17–19.
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mogla začeti s tiskanjem novih bankovcev, je guverner banke Alois Moser začel
akcijo za spremembo 82. člena statuta.28 Obe vladi sta se nato dogovorili, da
bodo novi bankovci toliko časa brez skupnega avstro-ogrskega grba, dokler parlamenta obeh polovic monarhije ne sprejmeta ustreznega zakona. Ta odločitev
se je naposled izkazala za zares zelo potrebno, kajti če bi Avstro-ogrska banka
morala čakati na skupen grb, bi morala čakati vse do leta 1915.29
Z odločitvijo obeh vlad se je naposled strinjala tudi generalna skupščina Avstro-ogrske banke in 28. marca 1880 je bil razglašen zakon, ki je med drugim
tudi določal: »Do nadaljnjega se ne izvaja določbe, ki jo vsebuje 82. člen statuta
Avstro-ogrske banke in po katerem morajo biti nakaznice [bankovci] te banke
opremljene z grbom avstro-ogrske monarhije.«30 Sedaj se je lahko začelo tiskati
nove bankovce brez grbov.31
Novi bankovci za 10 goldinarjev
Julija 1880 je Avstro-ogrska banka začela tiskati nove bankovce za 10 goldinarjev. Decembra se je nato vodstvo centralne banke končno odločilo, da 3.
januarja 1881 začne spravljati v denarni obtok nove bankovce za 10 goldinarjev. Ko sta se tudi avstrijska in ogrska vlada strinjali s to odločitvijo, so začeli
dogovorjenega dne32 na centralah (Dunaj in Budimpešta) in podružnicah Avstro-ogrske banke novi denar spravljati v promet. Na slovenskem nacionalnem
ozemlju so bile podružnice v Ljubljani, Trstu in Celovcu, kjer so tudi pohiteli
z izdajanjem novih goldinarskih bankovcev.33 Laibacher Zeitung je tako že naslednji dan poročal, da so »v Ljubljani krožili [bankovci] v znesku več tisoč
goldinarjev, tako da bi bili lahko bržkone že kmalu splošno znani. Seveda bo
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Pressburg, S.: Das österreichische Noteninstitut 1816–1966, n. d., str. 179–180.
Reichsgesetzblatt für die in Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, 3. 11. 1915, št.
328, str. 793–798; Stourzh, Gerald: Die dualistische Reichsstruktur: Österreichbegriff und
Österreichbewusstsein 1867–1918. V: Rumpler, Helmut (ur.): Innere Staatsbildung und gesellschaftliche Modernisierung in Österreich und Detuschland 1867/71 bis 1914. Wien: Verlag
für Geschichte und Politik, München: R. Oldenbourg Verlag, 1991, str. 62.
Reichsgesetzblatt für die in Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, 28. 3. 1880, št.
33, str. 60.
Brez grbov je bila nato izdana celotna serija bankovcev z datumom 1. maj 1880. Šele z uvedbo nove kronske valute so po letu 1900 začeli v denarni obtok prihajati novi bankovci, ki
so imeli na avstrijski strani avstrijski grb z dvoglavim orlom in na ogrski strani ogrski grb.
Takšna rešitev je obveljala tudi na bankovcih, ki so jih začeli izdajati po letu 1915. Aulinger,
Barbara: Vom Gulden zum Euro: Geschichte der österreichischen Banknoten. Wien, Köln,
Weimar: Böhlau Verlag, 2000, str. 123–124.
Na Dunaju je nekaj tega denarja prišlo v obtok že konec decembra 1880. Radovedna javnost
je seveda te bankovce sprejela z iskrenim zanimanjem. Primerjaj: Das Vaterland, 30. 12.
1880, št. 359, str. 5.
Pressburg, S.: Das österreichische Noteninstitut 1816–1966, n. d., str. 105, 197.
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minilo več časa, dokler ne bodo novemu denarju začeli zaupati tudi kmetje, ki
prebivajo oddaljeni od mest.«34
Stare bankovce za 10 goldinarjev z datumom 15. januar 1863 so na centralah
in podružnicah Avstro-ogrske banke do 30. septembra 1881 še sprejemali v plačilo in jih zamenjevali za nov denar, nato pa so jih v podružnicah do konca leta
samo še zamenjevali. Po 1. januarju 1882 jih tudi v centralah niso več sprejemali
v plačilo, temveč so jih vse do 31. decembra 1887 samo še zamenjevali. Po tem
roku je ta denar izgubil vso svojo vrednost. Kdor vse do takrat ni poskrbel in tega
denarja ni zamenjal za novega, ga je praktično podaril Avstro-ogrski banki.35

Slika 2: Bankovec Avstro-ogrske banke,
10 goldinarjev avstrijske valute, Dunaj,
1. 5. 1880, avstrijska stran.

Slika 3: Bankovec Avstro-ogrske banke,
10 goldinarjev avstrijske valute, Dunaj,
1. 5. 1880, ogrska stran.

Da bi ljudje nov denar lažje prepoznali, so ga v centralni banki v življenje
vedno pospremili z zelo natančnim opisom. Tako so tudi mere novih bankovec
za 10 goldinarjev navajali do milimetra natančno, skrbno so opisali njihovo
zunanjo podobo in pri tem navedli vse barvne odtenke. Ker so stare bankovce
za 10 goldinarjev dolgo časa zelo pridno ponarejali,36 so pri oblikovanju novih
bankovcev poskrbeli za čim boljšo zaščito pred spretnimi ponarejevalci denarja. V ta namen so se oblikovalci denarja odločili na ozadnju upodobiti nešteto
skoraj mikroskopsko majhnih številk 10, ki so zbadljivega Aleševca spominjale
na ošpice.
Opis novih bankovcev je tudi verno navajal napise o prepovedi ponarejanja
denarja, o njegovi konvertibilnosti in nenazadnje o njegovi vrednosti. Pri tem je
bilo poudarjeno, da so na eni strani napisi samo v nemščini in na drugi strani
samo v madžarščini: »Na papirju /… / kažejo bankovci dvostranski tisk, na eni
strani z nemškimi, na drugi strani z madžarskim napisi /… /. Vsak od teh dveh
tridelnih, druga drugi enakih delov strani obsegajo na svojem zgornjem štiriogla34
35
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Laibacher Zeitung, 4. 1. 1881, št. 2.
Reichsgesetzblatt für die in Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, 24. 12. 1880,
št. 148, str. 473–474; Slovenec, 9. 11. 1887, št. 255.
Pančur, Andrej: Ponarejanje denarja. Acta Histriae, 12, 2004, št. 1, str. 12, 20–21.
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tem polju arabsko številko »10« svetle barve, v krožnem okrasku z napisom »Zehn
Gulden« na nemški in »Tiz forint« na madžarski strani besedila. Ti zgornji polji
obeh delov strani sta povezana /… / z okvirom, v katerem se nahaja /… / beseda
»Zehn Gulden/ oziroma »Tiz forint« /… /. Nemška in madžarska stran desetgoldinarskih bankovcev upodabljata podobo enake vrste, ki se razlikujeta le glede
jezikovne raznolikosti besedil in glede posameznih ornamentnih detajlov.«37
Ta natančen opis denarja so nato povzeli38 tudi drugi avstrijski časopisi. Že
ti povzetki so izražali politično in nacionalno stališče teh časopisov do novih
bankovcev. V času porajanja novih bankovcev je nemško liberalno vladavino leta
1879 nadomestila nova vlada Eduarda Taaffeja, ki se je opirala na heterogeno koa
licijo slovanskih in nemških konservativnih poslancev. Tako so vladi naklonjeni
nemški konservativci v svojem glasilu Das Vaterland najprej samo ponatisnili
večino uradnega opisa novega denarja,39 kasneje pa so samo še »omenili, da ena
stran bankovcev obsega besedila v nemškem in druga v madžarskem jeziku.«40
Tudi nekateri vladi nenaklonjeni Nemci niso niti z najmanjšo besedico nakazali
kakršnega koli nestrinjanja z dvojezičnostjo novih bankovcev. Časopis nemških
liberalcev na Kranjskem Laibacher Wochenblatt je nemške in madžarske napise
omenil samo posredno: »Tako na nemški kot tudi na madžarski strani bankovca
je na srednjem polju obeh delov strani v krožnem objemu nameščena ena in ista
idealna ženska glava.«41
Po drugi strani so nekateri nemški liberalci celo obžalovali, da je bila madžarščina postavljena ob bok nemščini, ki je tako izgubila svoj nekdanji primat
nad bankovci. Osrednji časopis nemških liberalcev Neue freie Presse je tako nove
bankovce opisal s sledečimi besedami: »Glede na njihov zunanji izgled so ti
bankovci s svojim dvostranskim tiskom, na enem mestu v nemškem in na drugem v madžarskem jeziku, verna slika dualizma in sicer sramežljivega, ki išče
usklajenost le v ujemanju nepomembnih vnanjosti. Nasprotno se niti na nemški
niti na madžarski strani ne nahajata izraza »Avstrija« ali »Ogrska«, noben državni
grb in niti kakršen koli državni emblem.«42
Nemški liberalci so se tako počutili nelagodno že ob pogledu na dvojezične
bankovce. Zato seveda niso kazali prav nobenih simpatij za še večjo jezikovno
enakopravnost na tem področju. Nemški satirični list Kikeriki se je ob tem muzal, da če bi hoteli biti pravični tudi do drugih narodov, bi morali bankovci poleg
madžarske in nemške strani dobiti še češko, poljsko, ukrajinsko in za Bosno in
37
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Reichsgesetzblatt für die in Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, 24. 12. 1880, št.
148, str. 474–476.
Uradni časopis Wiener Zeitung je tako kot ponavadi v celoti ponatisnil sprejeti zakon oziroma v tem primeru vladno odredbo in razglas centralne banke o novem bankovcu. Wiener
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Hercegovino morebiti še turško. Vendar bi v tem primeru bankovci morali imeti
obliko kocke.43
Slika 4: Karikatura bankovca za 10 goldinarjev v obliki
kocke, z vidno nemško, madžarsko in češko stranjo. Kikeriki,
2. januar 1881, št. 1, str. 2.

Tudi slovenska javnost je negodovala nad novimi bankovci, vendar iz ravno nasprotnih razlogov
kot nemška. Slovenski časopisi so tako ob izidu
novih bankovcev takoj poudarili, da je z njimi prišel osovraženi dualizem in
da imajo le nemške in madžarske napise: »Novi desetaki /… / tiskani so na obeh
straneh, na eni nemški, na drugi madjarski. /… / Zdaj je tudi v denarnem papirji
le dualizem.«44 Slovenci so se zato za razliko od Nemcev pritoževali nad premalo in ne nad preveč jezikovne enakopravnosti: »Ne bode novi denar nikakor
podoba mnogojezične in mnogonarodne Avstrije, nego jedino dveh narodov v
njej, katera pak nemata niti večine v državi. Slovanstvo Avstrijsko se je pri tem
popolnem prezrlo in je tako rekoč izbrisano bilo – nemškej in ogerskej narodnosti na ljubo.«45
Glavni organ nemških ustavovercev na Kranjskem Laibacher Wochenblatt je
alergično reagiral na te slovenske tožbe, ki so se pojavile ob izidu novih bankovcev: Slovenski narod »se običajno dere o preganjanju in nasilju nad avstrijskimi
Slovani. Znova je to zelo sporen simptom blaznosti preganjavice, katere patološki
pojavi pridejo na dan v skoraj vsakem stolpcu tega časopisa.«46
Čehizacija bankovcev
Prav tako kot Slovenci so tudi drugi prezrti narodi habsburške monarhije
nove bankovce sprejeli z nejevoljo. Vendar so bili med posameznimi narodi glede
na velike razlike v politični kulturi ter v družbeni in gospodarski razvitosti tudi
odzivi na nove bankovce zelo različni. Slovenci so se nad novimi bankovci pritoževali samo v časopisih in še to precej redkobesedno. Nove bankovce so sprejeli
kot dejstvo, ki je sicer v nasprotju z narodno enakopravnostjo, vendar proti temu
ni mogoče nič storiti. Svoja pričakovanja glede na narodno enakopravnost pri
napisih na denarju so preprosto prelagali na prihodnost: »Slovanstvo tem načinom nij izbrisano izmej narodnosti, nego ono se bode tudi še na dalje – dasi
zatirano in prezirano – krepilo in bode naposled primoralo dostojno priznati je
vse tiste, kateri za zdaj brišejo ali bi ga radi brisali povsodi, razen tedaj, kadar
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Kikeriki, 2. 1. 1881, št. 1, str. 2.
Slovenec, 4. 1. 1881, št. 1. Primerjaj še: Novice, 5. 1. 1881, št. 1, str. 8.
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je treba pobirati in izterjavati davke! /… / To je udarec, vendar prebili smo uže
mnogo in sicer često tudi hujšega. Mi vendar vemo, da nam morajo priti vendar
še enkrat boljši časi, da moramo slovanske narodnosti naposled doseči svoje
naturne pravice«.47
V nasprotju s Slovenci pa Čehi niso bili pripravljeni pasivno čakati na boljšo
prihodnost. Čehi so namreč imeli v okviru svojega zavzemanja za češko državno pravo vedno pred očmi pravice, ki so jih z dualizmom dobili Madžari.
Vsaka madžarska pridobitev, s katero se je še bolj poudarila dualistična ureditev
monarhije, je Čehe spomnila na to, da je bila prav tako kot Ogrska tudi Češka
nekoč posebna kraljevina s češkim kraljem, zato bi vsi privilegiji, ki jih je deležna
Ogrska, morali veljati tudi za Češko.48
Zato so Čehi negativno reagirali na dualistično ureditev centralne banke.
V naslednjih letih so tudi Čehi tako kot Madžari vedno bolj glasno zahtevali
takšno preureditev centralne banke, pri kateri bi imeli tudi oni enake pravice
kot Nemci in Madžari in kjer bi bile tudi češke dežele deležne več kreditov
od centralne banke.49 Češke zahteve po enakopravnem položaju z Nemci in
Madžari na denarnem področju so imele toliko večjo težo tudi zaradi velikega
gospodarskega pomena češkega naroda in čeških dežel. Hkrati so Čehi zahtevali enakopravnost z Nemci tudi na narodnostnem in jezikovnem področju. Po
vstopu čeških državnozborskih poslancev v koalicijsko vlado Eduarda Taaffeja
je češki narod začel po letu 1880 beležiti velik napredek tudi na teh področjih.
Prva večja pridobitev na jezikovnem področju so bile Taaffe-Stremayrjeve jezikovne naredbe, ki so uveljavile češčino kot zunanji uradovalni jezik na Češkem
in Moravskem. Čeprav češke zahteve po jezikovni enakopravnosti s tem še zdaleč
niso bile povsem izpolnjene, pa je ta češki uspeh hudo razburil Nemce. Poleg
tega je leta 1881 javnost še temeljito razvnemala delitev nemške univerze v Pragi
na češko in nemško.50
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V teh nacionalno naelektrenih razmerah so samozavestni Čehi namesto dvojezičnih napisov na bankovcih začeli zahtevati večjezične navedbe za vrednosti
denarja. Vendar jim pri tem politična in pravna realnost ni bila naklonjena. Ker
so Čehi ob sprejemu statuta Avstro-ogrske banke bojkotirali državni zbor, se takrat niti z besedico niso mogli postaviti proti novi dualistični ureditvi centralne
banke. Po vrnitvi v državni zbor pa je bilo že prepozno. Država je Avstro-ogrski
banki že podelila nov privilegij za deset let.
Zato Čehom ob izidu bankovcev za 10 goldinarjev ni preostalo nič drugega,
kot da so jezikovno neenakopravnost na področju denarnih napisov poskušali
popraviti sami. Na na novo izdane bankovce za 10 goldinarjev so preprosto začeli
sami dopisovati vrednost bankovcev v češčini. Sprva so posamezniki prostoročno
dopisovali češke napise. Vendar se je akcija začela širiti s presenetljivo hitrostjo,
zaradi česar so ljudje kmalu začeli uporabljati celo štampiljke. Napisom so nekateri nato začeli velikopotezno dodajati še sliko češke krone in skupni grb Češke,
Moravske in Šlezije. Nekateri so češke napise namestili na prazen rob bankovca,
drugi so napise in grbe namestili prav na sredino bankovcev, torej čez originalne
podobe in nemške napise.51
Slovenci so češko akcijo sprejeli z velikimi simpatijami: »Ker so novi desetaki
samo v nemškem in magjarskem jeziku tiskani, ko je vendar vrednost bankovca
na starejih bankovcih bila v vseh avstrijskih jezicih zapisana, zato so vsi drugi
narodi s to novotarijo razžaljeni v svojem narodnem čustvovu, in Čehi posebno
razžaljeni, to napako banke popravljajo s tem, da napisujejo s peresom ali pa
tiskajo na voglih ali v sredi bankovca napis: To plati deset zlatych.«52
V nasprotju s Slovenci so Nemci češki način uveljavljanja jezikovne neenakopravnosti sprejeli s precejšnjo mero nerazumevanja: »Češki narod /… / je pravkar
našel nov povod, da se pritožuje nad brutalnim posilstvom, kateremu naj bi
bil v svoji nepojmljivi potrpežljivosti kar naprej izpostavljen. Tokrat se jezi nad
avstro-ogrsko banko«, ki je »besedila na novih desetakih stilizirala v nemškem
in madžarskem jeziku, toda ne v plemenito zveneči češčini.«53 Veliko nemških
časopisov je imelo posmehljiv odnos do »novih desetgoldinarskih bankovcev
iznakaženih s češkimi glosami«54, ki naj bi jih pomazal slavni češki triletni
slikar Hanziček Pomazač.55 Nekateri posamezniki naj bi čehizacijo bankovcev
poskušali osmešiti celo z »izdajanjem« bankovcev »s klasično karikaturo českih
glav, v sredi obraza pa nazaj zavihan česki nos«56. Ko pa so Čehi vedno bolj
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pridno čehizirali bankovce,57 so začeli Nemci vse bolj poudarjati tudi pravno
nevzdržnost tega početja.
Prav zaradi teh nemških napadov na Čehe so Slovenci samo še bolj simpatizirali s češkimi napisi na bankovcih: »Koliko hrupa in vriša so napravili v
ustavovernej žurnalistiki desetaki, na katerih je bilo pisano: To plati deset zlatih.
Ustavoverci so koj prijeli v umazane svoje roke pero, pomakali ga v gnojnico in
ščuvali na Čehe, potem pa so se oblekli v črno obleko in jeli klicati na pomoč
banko in jo pridušali, naj takšnih desetakov ne sprejema.«58
Drugačne reakcije tostran in onstran Leithe
Zaradi češkega popravljanja bankovcev za 10 goldinarjev so bili še zlasti zaskrbljeni v Avstro-ogrski banki. Bančna podružnica iz Prage ji je tako že konec
marca 1881 poročala, da se v njihovo blagajno steka vedno več bankovcev s
češkimi napisi. Ker ni bilo jasno, kako naj postopajo s takšnimi bankovci, ki
niso bili niti ponarejeni niti tako uničeni, da bi bili neuporabni, so jih preprosto
zadržali. Upravni komite Avstro-ogrske banke je nato podružnicam naročil,
da naj popisane bankovce, v katerih pristnost ni mogoče dvomiti, zamenjajo z
novimi. Če pa popisani bankovci zbujajo dvom o pristnosti, naj se jih obravnava
kot ponaredke. V tem primeru so njihovi lastniki dobili potrdilo o odvzemu
bankovcev. Odvzete bankovce so nato poslali na centralo, kjer so preverili njihovo pristnost. Vendar se situacija kljub takšnemu previdnemu in zamudnemu
postopanju ni izboljšala in v banko se je stekalo vedno več popisanih bankovcev.
Popisani bankovci so se stekali tudi v tujino. Ker so jih ponekod začeli zavračati,
je bil s tem oškodovan ugled Avstro-ogrske banke in njenih bankovcev. Poleg
tega pa je banka imela vedno več stroškov s stalnim zamenjevanjem popisanih
bankovcev z novimi. Položaj banke je bil tako vedno bolj nevzdržen. Zato se
je 9. junija 1881 odločila, da bo popisane bankovce sicer pustila v prometu,
vendar bodo stranke lahko svoje popisane bankovce zamenjale le ob predložitvi
posebne prošnje. Povrhu se je banka obrnila še na avstrijsko in ogrsko vlado in
od njiju zahtevala, da naj se končno že odločita, kaj naj se stori s popisanimi
bankovci.59
Ker so na Ogrskem Madžari povsem obvladovali politično življenje, je ogrska
vlada 14. junija brezkompromisno prepovedala sprejemati namerno poškodovane bankovce v uradih in blagajnah. Nasprotno je avstrijska vlada sprva dolgo
oklevala. Ker so bili Čehi pomemben del vladne koalicije, jih vlada v nobenem
primeru ni bila pripravljena brez potrebe spraviti v slabo voljo in s tem ogroziti
57

58
59
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trdnost koalicije. Tega se je dobro zavedala tudi javnost, ki je zato upravičeno
dvomila, da bo avstrijska vlada podprla načrte Avstro-ogrske banke: »Ni verjet
no, da bi vlada potrdila ta slovanožrešni predlog avstro-ogerske banke. Čudno,
da bi se moralo v Avstriji samo v dveh jezikih pisati, vsi drugi pa bi bili brezpravni!«60
Slovenska javnost je tako vso svojo nejevoljo usmerila proti Avstro-ogrski
banki. Pri tem je ni prav nič zanimalo, da je bila banka po statutu zavezana
izdajati bankovce s samo nemškimi in madžarskimi napisi. Slovenska javnost
je upoštevala samo tisti del statuta, po katerem je banka na zahtevo imetnikov
bankovcev morala zamenjati vse svoje obrabljene ali poškodovane bankovce z
novimi. Poleg tega je še upravičeno poudarjala, da so bankovci Avstro-ogrske
banke v vsej državi zakonito plačilno sredstvo s prisilnim tečajem, zaradi česar
jih mora vsakdo sprejemati po njihovi polni imenski vrednosti.61
Zaradi prav teh razlogov se je tudi avstrijski finančni minister Julian Dunajewski 15. julija 1881 odločil, da morajo vladni uradi in blagajne sprejemati vse
popisane bankovce, o katerih pristnosti ni mogoče dvomiti.62 Slovenski časopisi
so seveda to vladno odločitev navdušeno pozdravili: »Centralisti so zopet za eno
upanje goljufani, hoteli so Čehe hudo kaznovati, za to ščuvali vse merodajne
finančne kroge, naj take desetake za neveljavne spoznajo, /… / minister Dunajevski pa je drugače odločil, kar judovske liste z britkostjo navdaja. Drugokrat pa
naj si avstro-ogerska banka to zapomni, in naj na svoj denar /… / zapiše veljavo
tudi v slovanskih jezikih!«63
Tudi nemški konservativci so pozdravili ministrovo strokovno odločitev, »s
katero je zadel žebelj na glavo«.64 Nasprotno pa so opozicijski Nemci vladi očitali kršitev obstoječe zakonodaje: »Zakon pozna le bankovce z nemškimi in
madžarskimi napisi /… /. Odlok finančnega ministra Dunajewskega /… / krši ta
zakon.«65 V resnici avstrijska vlada ni kršila zakona, temveč se je glede na obstoječo zakonsko luknjo o problemu popisanih bankovcev odločila samo diametralno
drugače kot ogrska. Nemcem je bila seveda bolj pogodu ogrsko odločitev, ki
popisanih bankovcev ni priznavala za plačilno sredstvo. Zato so Nemci v boju
proti osovraženi avstrijski vladi klicali na pomoč Ogrsko: »Tostran Leithe zakonu
ne moremo dati veljave. Zatorej ima vsaj Ogrska oblast in ustrezno voljo. Taaffe60
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jevo ministrstvo in njegov finančni minister se bosta srečala z odporom, katerega
ne bosta mogla zlomiti.«66 Po mnenju vladi sovražnega Marburger Zeitunga je
namreč nevzdržno, da na Ogrskem velja drugačen zakon glede popisanih bankovcev kot v Avstriji. Zato naj bi Ogrska pritisnila na avstrijsko vlado, da bi se
ta uskladila z ogrsko pravno prakso.67

Slika 5: Karikatura prikazuje, kako enako nevzgojeni otroci različno izražajo svoje veselje do
igranja. Medtem ko na levi strani avstrijski finančni minister Julian Dunajewski [v državni
blagajni] zbira češke metulje [bankovce] kot srčkane študijske predmete, jih na desni strani
Leithe ogrski finančni minister Gyula Szapáry neusmiljeno potolče do smrti. Der Floh, 7. 8.
1881.

Vzroki za slovenizacijo bankovcev
V tem času Slovenci niso več samo z besedami izražali simpatij do čehizacije
bankovcev, temveč so se tudi sami lotili slovenizacije bankovcev za 10 goldinarjev. Vendar so tudi pri tem zaostajali za drugimi narodi avstrijske polovice habsburške monarhije, katerih jeziki so bili prav tako izključeni iz napisov na novih
bankovcih. Tržaški Italijani so tako na madžarsko stran bankovcev dopisovali
»dieci fiorini« und »Banca Austriaca-Romana«. Na dan so kmalu začeli prihajati
tudi bankovci s poljskimi in kasneje še s hrvaškimi napisi.68 Šele ko je postalo
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jasno, da je avstrijska vlada strpna do popisanih bankovcev, so se na začetku avgusta 1881 tudi v ljubljanskih menjalnicah in bankah začeli pojavljati bankovci
za 10 goldinarjev, ki so imeli čez nemško besedilo s svinčnikom pripisano »deset
goldinarjev«.69 Vendar so te bankovce s slovenskimi napisi popisovali le nekateri
posamezniki, katerim za seboj ni uspelo potegniti širšega občinstva.
Kljub temu so kranjski Nemci ostro napadli ta novi šport slovenskih narodnja
kov: »Kar stari store, se mladi nauče. Česar se češki lev loti iz svoje objestnosti,
se zdi slovenskim komarjem vredno posnemanja. Čehizirani bankovci za deset
goldinarjev /… / so tudi nekatere tukajšnje nacionalne vročekrvneže zapeljali h
gotovo zanimivemu športu, da slovenizirajo desetgoldinarske bankovce.«70
Slovenci bankovce niso slovenizirali samo zaradi opičjega posnemanja Čehov,
kar so jim Nemci pogosto očitali. Čehizacijo in posledično tudi slovenizacijo
bankovcev je Aleševec tako opravičeval s povsem ekonomskimi motivi: »Prvi
menda so jih [nove bankovce] dobili v roke Čehi, ki izmed vseh dežel največ
davka plačujejo.71 /… / Ker ima uže toliko premoženja, da večkrat vidi tudi
debelejši denar, mu je prišel novi nemško-magjarski desetak vendar-le v roke.
Nekaj je pač slišal o njem in ker se zavoljo ponemčevaljnih šol tudi tam še dobé
ljudjé, ki vedó, kaj je “Zehn Gulden”, pa so hoteli svoje rojake varovati škode, da
bi po goli desetici (10) na bankovcu zapeljani ne dajali teh »flik« za 10 krajcarjev,
je šel Čeh in zapisal ali pritisnih na rob bankovca Plati deset zlatych (po naše:
Plača deset goldinarjev), in to le z dobrim namenom, da poduči svoje rojake, ki
ne umejo ne nemški in ne magjarski, koliko je ta bankovec vreden.«72
Podobno je čez nekaj let razmišljal tudi Fran Podgornik: Država izdaja denar
»najprej za svoje državljane; zato je njena dolžnost, da postavlja na svoje denarje
taka znamenja, katera so umljiva njenim podanikom«. Znamenja številk, črk in
besed se »postavljajo na /… / denar ne za potrato ali parado, ne da bi jih mogel
umeti ali tolmačiti samo kak izvoljen stan ali narod, ampak da jih morejo umeti
vsi državljani«.73 Ta znamenja morajo razumeti prav vsi državljani ne samo zaradi
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narodnostne enakopravnosti, temveč predvsem zaradi idividualne ekonomske
potrebe po nedvoumni razpoznavnosti obstoječih plačilnih sredstev.74
Ta ekonomski argument so seveda uporabljali tudi Čehi. Vendar je bil ta
argument ponavadi le dobrodošlo orožje v boju za jezikovno enakopravnost.
Nepismenim državljanom ne bi napisi v materinem jeziku prav nič pomagali pri
prepoznavanju denarja. Poleg tega so imeli ljudje probleme pri prepoznavanju
denarja predvsem zaradi svoje površnosti in nepazljivosti, kajti denarja ponavadi
niti niso dobro pogledali. V vsakem primeru pa niti Čehi niti Slovenci ne bi
smeli imeti problemov pri razlikovanju denarja za 10 krajcarjev in 10 goldinarjev.
Drobiž za 10 krajcarjev je namreč krožil samo v obliki kovancev, zato so ga lahko
ljudje brez najmanjših težav ločili od bankovcev za 10 goldinarjev.

Slika 6: Srebrni drobiž, 10 krajcarjev avstrijske valute, 1871, Dunaj.

Za razliko od bankovcev napisi na kovancih, ki so bili kovani za avstrijsko
polovico monarhije, niso bili v nemščini, temveč v latinščini. Čeprav je latinščino razumelo še veliko manj ljudi kot nemščino, latinski napisi na kovancih sploh
niso bili sporni. Leta 1892 je sicer Podgornik zahteval tudi kovance s slovenskimi
napisi, vendar se je velika večina poslancev brez večjih pomislekov raje zadovoljila s politično nevtralno latinščino.75 V večnacionalni habsburški monarhiji je
bila lahko prav uporaba latinščine znamenje narodnostne enakopravnosti: »Na
novcih, kovanem v Beči (Dunaji) stoji napis v latinskem jeziku; novec v Pešti
kovan pa je označen z napisom v magjarskem jeziku. Reči moram, da na Dunaji
so pravičnejši, ker v deželah, spadajočih pod Beč, je več narodov in več jezikov,
ker se novcem znaki ne morejo v vseh jezikih napisati, izbran je latinski jezik, ki
ga ne govori nobeden narod, izobraženi ljudje pa ga umejo. Na Ogrskem so tudi
Nemci, Romuni, Slovani, pa vendar je napis novca sestavljen samo v madjarskem
jeziku, ki ga pri nas celo ne umejemo.«76
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Primerjaj še: Podgornik, F[ran]: Napisi na bankovcih. Slovenski narod, 20. 9. 1886, št.
214.
Pančur, Andrej: Vpliv političnih in nacionalnih bojev na gospodarske reforme (Primer avstro-ogrske valutne reforme leta 1892 in vloga Slovencev). Prispevki za novejšo zgodovino,
1999, št. 2, str. 42.
V C: Denar in kredit. Edinost, 3. 3. 1883, št. 18.
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Izstavljen račun
Slovenci so torej začeli popisovati bankovce za 10 goldinarjev šele potem,
ko je avstrijska vlada priznala veljavnost vseh popisanih bankovcev, o pristnosti
katerih ni bilo mogoče dvomiti. S tem pa se je Avstro-ogrska banka znašla v hudi
zagati. Ker so v nasprotju z avstrijsko prakso na Ogrskem za zakonito plačilno
sredstvo priznavali le nepopisane bankovce, je bila s tem ogrožena enotnost
skupnega denarnega sistema. Zato se je sedaj banka odločila zakrpati zakonsko
luknjo v svojem statutu, v katerem sploh ni bilo predvideno, kaj naj banka stori
z namerno popisanimi bankovci.
Banka je 4. avgusta 1881 sprejela pravilnik, ki je med drugim določal: »Banč
ne centrale in podružnice bodo še do 15. septembra 1881 sprejemale v plačilo in v
brezplačno zamenjavo neuporabne bankovce v njihovi polni nominalni vrednosti, če ni nobenega dvoma glede njihove pristnosti« in so bili ti bankovci »namenoma spremenjeni in so tako postali neuporabni za javni promet v avstro-ogrski
monarhiji, od teh predvsem vsi bankovci, ki so opremljeni s tujimi pristavki, ki
so prepisani, pretiskani, preslikani, štempljani, preluknjani, označeni z znaki ali
pa so sicer glede na njihov zunanji izgleda kakorkoli spremenjeni. Če bodo bili
po izteku tega termina tako namenoma spremenjeni, vendar nedvoumno pravi
bankovci izročeni bančnim centralam in podružnicam v plačilo ali v zamenjavo,
bo moral prinašalec plačati pet krajcarjev na kos77 kot nadomestilo za stroške
proizvodnje in manipulacije.«78
To odločitev banke sta podprli tudi avstrijska in ogrska vlada: »Glede vprašanja bankovcev obstaja med obema vladama najpopolnejše soglasje.«79 Avstrijski
finančni minister je nato 9. avgusta izdal odredbo, s katero je uskladil delovanje
državnih uradov in blagajn z novim pravilnikom Avstro-ogrske banke.80 Nemci
so lahko zmagovito oznanili: »15. septembra bo z dnevnega reda odstavljena
goljufija z bankovci, katera se je rodila v čeških deželah in je prišla tudi na
Kranjskem.«81
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Že aprila 1881 je podružnica Avstro-ogrske banke v Pragi zahtevala od centrale na Dunaju,
da ji ob menjavi popisanih bankovcev za 10 goldinarjev dovolijo zaračunati 20 krajcarjev.
Glej: Innsbrucker Nachrichten, 14. 4. 1881.
Celoten pravilnik je objavljen v Wiener Zeitung, 6. 8. 1881, št. 179, str. 1–2; Laibacher Zei
tung, 9. 8. 1881, št. 179, str. 1525. Pravilniki za 10 in nato še za 100 in 1000 goldinarjev so
v celoti objavljeni v: Calligaris, Ludwig: Die neuen Valuta- und Bankgesetze nebst den damit
zusammenhängenden Gesetzen und Verordnungen. Wien: Manz’sche k. u. k. Hof-Verlags- u.
Univ.-Buchhandlung, 1901, str. 446–452. Glej še: Pressburg, S.: Das österreichische Noteninstitut, n. d., str. 87, 229–232.
Marburger Zeitung, 7. 8. 1881, št. 94.
Wiener Zeitung, 11. 8. 1881, št. 183, str. 1; Laibacher Zeitung, 13. 8. 1881, št. 183, str.
1555.
Laibacher Wochenblatt, 20. 8. 1881, št. 53.
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Slovenska javnost je bila nad novim pravilnikom seveda naravnost ogorčena,
saj pred tem sploh ni pričakovala, da bi vlada lahko spremenila svoje stališče.82
Zaradi svojih simpatij do vlade je Aleševec krivdo za novo situacijo gladko pripisal samo nemškim in judovskim lastnikom Avstro-ogrske banke.83 Čeprav so nato Slovenci še tako zelo poudarjali neupravičenost novega bančnega pravilnika,84
je Avstro-ogrska banka sedaj imela zadostno zakonsko kritje za svojo ravnanje.
Tega so se Čehi dobro zavedali in so se zato še dodatno potrudili, da bi do
15. septembra Avstro-ogrski banki predložili čim več bankovcev s češkimi napisi. Tako so začeli celo javno prodajati natiskane liste, ki so jih kupci preprosto
prilepili na bankovce. Nekateri so bankovce celo raztrgali in jih ponovno zlepili
skupaj s pomočjo čeških listkov.85 Nekateri naj bi iz protesta do Avstro-ogrske
banke na bankovce za 10 goldinarjev v češčini napisali, da je bankovec vreden
le 9 goldinarjev in 95 krajcarjev.86 Drugi naj bi v banke prinašali bankovce,
popisane z nevidnim črnilom, ki je postalo vidno šele čez nekaj ur.87 Zaradi
velikega navala na novo popisanih bankovcev je bil rok za brezplačno oddajo
popisanih bankovcev podaljšan na 30. september 1881. Do tega časa je v Avstro-ogrsko banko prišlo 394.752 bankovcev, od tega 250.409 iz Češke, kar je
takrat predstavljalo dober procent vrednosti vseh bankovcev v obtoku. Ko pa je
banka začela zaračunavati stroške menjave, je pritekalo vse manj bankovcev.88
»Pet bornih krajcarjev«89 torej le ni bilo tako malo, da bi jih bili ljudje pripravljeni
žrtvovati za narodno stvar.
Epilog
Jeseni leta 1881 so se naposled vsaj za nekaj časa umirile do vrelišča razgrete
nacionalne strasti na Češkem.90 Zaradi zaračunavanja takse pri menjavi namerno popisanih bankovcev so se dodobra pomirile tudi strasti glede samo nemških
in madžarskih napisov na papirnatem denarju. Ko naj bi tako že oktobra 1881 v
denarni obtok prišel nov državni papirnati denar za 5 goldinarjev, Slovenec najprej sploh ni hotel verjeti,91 da bo imel odslej tudi ta denar po vzoru na bankovce
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»A kaže da je vlada tudi v tem vprašanji trdna, pripravljena kljubovati vsem demonstracijam.
Te papirnate krogle je ne bodo ubile.« Slovenski narod, 31. 7. 1881, št. 172.
A[leševec], J[akob]: Sedanji desetaki – reprezentanti denarnega dualizma, n. d., str. 265.
Primerjaj: Slovenec, 9. 8. 1881, št. 87.
Pressburg, S.: Das österreichische Noteninstitut, n. d., str. 87, 229–232.
A[leševec], J[akob]: Sedanji desetaki – reprezentanti denarnega dualizma, n. d., str. 265.
Slovenec, 9. 8. 1881, št. 87.
Pressburg, S.: Das österreichische Noteninstitut, n. d., str. 87, 232–233, 269.
Slovenski narod, 7. 8. 1881, št. 178.
Urban, Otto: Die tschechische Gesellschaft, n. d., str. 520.
Slovenec, 27. 9. 1881, št. 107.
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na avstrijski strani le nemške in na ogrski le madžarske napise.92 Ko pa so nato
Slovenci v roke dobili res prav takšne bankovce, niso črhnili niti besedice.
Šele ko je 1886 na dnevni red znova prišlo podaljšanje privilegija Avstroogrske banke, so se Slovenci zopet spomnili na jezikovno neenakopravnost na
bankovcih: »Slovani imajo le pravico, za svoje žulje vsprejemati te dvojezične
dragotine in plačevati z njimi – davek.«93 Nemci so Slovencem zopet zasmehljivo
odgovarjali, da so zahteve po slovenskih napisih na bankovcih »nič drugega kot
precej nenevaren izraz nacionalnega bahaštva.«94 Slovencem so tudi pokroviteljsko očitali, da se pri pogajanjih o obnovitvi statuta Avstro-ogrske banke zanimajo le za nepomembna jezikovna vprašanja namesto daljnosežnih gospodarskih
problemov.95
Nasprotno je Josip Vošnjak v času debate o obnovitvi statuta Avstro-ogrske
banke v državnem zboru odločno poudaril, da zahtevo po upoštevanju vseh deželnih jezikov na bankovcih nikakor ne moremo imeti za malenkost: »Prostor,
kjer bi stala nacionalna oznaka, lahko označimo kot majhnega, toda princip [jezikovne enakopravnosti] je velik.«96 In tudi za Josipa Poklukarja je bil »politični
vzrok, da ima vsak naš deželni jezik pravico, da si na bankovcu najde prostorček,
tako naraven, da mi ga ni potrebno nadalje utemeljevati«.97
Vendar sta se tako vodstvo Avstro-ogrske banke kot avstrijska vlada prizadevali čim prej spraviti s poti vsa domnevna sporna vprašanja, ki bi pri medsebojnih pogajanjih onemogočila gladko obnovo statuta Avstro-ogrske banke. Eno
od spornih vprašanj je bilo nedvoumno tudi zahteva predvsem čeških poslancev
po večjezičnih napisih na bankovcih. To zahtevo je zavrnil že pododbor avstrijskega državnega zbora, ki je pripravljal zakonski predlog o Avstro-ogrski banki.
Zato je češki vladni poslanec Alois Pravoslav Trojan vložil manjšinski predlog
za spremembo 82. člena statuta Avstro-ogrske banke.98 Toda zanj je glasovalo
le 82 poslancev, med drugim razen Karla Hohenwarta tudi vsi poslanci, ki so
jih izvolili slovenski volivci. V primerjavi z glasovanjem o statutu Avstro-ogrske
banke pred desetimi leti je torej sedaj kar precej slovenskih poslancev odločno
dvignilo svoj glas proti jezikovni neenakopravnosti na bankovcih. To je bilo še
toliko bolj pomembno, ker je bila sedaj velika večina teh poslancev iz vrst vladne
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Za izdajanje državnega papirnatega denarja je bilo odgovorno skupno finančno ministrstvo,
ki je lahko ukrepalo le v dogovoru z vladama obeh polovic monarhije. Zato ni nič čudnega,
če so Madžari tudi v primeru državnega papirnatega denarja uspeli uveljaviti dualistično
nemško in madžarsko obliko denarja. Da pa ne bi spet prišlo do kakšnih neljubih zapletov,
so po vzoru bankovcev za to dejanje prav tako predpisali plačilo takse. Reichsgesetzblatt für
die in Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, 28. 9. 1881, št. 111, str. 357–360.
Tiz forint. Slovenski narod, 25. 5. 1886, št. 118. Primerjaj še: Podgornik, F[ran]: Napisi na
bankovcih. Slovenski narod, 20. 9. 1886, št. 214.
Slowenische Bankpolitik. Laibacher Wochenblatt, 22. 5. 1886, št. 302.
Laibacher Wochenblatt, 25. 9. 1886, št. 320.
Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen
Reichsrathes, X. Session, 11. 3. 1887, str. 4373.
Prav tam, 14. 3. 1887, str. 4453.
Pressburg, S.: Das österreichische Noteninstitut 1816–1966, n. d., str. 457.
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koalicije. Toda naposled je med poslanci vseeno pretehtal pomislek finančnega
ministra Julijana Dunajewskega, da je z gospodarskega in finančnega stališča
sprememba 82. člena praktično brez pomena ter da politično ta sprememba sploh
ni tako pomembna, da bi bilo zaradi nje vredno tvegati oziroma zavleči pogajanja
o novi gospodarski nagodbi z Ogrsko.99 Naposled je 193 poslancev glasovalo za
ohranitev obstoječega jezikovnega stanja na bankovcih.100
Ko je bilo leta 1897 zopet potrebno obnoviti privilegij Avstro-ogrske banke,
so huda nacionalna nasprotja, ki so v tem času pretresala Cislajtanijo, povsem
potisnila ob stran problem večjezičnih napisov na bankovcih. Zaradi nezmož
nosti normalnega parlamentarnega delovanja je bilo mogoče šele leta 1899 uzakoniti nov statut Avstro-ogrske banke in še to le s pomočjo 14. člena ustave.101
Člen 82 v statutu je še vedno predpisoval na eni strani nemško in na drugi strani
madžarsko besedilo.102
Leta 1900 je dotedanjo avstrijsko valuto, temeljna denarna enota je bil goldinar, dokončno zamenjala nova kronska valuta, temeljna denarna enota je bila
krona.103 Ker je bil stari goldinar vreden dve kroni, je bilo sedaj potrebno stare
bankovce za 10 goldinarjev nadomestiti z novimi bankovci za 20 kron. Bankovce
za 20 kron naj bi začeli izdajati že septembra 1900,104 vendar so v obtok naposled
začeli prihajati šele avgusta 1901.105 Hkrati je bilo potrebno iz obtoka umakniti
vrednostno enake bankovce za 10 goldinarjev. Ti so nato veljali še do 31. avgusta
1903. Do 1. septembra jih je bilo še mogoče zamenjati pri centrali Avstro-ogrske
banke na Dunaju.106
Čeprav so bili novi bankovci v skladu z 82. členom statuta Avstro-ogrske
banke opremljeni »na eni strani z nemškim, na drugi strani z madžarskim besedilom«, se je sedaj vodstvo Avstro-ogrske banke odločilo, da »se na nemški strani
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Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen
Reichsrathes, X. Session, 14. 3. 1887, str. 4449–4450.
Prav tam, 15. 3. 1887, str. 4467. Glej še: Kolmer, Gustav: Parlament und Verfassung, 4.
knjiga: 1885–1891. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1978, str. 114–115; Reichsgesetzblatt für die in Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, 21. 5. 1887, št. 51,
str. 220.
Sutter, Berthold: Die Badenischen Sprachenverordnungen von 1897, ihre Genesis und ihre
Auswirkungen vornehmlich auf die innerösterreichischen Alpenländer, 2. knjiga. Graz, Köln:
Böhlau Verlag, 1965, str. 105–106, 161–162; Hasiba, Gernot D.: Das Notverordnungsrecht
in Österreich (1848–1917): Notwendigkeit und Mißbrauch eines »Staatserhaltenden Instrumentes«. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1985, str 103–104,
171, 175, 177. 14. člen ustave je avstrijskim vladam omogočal, da so v času, ko parlament ni
zasedal, če je bilo nujno, z izdajanjem cesarskih uredb urejati tudi tista področja, ki so bila
sicer pod zakonodajno pristojnostjo državnega zbora.
Reichsgesetzblatt für die in Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, 21. 9. 1899, št.
176, str. 890.
Pančur, Andrej: V pričakovanju stabilnega denarnega sistema, n. d., str. 260–281.
Slovenec, 12. 4. 1900, št. 84; 19. 7. 1900, št. 163; 27. 8. 1900, št. 195; 1. 9. 1900, št. 200.
Slovenec, 24. 8. 1901, št. 193.
Slovenec, 1. 9. 1900, št. 200; 10. 9. 1901, št. 207; 4. 7. 1903, št. 150; 12. 8. 1903, št. 185; 27.
8. 1903, št. 197.
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nahaja tabla z napisi imenske vrednosti bankovca za 20 kron v osmih različnih
deželnih jezikih«107. Po dobrih dvajsetih letih je nenadoma postalo jasno, da imajo lahko bankovci, kljub svoji zakonsko predpisani nemški in madžarski strani,
vseeno navedene vrednosti tudi v drugih jezikih avstrijske polovice habsburške
monarhije. Jezikovno so bili namreč bankovci še vedno povsem v znamenju
nemščine in madžarščine, vendar so sedaj lahko tudi Slovenci vrednost denarja
določili s pomočjo napisa »deset kron«, »dvajset kron«, »petdeset kron«, »sto
kron« in »tisoč kron«.

Slika 7: Bankovec Avstro-ogrske banke, 20 kron kronske valute, Dunaj, 31. 3. 1900.

DIE ÖSTERREICH-UNGARISCHEN GELDSCHEINE AUS DEM JAHR
1881 IN DER ZWIESPALT DER ZWISCHENNATIONALEN KONFLIKTE
Zusammenfassung
In der Habsburgmonarchie waren von Anfang der Ausgabe des Geldes in Papierform an die
Aufschriften auf diesem Geld hauptsächlich in deutscher Sprache. Nur bei einigen Ausgaben
des Geldes waren in der kleineren Schriftgröße die Werte des Geldes auch in anderen Sprachen
der Habsburgmonarchie aufgeschrieben, seit dem Jahr 1847 auch im Slowenischen. Diese
vorherrschende Stellung der deutschen Sprache auf den Geldscheinen kam erst im Jahr 1878
ins Wanken, als die damalige Österreichische Nationalbank zu der Österreich-ungarischen
107

Reichsgesetzblatt für die in Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, 10. september
1900, št. 148, str. 376.
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Bank umgestaltet wurde und durch Artikel 82 der neuen Banksatzung der ungarischen Sprache
eine gleichwertige Stellung mit der deutschen Sprache gewährt wurde. Die neuen Geldscheine
sollten auf einer Seite mit nur deutschen und auf der anderen Seite mit nur ungarischen Aufschriften versehen werden. Die deutsche liberale Regierung in Österreich und die ungarische
Regierung in Ungarn waren dabei nicht bereit, die Einwände anderer Völker der Habsburgmonarchie zu berücksichtigen, die sich für eine sprachliche Gleichstellung eingesetzt hatten.
Im Jahr 1879 kam in Österreich die neue Regierung von Eduard Taaffe an die Macht, der
sich auf die heterogene Koalition von slawischen und deutschen konservativen Abgeordneten
stützte. Im Jahr 1881 kamen endlich die neuen Geldscheine für 10 Gulden in den Bankno
tenumlauf. Vom größten Teil der Öffentlichkeit wurden sie mit Unmut angenommen. Die
slowenischen Zeitungen klagten mit Bitterkeit über die sprachliche Ungleichstellung. Mit einer
viel stärkeren Entschlossenheit reagierten jedoch die Tschechen, die damit angefangen haben,
auf Geldscheine die Werte auch in tschechischer Sprache hinzuzufügen. Die tschechische Aktion kam bei Slowenen mit großem Gutheißen an, im Gegensatz dazu reagierten aber Deutsche
mit Ablenkung und Ironie.
Nach einigen Monaten entschloss sich die ungarische Regierung, die Gültigkeit der vorsätzlich
beschrifteten Geldscheine nicht anzuerkennen. Da Tschechen einen wichtigen Teil der österreichischen Regierungskoalition bildeten, handelte die österreichische Regierung gerade umgekehrt, in dem sie die Gültigkeit aller beschrifteten Geldscheine, deren Echtheit nicht zu bezweifeln
war, anerkannte. Jetzt fingen auch die Slowenen an, die Geldscheine zu beschriften, und ließen
dadurch die deutsch-slowenische Polemik wieder aufflammen. Die ungestörte Beschriftung
von Geldscheinen dauerte jedoch nicht lange, denn unter Druck der Österreich-ungarischen
Bank galten derart beschriftete Geldscheine nur noch bis Ende September, ab diesem Zeitpunkt
weiter verrechnete nämlich die Bank beim Wechsel solcher Scheine fünf Prozent Kosten.
Dadurch beruhigten sich die Leidenschaften bald. In den nächsten Jahren versuchten die
slawischen Abgeordneten immer wieder den umstrittenen Artikel 82 der Banksatzung zu
ändern, jedoch gelang es ihnen nie, die notwendige Unterstützung zu bekommen. Trotzdem
erhielten am Anfang des 20. Jahrhunderts die neuen Geldscheine des Kronenwertes einen
Raum auf der deutschen Seite des Scheines zugeteilt, wo die Werte der Geldscheine in acht
verschiedenen Sprachen angegeben waren, darunter auch in slowenischer Sprache.
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Organizacije, društva
in gibanja v cvenski občini
v 2. polovici 19. stoletja
Miran Puconja*

UDK 06(497.4 Cven)''18''

Miran Puconja: Organizacije, društva in gibanja v cvenski občini v 2. polovici 19. sto
letja. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 1, str. 89–111

Na osnovi etnološkega raziskovalnega dela avtor razkriva ekonomsko-družbene posledice
zemljiške odveze, ki se kažejo v nastalih družbenih organizacijah, društvih in gibanjih v
desetletjih 2. polovice 19. stoletja v okviru takratne cvenske občine.
UDC 06(497.4 Cven)''18''

Miran Puconja: Organizations, Associations and Movements in the Cven Municipality
during the Latter Half of the 19th Century. Review for History and Ethnography, Maribor

77=42(2006), 1, pp. 89–111

On the basis of ethnological research work the author uncovers economic-social consequences of emancipation of peasants, which are indicated in the appearing social organizations,
associations and movements during the decades of the latter half of the 19th century within
the then Cven municipality.

Celostna gospodarsko-socialna fiziognomija cvenskih kmetij, kakršno smo
ugotavljali v obdobju med svetovnima vojnama, se je izoblikovala že v drugi
polovici 19. stoletja, to je v dobi kapitalistične gospodarske tranzicije. Ko so po
zemljiški odvezi leta 1848 tudi cvenski kmetje prenehali biti za podložnike in so
postali lastniki zemlje, se je bistveno spremenila njihova gospodarska substanca.
Lastništvo zemlje je spremenilo ustaljene socialne odnose znotraj kmečkih družin. Razširjena trgovina kmetijskih pridelkov je načela dotlej razširjeno predvsem
* Dr. Miran Puconja, etnolog, profesor slovenščine in filozofije, SI – 9240 Ljutomer, Cven
30.
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naturalno menjavo. Vir denarja na kmečkih gospodarstvih je bil ob prodaji vina,
živine in žita tudi v prevažanju žita in vina v Gradec in na Dunaj. Naslednike na
kmetijah je bremenilo izplačilo dednih obveznosti. Velikost dednih deležev se je
močno povečala zlasti v poznih šestdesetih letih 19. stoletja, ko je bila uzakonjena delitev kmetij. Tudi to dejstvo je kmete vodilo v zadolževanja.
Z zavestjo lastnine je tudi v cvenskih kmetih rasla osebna samozavest in
zavest slovenske nacionalne pripadnosti. Polarizacija narodnih in političnih sil
na eni strani ter nemških in nemčurskih na drugi je razgibala skupaj z mnogimi
murskopoljskimi vasmi tudi Cven. Narodnoprebudna ideja, ki je v bližnjem
Ljutomeru živela v zavesti nekaj intelektualcev in tržnih obrtnikov, se je lahko
naslonila na narodnozavedno kmečko populacijo v okoliških vaseh. Svobodni
kmetje s svojim kapitalom so bili najtrdnejša baza zahteve po rabi slovenskega
jezika v šolah in uradih. Tako moramo razumeti organiziranje bésed, ki jih je
ljutomerska čitalnica pripravila skupaj z domačini na Cvenu. Tudi lociranje teh
in podobnih prireditev na vrtu vaške gmajnske skupnosti kaže na kulturni pojav,
kakršnega je cvenska soseska lahko sprejela brez zadržkov. Kmetstvo je torej
kljub ekonomski depresiji v šestdesetih letih 19. stoletja predstavljalo pomemben,
v narodotvornem pogledu konstitutivni element.
Gasilstvo
Prostovoljno gasilsko društvo na Cvenu je, od svoje ustanovitve dne 7. maja
18921, združevalo vse štiri vasi takratne cvenske občine: Cven, Mota, Gornje in
Spodnje Krapje. Člani gasilskega društva so bili kmečki fantje in možje; načeloval jim je Jožef Rajh iz Mote. Leta 1894 je bila na Cvenu ustanovljena Zveza
gasilskih društev za ljutomerski politični okraj. Člankar, najverjetneje Josip Karba, o dogodku poroča v Slovenskem gospodarju. »Prebivalci zelenega Murskega
polja so storili dne 24. kimavca znaten korak v narodnem napredku. Zbrali so se
namreč delegati in odposlanci gasilskih društev za politični okraj ljutomerski s
poveljnim jezikom slovenskim.«2 Delegati so prišli iz Pristave, Cezanjevcev, Lukavcev, Ključarovcev, Kokoričev, Križevcev, Bučečovcev in Cvena. Od šolskega
poslopja je šla povorka zbranih gasilcev na čelu z zastavo cvenskega gasilskega
društva in ljutomersko pihalno godbo do cvenske kapele, kjer je bil cerkveni
obred v počastitev gasilskih društev.3 Po končanem obredu so se zbrani gasilci ob
pokanju možnarjev odpravili v z zastavami okrašeno hišo Franca Puconje, kjer
so bile volitve v organe zveze gasilskih društev. Volitvam je sledilo slavnostno
kosilo ob navzočnosti ljutomerskega vodje Slovencev Ivana Kukovca in dekana
Skuhale. Po končani gasilski slavnosti so se vsi skupaj udeležili cvenskih konjskih
1
2
3

Gasilsko društvo Cven, Kronika prostovoljnega gasilskega društva Cven (stran ni navedena).
Iz Cvena. Slovenski gospodar 1894, št. 41, 11. X. , str. 354.
Prav tam.
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dirk.4 Slovenska narodna zavest je spremljala torej utrjevanje gasilskega družbenega življenja in gasilsko zavest samo. Omenjena zveza je bila prva gasilska zveza
na Murskem polju in je združevala tista gasilska društva, ki so poveljevala v slovenščini. Kako kritično so gasilska društva, ki so poveljevala v slovenščini, gledala na tista, ki so še naprej pri poveljevanju uporabljala nemščino, kaže primer
veržejskega gasilskega društva, ki se na dan svetega Florjana dne 4. maja 1893
ni udeležilo v Ljutomeru maše, ki se je opravila za slovenska društva.5 Člankar
v Slovenskem gospodarju, ki je poročal o tem dogodku, je pozival poveljnika
veržejskih gasilcev Martina Ostrca, da bi v Veržeju »odpravil nemško sramoto«
in »strl nemčurski kači glavo«.6 Na konflikte slovensko usmerjenega cvenskega
gasilskega društva z nemčurskim ljutomerskim glavarstvom kaže primer, kako je
slednje odlagalo dovoljenje blagoslova cvenske gasilske zastave, dokler končno ni
pristalo na prošnjo. Dne 4. maja leta 1893 je bila cvenska gasilska zastava rdeče
barve in z napisom Pomoz Bog in svet Florjan ob navzočnosti 130 narodnih gasilcev in petju ljutomerskega čitalniškega zbora ter igranju godbe blagoslovljena
pri obredu v ljutomerski cerkvi.7
Pri osnovanju kmečkih prostovoljnih gasilskih društev, kakršnim smo bili
priča na Murskem polju, je veljalo načelo, da naj bodo le-ta slovenska in katoliška. Ugotavljamo, da sta bili zahtevi – slovensko in katoliško – imperativa
ljutomerske okrajne posojilnice, se pravi celotnega posojilniškega tima, vključno
z načelnikom Kukovcem, pa tudi njegovega neformalnega svetovalca za kmečka
vprašanja pri okrajni posojilnici kmeta Josipa Karbe iz Spodnjega Krapja – pobudnika, začetnika in glavnega idejnega arhitekta organizacije kmečkega gasilstva
na Murskem polju. Josip Karba je Kukovca mogel seznaniti s kmečkim gasilstvom, kakršno je bilo vzpostavljeno na nekaterih področjih nemške Štajerske,
že v začetku osemdesetih let 19. stoletja, takoj po svojem obisku graške deželne
razstave leta 1880.8
Zamisel, da bi bila ustanovitev gasilskih društev smotrna tudi na Murskem
polju, pa je izšla iz samih kmečkih vrst. Josip Karba je v članku Gasilstvo na Murskem polju, objavljenem v Slovenskem gospodarju leta 1909, zapisal: »V jeseni
leta 1891 so še stale ob Muri pri štajersko-ogrski meji takozvane golibe. To so
bile obmejne gostilne na ogrski strani. V golibah so se točila ogrska vina, mnogo
ceneje, kakor so se točila štajerska vina po murskem polju. Ker še takrat med
Muropoljci ni bilo razvito društveno življenje, so ljudje radi obiskovali golibe za
kratek čas. Tu se je večkrat ukrepalo o raznih vaških, pa včasih tudi občinskih
potrebah. Omenjeno jesen je tudi nanesla v golibi govorica na gasilstvo. Pri govorici se je spoznala potreba in potreba je prišla v delokrog vplivnih mož, osobito

4
5
6
7
8

Prav tam.
Iz Murskega polja. Slovenski gospodar 1893, št. 21, 25. VIII., str. 176.
Prav tam.
Iz Cvena pri Ljutomeru. Slovenski gospodar 1893, št. 19, 11. V., str. 156.
Josip Karba, Graška deželna razstava. Slovenski gospodar 1880, št. 13, 25. III., stran 100.
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g. Kukovca.«9 Najverjetneje je bil sam Karba tisti, ki je omenjeno konkretno
zamisel prenesel Ivanu Kukovcu, kajti edino on je bil v vsej zadevi »podučen«,
kot je zapisal Josip Karba v omenjenem članku.
Že spomladi leta 1892 je ljutomerska posojilnica razpisala podporo 400 kron
za gasilsko društvo, ki se bo v okraju ustanovilo prvo. Pričakovati je bilo, da bo
Josip Karba prvi vzdramil k ustanovitvi može v svoji cvenski občini. To se je
zgodilo 7. maja 1892, vendar je Karba zaradi lastne skromnosti zmeraj ostajal v
ozadju kot skrita eminenca.
Ustanovitelji cvenskega gasilskega društva so zahtevali, da mora biti murskopoljsko gasilstvo slovensko. Zato so iz Dravskega Središča, kjer je že bilo poveljevanje v slovenskem jeziku, za vzorec prinesli pravila tamkajšnjega gasilskega
društva. Osnovali so štiri oddelke, za vsako vas po enega. Gasilska pravila je
potrdila cesarska namestnija v Gradcu 23. junija 1896.10
Leta 1893 so na cvenskem gmajnskem ozemlju zgradili gasilski dom. Ob njem
so postavili visok hrastov hlod, na katerega so splezali ob primerih morebitnih
požarov in ugotovili kraj dogodka.11
Po pravila so Cvenčani jezdili s konji, in sicer dva ugledna občana, Jožef Rajh
iz Mote in Josip Mursa iz Spodnjega Krapja. Sklenjeno je bilo, da bo sedež gasilskega društva v tisti vasi, iz katere bo eden od omenjenih jezdecev prvi na cilju.
Pri ježi je Rajh prehitel Murso, zato je bil sedež gasilskega društva na Cvenu.12
Kriterij, ki je določal, kje bo sedež bodočega gasilskega društva, je bil torej izrazito kmečko-murskopoljske narave, tako v psihološkem kot tudi v gospodarskem

Slika 1: Zbor cvenskih gasilcev
9
10
11
12

Josip Karba, Gasilstvo na Murskem polju. Slovenski gospodar 1909, št. 38, 23. IX., str. 1.
Prav tam.
Vlado Slavič (1917–1999), kmet, Cven 45 (ustni vir).
Vlada Babič (1922), gospodinja – Rajhova vnukinja, Mota 8 A. Janko Sabotin (1920–2001),
kmet, Cven 44 (ustni vir).
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pomenu. Na Murskem polju je namreč veljalo, da je najboljši gospodar tisti, ki
ima najhitrejše konje v vasi; to je bilo merilo njegove uspešnosti in odličnosti v
vasi.13 Tako je v duhu murskopoljske gospodarske miselnosti Jožef Rajh upravičil
sedež gasilskega društva na Cvenu. S pojmom gospodarstvo pa smo dejansko
dosegli tisti zadnji temelj in vzrok nastanka cvenskega in sploh murskopoljskega
gasilstva, namreč pomoč v primerih požarov. Že v osemdesetih, še bolj pa v devetdesetih letih 19. stoletja se je na Murskem polju stavbna kultura bistveno spremenila. Kmetje so si sezidali nove velike hiše in gospodarska poslopja. Denarja
za zavarovanje ni bilo, zato so se pred požari zavarovali samo z ustanavljanjem
gasilskih društev. Njihovo ustanovitev je močno motivirala že prej uveljavljena
oblika medsebojne pomoči, zlasti v vsakovrstnih nesrečah, torej tudi ob požarih.
Vendar je bila do pojava prvih oblik organiziranega gasilstva taka pomoč spontana. Gasilska društva so ena redkih društev, ki se lahko postavijo z dolgotrajnim
obstojem. Stalnost v obstajanju pa je poleg nenehne možnosti požarov omogočala tudi murskopoljskemu človeku prirojena težnja k druženju.
Verska skupnost
Cvenčani so sooblikovali enotno versko skupnost pri fari svetega Janeza Krst
nika v Ljutomeru, kjer je bil do svoje smrti leta 1915 cerkveni ključar cvenski
kmet Jožef Slavič.14 Na vaški ravni je cvenska soseska izražala verska čustva pri
udeležbi šolarskih maš v vaški kapeli in vzdrževanju kapele v okviru gmajnske
skupnosti.15
Delovanje zadruge za vzrejo žrebet
Ustanovni občni zbor Zadruge za vzrejo žrebet je bil 31. januarja leta 1909
pod predsedstvom viteza plemenitega Alfreda Rossmanitta v Ljutomeru. Razen
Rossmanitta in dveh veleposestnikov iz cvenske občine so bili vsi drugi soustanovitelji zadruge predstavniki kmečke murskopoljske vrhnje plasti; med njimi
kar pet Cvenčanov. Zadruga se je ustanovila z namenom, da bi svojim članom
vzrejala žrebeta v prosti vzreji na travniku. V izvoljenem odboru zadruge je pl.
Rossmanitt postal načelnik, Jožko Rajh iz Mote namestnik načelnika in Franc
Puconja s Cvena blagajnik. Izvolili so tudi nadzorstvo zadruge.
Člani, ki so pristopili, so plačali 2 kroni pristopnine. Novoustanovljena zadruga je za vzrejo žrebet iskala zemljišče, ki bi ga vzela v najem. Že ob sami
ustanovitvi se ji je ponujala opustela cvenska kmetijska zadruga z zemljiščem, a
je bila že takrat najemnina previsoka. Zato so za enoletni poskus vzeli v najem
13
14
15

Angelos Baš, Ljutomerske konjske dirke. Maribor 1976, str. 31.
Umrl Jožef Slavič iz Cvena. Slovenski gospodar 1915, št. 3, 25. II., str. 6.
Vaška gmajnska knjiga (stran ni navedena).
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cvenske Hildebrandtove travnike za 1200 kron najemnine, vendar so se z lastnikom dogovorili, da se sme v primeru uspešne vzreje rok pogodbe podaljšati.
Takoj so se lotili dela. Ko so ugotovili, da je dovolj kmetov, ki bi dali eno- in
dvoletna žrebeta v vzrejo, so določili višino najemnine, ki je na žrebe za člane zadruge znašala 55 kron, za nečlane 65 kron. Določeno je bilo, da mora vsak lastnik,
ki da žrebe v zadrugo, oddati tej tudi na jesen kubični meter hlevskega gnoja.
Začeli so tudi graditi hlev. Načelnik pl. Rossmanitt je obljubil potreben les
za hlev in ograjo ter žico. Njegov namestnik Joško Rajh pa je moral poiskati pastirja. V maju istega leta je bil hlev zgrajen in pašnik ob navzočnosti pl. Rossma
nitta, okrajnega glavarja Bonvarda in drugih gostov pripravljen za sprejem žrebet.
Sledila je naselitev pašnika, prosto pasoče se živali so se dobro počutile. Določili
so čas izpusta žrebet na travnik, vsak dan ob štirih zjutraj. Za plačilo so najeli
pastirja Matijo Pevca iz Mote. Madžarska zavarovalnica je po želji kmetov žrebeta tudi zavarovala, ljutomerski živinozdravnik pa je moral tedensko pregledati
žrebeta.
Maksimalni izkoristek pašnika so dosegli tako, da so dva oddelka pokosili in
krmo posušili, na dveh oddelkih pa so izmenično pasli. Začetek paše je določila
komisija, ki so jo izbrali izmed kmetov, navadno je bilo to sredi maja, odvisno
od vremenskih razmer. Isto velja za zaključek paše, ki je navadno trajala do srede
ali konca oktobra, ko so žrebeta čez zimski čas vrnili h kmetom.
Organizacija zadruge je bila na visokem nivoju. Tudi nadzorništvo in računski pregledniki so vzorno delovali. Za tak nivo delovanja pa ni bila potrebna
nobena zunanja kontrola ali višja strokovna instanca, razen pl. Rossmanitta,
ki je predstavljal spoštovanja vredno osebnost. Kmetje so osebno odgovornost,
kakršne so bili vešči kot vzorni kmečki gospodarji, prenesli tudi na svoje delo v
zadrugi. Ista logika, ki je rasla iz gospodarske konkurenčnosti njihove kmetije,
je zadostovala tudi obvladovanju zadružne ekonomije; še več, zadružna logika
je bila prenos empirično doživete individualne kmečke logike, zato in samo zato
je zadruga uspela.
(Tu nam postane tudi jasno, zakaj kmečke delovne zadruge, ustanovljene po
vzorcu sovjetske kolektivizacije vasi ob koncu štiridesetih in v začetku petdesetih let 20. stoletja niti med kolektivno čutečimi prebivalci Murskega polja niso
uspele. Niso mogle uspeti, ker niso temeljile na kmečki empirični logiki, ki bi
izhajala iz osebnega dela in osebne odgovornosti, ampak so temeljile na abstraktni ideologiji, ki je bila kmečki duši tuja in nasprotna.)
Pobudnik Zadruge za vzrejo žrebet, ki se je sicer imenovala ljutomerska, čeprav
je imela svojo realno bazo na Cvenu, je bil nesporno vitez pl. Alfred Rossmanitt.
Rossmanitt je bil podpredsednik Štajerske konjerejske družbe, podpredsednik
Graškega kasaškega društva in član glavnega odbora Dunajskega kasaškega društva. Prebival je na svoji graščini v Radvanju pri Mariboru.16 Plemiški naziv je
16

Kasaška zveza Slovenije, http://equidata.dynip.gajba.net/cgi-bin/request, (prevod Janko Slavič DVM), brez imenovanih avtorjev, Das goldene Buch des Oesterreichischen Pferdesports.
Wien 1905, str. 2–7.
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dobil od ruskega carja. Iz njegovega vedenja se je dalo razbrati, da so mu blizu
kmečki ljudje, tisti, ki so z njim komunicirali, so ugotavljali, da je cesarja Franca
Jožefa kritiziral.17
Neposreden vpliv na cvensko Zadrugo za vzrejo žrebet je imel tudi lastnik
graščine in kobilarne Turnišče pri Ptuju Rudolf v. Lippitt. Kot predsednik kluba
rejcev in lastnikov kasaških konj Avstrije in prav tako član komiteja Dunajskega
kasaškega društva je s svojim znanjem in avtoriteto pustil sledove na murskopoljskih rejcih konjev.18
Zadruga za rejo žrebet je delovala ves čas med 1. svetovno vojno. Pri pregledu
računov dne 18. februarja leta 1918 je bilo ugotovljenega 8185,92 kron čistega
dohodka. Zadnja leta pred začetkom 1. svetovne vojne je zadruga doživela silen razmah. V njeno članstvo je pristopilo veliko kmetov z Murskega polja, pa
tudi vidne osebe z drugih območij Štajerske, tako da je bilo vključenih več kot
petdeset članov, vključevala pa je vse tiste rejce, ki so gojili toplokrvne konje.19
Prav zato je poljedelsko ministrstvo leta 1913 namenilo za razširitev pašnika
in izgradnjo zimskega hleva 20 000 kron. Načelstvo zadruge je namreč zaradi
izredno uspešnega delovanja in velikega zanimanja kmetov konjerejcev zanjo
razmišljalo o razširitvi pašnika in objektov. V ta namen je leta 1912 načelnik zadruge Rossmanitt posredoval pri lastniku cvenskega pašnika, na katerem je stal
žrebetnjak, Hildebrandtu iz Radencev, za možnost nadaljnjega najema zemlje za
naslednjih 20 let. Namestnik načelnika Joško Rajh iz Mote pa je navezal stike
s cvensko gospodarsko zadrugo, ki je prenehala delovati, in skušal za primerno
najemnino najeti za Zadrugo za vzrejo žrebet 38 oralov cvenske zadružne zemlje
skupaj z gospodarskim poslopjem, v kateri sta bili poprej bikorejska zadruga in
mlekarna. Vendar je bila najemnina previsoka. Zato so potem, ko so dosegli
dogovor s Hildebrandtom za 1300 kron letne najemnine, na njegovem pašniku
zgradili nove hleve. Hkrati se je Rossmanitt dogovoril s Hildebrandtom, da bo v
20 letih zemljo prodal za 25000 kron. Z državno pomočjo in iz lastnih sredstev,
vsega skupaj 22000 kron, je zidarski mojster Anton Jandl zagotovil izgradnjo
žrebetnjaka do 15. maja leta 1912.
Zadruga za vzrejo žrebet, kakršna je delovala na Cvenu, je bila v tistem času
edinstvena tovrstna zadruga v celotni avstro-ogrski monarhiji. V poglavju o
konjereji smo že omenili prizadevanje nekaterih vidnih Gradčanov, članov Štajerskega konjerejskega društva, že v sedemdesetih letih 19. stoletja, da bi murskopoljski rejci konjev vzrejali žrebeta v prosti vzreji na ograjenih pašnikih, ker
se tako rastoče živali bolje razvijajo.
To je moralo biti jasno tudi vitezu pl. Rossmanittu, zlasti ker se je kot član
dunajskega dirkalnega društva lahko seznanil z dogajanji avstrijskega etologa
dr. Witta, avtorja Veterinarske enciklopedije, ki je utemeljil vlogo črednega in17
18
19

Mag. Janko Slavič (1933), dr.. vet. medicine, Ljutomer, Užiška 33 (ustni vir).
Navedeni vir z interneta, str. 6.
Zapisniki Zadruge za rejo žrebet za leta 1909–1918. Osebna last mag. Janka Slaviča (1933),
dr. vet. med., Ljutomer, Užiška 33.
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stinkta pri živalih.20 Nauk, ki bi se ga pl. Rossmanitt glede vzreje žrebet lahko
naučil pri dr. Wittu, je ta, da konji kot čredne živali v prosti reji lahko razvijajo
svoj nagon po prvenstvu v čredi, kar je za razvoj kasnejših tekmovalnih konj
izrednega pomena. V tej Wittovi teoriji je bil lahko za pl. Rossmanitta močan
motiv, ki ga je vodil, ko je murskopoljske kmete navdušil za ustanovitev obravnavane zadruge. Da je pl. Rossmanitt rejcem žrebet zagotovo govoril o dr. Wittu,
dokazuje zapisnik zadružne računske knjige, kjer je zapisnikar kmet med drugim
omenil ime dr. Witta.21 Sklepamo lahko, da je šlo vitezu pl. Rossmanittu za
to, da dunajsko uspešnost vzreje konj in prav tako dunajsko teoretično znanje
poveže z rejci konj – praktiki na Murskem polju, ki bi v tem pogledu lahko
konkurirali Dunajčanom.
Dejstvo je, da je bil dunajski aristokraciji konj spremni pokazatelj njihove
aristokratske drže in Rossmanitt je ta dunajski aristokratski simbol povezal s
simbolom murskopoljske kmečke aristokracije, prav tako tudi s konjem in velikimi uspehi teh ljudi pri njihovi dotedanji vzreji. Kot takim jim je zaupal način
reje konj po metodi, ki je upoštevala etološka odkritja dr. Witta.
Politična društva in stranke
Ko se je leta 1912 v Ljutomeru ustanovilo katoliško usmerjeno Telovadno
društvo Orel, so se včlanili tudi nekateri Cvenčani. Ker dokumentov o članih
nimamo, se lahko zanesemo le na pričevanje. Nedvomno sta bila člana Orla
Franc Kovačič, starejši, in Ferdinand Magdič, ki sta bila zelo aktivna v letih po
1. svetovni vojni. Prav gotovo je bilo s Cvena članov še več, recimo Nikolaj Babič,
Janez Rus, Fric Smodiš. Močan vpliv na orlovsko orientirani del Cvenčanov je
utegnil imeti Josip Karba iz Gornjega Krapja, torej iz enotne cvenske občine, ki
je vse od druge polovice sedemdesetih let 19. stoletja s svojim delom v ljutomerski
posojilnici, katoliško usmerjenih političnih društvih in s članki, objavljenimi
zlasti v Slovenskem gospodarju ter s prizadevanjem za obči napredek murskopoljskega kmetijstva veljal za enega od kmečkih voditeljev. Omenjeni cvenski
orli so bili politično dejavni tudi v katoliško usmerjeni, leta 1907 ustanovljeni,
Slovenski kmečki zvezi. Navzven se je dejavnost cvenskih članov ljutomerskega
Orla kazala v udeležbi pri telovadnih vajah, telovadnih nastopih, srečanjih in
izletih orlov, pa tudi v kulturno-prosvetnem udejstvovanju.22
Drugi družbeno in politično aktiven del Cvenčanov je bil včlanjen v ljutomerskem liberalno usmerjenem Murskem telovadnem društvu Sokolu, ki je bil
ustanovljen leta 1903. V knjigi članov Murskega Sokola za leto 1908 najdemo
tudi imena Cvenčanov: Jožef Bohinec, Jožef Kolarič, Leo Košnik, Franjo Puco20
21
22

Isti.
Zapisniki Zadruge za rejo žrebet za leta 1909–1918. Osebna last mag. Janka Slaviča (1933),
dr. vet. med., Ljutomer, Užiška 33.
Vlado Slavič (1917–1999), kmet, Cven 45 (ustni vir).
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nja, Anton Makoter, Matjaž Ozmec, Anton Božič, Franjo Marinič, Franjo Kolbl,
Alojz Macun, Andraž Slavič, kasneje tudi Franc Makoter.23
Na seznamu članov Murskega Sokola je desetina Cvenčanov. Vzrok, da se je
v Murski Sokol vključilo tako veliko Cvenčanov, nima temelja niti v morebitni
verski mlačnosti niti v kakih političnih nagibih. Videti je, da so druženju naklonjeni in – povedano v jeziku tistega časa – narodno orientirani Cvenčani v
Murskem Sokolu kot slovenskem telovadnem in sploh kulturnem društvu videli
samo še eno novo obliko protinemškega in protinemčurskega upiranja, pa tudi
novo legitimacijo svoje slovenske identitete. Res pa je, da so nekateri Cvenčani
člani Murskega Sokola bili hkrati aktivni člani Narodne liberalne stranke in
so delovali celo kot markantni krajevni in okrajni lokalni politiki. V mislih
imamo veleposestnika Franca Puconjo
s Cvena, veleposestnika Joška Rajha iz
Mote in prav tako veleposestnika Josipa
Murso iz Spodnjega Krapja; vsi trije so
pripadali takratni cvenski občini. Politično nasprotni Slovenski gospodar jih
leta 1912 cinično označuje kot tovariše
generale Narodne stranke in opozarja
na nesoglasja, ki jih v ta politični trio s
svojo osebno ekstravagantnostjo vnaša
Josip Mursa.24

Slika 2: Eden od vodij Narodno-napredne
stranke v cvenski občini Franc Puconja

Kot protiutež slovensko usmerjeni ljutomerski okolici, kjer je Cven sodil v
sam narodni vrh, so se tik pred 1. svetovno vojno ljutomerski Nemci in nemčurji pripravljali na občinske volitve. Vodil jih je pronemško usmerjeni notar dr.
Thurn. Tu najdemo ime posestnika Osvalda Hönigmanna, lekarnarja, kasnejšega filozofa dr. Ernsta Schwarza, trgovca Aloisa Krainza, posestnika Romana
Nemca, od katerih večino ali njihove potomce najdemo kasneje pri ljutomerskem
Kulturbundu ali celo v samem občinskem vrhu nemške nacistične oblasti v času
nemške okupacije. In velja paralelno: potomci zgoraj imenovanih liberalnih politikov so bili udeleženi v narodnoosvobodilnem gibanju, nekateri tudi kot žrtve.25
O razmerju moči med Slovensko kmečko zvezo in Narodno stranko pričajo izidi
23
24
25

Knjiga članov Murskega Sokola. Muzej Ljutomer (stran ni navedena).
Poročilo iz Ljutomera. Slovenski gospodar 1912, št. 50, 12. XII., str. 4.
Poročilo iz Ljutomera Slovenski gospodar 1913, št. 15, 10. IV. str. 5; Drago Novak, Prlekija,
1941–1945. Ljubljana 1987, stran 50.
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državnozborskih volitev leta 1911,26 ko je z dvotretjinsko večino na ljutomerskem
področju pred Narodno napredno stranko zmagala Slovenska kmečka zveza.
Zlasti živahno je bilo na Cvenu leta 1907 ob državnozborskih volitvah. Na
ljutomerskem področju je bil kandidat Narodne napredne stranke veleposestnik
in tovarnar Josip Mursa iz Spodnjega Krapja, torej iz takratne cvenske občine.27
Kmetje, ki so bili organizirani v Slovenski kmečki zvezi, so ga že v času predvolilne kampanje zavrnili kot nadutega gospoda, ki zemlje ne obdeluje, in jim
je bil veliko bližji Mursov strankarski kolega Franc Puconja, češ da ta živi kot
pravi kmet.28 Mursi so priznavali poslovni uspeh vendar kot rezultat njegovega
egoizma. Očitali so mu izrazit egocentrizem in lastnost, da pri izbiranju ciljev gre
tudi prek žrtev. Zato je eden njegovih sovaščanov izjavil: »Raje volim ogrskega
hertarja občinskega pastirja ko pa Murso.«29
O samem poteku volitev na Cvenu je dopisnik Slovenskega gospodarja zapisal: »Pristaši Kmečke zveze so se podali na volišče v prepričanju, da bo zmaga
njihova. Mine nekaj časa in bliža se cela garda kakih 50 mož proti volišču. Bili
so takozvani naprednjaki, kakor se sami imenujejo. Naprej je korakal Marinič,
na levi strani Johan, na desni pa stari Nemec. Kaj pa je delal g- Puconja ravno
na sredi med njimi? Zakaj ni naprej korakal? Slavičov dedek pa so bili zadaj prideljeni. Ne vem, ali so vse gnali, ali pa so pazili, da se katera ovčica od teh ne bi
zgubila. Ko so vsi izvolili svojega poslanca, so se podali zopet skupno na Cven, h
gosp. pribočniku Mursi, kjer se je med potjo pelo: Črna zemlja naj pogrezne vse
volilce Roškarjeve (kandidat Kmečke zveze). (Opomba avtorja.) Mi pa smo šli
brez vsega hrupa mirno in tiho na volišče ter potem zopet domov. Ivan Roškar
je dobil 100 glasov, Mursa 79.«30 Avtor članka je v zaključku zapisal, da je bil
Mursa edini sposoben kandidat, ki pa je s svojo ošabnostjo odbijal ljudi.31
Cvenskim kmečkim volivcem je, kakor vidimo, mnogo bolj ustrezal človek,
ki je bil vezan na kmečko zemljo, to pa je kandidat Ivan Roškar, doma iz Malne v
Slovenskih goricah, dejansko bil. Pritegnil jih je tudi zaradi svojega krščanskega
nazora, medtem ko je liberalno usmerjeni Mursa, čeprav njihov rojak, s svojo
oholostjo odbijal. Ljudje so namreč ugotavljali, da v svoji visokosti ni pogledal
nikogar, niti nikomur ni odzdravljal. Ljudem je ostalo v spominu, da je vedno
jezdil belega konja.32
Med vzroki, da so se kmetje pretežno politično nagibali h Kmečki zvezi, naj
poudarimo, da se kmet kdove koliko ni zanimal za politiko, razen le v toliko,
kolikor je krojila njegovo gospodarsko življenje in kolikor je posegala v svet nje26
27
28
29
30
31
32

Volitve. Slovenski gospodar 1911, št. 26, Maribor, 13. VI., stran 1; Poročilo iz Ljutomera.
Slovenski gospodar 1907, št. 36, 12. VII.
Poročilo iz Cvena pri Ljutomeru. Slovenski gospodar 1907, št. 26, 10. V., str. 1.
Volitve. Slovenski gospodar 1907, št. 21, 7. V., str. 7.
Iz ljutomerske okolice. Slovenski gospodar 1907, št. 26, 10. V., str. 1; Cven pri Ljutomeru,
navedeni časopis, prav tam.
Iz Cvena pri Ljutomeru. Slovenski gospodar 1907, št. 28, 23. V., str. 1.
Prav tam.
Mirko Žunič (1932), kmet, Cven 56 (ustni vir).
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govih vrednot. Gospodarsko je Kmečka zveza izšla iz samega kmečkega stanu in
to je kmetom dajalo samozavest; v hierarhiji vrednot se je naslonila na cerkveno
institucijo in njene nosilce – duhovnike kot zagovornike krščanskih vrednot. Tako je naravni konzervatizem kmečkega človeka našel v duhovnem in političnem
gibanju Cerkve sopotnika, ki mu je bil že dolgo blizu. Liberalizem, kateremu so
pripadali predvsem bogatejši sloji in učiteljstvo, je že po svojem idejnem oznanilu, še bolj pa po njegovih nosilcih bil konzervativnemu kmečkemu človeku tuj.
Morala nove liberalne dobe, ki ni bila brezpogojno zaprisežena pred Najvišjo
moralo, kmetu ni bila morala. Zato njenim nosilcem ni zaupal.
V drugi polovici prvega desetletja 20. stoletja je na ljutomerskem področju
prihajalo do vse ostrejše ločitve duhovnega življenja. Ustanovila se je Narodna
napredna stranka s svojim liberalnim programom.33 Liberalci na čelu z advokatom Grossmannom so zavračali poseganje ljutomerske duhovščine v javno življenje. Okrog kaplana Ognjeslava Škamleca se je zbirala predvsem vaška politično
prebujena kmečka mladina.34 Pod Škamlečevim mentorstvom je pod okriljem
Slovenske krščansko-socialne zveze v Ljutomeru nastala leta 1908 Mladeniška
zveza, kasneje tudi Dekliška zveza, ki jo je po Škamlečevem odhodu vodil kaplan Andrej Lovrec.35
Poglavja o političnih organizacijah in društvih so nam razkrila nedvomno
izjemno aktivnost in dosežke cvenskih kmetov v desetletjih pred 1. svetovno vojno. Pa tudi v dobi med svetovnima vojnama so izstopali, kot smo videli, kmečki
posamezniki, ki so se izkazali kot voditelji družbenih in političnih aktivnosti v
ožji in širši skupnosti. Isto velja tudi za socialistične graditelje cvenskega zadruž
nega doma ob koncu štiridesetih let 20. stoletja.
S tako razgibanim družbenim in gospodarskim življenjem je Cven v vseh teh
obdobjih daleč prekašal sočasno povprečno slovensko vas. Če si postavimo vprašanje, v čem bi bili vzroki tako izjemne zavzetosti posameznikov, gonilnih sil,
v kmečkem okolju, ne moremo mimo imena Ivana Kukovca, ljudskega tribuna
celega ljutomerskega območja v zadnjih desetletjih 19. stoletja. S svojim osebnim
ugledom je vplival na vaške kmečke voditelje. Tako se je tudi na Cvenu oblikovalo pozitivno kmečko jedro posameznikov, ki so bili sposobni spremeniti vas
in širšo okolico. Jedro, ki je postalo duhovni kapital tudi kasnejšim generacijam
med svetovnima vojnama in po 2. svetovni vojni.
Ivan Kukovec pa ni bil edini starosta murskopoljskih kmečkih tribunov. Že
v šestdesetih letih je takratni ljutomerski župnik dr. Anton Klemenčič z murskopoljskimi kmeti pripravljal duhovni prostor prvemu slovenskemu taboru. In
tu še ni konec. Že v tridesetih letih 19. stoletja je prav tako ljutomerski župnik
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Nova stranka v Ljutomeru. Slovenski gospodar 1906, št. 46, 11. X., str. 1.
Ognjeslav Škamlec, Javno pismo. Slovenski gospodar 1908, št. 3, 16. I., str. 3.
Mladeničem in mladenkam. Slovenski gospodar 1908, št. 32, 6. VIII., str. 1.
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Mihael Jaklin oblikoval krog ozaveščenih kmetov – duhovnih aristokratov, med
katerimi izstopajo tudi posamezniki s Cvena.36
Vključitev Cvenčanov v narodnostne boje in porast politične zavesti
– ločitev duhov
V začetku 20. stoletja je v slovenskem delu Štajerske nastajal vse večji dvom
v dobronamernost delovanja Štajerske kmetijske družbe na tem geografskem
področju. Odklonilen odnos do Štajerske kmetijske družbe37 je prihajal zlasti
iz krogov leta 1895 v Ljutomeru ustanovljenega slovenskega Gospodarskega in
političnega društva,38 ki je hotelo biti nemški graški gospodarski družbi konkurent tudi s političnimi aplikacijami.
Močno protiutež Nemcem in nemškutarjem so kmečki gospodarji tvorili z
dvotretjinsko večino v ljutomerskem okrajnem zastopu.39 Ljutomerska narodno
zavedna kmečka okolica je vsaj načelno nevtralizirala poskuse dominacije nemškutarjev v Ljutomeru. Na močno narodno zavedno kmečko okolje ljutomerske
okolice opozarja primer iz Cvenu sosednjih Noršincev, kjer si je mizar Vogrinec na steno postavil nemški napis: Möbeltischler (pohištveni mizar). Sovaščani,
ogorčeni nad nemškutarskim početjem svojega mizarja, so mu tablo sneli.40
Močno politično oporo je slovenski politični tabor zavednih murskopoljskih
kmetov imel v načelniku ljutomerskega okrajnega zastopa in načelniku posojilnice, vodji Slovencev v celem okraju, v sedemdesetih in osemdesetih letih tudi
deželnem poslancu, Ivanu Kukovcu.41 Prav tako je Kukovec lahko v okrajnem
zastopu učinkovito zastopal, ob nemškem županu in nemčurskih trških prised
nikih, Slovence, ker je imel ob sebi slovensko zavedne kmečke ljudske tribune iz
okoliških vasi, v posojilnici pa prav tako zaupanja vredno kmečko zaledje.42
Visoko narodno zavest cvenskih kmetov izkazuje dogodek z izobešeno nemško zastavo na cvenskih konjskih dirkah meseca septembra leta 1875. Pisec iz
Cvena, ki je v Slovenskem gospodarju poročal o cvenskih konjskih dirkah, je
splošni pohvali dirk dodal: »A drugo je, kar nas je žalilo in skoraj bi mir motilo,
ako ne bi nekteri ljutomerski narodnjaki še ob pravem času za mir posredovali.
To je nemška zastava, (podčrtal pisec članka), ktero ste nam, akoravno smo
protestirali, vsilili. – Ti gospodje so bili tako predrzni, da so na najodličnejše
36
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40
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Josip Karba, Nekrolog Ivanu Mohoriču iz Podgradja. Slovenski gospodar 1911, št. 42, 29. X.,
str. 7.
Proč od Gradca. Slovenski gospodar 1900, št. 13, 29. III., str. 1.
Iz Ljutomera – Politično in gospodarsko društvo. Slovenski gospodar 1895, št. 21, 23. V., str.
185.
Iz Cvena. Slovenski gospodar 1883, št. 13, 29. III., str. 99.
Noršinskemu Möbeltischlerju so tablo s stene zdrli. Slovenski gospodar 1884, št. 25, 16. VI.,
str. 6.
Iz Ljutomera: O našem kandidatu. Slovenski gospodar 1873, št. 9, 28. II., str. 71.
Iz Ljutomera. Slovenski gospodar 1885, št. 23, 4. VI., str. 179–180.
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mesto zasadili veliko nemško zastavo! Ti prekleta nesramnost ljutomerskih velikonemških bahačev! Poslali smo bili to zastavo že enkrat nazaj v Ljutomer, a
ona 2 nemška Štajerja sta jo baje nazaj poslala. Ne vem, kaj je mislil naš župan,
da je to zastavo dovolil, tudi ne vem, kakošen Avstrian da je glavar Premerstein,
ki je z nekako mirno vestjo to nemško demonstracijo gledal! Danes rečem samo
to, da naj Ljutomerčani ne delajo več nam Cvenarjem, ki smo sami Slovenci in
zvesti Avstrijanci, take provokacije, in to še pod zaščito okrajnega glavarja! Mnogo društvenikov namerava vsled žaljivega postopanja odborovega – od društva
odstopiti.«43 Priča smo samozavesti in ponosu kmečkega človeka brez primere.
Prihajajoči liberalizem je bil kmetu, predvsem od katoliško usmerjene inteligence, pa tudi duhovščine same, interpretiran na kmetu konkretno doživet
način, to se pravi, da liberalizem nasprotuje vključenosti duhovnikov v narodno
življenje44 in da se z uveljavitvijo liberalizma germanizacija samo povečuje45 ter
da slovenski kmet od te svobode nima ničesar.46 Slovensko ljudstvo lahko zastopa le tisti, ki je odločen Slovenec, ki pa tudi ne sme priti v nasprotje s kmetom
v verskih zadevah.47 In na drugem mestu ugotavlja Slovenski gospodar: »Kje so
ljudje bolj premožni, neodvisni in bolj skrbno slovenske časnike in knjige berejo, se tudi bolje zavejo svoje narodnosti, se ne dajo tako lahko od nemškutarjev
zmotiti!«48
Pri kmetu je liberalizem trčil ob konzervativno usidrani arhetipski sistem
vrednot, v okviru katerega je bila vera kategorična zahteva kmetovega načina
življenja. S tem ko je liberalizem vero razglašal za zasebno stvar posameznika,
je v kmečkem človeku vzbujal odpor. Zato je katoliška politična miselnost, ki jo
je prihajajoči liberalizem izoliral na raven aktivnosti klera in jo kot tako skušal
izriniti iz takratne politične scene, v kmečkih ljudeh naletela na mnogo večje
simpatije. Zagovarjala je namreč hierarhijo vrednot, kot so domovina, materni
jezik, vera, Bog, ki je bila tudi hierarhija kmečkega človeka. Od tod kasneje tak
uspeh Slovenske ljudske stranke med kmečkim ljudstvom.
Kljub dvomom, ki so od srede šestdesetih let 19. stoletja zaradi nastopajočega liberalizma trkali ob nastajajočo kmečko politično sceno, je protinemška
in protinemčurska narodna opozicija, ki se je tudi v trgu Ljutomer opirala na
preskušano narodno zavest kmečke okolice, ohranila politično enotnost vse do
prvih let 20. stoletja.
Ko je leta 1848 kmet postal lastnik zemlje, je dvignil ekonomsko proizvodnjo.
Nastali so tržni presežki, ki jih je lahko prodal. S prodorom na trg je kmet ob
izmenjavi rezultatov svojega osebnega dela zahteval pri tej izmenjavi suvereno
43
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Iz Cvena pri Ljutomeru. Slovenski gospodar 1875, št. 38, 16. IX., str. 311.
»Stari« in »mladi« (Politično razmišljanje slovenskega kmeta). Slovenski gospodar 1872, št.
41, 10. X., str. 207.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
Po volitvah. Slovenski gospodar 1870, št. 29, 21. VII., str. 115.
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vlogo, ne več podrejene, to je pomenilo svobodno manifestiranje jezikovno-nacionalne pripadnosti in možnosti odločanja pri zadevah javnega življenja. Kakor
je sam iz sebe ustvarjal, tako je sam iz sebe manifestiral. V tem je geneza kmečke
samozavesti in slovenske nacionalne samozavesti. Z zemljo slovenski narod stoji
in pade.
Leta 1868 sta bila med podpisniki vabila na prvi slovenski tabor v Ljutomer
ob še nekaterih narodnozavednih kmečkih gospodarjih tudi dva s Cvena, in
sicer Jožef Kociper in Ivan Rajh, iz sosednje Pristave pa Ivan Vargazon. Ob teh
še dva vidna narodna buditelja, tesna sodelavca enega od glavnih pobornikov
ljutomerskega tabora župnika Klemenčiča, Marinič iz bližnjega Gornjega Krapja in Vatroslav Mohorič iz Pristavi sosednjega Podgradja, čigar starši so segali
v delovni krog pesnika Stanka Vraza.49 Torej cela vrsta kmečkih gospodarjev,
duhovnih aristokratov.
Taki kmečki posamezniki so v vasi s svojim nadpovprečnim prizadevanjem
stali na čelu ekonomskega napredka in narodne zavesti, njihova posebna vloga pa
se je kazala v tem, da so predstavljali vez kmečkega okolja s slovensko ozaveščeno
inteligenco. Slednje je izhajalo iz njihove družbene in duhovne ozaveščenosti:
eden je pisal pesmi, drugi je pisal članke za Slovenskega gospodarja ali list Kres.
Po zemljiški odvezi, ko so postali lastniki zemlje, so kmetje začutili nove možnosti svobodnega ekonomskega razvoja, ki je že obstoječi slovenski identiteti dal
dodatno konotacijo. Zahteva intelektualcev po neomejeni rabi slovenskega jezika
v vsem javnem življenju in možnostih vplivanja na politično življenje, postavljena na prvem slovenskem taboru v Ljutomeru, je lahko imela veljavo, ker je bila
podprta s strani ekonomsko neodvisnih kmetov, ki so v naslednjih desetletjih
okrog takratnih spodnještajerskih nemškutarskih trških gnezd kot sestavni del
nastajajočega slovenskega naroda predstavljali narodno opozicijo. Le tako je bilo
možno, da so leta 1917 v trdnih kmečkih oporiščih tako množično podpisovali
majniško deklaracijo.50
Bralno društvo na Cvenu
V kulturno-prosvetnih okvirih je od jeseni leta 1890 na Cvenu delovalo Bralno društvo. V začasnem odboru so bili Josip Karba, Jakob Magdič, Josip Mursa,
Joško Rajh. Člankar v Slovenskem gospodarju je še dopisal: »Vsi so kmeti in
prav je tako!«51 Ker so bili v odboru pristaši kasneje nasprotujočih si taborov, je
možno, da cvensko Bralno društvo politično ni bilo opredeljeno.
Takoj po ustanovitvi so 23. novembra 1890 izvolili vodstvo. Predsednik je
postal ljutomerski kaplan Ivan Bohanec, podpredsednik Josip Karba. Četudi
so bili v odboru tudi kasnejši liberalci, visoka funkcija ljutomerskega kaplana v
49
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Iz Ljutomera. Slovenski gospodar 1885, št. 23, 4. VI., , str. 179–180.
Pokrajinski arhiv Maribor, Acta declarationis faventia, karton II.
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bralnem društvu kaže na podporo katoliških krogov. Že takoj na ustanovnem
občnem zboru je k društvu pristopilo 41 članov. Prvi občni zbor je potekal ob
kulturnem večeru, na katerem je po govoru domači pevski zbor zapel nekaj
pesmi ob spremljavi prav tako domačih tamburašev, sledila je veselica v gostilni pri Rajhu na Moti. Ustanovni občni zbor je počastil s svojim obiskom tudi
notar Šlamberger, velik simpatizer Cvenčanov in narodno zavednih prebivalcev
Murskega polja.52
V Bralnem društvu so bili kmetje, odraščajoča mladina in učitelji kot akterji
kulturnega delovanja v vasi z učiteljem Šnajderjem na čelu. V šoli je Bralno društvo ustanovilo knjižnico, iz katere so si vaščani lahko izposojali knjige. A imelo
je mnogo širšo vlogo. Tako so v njegovih okvirih organizirali vaške proslave,
pripravljali ljudske igre, organizirali veselice, ki so bile zlasti pri Rajhovi gostilni
na Moti. Iz tega društva sta že v začetku devetdesetih let zrasla cvenski moški
pevski zbor in dekliški zbor.53 Še preden je bilo ustanovljeno Bralno društvo, je
učitelj Šnajder na Cvenu ustanovil prvo tamburaško godbo na Murskem polju.
Panonsko-slovanska tamburica prebivalcem Murskega polja zaradi njene splošne razširjenosti v sosednjem Medžimurju ni bila tuje glasbilo, a jo je kasneje
izpodrinila alpska harmonika. Cvenski tamburaši so z godbo na tamburice po
eni strani poudarjali vračanje k svojim glasbenim virom, po drugi strani pa so
v narodnoprebudnem navdušenju tako spravili v senco nemško harmoniko in
kazali na južnoslovansko glasbeno kulturo. Pojav je imel nedvomno tudi politično konotacijo.
Popularnost cvenskih tamburašev je naglo rasla. Simbolizirali so narodno
godbo in ni minila prireditev na Cvenu ali v Ljutomeru ali celo v daljni okolici,
da ne bi dali svojega pečata tudi cvenski tamburaši. Vabili so jih celo na kulturne
prireditve ljutomerske čitalnice in na politične shode. Slovenski gospodar je o
njih zapisal, da so se izurili tako, da bi se mogli postaviti v katerem koli slovenskem mestu.54
Eden od stebrov cvenskega bralnega društva je bil tudi nadučitelj Šijanec,
glavni organizator vseh prireditev.55 Tako je 30. januarja leta 1898 v prostorih
cvenske šole organiziral dan za matere – kulturno prireditev, posvečeno cvenskim
materam. Prireditev se je končala z zabavo v Senčarjevi gostilni na Cvenu.56
Da pa so bili Cvenčani do svojega Bralnega društva tudi kritični, izpričuje
članek v Slovenskem gospodarju, da »društvo, ki je bilo ustanovljeno med prvimi na Spodnjem Štajerskem, zadnja leta hira, saj se ne priredi nobena veselica
več«.57 Temu očitku je sledil odgovor v istem listu, češ da »na Cvenu živijo samo
52
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(Primurski), Iz Krapja – Bralna društva. Slovenski gospodar 1890, št. 49, 4. XII., str. 387.
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– Društveno življenje. Slovenski gospodar 1898, št. 39, 29. IX., str. 4.
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kmetje, ki si kruh služijo z žuljavimi rokami, kmet pa tudi nima časa, da bi
tratil čas. Vsa kmetova skrb mora biti delo in njegov dom, šele nato so na vrsti
veselice.«58 Iz članka se zelo jasno vidi hierarhija osnovnih življenjskih vrednot
cvenskega kmečkega človeka, ki mu je na prvem mestu delo in šele potem vse
drugo. Kulturno ozračje, ki je prihajalo iz Bralnega društva, pa je Cvenčanom
vendarle dajalo dovolj kulturne hrane, pa tudi ponosa, saj je bilo ustanovljeno
devet let pred Bralnim društvom za ljutomersko okolico.59
Dve bésedi na Cvenu
Da je bil Cven v drugi polovici 19. stoletja na Murskem polju vas z najbolj izkristalizirano slovensko narodno zavestjo, pričata dve bésedi, ki ju je ljutomerska
čitalnica organizirala leta 1870 na vrtu gostilničarja Senčarja na Cvenu. V bistvu
je šlo za prenos namena, ki je vodil mariborske organizatorje 1. slovenskega tabora v Ljutomeru, namreč da se tak tabor organizira v kraju, ki ima okrog sebe
močno slovensko zaledje.60
Ljutomersko nemškutarsko okolje je tako odklanjalo slovenski čitalniški program, čitalničarji pa so potrebovali slovensko bazo, ki bi bila dovzetna za sporočilo o novih narodnih možnostih in potrebah. In Cvenčani so bili očitno dovolj
odprti za novo slovensko oznanilo, ki ga je širila ljutomerska čitalnica, oznanilo,
ki ni bilo le ožje kulturne, temveč širše politično-gospodarske narave.
O prvi bésedi je zapisal poročevalec v Slovenskem gospodarju: »Binkoštni
ponedeljek bil je za Slovence iz Ljutomera in okolice jako prijeten in važen dan.
To je bila učinila naša čitalnica s svojim skupnim zabavnim izletom v lepi in
veliki vrt domoljubnega gospoda gostilničarja Senčarja na Cvenu. Ob treh popoldne zbrali so se odlični Slovenci in Slovenke v čitalnici ljutomerski in šli z
zastavo in godbo proti vasi Cven, ki je tričetrt ure od Ljutomera. Pred Cvenom
pridejo ondašnji mladeniči z malo zastavo Ljutomerčanom naproti in razodenejo v krepke pozdrave svoje veselje nad tem, da jih ljutomerski Slovenci v veliki
množici obiščejo. Po primernem odgovoru s strani Ljutomerčanov podali so
se vsi skup na omenjeni vrt, od koder je pokanje možnarjev donelo in kjer so
došli gosti živo sprejeti bili. Na vrtu je bil postavljen oder, okinčan z drevesi,
zelenjem, venci in cvetlicami in ob straneh s trobojnimi lepimi zastavami. Ko
se je mnogobrojno ljudstvo pod košatim drevjem razporedilo, stopi na oder
tajnik ljutomerske čitalnice g. Lapajne ter navzoče blizo takole nagovori: Slavna
gospoda! Častiti poslušalci! Ljutomerska čitalnica poskuša danes nekoliko svojo
dolžnost spolniti. Njen kakor vsake čitalnice namen je, da svoje družabnike in
tudi druge Slovence podučuje in razveseljuje in to v slovenskem jeziku, po lepi
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domači šegi. Za poduk skrbi naše društvo najbolj s tem, da ima knjig in časnikov
slovenskih, katere posojuje družabnikom, a tudi večkrat drugim, ki jih poželí.
Za razveseljevanje se napravljajo razne zabavne bésede, obsegajoče govore, deklamacije, petje, godbo in ples. Taka veselica se danes tu pod milim nebom na
zeleni tratici ponuja Vam vsem, dragi Slovenci, kterim kliče v imenu ljutomerske
čitalnice: Dobro došli!« 61
Temu je sledila recitacija pesmi Slovenka, nato pesniški dvogovor, temu kratka žaloigra, nato je zapel zbor ljutomerskih mladih gospodov in gospodičen, zopet
so sledile recitacije in končno govor o narodnosti, in sicer gosta iz Ormoža. Po
končani bésedi pričel se je ples po zeleni trati in nadaljevalo se je petje pri dobrem
vinu in mesečni luči. 62
Ker so bili ljutomerski čitalničarji s cvensko bésedo na binkoštni ponedeljek
očitno zelo zadovoljni, so organizirali še eno bésedo zopet na Cvenu, na istem
mestu kot prvo, in sicer na Petrovo (to je 29. junija) istega leta.
V vsem je bila tudi ta béseda podobna prvi. Ljutomerske goste so na okrašenem odru na Senčarjevem vrtu pričakali napisi: Sloga jači, nesloga tlači; Živili
domoljubni Slovenci; Starim šolskim prijateljem in s pozdravom gostov iz Ptuja,
Ormoža, Radgone in drugod. Začetnemu govoru o novi dekliški šoli v Ljutomeru so sledile deklamacije, med drugimi Koseskega pesem Kdo je mar, petje
ljutomerskega zbora, igra, in na koncu je Ivan Kukovec obširno in temeljito govoril
o narodnem gospodarstvu. Bésedi je sledil ples in zabava na zeleni trati.63
Obe bésedi pričata, da se narodno zavedni Cvenčani pričakovanju ljutomerskih čitalničarjev niso izneverili in da so v veliki meri simbolizirali tisti delec
slovenskega naroda, ki je vreden velikih dogodkov. Nivo bésede, ki so jo Ljutomerčani pripravili na Cvenu, se lahko kosa s prireditvami katere koli slovenske
čitalnice v tistem času.
Cvenska béseda je predstavljala tudi medij novačenja, v katerem bi narodno
zavedni kmetje spoznavali čitalniški program in se zanj navdušili. Tudi prostor,
na katerem sta potekali omenjeni cvenski bésedi, ni bil slučajno izbran. Senčarjev
gostilniški vrt je stal na delu vaškega gmajnskega ozemlja, imenovanem Jegjédje
(od jagned), ker so tu rasli jagnedi, na katerem ali vsaj blizu katerega, so od prastarih časov potekale starodavne kmečke šege. V bližini so ob frjanovem fante
sprejemali v vaško skupnost. Tik ob Jegjedju, kjer je stal ta vrt, pa se skupina
njivskih parcel imenuje Védrača. Pripona -ača označuje v našem primeru skupaj
z besedno podstavo vedr njivo. Iz korena vedr dobimo vedro; to je leseno posodo
za vodo, vino in podobno. Ponekod na Murskem polju in v Ščavniški dolini
poznajo védro – poseben obred sprejemanja novega priženjenega moža v vaško
skupnost, ko mora novinec plačati vedro vina. Očitno je šlo za podobno védro
tudi na Cvenu. Šega je kot vse druge potekala na skupnem vaškem ozemlju, torej
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v Jegjedju ali v Védrači. Sklepamo lahko, da so na tem prostoru vedno potekali
dogodki, ki so bili izraz celotne vaške skupnosti. Od tod tudi dve omenjeni
bésedi na tem mestu.
Posojilnica in Kmetijska zadruga Cven
Dne 11. decembra leta 1902 so napredni kmetje cvenske občine ustanovili
Posojilno društvo za občino Cven in ga naslednje leto preimenovali v Posojilno
društvo za občino Cven in Noršinci.64 Cvensko posojilno društvo je izposojalo
denar domačim in okoliškim kmetom, ki so si izposojali za novogradnje hiš,
nakup strojev in izplačilo dednih deležev.
Ozadje nastanka cvenske zadruge je zelo širokopotezno. V ekonomskem
pogledu se je kmetovo delo, opredmeteno v pridelkih, namenjenih prodaji od
zemljiške odveze dalje v desetletjih kapitalizacije odtujevalo različnim posrednikom in borzam, tako da je kmetu ostalo malo. Zato je bil pripravljen združiti
se v organizaciji, ki bi prodajala njegove pridelke. Tudi v nacionalnem pogledu
je prodirajoči nemški kapital zlasti s proti koncu stoletja osnovano Südmarko
izrival slovenski nacionalni ekonomski temelj. Kmet, ki je bil zasidran v zemlji, je
v nastajajoči slovenski narodni zavesti predstavljal najtrdnejše oporišče v spopadu
s pangermanskimi pritiski. Tako je morala čutiti v Ljutomeru vrhnja plast narodnjakov, ki si je prizadevala, da se v ljutomerski okolici ustanovi taka zadruga.
Razume se, da je srce slovenskih razumnikov v ljutomerskem nemškutarskem
okolju imelo svoja pljuča v narodno zavedni slovenski kmečki okolici in da so se
isti razumniki zavedali, kako pomembna je za slovenstvo ob germansko-ugrofinskem klinu trdnost in z njo varnost ljutomerske podeželske okolice.
Da je predlog za ustanovitev kmetijske zadruge ravno na Cvenu prišel iz krogov ljutomerske vrhnje plasti, zvemo iz članka v Slovenskem gospodarju, da bi
bil Cven pri Ljutomeru najlepši kraj za to. (V tem primeru najlepši pomeni: najboljši. Opomba avtorja.).65 Avtor članka opozarja na nerazvitost murskopoljske
govedoreje, govori o potrebi mlekarn in nujnosti uvajanja boljših kravjih pasem.
Druga stvar, na katero v zvezi z namigom o Cvenu kot potencialnem kandidatu
za ustanovitev kmetijske zadruge opozarja avtor, je murskopoljska konjereja, ki
da je do nedavnega murskopoljskemu rejcu prinašala lep dohodek in je bila glede
na govedorejo v protekcionističnem odnosu. Toda njen čas, da se izteka, konja
kot vlečno silo bo nadomestil motor. Zato bo treba dati prednost govedoreji.66
Nedvomno so murskopoljski kmetje v celotni avstro-ogrski monarhiji vzrejali
najboljše konje in si pri tem ustvarili velik sloves.67 Konji so bili njihov ekonom64
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ski temelj in manifestativni simbol. Ni se zato čuditi, da so isti predstavniki vrhnje plasti, recimo Ivan Kukovec, ki so doživeli vzpon murskopoljske konjereje,
znali oceniti kvalitete teh kmetov, ki bi v spremenjenih gospodarskih okoliščinah
lahko najprej postali nosilci nove fundamentalne kmetijske panoge. Hkrati pa so
hoteli kmete opozoriti, naj se pripravijo na nove zahteve časa. Cven je bil tudi
največja vas trdnih in narodnozavednih kmetov na Murskem polju in bi tudi
glede na lego, kot se da razbrati iz zgoraj omenjenega članka, lahko igral neke
vrste vlogo gospodarskega katalizatorja Murskega polja. Bržkone je ljutomerska
vrhnja plast, pa tudi širši narodni in gospodarski krogi slovenske Štajerske, v
Cvenčanih videla paradnega konja, ki bo v okviru kmetijske zadruge obetavno
murskopoljsko govedorejo predstavljal tako uspešno, kot je doslej konjerejo.
Svojo težo pa so lahko imeli tudi osebni zgledi vzornih kmečkih gospodarjev
iz celotne cvenske občine, bodisi v sočasni ali polpretekli dobi, za katero je bilo
pričakovati, da si bodo za tako zadrugo tudi prizadevali. Recimo Josip Karba,
Jožef Rajh, Martin Babič, Josip Mursa, Ivan Rajh, Franc Vozlič, Jožef Slavič,
starejši, Franc Puconja incvenski nadučitelj Tomaž Pušenjak.68
Številno občinstvo se je zbralo tudi dne 5. februarja leta 1899 ob zborovanju
cvenskega bralnega društva. Glavna točka zborovanja je bila ustanovitev cvenske
zadruge. Osnovali so pripravljalni odbor in na zborovanje so povabili znanega
zadružnega strokovnjaka Ivana Kača iz Žalca, ki je imel predavanje na temo
ustanovitve zadruge. V predavanju je Kač ugotavljal, da je taka zadruga tod
povsem upravičljiva, saj je videl v hlevu premožnega kmeta govejo živino, ki bi
dičila drugod hlev živinozdravnika.69 Slovenski gospodar je o dogodku poročal:
»To vam je bilo živahno zborovanje! Glava pri glavi, bilo jih je nad 300 mož iz
cvenske občine in zunanjih.«70
Že takoj ob ustanovitvi je pristopilo k zadrugi 82 članov. Ob že obravnavanih dejavnostih si je postavila tudi nalogo prodaje kmetijskih pridelkov, pa tudi
nakupa skupnih naprav in strojev. Za tajnika je bil imenovan Tomo Pušenjak,
nadučitelj na cvenski šoli.71 Kmečka zadruga je imela svoja potrjena pravila, ki
so določala pogoje sprejema in plačilo deleža, ki je znašal 12 kron. Član je smel
iz zadruge tudi izstopiti; zadruga je imela tudi pravico tistega, ki je pravila kršil,
izločiti.72
V prostorih zadruge je delovala tudi zadružna gostilna.73 Kmetje, ki so se
spomladi leta 1899 organizirali v zadrugo, so kupili cvensko graščinsko posestvo
– grajsko pristavo (márof) s 50 orali zemljišč, kot poroča Slovenski gospodar,
»pred jednim letom od posestnikov Franca Seršena, dr. Rozine in Josipa Murse
68
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(le-ti pa isto leto od zadnjega potomca nekdanjih lastnikov Braneka in Cvena
Hieronima grofa Codroipa)«.74
»V nedeljo 9. aprila leta 1898 plačali so prodajalci na spomin te razprodaje in
na ustanovitev zadruge običajni hardamoš, se pravi napitnino, pri katerem se je
razvila lepa domača veselica. Na tisti zemlji, kjer je od nekdaj, tj. skozi 400 let,
gospodovala razna plemenitaška gospoda in kamor se je nekdaj na tlako hodilo,
bode zanaprej gospodarila kmetijska zadruga.«75
Pri zadrugi sta delovali še trsnica in drevesnica, ki ju je vodil stroke vešč
domačin Matija Smodiš. Kasnejša znana Smodiševa drevesnica je nastala iz zadružne, ko je ta razpadla.76 V trsnici so precepljali trto na ameriških podlaga
zaradi uničenja domačih sort trte po trtni uši. To zvemo iz razpisa za delovno
mesto trsničarja, ki je moral biti vešč delu v ameriški trsnici.77
Pomemben kazalec gospodarskega razvoja cvenskih kmečkih gospodarstev v
času od začetka 20. stoletja pa do dvajsetih let istega stoletja je bilo zelo uspešno
delovanje zadružne mlekarne, ustanovljene dne 27. decembra leta 1903 v okviru cvenske kmetijske zadruge.78 Izkupiček denarja, ki ga je posamezna kmetija
zaslužila s prodajo mleka, je predstavljal na cvenski kmetiji nov vir dohodka,
kakršnega doslej ni bilo.
V letu 1904 je v mlekarno oddajalo mleko 20 zadružnikov, ki so v tem letu
skupaj oddali 53233,25 kilogramov mleka (Opomba avtorja: Mleko so ta čas
merili v kilogramih.), iz katerega so naredili 2114,67 kilogramov surovega masla.
Za to količino so prejeli čisti znesek 4044,03 krone. Posamezni kmetje so prejeli
v tem času od 300 do 400 kron. Toliko so v tem času iztržili le za prodanega
konja. Strokovni patronat nad delovanjem cvenske mlekarne je imel potovalni
učitelj pri Štajerski kmetijski družbi Martin Jelovšek iz Gradca s svojimi nasveti.
Da so posamezni kmetje v mlekarno oddajali večjo količino mleka, zvemo iz
članka v Slovenskem gospodarju, kjer je zapisano, kako so mleko vozili, se pravi
na samokolnicah.79 Iz istega članka tudi zvemo, da so tujci in veščáki strokovnjaki neredkokrat obiskali cvensko mlekarno in pri tem občudovali red in snago,
ki sta vladala v njej.
Cvenska zadruga se je ogrevala tudi za viničarsko šolo, saj je imela lastno
trsnico in drevesnico, a je ljutomerski nemškutarski župan Franz Mauritsch v ta
namen izposloval njivo ljutomerske nemško usmerjene trške občine.80 Vodstvo
kmetijske zadruge je zelo skrbelo za dostojno strokovno raven, zato je bil deželni
potovalni učitelj Jelovšek iz Gradca s strokovnimi predavanji njihov stalni gost.
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Župnijski urad Ljutomer, Kronika župnije Ljutomer, Dolnji grad, str. 926, 927.
Kmetijska zadruga na Cvenu. Slovenski gospodar 1899, št. 15, 13. IV., str. 4.
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Tako je pred ustanovitvijo zadružne mlekarne pripravljal strokovno ekskurzijo s
cvenskimi kmeti v kraj, kjer je podobna mlekarna že uspešno delovala.81
Ob otvoritvi zadružne mlekarne decembra leta 1903 je po opravljenem cerkvenem obredu deželni potovalni učitelj Jelovšek zbrane mlekarje podučil v tehniki
osnovne in pravilne molže. Otvoritvi je sledila prijetna veselica z napitnicami.82
Mlekarna je bila nameščena v zadružnem poslopju, nekdanjem marofu cvenske
graščine, del katerega so preuredili v ta namen. Vsi stroji in mlekarske naprave
so stali 2000 kron, a je tri četrtine te vsote po prizadevanju deželnega potovalnega učitelja Jelovška izposlovala Štajerska kmetijska družba, tako da je polovico
prispevala država, drugo polovico pa dežela.83 Velik posnemalnik je lahko v eni
uri posnel 450 litrov mleka. Cmêr (ostanek posnetega mleka) so si kmetje nosili
domov.84 Tako kot mlekarna je delovala v sestavu cvenske kmetijske zadruge
bikorejska zadruga, namen te pa je bila selekcija goveda. Z namenom, da bi oplemenitili domačo mešano pasmo, so nabavili bike marijadvorske pasme, potomke
teh so imele visoko mlečnost. Leta 1903 je zadruga že prodala tri bike te pasme,
ker so se iztrošili. 85 Leta 1905 je cvenska zadruga delovala v največjem razmahu.
Ob že omenjenih pridobitvah je vzdrževala posestvo z 38 orali njiv in travnikov.
Oporo ji je dajala tudi cvenska posojilnica. Uspešnega razvoja zadruge niso mogli zavreti niti posamezniki, ki so prišli v spor z zadrugo ter so vplivali še na druge, da se je število članov manjšalo in je tega leta zadruga štela le 30 članov. Na
spore v cvenski zadrugi lahko sklepamo iz poročila, objavljenega v Slovenskem
gospodarju januarja leta 1904, kjer je o odpadnikih zapisano: »Ti zaslepljeni pa
so bili večinoma nezanesljivi ljudje, ki so se dali nahujskati z lažmi od nekega
cvenskega kmeta k odstopu.«86 Vendar pa gornje poročilo iz leta 1904 izrecno
poudarja, da so člani zadruge tudi ugledni posamezniki iz drugih stanov, celo
duhovniki. Preurejeni zadružni prostor, v katerem in okrog katerega so se zbirali
cvenski zadružniki, so imenovali zadružni dom.87 Vse od ustanovitve zadruge je
njen gospodarski uspeh vsako leto rasel. V posebno veselje kmetom je bil zarod
bikov marijadvorske pasme.88 Zadruga pa je za izboljšanje govedoreje poskrbela
tudi za dobro krmo. Zato je več zadružnikov naredilo nove travnike, tako da so
dosedanje njive zasejali z dobrimi travnimi semeni. Takih novih travnikov je od
ustanovitve zadruge bilo narejenih 22 oralov in kosili so jih trikrat letno.89 Drugi
pridelek, ki je nekaterim zadružnikom prinašal zavidljiv dohodek, je bil špargelj
(beluš). Pokazalo se je, da cvensko polje izvrstno ustreza vzgoji šparglja, ki je bil
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Prav tam.
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Kmetijske zadruge na Cvenu. Slovenski gospodar 1904, št. 18, 5. V., str. 5–6.

110

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 1/2006

• razprave – studies

tod tako kakovosten, da se je z njim kosal le moravski špargelj iz Ebenschitza
(češ. Ivančice), zato je šel v mestih dobro v prodajo.90 Prav tako je šlo dobro v
prodajo v cvenski mlekarni proizvedeno surovo maslo. Leta 1905 se je oglasilo
več kot deset novih naročnikov, ki so želeli postati stalni odjemalci tega živila, a
zadruga je morala vsem zavrniti prošnje, ker je komaj zmogla proizvajati želeno
maslo za dva stara naročnika.91
Cvenska kmetijska zadruga in še posebej Josip Mursa sta si prizadevala, da se
na Cvenu ob zadrugi ustanovi tudi nižja kmetijska šola; za to so se ogrevali tudi
ljutomerski okrajni zastop, pa tudi kmetijski krogi v slovenski Štajerski. Časopis
Slovenski gospodar je že leta 1904 v uvodniku omenjal nujnost ustanovitve take
šole na Cvenu.92 Šola naj bi bila pretežno na deželne stroške, a ko je ljutomerski
okrajni zastop to deželnemu odboru predlagal, je bil le-ta pripravljen financirati
del stroškov, drugo pa naj bi kril deželni odbor. Josip Mursa je bil zadolžen
dostaviti ustrezno stališče cvenske zadruge k temu predlogu. A ker se je Mursa
z zadrugo skregal, tega ni naredil. V tem času so stvari tekle same dalje, in ko
je cvenska zadruga v zapoznelem času predlog vendarle dostavila, je bil deželni
odbor pripravljen financirati na Cvenu le še zimsko kmetijsko šolo, pri tem pa
bi glavnino stroškov nosil ljutomerski okrajni zastop. Ta pa na to ni pristal in iz
šole ni bilo nič.93
S pojavom kmečke zadruge kot novejše oblike organizacije kmetov na stanovski ravni smo priče (samo)zavesti kmečkega človeka, ki ravnanje z rezultati
svojega osebnega dela jemlje v svoje roke. Tako tovrstna zadruga dobiva vlogo
kmečke institucije. Kmečka zadruga je skupnost ozaveščenih posameznikov,
ki se v času narodnostnih bojev pa tudi podrejenosti nemškemu velekapitalu
v organiziranem nastopu skušajo ogniti verigi posrednikov in prekupčevalcev.
V tem smislu je bila kmečka zadruga osnovna celica nacionalne avtonomije,
in sicer, ker je temeljila na osebni lastnini. Pri tem je nacionalna ideja imela
potreben ekonomski temelj, zakoreninjen v vezanosti kmečkega človeka na
zemljo.

Organisationen, Verbände und Bewegungen in der
Gemeinde von Cven in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung
Die neue Denkweise und neue Ansichten, welche die kapitalistische Entwicklung mit sich
brachte, drangen in die ländliche Gemeinschaft von Cven schon seit der Mitte der 70-er Jahre
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des 19. Jahrhunderts ein. Die Vorbilder der neuen Art und Weise der Wirtschaft und die neuen
gesellschaftlich-kulturellen Formen waren im Rahmen der damaligen slowenischen Steiermark
in Cven als Vorreiter fruchtbringend. Zum Ende des Jahrhunderts wuchs auf dem Murfeld
das Misstrauen gegenüber der Grazer Steiermärkischen Landwirtschaftsgesellschaft. Deshalb
versuchten die Vertreter der slowenisch ausgerichteten oberen Schicht in Ljutomer gemeinsam
mit den fortgeschrittenen Bauern originellere Formen der bäuerlichen Verbindungen sowohl
im wirtschaftlichen wie auch im breiteren kulturellen Sinne zu organisieren. Die Anreize für
diese Idee kamen aus der westlichen, besser entwickelten Welt.
Bei der Durchsetzung dieser Formen setzte man auch die Alternative voraus, wie der Einbruch
des eindringenden deutschen Kapitals und dadurch der Germanisierung anzuhalten wäre.
Einen Schritt in diese Richtung stellte die bereits jährliche Veranstaltung von Pferderennen
in Cven seit den 70-er Jahren dar. Die Steiermärkische Landwirtschaftsgesellschaft aus Graz,
einschließlich der oberen Schicht aus Ljutomer, vertraute die Organisation und die Durchführung der Veranstaltung, so wie sie von den Wienern konzipiert wurde, den Bauern auf dem
Murfeld an. Andererseits war dies für die Bauern die Möglichkeit, ihre besten Pferde einzureihen, was nicht ohne Auswirkungen auf dem Pferdemarkt geblieben ist. Über die Hingabe der
wirtschaftlichen Entwicklung der damaligen Bauern in Cven sowie über die Bemühungen der
Wirtschaftskreise in Ljutomer für deren Verwirklichung spricht die Gründung der landwirtschaftlichen Molkerei- und Stierzuchtgenossenschaft in Cven an der Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert oder die Gründung der Genossenschaft zur Fohlenzucht ein wenig später, wie
auch die Gründung der Darlehenskasse in Cven zwei Jahre später. Die Einzelnen bemühten
sich darum, in Cven auch eine Landwirtschaftsschule zu gründen, jedoch blieben diese Bemühungen erfolglos. Die Feuerwehr von Cven führte als erste auf dem Murfeld die slowenische
Sprache als Kommandosprache ein, beim Vermögensschutz manifestierte sie dadurch auch die
slowenische Volkszugehörigkeit.
Die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert brachte aber in Cven nicht nur die Wirtschaft in
Bewegung, sondern auch das Kulturleben. Im Rahmen des Lesekreises in Cven entstand die
erste Tamburizza-Kapelle in der slowenischen Steiermark, es gab sogar zwei Sängerchöre und
es wurde die dramatische Tätigkeit ins Leben gerufen. In den erwähnten Wirtschaftsgenossenschaften und Verbänden sieht man Formen, in denen der bäuerliche Mensch mit vereinten
Kräften anfing, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Die Jahrhundertwende, die sich
im gesamten slowenischen Raum deutlich ausprägt, war also auch in Cven sehr ereignisreich.
Es kann behauptet werden, dass die Koordinaten des Kulturlebens in Cven, die das 20. Jahrhundert kristallisiert, gerade in dieser Zeit gesetzt wurden.
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Relief, topoklimatske značilnosti
in raba tal v osrednjih Slovenskih
goricah na primeru občine Sv. Ana
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Igor Žiberna: Relief, topoklimatske značilnosti in raba tal v osrednjih Slovenskih
goricah na primeru občine Sv. Ana. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor

77=42(2006), 1, str. 112–131
Gričevnata pokrajina zaradi razgibanega reliefa oblikuje specifične topoklimatske razmere,
pri katerih igrajo podnevi največjo vlogo naklon in ekspozicija, ponoči pa relativna višina.
Posledica tega je specifičen vzorec rabe tal, ki je modificiran tudi s pedološkimi razmerami.
Na primeru Osrednjih Slovenskih goric smo analizirali vpliv relevantnih fizičnogeografskih
elementov na rabo tal. Zaradi manjših naklonov pobočij vpliv reliefa in topoklimatskih
značilnosti na rabo tal ni tako močan kot v drugih gričevnatih pokrajinah. Manjše relativne
višine so – poleg historičnogeografskih dejavnkov – povzročile, da vinogradništvo ni tako
razvito kot v Zahodnih ali Vzhodnih Slovenskih goricah.
UDC 911.2(497.4 Sv. Ana)

Igor Žiberna: Relief, Topographic-climatic Characteristics and the Utilization of Soil in
Central Slovenske Gorice, Example of Municipality of Sv. Ana. Review for History and

Ethnography, Maribor 77=42(2006), 1, pp. 112–131
Owing to a differentiated relief, the hilly landscape established particular topographic-climatic conditions, where, during daytime, inclination and exposition play the major role,
whereas at night time it is the relative elevation. This brings about a particular pattern in
land utilization, modified by pedological conditions. In the case of Central Slovenske Gorice we analyzed the impact of pertinent physico-geographic elements upon the utilization
of soil. Owing to lesser inclinations of slopes, the impact of relief and topographic-climatic
characteristics upon the utilization of soil is not as strong as in other hilly landscapes. Lesser
hilly elevations - beside historico-geographic conditions – caused that vintning is not as
developed as in Western and Eastern Slovenske Gorice.
* Dr. Igor Žiberna, izredni profesor na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru,
igor.ziberna@uni-mb.si
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Uvod
Regionalizacija Slovenskih goric le-te deli na Zahodne, Srednje in Vzhodne.
Meja Srednjih Slovenskih goric ni ostra. Na zahodu jo postavljamo po dolini
Globovnice, na vzhodu pa po dolini Sejanskega potoka (Kert 1996). Občina
Sv. Ana leži na severnem robu Osrednjih Slovenskih goric in obsega območje
v pretežno poldnevniški smeri usmerjenih slemen v povirju potoka Velke in v
zgornjem toku reke Ščavnice. Manjše relativne višine slemen in vpliv jezer hlad
nega zraka, ki nastajajo na dnu Pesniške in Ščavniške doline, dajejo območju
občine Sv. Ana tipično podobo pokrajine Osrednjih Slovenskih goric. Te se od
Zahodnih in Vzhodnih Slovenskih goric ne razlikujejo le po manjših relativnih
višinah in naklonih pobočij, pač pa tudi po rabi tal. Manj ugodne topoklimatske
značilnosti, pa tudi slabša prometna dostopnost in odsotnost kapitala, trga in več
jega centralnega naselja v zgodovini, so botrovali dejstvu, da delež vinogradniških površin tu ni tako visok. V prispevku smo analizirale zveze med reliefnimi
in podnebnimi značilnostmi ter rabo tal na območju občine Sv. Ana, ki obsega
vse tipične naravnogeografske enote Osrdnjih Slovenskih goric.
Metodologija dela
Za območje občine Sv. Ana smo izdelali preprost geografski informacijski
sistem (GIS), ki smo ga naslonili na državno rastrsko mrežo s kvadratki, velikimi 100 x 100 m. Za vsak kvadratek smo s pomočjo digitalnega modela reliefa
(DMR) izračunali nadmorske višine, relativne višine, naklone in ekspozicije
pobočij za vsak kvadratek na območju občine. Podatke o litološki zgradbi smo
zajeli z digitalne geološke karte list Maribor–Leibnitz, medtem ko smo podatke
o rabi tal prebrali s temeljnih topografskih načrtov v merilu 1:25000. Kategorije
rabe tal smo oblikovali v naslednje razrede:
• gozd,
• vinograd,
• sadovnjak,
• njiva, travnik ali pašnik,
• pozidano.
Tako smo izdelali sistem podatkovnih slojev za območje občine Sv. Ana, pri
čemer smo nadmorske višine, relativne višine, naklone in ekspozicije pobočij ter
litološke značilnosti primerjali z rabo tal na tem območju.
Pri analizi pomena topoklimatskih značilnosti smo se naslonili na podatke,
dobljene z državne mreže meteoroloških postaj. V ta namen smo uporabili podatke z meteoroloških postaj Zgornja Ščavnica in Blaguš, in sicer za obdobje
1961–1990. Meteorološka postaja Zgornja Ščavnica je bila locirana v naselju Sv.
Ana, na vrhu slemena na nadmorski višini 358 m, kar je 75 m nad bližnjim dolinskim dnom. Kot taka je meteorološka postaja Zgornja Ščavnica dober predstavnik
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meteorološke postaje termalnega pasu oz. klimatskih razmer v gričevju nasploh.
Meteorološka postaja Blaguš je bila v zadnjem obdobju delovanja dejansko locirana v naselju Biserjane, na nadmorski višini 203 m oz. na dnu doline Ščavnice.
Prav zato dobro predstavlja klimatske razmere na dnu dolin v Osrednjih Slovenskih goricah. Med meteorološkimi podatki smo najbolj poudarili temperaturi
zraka in višini padavin. Oba parametra sta ključna za kulturne rastline in rabo tal.
Podatke, dobljene z meteoroloških postaj, smo podkrepili z lastnimi maršrutnimi
meritvami. Splošno znano je, da na rabo tal v reliefno razgibani pokrajini najbolj vplivajo topoklimatske razmere, na ravnini pa so večjega pomena pedološke
značilnosti. Med fizikalnimi lastnostmi prsti, ki pomembneje vplivajo na rabo
tal, so temperature in vlažnost prsti. Ker se parametra ne merita v okviru mreže
meteoroloških postaj, smo skušali značilnosti obeh dobiti z meritvami na sondnih
območjih. Pri temperaturah tal smo ugotavljali vpliv ekspozicije na temperature
na območju vinogradov v Sv. Ani. Vlaga v prsti je prav tako pomemben dejavnik,
ki vpliva na rabo tal. To je še posebej prišlo do izraza v zadnjih sušnih poletjih.
Prav zato smo na širšem območju občine Sv. Ana na osnovi zajetih vzorcev prsti
določali razlike v vlagi prsti in njihov pomen za rabo tal.

Slika 1: Območje občine Sv. Ana na severnem delu sega do Lokavca in v zgornji tok Ščavnice, osrednji
in južni del pa leži v povirju Velke in njenih pritokov, ki so oblikovali značilno poldnevniško smer
slemen. (Vir: DTK 50, list Gornja Radgona, GURS, 2005.)
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Relief in raba tal na območju občine Sv. Ana
Na analiziranem območju prevladujejo njive, travniki in pašniki, ki skupaj
predstavljajo kar 46,6 % površine občine. Tako visok delež omenjenih kategorij
je predvsem posledica manjših naklonov pobočij, ki omogočajo tako strojno
obdelavo za potrebe njivskih površin kakor tudi strojno košnjo. Njivske, travniške in pašniške površine se nahajajo predvsem na tistih delih dolinskega dna, ki
niso izpostavljeni poplavam ali pa prsti niso prevlažne, pretežno pa na pobočjih
in vrhovih slemen. Regulacije Pesnice in Ščavnice ter melioracije nekdaj mokrot
nih površin so v sedemdesetih in osemdesetih letih njivske površine pomaknile
bližje vodotokom in s tem pomenile prehod v intenzivnejše kmetovanje. Ob tem
kaže poudariti, da so južna pobočja položnejša, zato tudi primerna za njivske
površine, medtem ko so severne ekspozicije praviloma strmejše in zato pretežno
pod gozdom, ki ima tu tudi varovalno funkcijo, saj varuje pred erozijo. Gozd v
celoti pokriva 38,9 % celotnega površja občine. Skromnejši je delež sadovnjakov
(13 %), medtem ko vinogradniške površine pokrivajo le 1,1 % površja občine.
Osrednje Slovenske gorice, z izjemo Radgonsko-Kapelskih goric v preteklosti
niso nikoli predstavljale tipične vinogradniške pokrajine. Vzroki za to so naravnogeografski in historično-geografski. Preko Osrednjih Slovenskih goric poteka
obsežna geosinklinala, ki znižuje relativne višine tega območja (Gams 1972).
Nižje relativne višine pomenijo tudi manjši delež termalnega pasu, v katerem
se neugodni vremenski pojavi, kot so slana in pozeba, pojavljajo manj pogosto.
Srednjepesniška depresija, ki predstavlja zbirališče hladnega zraka, spodnjo mejo
termalnega pasu glede na Ščavniško dolino še zvišuje. Ugotovitve kažejo, da se
spodnje meje pojavljanja vinogradov na P → pesniški strani pojavljajo na višjih
absolutnih višinah kot na Š → ščavniški strani (Kert 1973). Po drugi strani
pa Osrednje Slovenske gorice v preteklosti niso razvile večjega centralnega naselja, ki bi predstavljalo možen trg za prodajo in vir kapitala. Tretji razlog za
odsotnost intenzivnih kultur na tem območju v preteklosti pa lahko iščemo v
težji prehodnosti zaradi mokrotne Pesniške doline. Sadovnjaki glede klimatskih
značilnosti niso tako zahtevni in jih najdemo tudi na nekoliko manj ugodnih
klimatskih legah. Vinogradniške površine so se danes ohranile na območju naselja Sv. Ana, kjer amfiteatralno oblikovano pobočje z ugodnimi ekspozicijami
in nakloni predstavlja zelo kakovostno lego. Drugo večje območje pojavljanja
vinogradniških površin leži v severnem delu občine, kjer so v naselju Lokavec
relativne višine ugodne in nad pasom pozebe in pojavljanja slane.
Slaba tretjina površine celotne občine sodi v razred nadmorskih višin od 276
do 300 m. Sledita pasova z višinami od 251 do 275 m (24,6 %) in 301 do 325
m (22,8 %). Njivske, travniške in pašniške površine se najintenzivneje pojavljajo
v pasu do 225 m, kjer pokrivajo skoraj 100 % vseh površin. Gre za dna dolin
Ščavnice in Velke ter njunih pritokov, ki so z melioracijami postala zanimiva
tudi za poljedelstvo. V pasu od 226 do 250 m se njihov delež zniža na 78,1 %,
predvsem na račun povečanja deleža gozda in sadovnjakov, ki v tem pasu že pokrivajo 8 % celotnega površja. Delež njiv, travnikov in pašnikov se v naslednjih
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izven občine
gozd
vinograd
sadovnjak
njive, travniki, pašniki
pozidano

Slika 2: Raba tal na območju občine Sv. Ana

višinskih pasovih še zmanjšuje, vendar tudi v pasu od 351 do 375 m ne pade pod
34,9 %, kar je posledica sorazmerno položnih pobočij, ki še omogočajo strojno
obdelavo. Zanimivo pa je, da se njihov delež v najvišjem višinskem pasu (376 do
400 m) – ta sovpada z vrhovi slemen – ponovno dvigne na 52,2 % vseh površin
v tem pasu. Očitno je, da neposredni vpliv nadmorskih višin v primeru njiv,
travnikov in pašnikov ne igra velike vloge, pač pa je bolj pomemben vpliv naklonov. Nakloni so na vrhovih slemen seveda manjši, kar je nudilo dobre pogoje za
poljedelstvo. Gozdovi v najvišjem pasu predstavljajo le 19,6 % vseh površin v tem
pasu. Delež sadovnjakov je najvišji v pasu od 301 do 325 m, v višjih območjih
pa so se ti predvsem na ugodnih legah umaknili vinogradom.
Bolj kot absolutne nadmorske višine so predvsem v kontekstu posebnih kultur zanimive analize pomena relativnih višin in njihovega vpliva na rabo tal.
Najvišja območja v severnem delu občine dosegajo relativne višine skoraj 200 m.
Pomen relativne višine je za vinogradništvo in sadjarstvo velik predvsem v nočnem času, saj se takrat hladen zrak s pobočij steka na dno dolin, kjer se nabira,
na njegovo mesto pa s kompenzacijskimi vetrovi doteka manj hladen zrak, zato
so območja v t. i. termalnem pasu, ki leži nekaj deset metrov nad dnom dolin
minimalne temperature višje kot v nižinskem pasu. Čez dan ta pojav običajno
izgine, zato so maksimalne temperature v dolinah praviloma višje od tistih na
večjih relativnih višinah, kjer večja prevetrenost prispeva k nekoliko nižjim maksimalnim temperaturam.
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Na manjših relativnih višinah prevladujejo predvsem njive, travniki in pašniki (76,6 %), njihov delež pa se z večanjem relativne višine niža. Zanimive so
spremembe deleža gozdnih površin z relativnimi višinami. Njihov delež je sprva
majhen (predvsem na račun njiv in travnikov), nato se v pasu do 75 m relativnih
višin delež gozda veča, kasneje pa predvsem na račun sadovnjakov in vinogradov
manjša, na najvišjih relativnih višinah ga praktično ni več mogoče zaslediti.
Delež sadovnjakov se z večanjem relativne višine veča in doseže največji relativni
obseg v pasu od 76 do 100 m, kjer pokriva petino celotnega površja v tem pasu.
Na višjih relativnih višinah se delež sadovnjakov niža, saj se umika predvsem
vinogradniškim površinam ter njivam, travnikom in pašnikom. Delež vinogradov se prične občutneje večati šele v pasu relativnih višin od 100 m navzgor in v
najvišjem pasu dosežejo vrednost 100 %. Gre torej za šolski primer spreminjanja
rabe tal z relativnimi višinami. Obenem nam taka frekvenčna distribucija deleža
vinogradniških površin predstavlja dober indikator, do kod segajo skrajni vplivi
jezera hladnega zraka v Srednjepesniški depresiji.
izven občine
0–25
26–50
51–75
76–100
101–125
126–150
151–175
176–200

Slika 3: Največje relativne višine so na območju Lokavca in naselja Sv. Ana.

Nakloni pobočij na območju občine Sv. Ana segajo do okoli 25o in so najvišji
na severnih in zahodnih ekspozicijah, ki niso tako močno izpostavljena preperevanju in denudaciji. Na ravninskih območjih prevladujejo njive, travniki in pašniki (58 %) ter gozd (25,8 %), vendar slednji le tam, kjer so pedološke razmere
za intenzivnejše oblike rabe tal preskromne (peščena obrečna tla, psevdoglej). Z
večanjem naklonov do okoli 15o se delež vinogradov in sadovnjakov veča, nad to
vrednostjo pa posebne kulture predvsem na račun gozdnih površin popolnoma
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izginejo. Očitno so strme lege predrage za intenzivne kulture, zato jih puščajo
pod gozdom.1 Omenili smo tudi, da so najstrmejše lege prav na severnih ekspozicijah, ki pa z vidika globalnega sončnega obsevanja niso primerna za vinograd
ništvo in sadjarstvo. Pozidane površine se pojavljajo vse do naklona 10o, nad to
vrednostjo pa jih zaradi manj ugodnih geomehanskih lastnosti (plazovitost) ne
zasledimo več pogosto. Nasploh na obravnavanem območju nakloni okoli 15°
predstavljajo opazno ločnico v rabi tal. Pod to vrednostjo prevladujejo intenzivnejše oblike rabe tal, ki pa se, z izjemo vinogradniških površin, do naklonov 15°
zmanjšujejo, na strminah nad 15° pa se pojavljajo le gozdovi.
Nakloni pobočij na območju občine Sv. Ana (°)
izven občine
0–5
6–10
11–15
16–20
21–25

Slika 4: Gričevnata pobočja imajo največje strmine na severnih in severozahodnih ekspozicijah, ki so zato pogosto pod gozdom.

Analiza vpliva ekspozicije na rabo tal kaže, da ta nima tako izrazitega vpliva,
kot bi morda pričakovali. Niti vinogradniške niti sadjarske površine ne dosegajo
svoje koncentracije na prisojnih legah, po drugi strani pa se te pojavljajo tudi na
osojnih severnih legah, in sicer tam, kjer so nakloni pobočij zelo majhni. Razlago
za tako stanje lahko iščemo v dejstvu, da se veliko vinogradniških in sadjarskih
površin nahaja v večjih kompleksih prav na vrhovih slemen, kjer pa zato lahko
segajo tudi na osojne ekspozicije, ki pa prejmejo zaradi majhnih strmin še vedno dovolj sončnega sevanja. Očitno ima relativna višina na območju Osrednjih
1

Enoosni traktor lahko premaguje naklone do 11°, dvoosni traktor naklone do 17°, traktor
goseničar naklone do 20° in motorni vitel naklone do 20° (Colnarič idr. 1985).
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Ekspozicije na območju občine Sv. Ana
ravnina
sever
severovzhod
vzhod
jugovzhod
jug
jugozahod
zahod
severozahod

Slika 5: Na poldnevniških slemenih prevladujejo vzhodne in zahodne ekspozicije, kar je z
vidika vinogradništva in sadjarstva ugodno.
Litološka zgradba na območju občine Sv. Ana
izven občine
deluvialni material
aluvij
peščena (puhličasta) glina
peščeni lapor, pesek, prod
prod, pesek, peščeni lapor
peščena glina
rečne terase

Slika 6: Prevladujoča litološka enota na obravnavanem območju je peščeni lapor s peskom in
prodom v gričevju ter aluvialni in deluvialni material na dnu doline Velke in Ščavnice.
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Slovenskih goric večji pomen od ekspozicije. Na južnih ekspozicijah tako prevladujejo njive, travniki in pašniki (55,3 %), medtem ko je sadovnjakov na južnih
legah 11,6 %, vinogradov pa le 1,1 %. Pri študiju vpliva ekspozicij na rabo tal
pa je potrebno upoštevati še odnos med nakloni in ekspozicijami. Za Osrednje
Slovenske gorice so značilni asimetrični profili dolin. Ti so posledica dejstva, da
območje tektonsko visi proti jugovzhodu, torej proti Panonski kotlini. Potoki,
ki na območju Osrednjih Slovenskih goric tečejo pretežno v poldnevniški smeri,
zato težijo k erodiranju svojih levih (torej vzhodnih) bregov. Zahodno eskponirana območja so zato strmejša od vzhodnih (Žiberna 1992).
Med litološkimi enotami na območju občine Sv. Ana prevladujejo predvsem
peščeni lapor, pesek in prod, ki pokrivajo 63,7 % celotnega površja. Ti se nahajajo v gričevju in v vznožnih delih pobočij. Petino območja pokriva aluvialni
material, ki ga najdemo predvsem na dnu dolin Velke in Ščavnice. Deluvialnega
materiala je 8 % in se nahaja predvsem na prehodu iz aluvialnega dolinskega
dna v lapornata in peščena vznožja gričevja v dolini Velke in Ščavnice. Peščena
(puhlična) glina, ki se nahaja ponekod v vzhodnem delu občine tik nad dnom
doline Ščavnice in na razvodnim slemenom med Ščavniško dolino ter Apaškim
poljem v okolici Nasove, sestavlja 5 % površja. Njive in travniki se nahajajo predvsem na aluvialnih nanosih, peščenem laporju, pesku in produ, medtem ko manj
primerne površine na peščeni glini pogosto namenjajo pašnikom. Njive so prav
tako na območjih z več laporja, kar se izrazito kaže v fizikalno-kemični sestavi
prsti. Največ vinogradniških in sadjarskih površin je na peščenem laporju, ki se
nahaja na pobočjih.
Topoklimatske značilnosti osrednjih Slovenskih goric na območju
občine Sv. Ana
Topoklimatske značilnosti neke pokrajine so tiste lokalno klimatske značilnosti, pri katerih kot eden od najpomembnejših klimatskih modifikatorjev
nastopa relief. S tem mislimo predvsem na vpliv absolutne in relativne višine,
naklona in ekspozicije pobočij. Naklon in ekspozicija pobočij imata najpomembnejšo vlogo podnevi, relativna višina pa ponoči.
Za območje Osrednjih Slovenskih goric je značilno, da se lastnosti zmernega
kontinentalnega podnebja še najbolje kažejo v temperaturnih razmerah. Srednja
mesečna temperatura na meteorološki postaji Zgornja Ščavnica je najnižja v
januarju (–1,4 °C), najvišja pa v juliju (19,2 °C). Povprečna letna temperaturna
amplituda znaša torej 20,6 °C, kar že nakazuje na zmerne kontinentalne klimatske poteze. Ostala dva zimska meseca nimata negativnih temperatur (december
0,0 °C, februar 1,0 °C). Vendar je potrebno upoštevati, da take razmere veljajo
le na območjih nad dolinskim dnom. Zaradi zbiranja hladnega zraka na dnu
dolin so namreč tam srednje mesečne temperature v zimskih mesecih nižje tudi
za 0,6 °C. Zmernost kontinentalne značilnosti tega območja se še bolj kaže
v ekstremnih temperaturah. Srednja minimalna temperatura v januarju je na
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meteorološki postaji Zgornja Ščavnica –4,5 °C, v Blagušu pa že –6,3 °C, kar
pomeni temperaturno razliko 1,8 °C. K sorazmerno velikim razlikam v tem
manj kot sto metrov visokem višinskem pasu pa svoje dodajo tudi vremenski
tipi. Odločilen je predvsem anticiklonalni vremenski tip. Ta je povezan s pogostimi vplivi anticiklona, ki se k nam razširi iz vzhodne Evrope. Za anticiklonalni
vremenski tip je značilno predvsem mirno, stabilno in jasno vreme s pogostim
brezvetrjem ali šibkimi lokalnimi vetrovi. Če je vlažnost zraka višja, se zaradi
stekanja hladnega zraka po pobočjih na dno dolin le-tam lahko pojavlja megla.
Ta se čez dan sicer lahko dvigne v nizek stratus. Prav ta mikroklimatski pojav je
eden od pomembnih vzrokov za pojav t. i. termalnega pasu. Ta se prične nekaj
deset metrov nad dolinskim dnom in sega vse do vrha slemena. Za termalni pas
so značilne predvsem višje minimalne temperature, manjša pogostost slane in
megle ter večja prevetrenost. Pojav termalnega pasu je odločilen zlasti v vegetacijski dobi, saj zaradi ugodnejših klimatskih značilnosti omogoča razvoj sadjarstva
in vinogradništva. Vendar pa je termalni pas dinamična tvorba. Najintezivneje
prihaja do izraza v nočnem času in ob anticiklonalnem vremenskem tipu. V
primeru prevetrenega vremena (advektivni vremenski tip) ali ob prehodu front
(ciklonalni vremenski tip) je slabše razvit ali pa se sploh ne pojavlja.
Bolj kot srednje mesečne temperature pa o temperaturnih značilnostih Osred
njih Slovenskih goric pričajo terminske temperature, izmerjene ob 7., 14. in
21. uri. Srednje mesečne temperature, izmerjene ob 7. uri, so na meteorološki
postaji v vseh treh zimskih mesecih negativne (december –1,4 °C, januar –3,1
°C, februar –1,1 °C), vendar se že marca dvignejo na 2,0 °C. V juliju znašajo
srednje jutranje temperature 16,3 °C. Na dnu dolin slovenjegoriških potokov so
jutranje temperature zaradi stekanja hladnega zraka v zimskem času v povprečju
nižje za slabo stopinjo C, najvišje razlike v jutranjih temperaturah v prid termalnemu pasu pa so v oktobru, ko te znašajo kar 1,2 °C, kar je v zaključni fazi
zorenja grozdja še posebej pomembno. Da se termalni pas čez dan ne pojavlja,
dokazujejo temperature, izmerjene ob 14. uri. Te so namreč v vseh mesecih višje
na dnu dolin. Medtem ko se na meteorološki postaji Zgornja Ščavnica srednja
temperatura ob 14. uri v januarju dvigne nekaj nad ničlo (0,7 °C), pa znaša v juliju 24,9 °C. Na oblikovanje jezer hladnega zraka v večernem času pa opozarjajo
temperature ob 21. uri, ki so ponovno višje v termalnem pasu. Na postaji Zgornja Ščavnica so bile v obdobju 1961–1990 povprečne temperature zraka ob 21.
uri negativne v januarju (–1,6 °C) in v decembru (–0,3 °C), najvišje pa v juliju
(19,2 °C) in avgustu (18,6 °C). Dna dolin imajo zvečer v povprečju za dobre pol
stopinje C nižje temperature, največje razlike v primerjavi s termalnim pasom
pa navadno nastopajo v mesecih s sicer pogostim pojavljanjem anticiklonalnega
vremenskega tipa. Tako so doline v večernem času v oktobru za 1,4 °C hladnejše
od slemenskih leg, v septembru za 1,1 °C, v januarju za 1,0 °C, v avgustu pa za
0,9 °C. V vegetacijski dobi, ki je z vidika kmetijstva še posebej zanimiva, pa je v
večernem času termalni pas v povprečju za 0,6 °C toplejši od dolinskega. Tako
kot anticiklonalni vremenski tip potencira temperaturne razlike med termalnim
in dolinskim pasom, jih advektivni vremenski tip, za katerega je značilno močno

122

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 1/2006

• razprave – studies

prevetreno vreme z intenzivnim mešanjem zraka, znižuje. Najbolj prevetreno
obdobje leta v severovzhodni Sloveniji je pomlad, zato ne preseneča, da so temperaturne razlike med termalnim in nižinskim pasom v tem obdobju najmanjše.
Najvišje povprečne maksimalne mesečne temperature na meteorološki postaji
Zgornja Ščavnica nastopajo v juliju (24,9 °C) in avgustu (24,2 °C), medtem ko
te znašajo v januarju le 1,9 °C, v decembru pa 3,1 °C. Dejstvo, da ima meteorološka postaja Blaguš, ki je predstavnik dolinske meteorološke postaje, za 0,6 °C
višjo povprečno maksimalno temperaturo, ne preseneča. Maksimalne dnevne
temperature so namreč praviloma izmerjene okoli 14. ure, ko se dolina že dovolj
segreje. Srednje minimalne temperature na meteorološki postaji Zgornja Ščavnica so v vseh treh zimskih mesecih negativne in znašajo decembra – 2,8 °C,
januarja –4,5 °C ter februarja –2,4 °C. V poletnih mesecih so povprečne minimalne temperature najvišje julija (12,7 °C) in avgusta (12,3 °C). Za razliko od
srednjih maksimalnih temperatur pa ima termalni pas celo leto višje minimalne
temperature. Povprečna letna razlika znaša 1,4 °C in je najvišja v januarju in
oktobru (1,8 °C) ter v septembru (1,7 °C). Prednosti termalnega pasu za potrebe gojenja posebnih kultur prav pri minimalnih temperaturah zraka prihajajo
najbolj do izraza.
Z vidika temperaturnih razmer Osrednjih Slovenskih goric so zanimivi tudi
podatki o številu dni nad danim temperaturnim pragom. Ledeni dnevi so tisti
z minimalno temperaturo pod –10,0°C. Takih dni je na meteorološki postaji
Zgornja Ščavnica letno v povprečju sedem, od tega štirje v januarju. Nižinski pas
ima zaradi že omenjenih neugodnih temperaturnih razmer letno kar 16 ledenih
dni, od tega sedem v januarju in štiri v decembru. Za klimatogeografske značilnosti so zanimivi tudi podatki o t. i. mrzlih dnevih, v katerih se minimalna
temperatura spusti pod 0,0 °C. Takih dni je na slemenih Osrednjih Slovenskih
goric 98, od tega največ v januarju (26), decembru (24) in februarju (20). V
termalnem pasu se mrzli dnevi lahko pojavljajo še v maju in oktobru. Dolinska
dna Osrednjih Slovenskih goric imajo kar 113 ledenih dni v letu, od tega največ
v januarju (27), decembru (24) in februarju (21). Za posebne kulture so zanimivi
podatki o številu mrzlih dni na začetku vegetacijske dobe. Slemena Osrednjih
Slovenskih goric v aprilu v desetih letih tako beležijo 17 mrzlih dni, doline pa
kar 44.
O vplivu razgibanega reliefa na temperature zraka kažejo tudi terenske merit
ve, ki so bile izvedene na območju Osrednjih Slovenskih goric. Oglejmo si temperaturni profil med dnom doline Pesnice in vrhom slemena pri Cerkvenjaku v
Slovenskih goricah. Meritev je bila izvedena z digitalnim termometrom, tipalo
pa smo pritrdili na anteno vozila. S termometrom smo na vnaprej izbranih značilnih točkah merili temperaturo zraka, hkrati pa zabeležili nadmorsko višino.
Meritve smo izvajali 24. junija 2002 med 5:00 in 5:33. Višinska razlika med
dnom doline Pesnice in Cerkvenjakom je znašala dobrih sto metrov. Temperatura zraka je zaradi pojava termalnega pasu z višino naraščala in je v omenjenem
sto metrov visokem pasu znašala kar 6 °C. To pomeni, da je temperatura z višino
naraščala v povprečju za 0,6 °C na vsakih deset metrov, kar je za temperaturni
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Slika 7: Velike temperaturne razlike med dnom pesniške doline pri Gočovi in vrhom slemena
pri Cerkvenjaku kažejo na izrazito jezero hladnega zraka v Srednjepesniški depresiji.

Slika 8: Meritve temperatur zraka na profilu Spodnji Gasteraj–Sv. Ana–Zgornja Ščavnica–Lokavec–Trate kažejo dobro ujemanje med nadmorskimi višinami in temperaturo
zraka, kar dokazuje obstoj termalnega pasu v nočnem in jutranjem času.
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obrat izredno visok temperaturni gradient. Prav tako je zelo dobro vidna zveza med višino in temperaturo zraka. Višje sleme v bližini Spodnje Senarske je
vplivalo na dvig temperature, v dolini ob Spodnji Brengovi pa je temperatura
ponovno padla.
Podoben vpliv relativnih višin na temperature zraka smo ugotovili tudi ob
meritvi 9. 7. 2003 med 5.00 in 5:30. Meritev smo začeli na dnu doline Velke
v naselju Spodnji Gasteraj, se nato vzpeli v naselje Sv. Ana, se spustili v dolino
Ščavnice in se čez Lokavec ponovno dvignili, meritev smo končali ob Muri
pod Tratami. Rezultati so kazali na očitno zvezo med relativno višino in jutranjo temperaturo zraka. Najvišje izmerjene temperature so bile tiste na slemenu
naselja Sv. Ana in Lokavcu, najnižje pa ob Velki in v dolini Ščavnice. Zaradi
pretežno oblačnega jutra je temperaturna razlika med najtoplejšo in najhladnejšo
točko znašala le 1,2 oC. V primeru jasnega vremena bi temperaturne razlike bile
večje.
Pomen ekspozicije za topoklimatske značilnosti smo ugotavljali tudi z merit
vami temperatur tal na globini 5 cm na jugovzhodni in jugozahodni legi trikrat
dnevno. Meritve smo izvajali v vinogradih v vertikali z naklonom pobočja 14°,
tako da smo dobili primerljive pogoje. Pri meritvah smo uporabili kolenčaste
živosrebrne talne termometre. Razlike v talnih temperaturah med jugovzhodnimi in jugozahodnimi ekspozicijami niso velike, vseeno pa kažejo na pomen
vpadnega kota sončnih žarkov. Dopoldne so bile jugovzhodne lege za 1,1 oC toplejše, medtem ko so bile popoldne jugozahodne lege toplejše od jugovzhodnih.
Majhne razlike v talnih temperaturah so posledica položnejših pobočij in temu
primernega manjšega dnevnega nihanja neposrednega sončnega sevanja.

Slika 9: Meritve temperatur tal na globini 5 cm na jugovzhodnih in jugozahodnih ekspozicijah pri enakih naklonih in tipih prsti ne kažejo velikih razlik, so pa seveda odvisne od
vpadnega kota sončnih žarkov.
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Že nekajkrat smo omenjali, da je termalni pas primernejši za gojenje vinske
trte in sadnega drevja kot dolinski, saj se slana in pozeba ne pojavljata tako
pogosto. Oglejmo si še, kako pogosto se v Slovenskih goricah pojavlja slana in
kako je ta povezana s pojavom fenofaz vinske trte. Začetke fenofaz smo določali
s pomočjo temperaturnih pragov na osnovi srednjih mesečnih temperatur. Le-ti
so seveda odvisni tudi od sorte vinske trte, vendar pa nam razlike v začetkih fenofaz govorijo tudi o razlikah med termalnim in nižinskim pasom. Zaradi redke
mreže meteoroloških postaj v Osrednjih Slovenskih goricah smo v obravnavo
pritegnili sosednje meteorološke postaje.
Začetki fenofaz solzenja in brstenja so v termalnem pasu v splošnem sicer
nekoliko zgodnejši, vendar velikih razlik v primerjavi z nižinskim pasom ni. Od
meteoroloških postaj v termalnem pasu odstopa Zgornja Ščavnica, kjer se fenofazi solzenja in brstenja pojavljata celo kasneje kot na Murski ravnini in Dravskem
polju. Kasnejši nastop fenofaze brstenja v Zgornji Ščavnici pa ni neugoden za
vinsko trto, saj se slana še lahko pojavlja na koncu druge dekade v aprilu.
Začetek fenofaze cvetenja že kaže nekoliko večje razlike med termalnim in
nižinskim pasom. Nastop cvetenja vinske trte na Mestnem Vrhu in Jeruzalemu
je v povprečju dan prej kot v Gornji Radgoni. Meteorološke hišice vseh treh
omenjenih meteoroloških postaj se nahajajo v neposredni bližini vinogradniških
površin (Mestni Vrh in Jeruzalem na grebenu, Gornja Radgona tik pod spodnjo
mejo vinogradov na Hercegovščaku). Razlike v začetkih fenofaz cvetenja vinske
trte med Gornjo Radgono in Jeruzalemom (oz. Mestnim Vrhom) znašajo v povprečju le en dan. Na osnovi obeh dejstev lahko sklepamo, da razlike v začetku
fenofaze cvetenja med spodnjo mejo termalnega pasu in osrednjim delom termalnega pasu (kamor bi glede na relativne višine uvrstili Jeruzalem in Mestni
Vrh) le niso tako velike. Seveda pa moramo biti pri takem sklepanju previdni, saj
predstavljajo podatki o začetkih fenofaz le neke povprečne vrednosti, ki lahko
iz leta v leto nihajo.
Bistveno večje razlike med nižinskim in termalnim pasom se pojavijo z nastopom jesenskega temperaturnega praga 12 °C, ko naj bi po nekaterih kriterijih
grozdje že bilo primerno za trgatev. Seveda je to le orientacijski podatek. Količina
sladkorja v grozdju pa se lahko povečuje še naprej, in sicer do temperaturnega
pragu 10 °C. Kasnejši nastop temperaturnega praga
12 °C oz. 10 °C je torej z vidika kakovosti grozdja ugoden. Kasneje se količina sladkorja ne povečuje, zaradi izhlapevanja vode skozi povrhnjico grozda se
povečuje le njegov delež (Colnarič idr. 1985).
Ravnine in doline SV Slovenije dosežejo temperaturni prag 12 °C že konec
septembra. Termalni pas doseže ta temperaturni prag približno teden dni kasneje. Razlike med nižinskim in termalnim pasom so torej jeseni (v času zorenja
grozdja) večje kot spomladi. To potrjujejo tudi korelacijski koeficienti med relativno višino in zaporedno številko dneva, ko nastopi posamezna fenofaza. Ta
se pri spomladanskih fenofazah giblje okoli –0.5, pri fenofazi konca vegetacijske
dobe vinske trte pa znaša celo 0.8827.
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Pomemben je tudi odnos med nastopom zadnje spomladanske slane in fenofaze solzenja oz. brstenja ter nastopom prve jesenske slane in koncem vegetacijske
dobe vinske trte. Slana kot meteorološki pojav po dosedanjih predstavah zelo
močno določa razširjenost vinogradniških površin. V praksi pa je za vinsko trto
pomembnejša pozeba. Slana je namreč meteorološki pojav,2 kot posledica tega
fenomena pa se pojavljajo fiziološke spremembe v tkivih – pozeba.3 Temperature
okoli 0 °C še ne pomenijo nastopa pozebe. Le-ta je namreč odvisna od fenofaze,
v kateri se ta rastlina nahaja. Najobčutljivejši na pozebo so generativni organi.
Občutljivost se stopnjuje s fazo razvoja. Najmanj občutljiv je zaprt brst, najbolj
pa pravkar oplojeni cvet (dejansko že plodič). Nabrekla očesa vinske trte pomrznejo pri temperaturah okoli –1.1 °C, cvet in jagoda že pri 0.6 °C, mladi zeleni
poganjki pa pri –2.5 °C (Zrnec, Turk 1983; Colnarič itd. 1985).
Glede na to, da podatkov o dejanskih pozebah vinske trte nimamo, razpolagamo pa s podatkom o številu dni s slano, lahko s slednjim podatkom posredno
sklepamo tudi o tem, kje se pozeba pogosteje pojavlja. Podatki o pojavu slane so
za obdobje 1969–1990.
Zveza med pojavom slane v vegetacijski dobi in relativno višino je zelo visoka:
korelacijski koeficient znaša –0.8366 kar pomeni, da se z večanjem relativne
višine število dni s slano zmanjšuje). Medtem ko imajo meteorološke postaje v
nižinskem pasu v vegetacijski dobi še med 9 in 13 dni s slano, pa se to število v
Gornji Radgoni (relativna višina 18 m) zmanjša že na 5 dni. V termalnem pasu
se število dni s slano v vegetacijski dobi ustali med 2 in 4 dnevi. Na meteorološki
postaji Zgornja Ščavnica se slana v vegetacijski dobi pojavlja v povprečju štirikrat. V termalnem pasu se slana v aprilu pojavlja v povprečju v enem dnevu, v
nižinskem pasu pa se slana pojavlja v petih dnevih. V maju se slana v termalnem
pasu pojavlja do 0,2-krat (oz. dvakrat v desetih letih) ali pa sploh ne, medtem ko
nižinski pas še vedno beleži med 0,4 in 0,5 dni s pojavom slane.
Povprečni zadnji dan s pojavom slane pade v termalnem pasu na konec marca
ali začetek aprila, medtem ko se v nižinskem pasu pojavlja zadnja slana še celo v
zadnji dekadi aprila. Korelacijski koeficient med relativno višino in povprečnim
zadnjim dnem s slano je zelo visok (–0.9081). Taka razporeditev je še posebej
pomembna zaradi večje občutljivosti generativnih organov v zgodnjih fenofazah
vinske trte. S tega vidika je pomembno število dni med začetkom brstenja in
zadnjo slano. V termalnem pasu znaša to število okoli 15 dni, v nižinskem pasu
2
3

Slano Meteorološki terminološki slovar definira kot kristale ledu, ki so nastali z depozicijo
vodne pare iz zraka.
Pozebo Meteorološki terminološki slovar definira kot poškodbo rastlin zaradi nizkih temperatur. Podrobna razlaga nastanka poškodb zaradi nizkih temperatur pa je naslednja: Vodna
raztopina v medceličnem prostoru v rastlinskem tkivu se pri padcu temperatur pod ledišče
spremeni v led. Ob tem se med vodno raztopino in kristalčkom ledu vzpostavi gradient
parnega pritiska in kristal raste. Voda, ki sestavlja celični sok, po zakonu osmoze prehaja
skozi celično steno v medcelični prostor. Zaradi dehidracije v notranjosti celice se tu začno
nepovratne spremembe proteinov. Ko temperatura ponovno poraste, se voda, ki so jo ledeni
kristalčki pritegnili iz celic, ponovno vrača v celični sok. Pri tem se proteini ne morejo obnoviti, zato celica odmre, čeprav ni bila mehansko poškodovana (Zrnec, Turk 1983).
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pa je celo negativno. V njem se slana javlja v času solzenja in še v času brstenja.
Seveda so to le povprečne vrednosti, ki iz leta v leto nihajo, kljub vsemu pa le
pokažejo nekatere zakonitosti.
Jesenska slana je manj nevarna od spomladanske, vendar pa lahko vpliva na
stopnjo dozorelosti lesa in s tem na odpornost na zimske negativne temperature.
Medtem ko se slana v termalnem pasu v septembru skoraj ne pojavlja (Jeruzalem
0.0, Zgornja Ščavnica 0.2 oz. dvakrat v desetih letih), je v nižinskem pasu že bolj
pogost pojav zlasti na Murskem in Dravskem polju. Tudi oktobrska slana se najpogosteje pojavlja na Murskem in Dravskem polju, v termalnem pasu Osrednjih
Slovenskih goric pa le 2- do 3-krat.
Število dni med koncem zorenja grozdja in prvo slano je velikega pomena.
Določa tudi datum začetka trgatve, saj več dni pomeni daljše obdobje, ko grozdje še lahko povečuje količino sladkorja v grozdnem soku. V termalnem pasu se
prva jesenska slana pojavi šele dva do tri tedne po datumu, ko bi grozdje že bilo
primerno za trgatev, v nižinskem pasu pa le dober teden prej. Zanimivo je, da
je omenjeno obdobje najdaljše prav v Zgornji Ščavnici. Take razmere pa niso
posledica morebitnega kasnejšega datuma prve jesenske slane v Zgornji Ščavnici
(ta se tukaj v povprečju pojavi praktično istočasno kot na drugih postajah v termalnem pasu), pač pa zgodnejšega nastopa temperaturnega praga 12 °C, ko naj
bi bilo po nekaterih kriterijih (Colnarič idr. 1985) grozdje že zrelo.
Za Osrednje Slovenske gorice sta glede padavinskih razmer značilna zmanjševanje višine padavin od zahoda proti vzhodu in kontinentalni padavinski režim s primarnim viškom padavin v poletju in sekundarnim viškom padavin v
jeseni.
Letna višina padavin v Osrednjih Slovenskih goricah je že nižja od 1000
mm. Meteorološka postaja Zgornja Ščavnica je v obdobju 1961–1990 tako letno
prejela 939,7 mm padavin, meteorološka postaja Blaguš pa samo še 885,5 mm.
Večina padavin je skoncentrirana v poletne mesece. Najbolj namočen mesec v
Osrednjih Slovenskih goricah je avgust, ko v Zgornji Ščavnici pade povprečno
121,9 mm padavin (ali 13 % celoletne količine padavin), v Blagušu pa 107,7
mm. Zgornja Ščavnica prejme julija 106,0 mm, junija pa 97,2 mm padavin. V
poletnih treh mesecih v Osrednjih Slovenskih goricah torej pade 37 % celoletne
višine padavin. Padavine so pretežno v obliki ploh, ki nastajajo kot posledica
konvektivne oblačnosti v labilni poletni atmosferi. Omeniti pa je potrebno, da
te padavine niso vedno učinkovite za kmetijske rastline, saj tla ne uspejo vsrkati
vse meteorne vode in zlasti po pobočjih precej odteče v doline. Zaradi višjih
temperatur zraka je tudi višja evaporacija. Prav zato kljub navideznem obilju
padavin rastline zlasti na pobočjih občasno trpijo pomanjkanje vode. Višina padavin proti jeseni počasi pada in se v novembru ponovno nekoliko dvigne (74,7
mm), ko nastopi sekundarni višek padavin. Ta je posledica pogostejših prehodov
front v tem delu leta. Padavine niso v obliki ploh, pač pa v obliki enakomernega,
lahko tudi več dni zapored trajajočega deževja. Najmanj padavin pade pozimi
(decembra 51,0 mm, januarja 45,8 mm in februarja 45,4 mm). Toča in sodra
se v Osrednjih Slovenskih goricah v povprečju lahko pojavljata med aprilom
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in avgustom, najpogostejši pa sta v juniju in juliju. V vsakem od obeh mesecev
se toča v desetih letih pojavlja petkrat. Nevihta in grmenje se pojavljata v vseh
mesecih, razen v decembru in januarju, najpogosteje pa nastopata v juliju (6,7
dni) in juniju (6,4 dni).
Višina padavin v vegetacijski dobi je tudi pomemben pokazatelj primernosti
nekega območja za vinsko trto. Po Buriču (1985) je optimalna letna količina
padavin, primerna za gojenje vinske trte, med 600 in 800 mm, zadostuje pa
ji že 300 do 400 mm padavin letno. Vinska trta torej lažje prenaša sušo kot
preveliko namočenost. Glede na to, da je na obravnavanem območju padavin v
vegetacijski dobi več, kot znaša optimum, nam majhne količine padavin kažejo, katera območja so primernejša za gojenje vinske trte (Gams 1972a). Dober
pokazatelj primernosti za vinsko trto je tudi vodna bilanca (razlika med višino
padavin in potencialno evapotranspiracijo v vegetacijski dobi). Glede na to, da
grozdje zori med avgustom in oktobrom, nam vodna bilanca v teh mesecih tudi
kaže o primernosti za gojenje vinske trte. Znano dejstvo je, da količina padavin
v severovzhodni Sloveniji proti vzhodu pada. V vegetacijski dobi pade največ padavin na Poličkem Vrhu (604.2 mm), najmanj pa v Murski Soboti (515.6 mm).
Vzhodne Slovenske gorice se torej glede padavinskih razmer najbolj približajo
optimalnim vrednostim. Potreba vinske trte po vlagi od začetka vegetacije zaradi
povečanja listne površine sicer raste, vendar pa je za fenofazo cvetenja ugodnejša
nekoliko manjša količina padavin. Cvetovi se lažje oplodijo, pa tudi verjetnost
nastopa glivičnih bolezni je manjša (Bračič 1967). Tudi v času zorenja vinski trti
ustreza manjša količina padavin.

Slika 10: Sleme naselja Sv. Ana. Prisojna pobočja in amfiteatralni konec doline so nudili
dobre pogoje za uspevanje vinske trte in sadnega drevja. Danes je veliko nekdanjih vinogradniških površin opuščenih. (Foto: Igor Žiberna)

Suša, ki se v zadnjih letih pojavlja v Sloveniji je še posebej izrazita v severovzhod
ni Sloveniji. Deficit vlage v prsti se prenaša iz leta v leto, zato v zadnjem obdobju
vsako leto beležimo sorazmerno nižje vrednosti vlage v prsti. V zvezi s tem nas
je zanimalo, kako se vlažnost tal na širšem območju Osrednjih Slovenskih goric
spreminja v odvisnosti od tipa prsti, reliefa, rabe tal in litološke zgradbe.
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Meritve vlažnosti prsti smo izvajali julija 2003 po gravimetrični metodi. S
pedološkim svedrom smo na globini od 25 do 35 cm zajeli vzorec prsti in ga
stehtali v vlažnem stanju. Nato smo vzorec v posebni sušilni komori posušili
in ga popolnoma suhega še enkrat stehtali. Na osnovi razlike mase vlažnega in
suhega vzorca smo izračunali delež vlage v prsti. Zajeli smo 28 vzorcev. Vrednosti relativne vlažnosti so na obravnavanem območju precej nihale. V splošnem
so bili travniki na psevdogleju vlažnejši od tistih na plitvejših tleh na Apaškem
polju. Sorazmerno visoke vrednosti vlažnosti smo izmerili tudi v gozdu. Najnižje
vrednosti smo izmerili na peščenih in prodnatih tleh na Apaškem polju v bližini
Konjišča, kjer je relativna vlažnost v res plitvi prsti dosegla vrednosti le nekaj
odstotkov. Vlažnost v prsti se je spreminjala tudi v odvisnosti od mikrolokacije
mesta zajemanja. Tako so na robu koruzne njive bile prsti sušnejše kot v sredini
njive, kar se je manifestiralo tudi v stopnji poškodovanosti koruze. Nizke vrednosti vlažnosti prsti so izkazovali tudi strmi vinogradi, kjer je podtalnica hitro
odtekla.

Slika 11: Vlažnost tal je bila najmanjša na peščenih in prodnatih tleh na Apaškem polju in na
strmih pobočjih v vinogradih zaradi nizkih vrednosti poljske vodne kapacitete teh prsti.
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RELIEF, TOPOGRAPHIC-CLIMATIC CHARACTERISTICS AND THE
UTILIZATION OF SOIL IN CENTRAL SLOVENSKE GORICE, EX AMPLE
OF MUNICIPALITY OF SV. ANA
Abstract
The area of the Sv. Ana municipality represents a typical landscape of central Slovenske Gorice.
Among the natural-geographic elements, in the past primarily relief and climate extended the
major impression upon the development of the cultural landscape, whereas at the bottom
of valleys the pedological situation had such an influence. Among the topographic-climatic
phenomena, the thermal belt should be mentioned, due to which significant variations in the
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utilization of soil come about, regarding the difference between the lows of valleys, on the one
hand, and the slopes and ridges of Slovenske Gorice on the other. The inclination and exposition are topographic-climatic modifiers, though the latter – due to slighter steeps in the area of
Slovenske Gorice – have no such impact in Western and Eastern Slovenske Gorice. The relative
elevation is among the most relevant relief factors. It is closely linked with the appearance of
cold air lakes in the valleys of Pesnica and Ščavnica, as well as with some adverse metereological phenomena, e.g. hoar and frost. The topographic-climatic situation is modified by types of
weather as well. The differences between the lowland belt and the thermal belt are largest in
anticyclone weather conditions (clear nights and mornings), while such differences are smaller
at cloudy and windy weather.
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Mihaela Koletnik: Ledinska imena v Ivanjcih. Časopis za zgodovino in narodopisje, Ma-

ribor 77=42(2006), 1, str. 132–142
V prispevku so predstavljena narečna ledinska imena (mikrotoponimi) v Ivanjcih. Razčlenjene so njihove glasoslovne, oblikoslovne in skladenjske (besedotvorne značilnosti). Glede
na motivacijsko podstavo so razvrščena v pomenske skupine. Ker gre za izrazito poljedelsko
področje, je največ poimenovanj za njive, travnike in pašnike.
UDC 811.163.6'373(497.4 Ivanjci)

Mihaela Koletnik: Fallow Names in Ivanjci. Review for History and Ethnography, Mari-

bor 77=42(2006), 1, pp. 132–142
In this paper, dialect fallow names (microtoponymes) in Ivanjci are presented. Their phonetic, morphological and syntactic characteristics are differentiated. With respect to motivational substratum, they are classified into meaning groups. As it is a particularly agricultural
area, names of fields, meadows and pastures prevail.

Uvod
V prispevku so predstavljena narečna ledinska (zemljiška) imena v Ivanjcih.
Spodnji Ivanjci (134 prebivalcev), prvič omenjeni leta 1425 z imenom Iswantzen
(Blaznik 1986: 297), so obcestno središčno naselje v dnu Ščavniške doline na
terasi med reko Ščavnico in Cogetinskim potokom, Gornji Ivanjci (97 prebivalcev), katerih ime je umetna tvorba, pa razloženo naselje v dnu Ščavniške doline,
ki ga sestavljata zaselka Krčevine in Ižmenci. Na vse strani se od hiš širijo njive in
travniki, na vzhodu in zahodu proti umetnemu Negovskemu jezeru pa je mešani
1

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega projekta J6-6284 besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor, ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost RS;
odgovorni nosilec projekta je red. prof. dr. Marko Jesenšek.
* Dr. Mihaela Koletnik, izredna profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru,
mkolet n ik@uni-mb.si
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gozd. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja sta bili na tem področju izvedeni
komasacija in melioracija.
Ledinska imena (mikrotoponimi) so imena tako posameznih parcel kot tudi večjih gozdnih, pašniških, travniških, poljskih in drugih površin, manjših
zaselkov oz. poimenovanja za posamezna zemljepisna območja na manjšem in
zamejenem teritoriju v okviru določene (urbane) skupnosti (Unuk 1996: 105,
2004: 194). Uvrščajo se k zemljepisnim imenom, ki jih proučuje toponomastika,
ki je del imenoslovja (onomastike), jezikoslovne vede o lastnih imenih. Imenoslovje proučuje lastna imena glede na njihov nastanek, tvorbo, oblike, glasovno
podobo, razširjenost in pri tem določa njihovo razmerje do občnih imen. Deli
se na vedo o osebnih (antroponomastika) in zemljepisnih imenih (toponomastika); le-ta se nadrobneje delijo še na vodna imena (hidronime), gorska imena
(oronime), imena votlin in jam (spelenoime), imena gozdov (drinonime), imena
naravnih objektov in pojavov zunaj Zemlje (kozmonime).
Ledinska (zemljiška) imena so nastala iz potrebe po natančnem razlikovanju
in določanju vaškega ozemlja. Kot del ljudske kulture so se ohranila zlasti prek
ustnega izročila, nekatera pa so bila tudi zapisana, saj so jih od srede 18. do prve
polovice 19. stoletja, ko so na podlagi natančne izmere zemljišč nastale katastrske mape (Terezijanski kataster 1748–1756, Jožefinski kataster 1785–1789,
Franciscejski kataster 1818–1828), vanje vnašali državni uradniki. Unuk ugotavlja (2004: 195), da so imena v uradnih zapisih (urbarjih, zemljiških knjigah,
sodnih spisih, jožefinskih vojaških zemljevidih /1763–1787/) največkrat zapisana v narečni obliki, v Jožefinskem in Franciscejskem katastru včasih tudi v
nemščini, italijanščini ali madžarščini. V petdesetih letih devetnajstega stoletja
se v uradnih dokumentih skorajda ne pojavljajo več, pa tudi sicer se kaže težnja
po poknjiženem zapisovanju.
Jezikovne značilnosti obravnavanih ledinskih imen
Ivanjski govor se uvršča v vzhodno slovenskogoriško podnarečje panonske
narečne skupine (Koletnik: 2001). Slovenskogoriško narečje ne pozna tonemskih
nasprotij, naglas je jačinski, dolg ali kratek. V vzhodnem slovenskogoriškem
podnarečju so dolgi in kratki naglašeni zlogi možni v vseh besednih zlogih
večzložnih besed. Izvedena sta bila oba splošnoslovenska naglasna premika ter
umik naglasa s končnega kratkega zloga na prednaglasni kratki samoglasnik, ki
je ostal kratek: ﻮžena, ﻮn٫ga, ﻮmegla. Najmlajši so naglasni umiki v posameznih
besedah s cirkumflektiranega dolgega končnega zloga: ﻮlexko, ﻮvüxa in s kratkega
cirkumflektiranega zloga: ﻮb٫gat, ﻮ٫tpren, pﻮrinas.
Samoglasniški sistem ivanjskega govora (prim. Koletnik 2001: 81–82) sestav
ljajo dolgi naglašeni samoglasniki: iﻰ, üﻰ, uﻰ, ﻰפּ, ٫ﻰ, eْﻰ, oﭘﻰ, aﻰ, ﻰאַ, kratki naglašeni
samoglasniki: i, ü, u, פּ, ٫, e, å,  אַin kratki nenaglašeni samoglasniki: i/ِ, u, e, o, a
in אַ. Izvor dolgih naglašenih samoglasnikov: i ← ﻰ١ ( ﻮliﻰst, ﻮpiﻰšen), üﻮ( چ ← ﻰdüﻰša,
ﻮlüﻰč), u ← ﻰﻮ ( גguﻰčatِ, ﻮvuﻰk), כֿ ← ﻰפּ,  גףּ, ُ (jeﻮsﻰפּn; gﻮlﻰפּdan; ﻮdﻰפּn), ٫ ← ﻰv prevzetih
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besedah (šﻮp٫ﻰrxet), e ← ْﻰe( ףg ﻮreْﻰx, ﻮseْﻰkan), o ← ﭘﻰo, ٦ﻮ( גboﭘﻰk; ﻮmoﭘﻰš), aכּ ← ﻰ
(d ﻮvaﻰ, t ﻮraﻰva), ( גאַ ← ﻰאַsﻮmﻰאַt). Izvor kratkih naglašenih samoglasnikov: i ← í
(ﻮlipa, f ﻮtič), ü ← ú (ﻮmüxa, ﻮküp), u ←  ﻮ( בpuna, ﻮvuna),  ← פּě( בbﻮrפּza, ﻮsפּkatِ, ﻮdפּt),
٫ ← ٦ב, oן, oﻮ( ״t٫ča; ﻮ٫sen, kﻮr٫p; ﻮr٫sa), e ← בףּ, eן, ןـ, e,( ״ـ ״sﻮreča, ﻮzet; ﻮmelen, kﻮmet;
ﻮmeša, ﻮdeš; ﻮžena; ﻮmegla), å ← á (ﻮmåtِ, bﻮråt), ﻮ( באַ ← אַgאַča, ﻮxאַbet). Nenaglašeni
i (ki je tudi iz nenaglašenega u in jata) se izgovarja manj napeto, nekoliko niže
od naglašenega i.
Soglasniki v ivanjskem govoru so: p, b, t, d, k, g, x, f, s, z, š, ž, c, č, j, ׳, v/ﭘ, m,
n, l, r. Posebnosti: končni -l se v nenaglašenem položaju izgovarja kot -a: ﻮdפּla,
ﻮk٫pa; -lj- je otrdel: kﻮraﻰl, peﻮlåtِ; končni -m se premenjuje z -n: ﻮmọlin, žﻮgen; palatalni -nj- je izgubil palatalnost in dal -n-, na začetku besede in v položaju med
dvema samoglasnikoma pa je izgubil nazalnost in se razvil v nosnjeni drsnik -׳-:
ﻮlüﻰkna, ﻮ٫gen; ׳ﻮiva, sﻮvi׳ﻰa; -v- v položaju pred nezvenečim nezvočnikom ter na
koncu besede izgubi zven in se premenjuje s -f-: fkﻮråj, ﻮreْﻰfček, f ﻮpﻰפּč, ﻮkﻰאַf, pojavlja se tudi kot proteza: ﻮvüxa, ﻮvüﻰš; za samoglasniki v posameznih besedah ima
-v- različico -ﭘ-: ﻮAﭘﻰstrija, ﻮaﭘﻰto. Prim. še: -dn- > -gn-: gﻮnes; -xč- > -č-: ﻮčﻰפּrka;
-xt- > -št-: šﻮtפּlِ; -mn- > -ml-: ﻮgümla; -tl- > -kl-: pokﻮlåčilِ; -dl- > -gl-: gﻮleْﻰtva;
-šč- > -š-: ﻮiﻰšen, ﻮlüšitِ

Glasoslovne značilnosti ivanjskega govora se odražajo tudi v zbranih narečnih
ledinskih imenih s tega področja: dolgi u, ki se je v izgovoru pomaknil nekoliko
naprej, se je zaokrožil v ü: Sﻮtüdenec (Studenec); stalno dolgi jat se je razvil v
dvoglasnik eْﻰ: ﻮCiprožof bﻮreْﻰk (Ciprožev breg), Kleﻮmenčičof ﻮleْﻰs (Klemenčičev
les), Tﻮreْﻰbež (Trebež); stalno dolga o in nosni ٦ sta se razvila v dvoglasnik oﭘﻰ:
Iﻮvaﻰjnskِ ﻮmoﭘﻰst (Ivanjski most), ﻮRaﻰjtﻮšoﭘﻰla (Rajtšola), ﻮKoﭘﻰt (Kot); staroakutirani
a v zadnjem in nezadnjem besednem zlogu je ostal kratek in zaokrožen: Jeﻮrﻰפּbova
gﻮråba (Jerebova graba), ﻮV٫grinova mﻮlåka (Vogrinova mlaka); nenaglašeni samoglasniki, zlasti -i-, lahko v položaju ob zvočnikih onemijo: Mﻮliﻰnarova leﻮniﻰšﬠca
(Mlinarjeva lenišnica), ﻮŠåvﬠca (Ščavnica), ﻮUjtאַska sﻮlaﻰtna (Ujtrska slatina). V
ivanjskem govoru ni preglasa -o- v -e- za soglasniki c, č, ž, š, j, npr.: Gloﻮbaﻰšovِ

tﻮraﻰvnikِ (Globaševi travniki), Seﻮnﻰפּkovičovo (Senekovičevo), ﻮŠaﻰfaričovo (Šafaričevo); končni -m se izgovarja kot -n: na ﻮŠipkoven (na Šipkovem), P אַBﻮraﻰčkoven
mﻮliﻰnِ (Pri Bračkovem mlinu), palatalni n ﻮje ali otrdel ali izgubil nazalnost in se
razvil v nosnjeni drsnik ׳, palatalna elementa pa se lahko tudi zamenjata: ﻮG٫rne
׳ﻮive (Gornje njive), Sﻮpoﭘﻰdnِ Iﻮvaﻰjncِ (Spodnji Ivanjci); Doﻮmaﻰjnkovo (Domanjkovo), Iﻮvaﻰjnšica (Ivanjščica); -v- v položaju pred nezvenečimi soglasniki in na
koncu besede izgubi zven in se izgovarja kot -f-: f ﻮKoﭘﻰtِ (v Kotu), Oﻮk٫slafskِ
ﻮmoﭘﻰst (Okoslavski most), Šﻮk٫fof tﻮraﻰvnik (Škofov travnik); asimilacija -šč- v -š-:
ﻮCפּsta op ﻮŠåvﬠcِ (Cesta ob Ščavnici), Iﻮvaﻰjnšica (Ivanjščica).
Med oblikoslovnimi značilnostmi je opazna moškospolska končnica -i- v
dajalniku in mestniku ednine, npr. Na bﻮreْﻰgِ (Na bregu); samostalniki na -r- v
pregibanju osnove ne podaljšujejo: Mﻮliﻰnarova ﻮšuma (Mlinarjeva šuma).

Z besedotvornega in skladenjskega vidika so zbrana imena enobesedna in
večbesedna. Enobesedna so netvorjena, npr. ﻮKoﭘﻰt (Kot), Goﻮmiﻰla (Gomila), ali
tvorjena: (a) izpeljanke z moškospolskimi, ženskospolskimi in srednjespolskimi
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priponami: -avec: Goﻮlaﻰvec (Golavec), -ec: Sﻮtüdenec (Studenec), -ež: Tﻮreْﻰbeš
(Trebež), -ilec: Čﻮאַniﻰlec (Črnilec), -jak: Šerﻮjaﻰkِ (Šerjaki), -ø: ﻮỌgrat (Ograd); -evina: Kאַčeﻮviﻰna (Krčevina), -ica: Iﻮvaﻰjnšica (Ivanjščica), -ija: Škoﻮfiﻰja (Škofija); -je:
ﻮTﻰאַstje (Trstje), ﻮJoﭘﻰšje (Jolšje, Jelšje); (b) konverzija/posamostaljeni pridevniki
ženskega ali moškega spola: Drﻮžaﻰvno (Državno), Seﻮnﻰפּkovičovo (Senekovičevo),
ﻮŠipkovo (Šipkovo); (c) zloženke: ﻮRaﻰjtﻮšoﭘﻰla (Rajtšola).
Večbesedna imena so: (1) samostalniške besedne zveze s pridevniškim določilom: (a) kakovostni pridevnik + samostalnik: ﻮMaﻰle čﻮrפּte (Male črete), ﻮVפּke
čﻮrפּte (Velike črete); (b) svojilni pridevnik na -ov + samostalnik; tovrstnih imen,
poimenovanj za posamezne parcele po lastnikih ali hišnih imenih, je na obravnavanem območju največ, npr.: Bﻮraﻰčkof ﻮp٫tok (Bračkov potok), Bﻮreْﻰznikove

׳ﻮive (Breznikove njive), ﻮCiprožof bﻮreْﻰk (Ciprožev breg), Xeﻮliﻰnove ׳ﻮive (Helinove
njive), Kleﻮmenčičof ﻮleْﻰs (Klemenčičev les), Mﻮliﻰnarova ﻮšuma (Mlinarjeva šuma),
Mﻮliﻰnarovِ tﻮraﻰvnikِ (Mlinarjevi travniki), ﻮPerkof ﻮjaﻰrek (Perkov jarek), Pﻮriﻰnčova
mﻮlåka (Prinčeva mlaka), Sﻮtaﻰnkova mﻮlåka (Stankova mlaka), Šﻮk٫fof tﻮraﻰvnik (Škofov travnik), ﻮVפּbaričof bﻮreْﻰk (Veberičev breg), ﻮViﻰdečof ﻮp٫tok (Videčev potok),
ﻮVidečovِ tﻮreْﻰbeži (Videčevi trebeži); Bﻮraﻰčkof mﻮliﻰn (Bračkov mlin), ﻮKebrof kﻮriﻰš
(Kebrov križ), Mﻮliﻰnarova leﻮniﻰšﬠca (Mlinarjeva lenišnica); (c) vrstni pridevnik
+ samostalnik: izsamostalniški vrstni pridevnik na -ski/-ški (izraža povezanost,
pripadnost): ﻮIžmenska ﻮdoﭘﻰbrava (Ižmenska dobrava), ﻮIžmenske ׳ﻮive (Ižmenske
njive), ﻮIžmenskِ tﻮraﻰvnikِ (Ižmenski travniki), Kאַčeﻮviﻰnska ﻮdoﭘﻰbrava (Krčevinska dobrava), Kאַčeﻮviﻰnskِ ﻮjaﻰrek (Krčevinski jarek), Kאַčeﻮviﻰnske ׳ﻮive (Krčevinske
njive), Kאַčeﻮviﻰnskِ ﻮriﻰbnikِ (Krčevinski ribniki); Iﻮvaﻰjnska kaﻮpela (Ivanjska kapela), Iﻮvaﻰjnska ﻮžaﻰga (Ivanjska žaga), Iﻮvaﻰjnskِ ﻮmoﭘﻰst (Ivanjski most), Oﻮk٫slafski
ﻮmoﭘﻰst (Okoslavski most); izprislovni vrstni pridevnik na -nji (izraža lego): ﻮG٫rnِ
Iﻮvaﻰjncِ (Gornji Ivanjci), Sﻮpoﭘﻰdnِ Iﻮvaﻰjncِ (Spodnji Ivanjci), ﻮG٫rne ׳ﻮive (Gornje njive), Sﻮpoﭘﻰdne ׳ﻮive (Spodnje njive); (2) besedne zveze iz samostalnika (ali
samostalniške besedne zveze z levim pridevniškim določilom) in predloga: Na
bﻮreْﻰgِ (Na bregu), V gﻮråbِ (V grabi); Pri/Pﻮ אַPerkovِ ﻮžaﻰgِ (Pri Perkovi žagi); (3)
samostalniške besedne zveze z: (a) ujemalnim samostalniškim prilastkom: ﻮRפּka
ﻮŠåvﬠca (Reka Ščavnica); (b) neujemalnim predložnim samostalniškim prilastkom, npr. Goﻮrice v Jeﻮrﻰפּbovِ gﻮråbِ, Tﻮraﻰvnik v Jeﻮrﻰפּbovِ gﻮråbِ, ﻮCפּsta f Čﻮrפּte,
ﻮCפּsta f Šﻮtﻰפּbixof bﻮreْﻰk, ﻮCפּsta op ﻮCiprožoven ﻮjaﻰrkِ, ﻮCפּsta v Goﻮlaﻰvec.

Pregled zbranih narečnih poimenovanj na obravnavanem območju 2
Zbrani mikrotoponimi so predstavljeni po posameznih vrstah, znotraj tega
pa po abecednem redu po naslednjem vzorcu: v poknjiženi obliki zapisanemu
imenu v osnovni slovarski obliki za enačajem sledi ime, zapisano z znanstveno
dialektološko transkripcijo in onaglašeno, v osnovni slovarski obliki in v mestni2

Ob lastnem gradivu je upoštevano tudi gradivo iz diplomskega dela S. Petrovič (2005),
mentorica M. Koletnik.
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ku (na vprašanje Kje?), temu pa sledi slovnična oznaka za spol (m, ž, s);3 ponekod
sta dodana opis in/ali razlaga ter podatek o zapisanosti občnega imena, iz katerega je nastalo lastno ime, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) in/ali
v Pleteršnikovem slovarju (Plet.), nekaterim manj znanim imenom je dodana
tudi razlaga izvora besede iz Bezlajevega Etimološkega slovarja slovenskega jezika (ESSJ) ali Snojevega Slovenskega etimološkega slovarja (SES) ter Bezlajevih
Slovenskih vodnih imen (SVI).
Spodnji Ivanjci
I me n a s e lja : Spodnji Ivanjci = Sﻮpoﭘﻰdnِ Iﻮvaﻰjncِ, f Sﻮpoﭘﻰdnix Iﻮvaﻰjncix m.
je izvedeno iz lastnega imena Ivan, kar je biblijski antroponim iz hebr.
Jehochann ‘bog daj’, kar je dalo lat. Johannes, iz česar je csl. Ivanъ.
I me de lov n a s e lja : Ciprožev breg = ﻮCiprožof ﻮbreْﻰk, na ﻮCiprožoven bﻮreْﻰgِ
m, zaselek tik ob lokalni cesti Gornja Radgona–Spodnji Ivanjci, poimenovan
po hišnem imenu; Veberičev breg = ﻮVפּbaričof bﻮreْﻰk, na ﻮVפּbaričoven bﻮreْﻰgِ m,
zaselek tik ob lokalni cesti Gornja Radgona–Spodnji Ivanjci, poimenovan po
priimku.
C e s t e i n p ot i : Cesta ob Ciproževem jarku = ﻮCפּsta op ﻮCiprožoven ﻮjaﻰrkِ, na
ﻮCפּstِ op ﻮCiprožoven ﻮjaﻰrkِ ž; Cesta ob Ščavnici = ﻮCפּsta op ﻮŠåvﬠcِ, na ﻮCפּstِ op
ﻮŠåvﬠcِ ž; Cesta (dol) v Črete = ﻮCפּsta (dol) f Čﻮrפּte, na ﻮCפּstِ (dol) f Čﻮrפּte ž, cesta,
ki pelje v močviren nižinski svet, porasel s travo in nizkim grmičevjem; Cesta
v Golavec = ﻮCפּsta v Goﻮlaﻰvec, na ﻮCפּstِ v Goﻮlaﻰvec ž, cesta, ki pelje proti najvišji
točki Spodnjih Ivanjcev.
Nji ve , t r av n i k i i n v r tov i : Črnilec = Čﻮאַniﻰlec, f Čﻮאַniﻰlcِ m, zemljišče ob
reki Ščavnici z rodovitno črno prstjo; Golavec = Goﻮlaﻰvec, v Goﻮlaﻰfcِ m, večje
obdelovalne in travnate površine na zahodu vasi; najvišja točka Spodnjih Ivanjcev, nekdaj zaradi močnega vetra neporasla, gola; Gomila = Goﻮmiﻰla, na Goﻮmiﻰlِ
ž , področje na severovzhodu vasi, ki so ga prebivalci spremenili v obdelovalne in
travnate površine, tako da so s kupi zemlje prekrili ruševine nekdanjega gradu
in grobove v njegovi bližini, SSKJ: gomila 3) ♦ ‘arheol. kup zemlje ali kamenja, ki
pokriva en grob ali več’, ESSJ: gomila ‘kup prsti, grob’, nastalo po premetu iz
*mogy  עla, kar je ohranjeno v csl. mogyla ‘gomila’ (beseda etimološko ni dokončno pojasnjena); Gornje njive = ﻮG٫rne ׳ﻮive, na ﻮG٫rnix ׳ﻮivax ž, velike obdelovalne
površine na zahodu vasi; Helinove njive = Xeﻮliﻰnove ׳ﻮive, na Xeﻮliﻰnovix ׳ﻮivax
ž , poimenovanje po hišnem imenu lastnika; Klemenčičevo = Kleﻮmenčičovo, na
Kleﻮmenčičoven s, poimenovanje po priiimku lastnika; Kot = ﻮKoﭘﻰt, f ﻮKoﭘﻰtِ m,
zemljišče na manjšem, ozkem področju; Male črete = ﻮMaﻰle Čﻮrﻰפּte, v ﻮMaﻰlix
Čﻮrﻰפּtax ž, področje, na katerem so bili prvotno pašniki, SSKJ: čreta ‘nar. štajersko
močviren nižinski svet, porasel s travo in nizkim grmičevjem’, SVI: čreta <
mn., ime

3

Samostalniška besedna zveza z levim ali desnim prilastkom ima oznako spola samostalniškega jedra.
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čertъ je pogosta toponimična baza v južnoslovanski toponomastiki, Plet.: čreta
‘ein morastiger Ort, der Ried’; Ograd = ﻮỌgrat, v ﻮỌgradِ m, SSKJ: ograd 1) knjiž.,
redko ograjen prostor 2) nar. ograjen prostor okrog hiše in gospodarskega poslopja,
porasel s travo in drevjem, ESSJ: ograd ‘plot, ograja’ < graditi v najstarejšem
splošnoslovanskem pomenu ‘postavljati plot, ograjo’, kar je ohranjeno v ograditi,
ograjati, ograjevati, Plet.: ograd ‘ein umzäunter o. eingefriedeter Platz; der Hof
hinter dem Haus; der Garten, der Gemüsegarten, der Weingarten’; Pri Perkovi
žagi = Pri/Pﻮ אַPerkovِ ﻮžaﻰgِ ž, zemljišče, poimenovano po legi v bližini Perkove
žage; Rajtšola = ﻮRaﻰjtﻮšoﭘﻰla, na ﻮRaﻰjtﻮšoﭘﻰlِ ž, del poimenovanja za zemljišče, na
katerem so se nekdaj učili jahati, je iz nem. glagola reiten ‘jahati’; Spodnje njive =
Sﻮpoﭘﻰdne ׳ﻮive, na Sﻮpoﭘﻰdnix ׳ﻮivax ž, večji kompleksi njiv na jugu vasi; Šafaričovo
= Šafaﻮriﻰčovo, na Šafaﻮriﻰčoven s, poimenovanje po hišnem imenu lastnika; Šerjaki = Šerﻮjaﻰkِ, f Šerﻮjaﻰkix m, obdelovalne in travnate površine na severovzhodu
vasi, poimenovane po rastlini šar, SSKJ: šar ‘nar. vzhodno loček’, tj. travi podobna
rastlina, ki raste zlasti na vlažnih tleh, Plet.: loček ‘ein scahrfes Gras; das Riedgras’; Trebež = Tﻮreْﻰbeš, na Tﻮreْﻰbežِ m, SSKJ: trebež 2) svet, s katerega je odstranjeno drevje, grmovje, zlasti gozd; krčevina, ESSJ: trebiti ‘čistiti (grmovje), krčiti
(gozd)’, trebež ‘isto’, Plet.: 1) Die Entfernung des Ungehörigen; die Reinigung
des Ausklauben, 3) die Rodegrund; Trstje = ﻮTﻰאַstje, f ﻮTﻰאַstjِ s, večje obdelovalne

in travnate površine na nekdaj precej močvirnatem (poplavnem) področju na
severu vasi, poimenovane po vodni rastlini trst, ki je tu lepo uspevala, SSKJ:
trst ‘močvirska ali vodna rastlina z visokim, tankim in votlim steblom’; Ujtrce =
ﻮUjtאַce, v ﻮUjtאַcax ž, večje obdelovalne površine na severu vasi, poimenovane po
izviru ujtrske slatine; Veberičevo = ﻮVפּbaričovo, na ﻮVפּbaričoven s, poimenovanje
po priimku lastnika; Velike črete = ﻮVפּke čﻮrפּte, v ﻮVפּkix čﻮrפּtax ž.
Poimenovanja večjih kompleksov njiv po lastnikih: Doﻮmaﻰjnkove,
Fﻮlaﻰjsingarove, Mﻮliﻰnaričove, Seﻮnﻰפּkovičove ׳ﻮive. Njive okrog hiše največkrat
nimajo posebnega imena, pač pa jih poimenujejo kar doﻮmaﻰ.
G o z d i n r a z no r a s t je : Domajnkovo = Doﻮmaﻰjnkovo, na Doﻮmaﻰjnkovem s,
poimenovanje po priimku lastnika; Državno = Drﻮžaﻰvno, na Drﻮžaﻰvnen s, poimenovanje po lastništvu (lastnik je Kmetijski kombinat Gornja Radgona); Ivanjščica = Iﻮvaﻰjnšica, v Iﻮvaﻰjnšicِ ž, večje področje mešanih gozdov, poimenovano po
rastlini ivanjščica, SSKJ: ivanjščica ‘rastlina z belimi in rumenimi cveti v koških’,
SES: ivanjščica prvotno ‘cvetica, ki cveti okoli sv. Ivana, Janeza (24. 6.)’; sln.
ime Ivan je različica imena Janez; Jolšje = ﻮJoﭘﻰšje, v ﻮJoﭘﻰšjِ s, poimenovanje je za
predel, kjer rastejo jelše, SSKJ: jelševje ‘jelševo drevje, grmovje’; Klemenčičev les
= Kleﻮmenčičof ﻮleْﻰs, f Kleﻮmenčičoven ﻮleْﻰsِ m, poimenovanje po priimku lastnika,
SSKJ: les 4) ‘nav. mn., knjiž. gozd’, SES: psl. *lěsъ prvotno pomeni *‘zapuščeno, ne
več obdelano zemljišče, na katerem je pognalo grmičevje’, Plet.: les 2) der Wald;
Senekovičevo = Seﻮnﻰפּkovičevo, na Seﻮnﻰפּkovičoven s, poimenovanje po priimku
lastnika; Šipkovo = ﻮŠipkovo, na ﻮŠipkoven s, poimenovanje po priimku lastnika.
I z v i r i , m l a k e , p o t o k i , s t u d e n c i , r e k e : Bračkov potok = Bﻮraﻰčkof
ﻮp٫tok, pri/p אַBﻮraﻰčkoven poﻮt٫kِ m, poimenovanje po priimku lastnika, SSKJ:
potok 1) manjša, v strugi tekoča voda, SES: potok < psl. potokъ, kar je iz *potetﻮi
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‘teči naprej’; SVI: potok je pogostno ime manjših vodnih tokov; Fleisingerjeva
mlaka = Fﻮlaﻰjsingarova mﻮlåka, pri/p אַFﻮlaﻰjsingarovِ mﻮlåkِ ž, poimenovanje po
priimku lastnika, SSKJ: mlaka 1) plitvejša kotanja s stoječo vodo, SES: psl. *molka (in *molky) ‘luža, kotanja z blatno tekočino’ < ide. baze * melk- ‘mokrota,
vlaga’, SVI: mlaka je največkrat ime manjših stoječih vod; Perkov jarek = ﻮPerkof
ﻮjaﻰrek, pri/pﻮ אַPerkoven ﻮjaﻰrkِ m, poimenovanje po bivšem lastniku, SSKJ: jarek ‘v
zemljo narejena ožja podolgovata vdolbina’, ESSJ: jarek ‘fossa’; iz slov. jezikov je
alb. jerug ‘potok’, SES: ob domnevi, da je beseda pristno slovanska < ide. koren
*eْ- v prevojni stopnji *ْō/ē- ‘iti, hoditi, teči’; prvotni pomen * ‘tok, kar teče’,
Plet.: ‘der Graben; der Ableitungsgraben’; Prinčeva mlaka = Pﻮrinčova mﻮlåka,
pri/p אַPﻮriﻰnčovِ mﻮlåkِ ž, poimenovanje po hišnem imenu; Reka Ščavnica = ﻮRפּka
ﻮŠåvﬠca, pri/pﻮ אַRפּkِ ﻮŠåvﬠcِ ž, SVI: sln. apel. ščava, ščavica, ščevica in madž.
csevice pomeni ‘kisla voda’; za vse slovenske hidronime tipa Ščavnik, Ščavnica,
Štiavnica je mogoče dokazati mineralne izvirke; Stankova mlaka = Sﻮtaﻰnkova
mﻮlåka, pri/p אַSﻮtaﻰnkovِ mﻮlåkِ ž, poimenovanje po osebnem imenu lastnika; Studenec = Sﻮtüdenec, pri/p אַSﻮtüdencِ m, SSKJ: studenec ‘manjši izvir vode’, SES:
slov. studenьcь < סpsl. studenь‘ סmrzel’, SVI: studenec se kot primarni hidronim pojavlja tudi v številnih toponimih; Ujtrska slatina = ﻮUjtאַska sﻮlaﻰtna, pri/pﻮ אַUjtאַskِ
sﻮlaﻰtnِ ž, izvir mineralne vode v Ujtrcih, iz katerega so zadnjič zajemali pred 25
leti, SSKJ: slatina ‘voda, ki vsebuje večjo količino raztopljenih mineralnih snovi’,
ESSJ: slatina ‘kisla, mineralna voda, izvir take vode’; psl. *so  עltina < *so  עltъ, v kar
sta verjetno sovpadli dve ide. osnovi: *sal-to ‘slan’ in *salH-to- ‘umazan, sivkast’;
Vogrinova mlaka = ﻮV٫grinova mﻮlåka, pri/pﻮ אַV٫grinovِ mﻮlåkِ ž, poimenovanje po
priimku lastnika.
I m e n a s t a v b i n d r u g i h s a m o s t ojn i h o bj e k t o v : Bračkov mlin =
Bﻮraﻰčkof mﻮliﻰn, pri/p אַBﻮraﻰčkoven mﻮliﻰnِ m, poimenovanje po priimku lastnika;
Ivanjska kapela = Iﻮvaﻰjnska kaﻮpela, pri/p אַIﻮvaﻰjnskِ kaﻮpelِ ž, poimenovanje po
imenu naselja; Ivanjska žaga = Iﻮvaﻰjnska ﻮžaﻰga, pri/p אַIﻮvaﻰjnskِ ﻮžaﻰgِ ž, poimenovanje po imenu naselja; Ivanjski most = Iﻮvaﻰjnskِ ﻮmoﭘﻰst, pri/p אַIﻮvaﻰjnsken ﻮmoﭘﻰstِ
m, poimenovanje po imenu naselja; Klemenčičeva kapela = Kleﻮmenčičova kaﻮpela,
pri/p אַKleﻮmenčičovِ kaﻮpelِ ž, poimenovanje po priimku lastnika; Mavričeva kapela = ﻮMaﭘﻰričova kaﻮpela, pri/pﻮ אַMaﭘﻰričovِ kaﻮpelِ ž, poimenovanje po priimku
lastnika; Okoslavski most = Oﻮk٫slafskِ ﻮmoﭘﻰst, pri/p אַOﻮk٫slafsken ﻮmoﭘﻰstِ m,
poimenovanje po imenu naselja; Senekovičeva kapela = Seﻮnﻰפּkovičova kaﻮpela,
pri/p אַSeﻮnﻰפּkovičovِ kaﻮpelِ ž, poimenovanje po priimku lastnika.
Zemljišče, na katerem sta stanovanjski objekt in dvorišče, se največkrat poimenuje kar po hišnem imenu lastnika ali pa kar: doﻮma ;ﻰoﻮkoﭘﻰlِ ﻮxiše.
Gornji Ivanjci
I me n a s e lja : Gornji Ivanjci = ﻮG٫rnِ Iﻮvaﻰjncِ, v ﻮG٫rnix Iﻮvaﻰjncix m. mn., ime
kraja je umetna tvorba.
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I me de lov n a s e lja : Ižmenci = ﻮIžmencِ, v ﻮIžmencix m. mn., zaselek na severu
vasi; Krčevine = Kאַčeﻮvine, f Kאַčeﻮviﻰnax ž, zaselek na jugozahodu vasi, v preteklosti porasel z gozdom in kasneje izkrčen.
C e s t e i n p ot i : Cesta v Jerebov klanec = ﻮCפּsta v Jeﻮrﻰפּbof kﻮlaﻰnec, na ﻮCפּstِ
v Jeﻮrﻰפּbof kﻮlaﻰnec ž; Cesta v Štebihov breg = ﻮCפּsta f Šﻮtﻰפּbixof bﻮreْﻰk, na ﻮCפּstِ f
Šﻮtﻰפּbixof bﻮreْﻰk ž; Dobravska cesta = ﻮDoﭘﻰbrafska ﻮcפּsta, na ﻮDoﭘﻰbrafskِ ﻮcפּstِ ž,
cesta, ki pelje na Ižmensko in Krčevinsko dobravo.
Nji ve : Amerika = Aﻮmerika, v Aﻮmerikِ, ž, močvirnato področje na vzhodu vasi; Breznikove njive = Bﻮreْﻰznikove ׳ﻮive, na Bﻮreْﻰznikovix ׳ﻮivax ž , večje
obdelovalne površine na jugu vasi, poimenovane po priimku Breznik; SSKJ:
njiva ‘del zemljišča za gojenje kulturnih rastlin’ s prvotnim pomenom *‘nižina,
nizek svet’; Ižmenske njive = ﻮIžmenske ׳ﻮive, na ﻮIžmenskix ׳ﻮivax ž, večji kompleksi obdelovalnih površin v Ižmencih; Krčevinske njive = Kאַčeﻮviﻰnske ׳ﻮive, na
Kאַčeﻮviﻰnskix ׳ﻮivax ž, poimenovanje po zaselku Krčevine; Remiza = Reﻮmiﻰza, v
Reﻮmiﻰzِ ž, opuščen in z drevjem zaraščen predel ob Ščavnici, kjer so bile nekoč
njive; Ujtrske njive = ﻮUjtאַske ׳ﻮive, na ﻮUjtאַskix ׳ﻮivax ž, obdelovalne površine na
jugovzhodu vasi, poimenovane po bližnjem izviru ujtrske slatine; V grabi = V
gﻮråbِ ž, SSKJ: graba ‘nar. vzh. grapa’, ESSJ: graba ‘jarek, prekop’, kar naj bi bilo
izposojeno iz stvn. grabo, srvn. grabe ‘jarek’, SES: grapa ‘jarek, ki ga je strmo
v breg naredila voda, manjša dolina s strmimi pobočji’ je verjetno iz grabo,
srvn. grabe ‘jarek’, manj verjetna je sorodnost s sln. grapav ‘neraven, razbrzdan,
hrapav’.
Poimenovanja večjih komleksov njiv po hišnem imenu lastnika: ﻮKebrove,
ﻮReْﻰp׳akove, ﻮZ٫rkečove ׳ﻮive. Njive okrog hiše se navadno poimenujejo kar
doﻮmaﻰ.

Tr av n i k i, p a š n i k i i n v r tov i : Ižmenska dobrava = ﻮIžmenska ﻮdoﭘﻰbrava,
v ﻮIžmenskِ ﻮdoﭘﻰbravِ ž, večje travnate, pašniške in gozdne površine na jugu vasi,
poimenovane po zaselku Ižmenci, SSKJ: dobrava ‘valovit ravninski svet, deloma
porasel z drevjem’, ESSJ: dobrava ‘gaj listnat gozd’, psl. *d٦brava ‘hrastov gozd’
je iz psl. *d٦bъ ‘listnato drevo, hrast’, Plet.: dobrava ‘die Waldung’; Ižmenski
travniki = ﻮIžmenskِ tﻮraﻰvnikِ, na ﻮIžmenskix tﻮraﻰvnikix m, večje travnate površine v
Ižmencih, ESSJ: psl. *trava עje verjetno iz *traviti ‘uživati, hraniti se’; trava naj bi
prvotno pomenila *krmo; Krčevinski ribniki = Kאַčeﻮviﻰnskِ ﻮriﻰbniki, f Kאַčeﻮviﻰnskix
ﻮriﻰbnikix m, močvirnato področje na jugozahodu vasi ob meji z Negovo, kjer so
bili nekoč ribniki, poimenovano po zaselku Krčevine; Ograd = ﻮỌgrat, v ﻮỌgradِ
m; Trebež = Tﻮreْﻰbeš, na Tﻮreْﻰbežِ m; Videčevi trebeži = ﻮViﻰdečovِ tﻮreْﻰbežِ, na
ﻮViﻰdečovix tﻮreْﻰbežix m, večje travnate površine na vzhodu vasi na zemljišču,

nekoč poraslim z gozdom, poimenovane po hišnem imenu.
Poimenovanja večjih kompleksov travnikov po hišnem imenu lastnika:
Goloﻮbaﻰšovِ, Mﻮliﻰnarovِ tﻮraﻰvnikِ. Travniki okrog hiše se navadno poimenujejo
kar doﻮmaﻰ.
Vi no g r a d i : Gorice v Jerebovi grabi = Goﻮrice v Jeﻮrﻰפּbovِ gﻮråbِ, v Goﻮricax
v Jeﻮrﻰפּbovِ gﻮråbِ ž, poimenovanje glede na namembnost in lego, SSKJ: gorica
‘nav. mn., nar. vzhodno vinograd’, ESSJ: gora ‘vinograd’, kar je navadno dem. goricaﻮ,
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Plet.: gorica, dem. gora 2) (vinska) gorica, der Weinberg; Na bregu = Na bﻮreْﻰgِ
m, poimenovanje po naravni legi.
G o z d : Ižmenska dobrava = ﻮIžmenska ﻮdoﭘﻰbrava, v ﻮIžmenskِ ﻮdoﭘﻰbravِ ž,
gozdovi na jugu vasi, poimenovani po zaselku Ižmenci; Krčevinska dobrava =
Kאַčeﻮviﻰnska ﻮdoﭘﻰbrava, f Kאַčeﻮviﻰnskِ ﻮdoﭘﻰbravِ ž, gozdovi v zaselku Krčevine;
Mlinarjeva šuma = Mﻮliﻰnarova ﻮšuma, v Mﻮliﻰnarovِ ﻮšumِ ž, poimenovanje po hišnem imenu lastnika, SSKJ: šuma ‘nar. gozd’, ESSJ: šuma ‘gozd, goščava’, Plet.:
šuma ‘der dichter Wald’; Ujtrsko jolšje = ﻮUjtאַsko ﻮjoﭘﻰšje, v ﻮUjtאַsken ﻮjoﭘﻰšjِ s,
poimenovanje za gozdove na jugovzhodu vasi.
I z v i r i, m l a k e , s t ud e nc i, p otok i : Krčevinski jarek = Kאַčeﻮviﻰnski ﻮjaﻰrek
pri/p אַKאַčeﻮviﻰnsken ﻮjaﻰrkِ m, desni pritok Ščavnice v Gornjih Ivanjcih, imenovan tudi Krčovina; Videčeva mlaka = ﻮViﻰdečova mﻮlåka, pri/pﻮ אַViﻰdečovِ mﻮlåkِ ž,
poimenovanje po hišnem imenu lastnika; Videčev potok = ﻮViﻰdečof ﻮp٫tok, pri/pאַ
ﻮVidečoven poﻮt٫kِ m, poimenovanje po hišnem imenu; Studenec = ﻮStüdenec,
pri/p אַSﻮtüdencِ m.
I m e n a s t a v b i n d r u g i h s a m o s t ojn i h o bj e k t o v : Benkečev križ =
ﻮBﻰפּnkečof kﻮriﻰš pri/pﻮ אַBﻰפּnkečoven kﻮriﻰžِ, m, poimenovanje po hišnem imenu
lastnika; Breznikova vila = Bﻮreْﻰznikova ﻮviﻰla, pri/p אַBﻮreْﻰznikovِ ﻮviﻰlِ ž, poimenovanje po bivšem lastniku; Kebrov križ = ﻮKebrof kﻮriﻰš, pri/pﻮ אַKebroven kﻮriﻰžِ,
m, poimenovanje po hišnem imenu lastnika; Mlinarjeva kapela = Mﻮliﻰnarova
kaﻮpela, pri/p אַMﻮliﻰnarovِ kaﻮpelِ ž , poimenovanje po hišnem imenu lastnika;
Mlinarjeva lenišnica = Mﻮliﻰnarova leﻮniﻰšﬠca, pri/p אַMﻮliﻰnarovِ leﻮniﻰšﬠcِ ž, poimenovanje po hišnem imenu, SSKJ: laniščnica ‘nar. vzhodno preprosta stavba za
sušenje lanu’; Pumor = ﻮPumor, pri/pﻮ אַPumorِ m, kužno znamenje, SSKJ: pomor je
glagolnik od pomoriti, pomoriti 2) povzročiti smrt, ESSJ: *moriti je po mnenju
starejših avtorjev denominativ k morъ ‘smrt, vsesplošno umiranje, kuga’.
Zemljišče, na katerem sta stanovanjski objekt in dvorišče, se največkrat poimenuje kar po hišnem imenu lastnika: Goloﻮbaﻰšovo, ﻮKebrovo, Mﻮliﻰnarovo ali
pa kar doﻮmaﻰ.
Tipologija zbranih narečnih poimenovanj na obravnavanem območju
Glede na motivacijsko podstavo je zbrano besedje mogoče razvrstiti v več
pomenskih skupin. Polastnoimenilo se je namreč občno besedje, ki označuje: (a) rastje: Iﻮvaﻰjnšica (Ivanjščica), ﻮJoﭘﻰšje (Jolšje), Šeﻮrjaﻰkِ (Šerjaki), Tﻮraﻰvnikِ
(Travniki), ﻮTﻰאַstje (Trstje); (b) reliefne značilnosti zemljišča: Goﻮmiﻰla (Gomila),

Goﻮrice v Jeﻮrﻰפּbovِ gﻮråbِ (Gorice v Jerebovi grabi), ﻮIžmenska ﻮdoﭘﻰbrava (Ižmenska
dobrava), Kאַčeﻮviﻰnska ﻮdoﭘﻰbrava (Krčevinska dobrava), ﻮMaﻰle čﻮrפּte (Male črete),
Na bﻮreْﻰgِ (Na bregu), V gﻮråbِ (V grabi), ﻮVפּke čﻮrפּte (Velike črete); (c) namembnost/izrabo zemljišča: Goﻮlaﻰvec (Golavec), Kאַčeﻮviﻰne (Krčevine), ﻮỌgrat (Ograd),
Tﻮreْﻰbeš (Trebež), ﻮUjtאַske ׳ﻮive (Ujtrske njive); (č) oblikovanost zemljišča: ﻮKoﭘﻰt
(Kot); (d) lego zemljišča: ﻮG٫rne ׳ﻮive (Gornje njive), Sﻮpoﭘﻰdne ׳ﻮive (Spodnje njive);
(e) stavbe in naprave na zemljišču: Bﻮraﻰčkof mﻮliﻰn (Bračkov mlin), Bﻮreْﻰznikova
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ﻮvila (Breznikova vila), Fﻮlaﻰjsingarova pﻮreša (Fleisingerjeva preša), Iﻮvaﻰjnska
kaﻮpela (Ivanjska kapela), Iﻮvaﻰjnska ﻮžaﻰga (Ivanjska žaga), ﻮKebrof kﻮriﻰš (Kebrov
križ), Mﻮliﻰnarova leﻮniﻰšﬠca (Mlinarjeva lenišnica), Oﻮk٫slafski ﻮmoﭘﻰst (Okoslavski
most); (f) vodne oblike: Bﻮraﻰčkof ﻮp٫tok (Bračkov potok), Kאַčeﻮviﻰnskِ ﻮjaﻰrek (Krčevinski jarek), Kאַčeﻮviﻰnskِ ﻮriﻰbnikِ (Krčevinski ribniki), Sﻮtaﻰnkova mﻮlåka (Stankova mlaka), ﻮUjtאַska sﻮlaﻰtna (Ujtrska slatina); (g) barvo tal: Čﻮאַniﻰlec (Črnilec);
(h) osebna in hišna imena: Gloﻮbaﻰšovo (Globaševo), Mﻮliﻰnarovo (Mlinarjevo),
Seﻮnﻰפּkovičovo (Senekovičevo), ﻮŠipkovo (Šipkovo); (i) zgodovinsko dogajanje:
‘Raﻰjtﻮšoﭘﻰla (Rajtšola).

Ledinska imena na obravnavanem območju so zvečine vsa slovenska. Nekatera izmed njih (občna poimenovanja), npr. jarek ‘potok’, krčevina, ograd trebež,
je moč najti tudi v Pleteršnikovem slovarju.
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FALLOW NAMES IN IVANJCI
Abstract
In this paper, dialect fallow names (microtoponymes) in Ivanjci are presented. The setttlement
was itself mentioned first in 1425 by the name of Iswantzen. Fallow names (microtoponymes),
which were preserved, primarily by oral tradition, are the names of particular lots, as well as
of larger forest, pasture, meadow, arable and other areas, lesser villagelets i.e. the denomination for particular geographic areas on lesser and delimited territory within a certain (urban)
community. In chosen fallow, names phonetic peculiarities of Ivanjci speech are reflected. The
latter is classified as Eastern Slovenske Gorice sub-dialect, of the Panonian dialect group. Their
phonetic, morphological and syntactic characteristics are depicted, whereas with regard to the
motivational substratum they are classified into meaning groups. Attributional denomination
is composed of general words, which indicate: (a) plants: Iﻮvaﻰjnšica (Ivanjščica); (b) relief
peculiarities of the soil: Na bﻮreْﻰgِ (Na bregu), V gﻮråbِ (V grabi); (c) purpose/utilization of the
soil: Kאַčeﻮviﻰne (Krčevine), ﻮỌgrat (Ograd), Tﻮreْﻰbeš (Trebež); (d) formation of the soil: ﻮKoﭘﻰt
(Kot); (e) location of the soil: ﻮG٫rne ׳ﻮive (Gornje njive), Sﻮpoﭘﻰdne ׳ﻮive (Spodnje njive); (f )
buildings and devices at the soil: ﻮKebrof kﻮriﻰš (Kebrov križ), Oﻮk٫slafski ﻮmoﭘﻰst (Okoslavski
most); (g) aquaeous forms: Kאַčeﻮviﻰnskِ ﻮjaﻰrek (Krčevinski jarek), ﻮUjtאַska sﻮlaﻰtna (Ujtrska slatina); (h) colour of ground: Čﻮאַniﻰlec (Črnilec); (i) personal and house names: Seﻮnﻰפּkovičovo
(Senekovičevo), ﻮŠipkovo (Šipkovo); (j) historical events: ﻮRaﻰjtﻮšoﭘﻰla (Rajtšola). As it is a particularly agricultural area, names of fields, meadows and pastures prevail. Fallow names in the
area at issue are mainly Slovenian.
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Vida Sruk: Esejistično psihosociološko obravnavanje duhovne kulture pri Joséju Ortegi
y Gassetu. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 1, str. 143–166

V pričujočem prispevku se avtorica ukvarja s tistim vidikom esejistike španskega filozofa in
družboslovca Joséja Ortege y Gasseta, ki posega interdisciplinarno in intercivilizacijsko v
domeno duhovne kulture. Čeprav so v njem obravnavani le štirje izmed številnih tovrstnih
Orteginih esejev, prispevek razločno pokaže poglavitni značilnosti te žlahtne znanstveno-literarne dejavnosti: mislečevo poglobljeno umevanje oblik individualne in družbene zavesti,
religije, filozofije, umetnosti in morale ter mislečevo sposobnost, da prisluhne subtilnim
duhovnim ustvarjalnim vzgibom v različnih zgodovinskih obdobjih in v različnih kulturnih
ambientih. Esej Bog na obzorju je, kar zadeva interdisciplinarnost, psihosociološki in zgodovinskosociološki. Esej Pogovor ob golfu in o ideji dharme je zanimiva kulturnosociološka,
verskofilozofska študija o človekovi nravnosti. Esej Molčanje, veliki brahman je življenjskofilozofsko, psihološko in etično razglabljanje o človekovemu samospoznavanju, spoznavanju
in izpovedovanju. Esej Smrt in vstajenje je izrazit primer mislečevih razglabljanj med etiko,
estetiko in sociologijo idej. Tukaj obravnavana publicistika je skozi svoj večplastni prikaz
človekovega samorazumevanja in razumevanja okolja, v katerem biva, del podstati, na kateri
si je mislec pozneje prizadeval utemeljiti lastno sociološko koncepcijo.
UDC 1 Ortega y Gasset J.:130.2+821.134.2-4.000.316.6

Vida Sruk: Essayistic and Psycho-sociological Treatment of Spiritual Culture by José
Ortega y Gasset. Review for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 1, pp.

143–166
In this article, the authoress treats the particular point of view to be found in the essays
written by the Spanish philosopher and sociologist José Ortega y Gasset that relate to
the field of spiritual culture at an interdisciplinary and inter-civilisational level. Although
* Dr. Vida Sruk, asistentka za sociologijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v
Mariboru, vida.sruk@uni-mb.si.
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only four of Ortega’s numerous essays that are relevant as to these issues are considered,
the article clearly shows the principal characteristics of this valuable scientific and literary
activity: the philosopher’s in-depth comprehension of the forms of individual and social
consciousness, religion, philosophy, art and morals, as well as the philosopher’s ability to
be aware of subtle spiritual creative motives in various historical periods and in different
cultural spheres. In terms of interdisciplinarity, Dios a la vista is a psycho-sociological and
historical-sociological essay. The essay Conversación en el golf o la idea del dharma is an interesting cultural-sociological and religious-philosophical study on human morals. The essay
El silencio, gran brahman presents a life-philosophical, psychological and ethical analysis of
human self-cognition, cognition and testimony. The essay Muerte y resurrección is a typical
example of the philosopher’s pondering on ethics, aesthetics and sociology of ideas. The
publicistic literature treated here, by its multi-level review of human self-comprehension
and comprehension of the environment in which he lives, is part of the substance upon
which Ortega later endeavoured to base his own sociological conceptual structure.

V temeljih naše evropske oz. zahodne civilizacije so tudi raznovrstna verska
izročila, še zlasti judovska, grško-rimska in krščanska. J. Ortega y Gasset se je kot
filozof kulture, zgodovinar in sociolog kulturolog v polni meri zavedal velikega
pomena tega obsežnega in raznoterega duhovnega bogastva z globokimi civilizacijskimi koreninami. Poskušal ga je doumeti čim bolj vsestransko – še zdaleč
ne le religiološko in teološko. O duhovnih ter religijskih predstavah, idejah in
simbolih je razglabljal filozofsko, idejno-estetsko, moralno-etično, socialnoantropološko ter psihološko. Zlasti ga je zanimala vsebina mitoloških in verskonravstvenih sporočil, umetnin, kot so stvaritve velikih slikarjev, književnikov
ipd. Mislec, ki je bil predvsem Španec in Evropejec, pa v svoji duhovno-kulturni
sociološko relevantni publicistiki ni ostajal le pri zoženem evrocentričnem interesu, pač pa je kazal živo zanimanje tudi za izvirni utrip drugih civilizacij – tako
za ustvarjalnost Indijcev, Kitajcev, Arabcev ter drugih narodov in kultur.
V tem prispevku so obravnavani štirje eseji, ki so izrazit primer Ortegine
družboslovne publicistike z duhovno tematiko. V njihovi polidisciplinarni vsebinski strukturi tudi ni mogoče prezreti piščevega interesa za psihosociološka
razglabljanja in raziskovanja.
Gre za eseje Dios a la vista (Bog na obzorju), Conversación en el »golf« o la idea
del »dharma« (Pogovor ob golfu ali o ideji dharme), El silencio, gran brahmán
(Molčanje, veliki brahman) in Muerte y resurrección (Smrt in vstajenje). Ti eseji
so bili objavljeni med leti 1917 in 1930.
Pisec esejev ni tiste vrste mislec, ki bi lahkotno in nekritično sprejemal idejne in duhovne vsebine, domišljijske in mišljenjske prvine, ki sodijo v to ali ono
območje vere oz. religijske zavesti. Kot liberalno orientirani demokrat, razumnik
in humanist je gojil svojevrstno skeptično držo do tradicionalistične miselnosti
španskega klerikalizma in pobožnjaštva. Filozofska pojmovanja Kanta in novokantovcev, Hegla, Diltheya, Nietzscheja, Husserla in drugih fenomenologov so v
veliki meri vplivala na njegove filozofske, psihološke, družboslovne in religijske
poglede: v njih je precej momentov metodičnega dvoma, agnostične zadržanosti
in antimetafizičnega kriticizma.
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Pisec teh in drugih podobnih esejev v omenjenem obdobju je filozof kulture,
ki kaže izjemen talent tudi za kulturnosociološka razglabljanja. Lahko bi ugotav
ljali, da gre pri njem za dokaj razločne konture nekakšne sociologije idej. In prav
kar zadeva območje vere in religijske tematike, so nekatera njegova dela izredno
zanimiva in vsebinsko kompleksna: njegove pozornosti ne privlačijo neposredno
verski in teološki, pač pa gnoseološki in psihološki, etični in estetski vidiki te
subtilne idejne in duhovne tematike. Pri tem ne pozablja na zgodovinske okvire
dogajanja, na vplive obstoječih družbenokulturnih dejavnikov in vzorcev. Neredko si pomaga tudi z interkulturnimi primerjavami: špansko – anglosaksonsko, evropsko – ameriško, zahodno – vzhodno ipd.
Za to publicistiko, kot tudi sicer, gotovo ni brez pomena, da je Ortega Španec, mislec dežele, preko katere so v Evropo v največji meri že v srednjem veku
prihajali pomembni civilizacijski vplivi, ne le Orienta, tj. indijskih, iranskih
in še posebej islamskih arabskih vednosti in idej, temveč tudi duhovni zakladi
grško-rimske in hebrejske kulture. V tej deželi tradicionalne pobožnosti, versko
inspirirane bojevitosti in nestrpnosti, stroge moralistične in teološke refleksije
ter podobnih drž, je Ortega kot filozof in družboslovec uveljavljal tisto drugo:
humanost, strpnost, spoštljivost do drugačnosti, zanimanje za vse, kar je človekovo in človeško. Povedano drugače: dosledno se je izogibal vsemu, kar bi bilo
mogoče opredeliti kot nehumanost in netolerantnost.
Bog na obzorju
Ortegin esej Dios a la vista je nastal leta 1926.1 Klic »Bog na obzorju!« je bil
tedaj gotovo publicistično atraktiven in celo presenetljiv v družbenokulturni ter
duhovni klimi, kakršna je prevladovala v drugi polovici dvajsetih let. To je bil čas
poglabljanja kriznih razmer v svetovnem gospodarstvu, v političnem življenju, v
kulturi in v medčloveških ter družbenih odnosih mnogih dežel.
Na ladji svoje nazorske ter duhovne usmeritve Ortega iz razgledne košare
na jamboru ne vzklika tako kot eden njegovih filozofskih vzornikov, Friedrich
Nietzsche, »Bog je mrtev!«, pač pa »Bog na obzorju!«. Za poznavalca zgodovine,
njenih raznovrstnih usmeritev in preusmeritev, vzponov in padcev, poti in stranpoti, Bog ne more biti mrtev, lahko je le tako ali drugače prisoten ali odsoten,
očiten ali prikrit, priznan ali nepriznan, sprejet ali preganjan.
Bog in religija, verska gibanja in ustanove imajo pri ljudeh, v družbah in kulturah svoje plime in oseke, svoje zvezdne trenutke in momente težavnih kriz.
Tako nekako pojasnjuje Ortega: kroženje Zemlje okoli Sonca poteka med
apogejem in perigejem, med položajem, ko se najbolj približa žareči zvezdi, in
1

J. O. y G., O. C. II, str. 493 id. (El Espectador, VI, 1927). – Naslov Bog na obzorju je uporabil tudi urednik knjige, v kateri so v nemškem prevodu objavili štiri Ortegina besedila,
ki se tako ali drugače dotikajo tematike boga in božjega (Gott in Sicht – Betrachtungen, dtv,
München 1969).
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položajem, ko se od nje najbolj oddalji. Če bi opazovalec našega osončja opazoval
zemljo takrat, ko se oddaljuje od sonca, bi si mislil, da se mu ne bo nikoli več
približala … Pa vendar se modri planet po rahlo ukrivljeni tirnici spet začne
bližati žareči zvezdi. Po Ortegi se nekaj podobnega dogaja na tirnicah zgodovine
in duhovne kulture s človekovim duhom v njegovem odnosu do Boga. Obstajajo
obdobja »odium Dei«, ko podoba Boga skoraj povsem izgine, potemni; toda
pridejo epohe, ko se počelo božjega spet uveljavi v polni moči in prepričljivosti.
Ortega meni, da so dvajseta leta – obdobje, ki sledi moriji prve svetovne vojne
in družbenim pretresom, katerim je botrovala – zopet čas, v katerem se na oddaljenem obzorju pojavlja podoba Boga.
Pisec se vprašuje, kaj bi bilo mogoče tehtnega in kritičnega ugotoviti o tem
Bogu, tem duhovnem počelu?
Mislec meni, da to ni nujno in neposredno povezano s pobožnostjo in z religijo v ožjem pomenu besede. »Ne bi hotel religiji odvzeti, kar je njenega, toda
treba se je postaviti po robu temu, da se izključno polašča Boga. Po drugi strani
pa nas to dejstvo ne čudi, saj so ostale discipline kulturnega delovanja opustile
to temo in je zato religija edina, ki se z njo ukvarja; prav zato pozabljamo, da je
Bog tudi profana, posvetna zadeva.«2
Avtor piše, da religija ustvarja repertorij določenih vedenjskih vzorcev, drž in
ravnanj, ki usmerjajo človeka k višji duhovni realnosti. V ta sklop sodijo psihične
in duhovne oz. idealne vrednote, vera in ljubezen v mnogoterosti svojih pojavnih
oblik, pa molitev kot notranji dialog vernika z religijskimi bitnostmi ter bogoslužje, tj. specifična praksa obredja. Toda vsa ta verska in religijska realnost ima
po Ortegi še drugo plat, ki ne sodi v ožje okvire religioznosti. V tem specifičnem
pomenu je mogoče govoriti o posvetnem, laičnem bogu. To je tisto božanstvo,
ki se v moderni dobi pojavlja na obzorju. To v sodobnem svetu ni le kulturološki
problem, ki zadeva vero v sodobnih družbah in družbenih skupinah, temveč tudi
versko-psihološka tematika, ki med drugim razlikuje več oblik verske emotivnosti in verske imaginacije – od izrazito sakralnih do povsem profanih.
Ortega se spušča v svojevrstna psihološka razglabljanja o tem fenomenu: po
njegovem pojavljanje in izginjanje božanskega čudi tiste ljudi, ki so prepričani,
da mora v tej domeni nekaj le obstajati, da je opazno oz. vidno. »Pri tem ne
upoštevamo, v koliki meri je naše zaznavanje določenih predmetov pogojeno z
našo slepoto za preostale objekte. Človeški duh ima omejeno kapaciteto: v njem
je dovolj prostora le za nekaj stvari hkrati …«3 Avtor izrazito zdravorazumsko
argumentira to okoliščino: če bi hotel človek vse stvari, ki so v njegovem ožjem
okolju, nenehno ohranjati kot prezentne v svojih čutilih, ne bi v optimalni meri
zaznaval nobene izmed njih. »Ne moremo videti, ne da bi pogledali, in pogle-

2
3

Prav tam, str. 493.
Prav tam, str. 494.
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dati pomeni – žarek vida usmeriti na nekaj predmetov, medtem ko preostale
prezremo.«4
Človekova pozornost obvladuje čutila in jih usmerja na nekaj predmetov,
medtem ko drugi ostajajo zunaj njenega območja. In prav tako, kot je s čutili oz.
s čutnim dojemanjem, je tudi z duhom. Predmeti, ki so v žarišču človekovega
duha so prezentni, oni drugi pa ostajajo zunaj polja njegove svetlobe in učinkovanja. Pisec meni, da ne zadostuje zmeraj, da je določeni objekt pred nami, da ga že
zaradi tega nujno dojemamo. Utegne biti potrebno, da perceptivni organ (po)išče
tisto, kar naj bi opazoval; na svoj objekt se mora tudi ustrezno prilagoditi.
Značilna je Ortegina okvirna interpretacija te tematike: kot časovno in prostorsko vseobsežna panorama je celotno vesolje razprostrto pred opazujočim in
spoznavajočim človekom, toda za vsakega posameznika obstaja od trenutka do
trenutka, od situacije do situacije samo majhen delec te neskončne celote. Odkar obstaja iščoči in spoznavajoči človekov duh, je nenehno na poti skozi to
prostranstvo: sedaj opazi in razišče ta, potem spet kak drug izsek stvarnosti. To
seljenje pozornosti od področja do področja, od problema do problema ustvarja
zgodovino človeštva.
Ortega je sicer prepričan, da je človek tvorec svoje zgodovine, četudi pri tem
pogosto obvelja reklo, da človek obrača, bog pa obrne. Povedano drugače: ljudje
sicer pogosto namensko in načrtno delujejo, toda stvarni dosežki učinkovanj
vseh dejavnikov in okoliščin se pogosto razlikujejo od zavestnih, hotenih in
načrtovanih smotrov ter ciljev ljudi, skupin, ustanov, družb.
Vsaka epoha usmerja svojo pozornost na nekaj drugega: vsaka namreč razvije poseben sistem, svojo specifično mrežo prednostnih nalog in poglavitnih
nasprotovanj, simpatij in antipatij, daljnosežnih in kratkoročnih usmeritev ter
smotrov. Pisec trdi, da je bistvo epohe mogoče opredeliti že glede na prevladujoči
tip usmerjenosti pozornosti.5
Po Ortegi je predhodno epoho zaznamoval dokaj nenavaden princip pozornosti, ki ga po njegovem lahko poimenujemo agnosticizem.
Seveda je treba ugotoviti, kaj hoče avtor izraziti s to opredelitvijo. Lahko bi
imel v mislih predvsem versko-moralni agnosticizem, ki uveljavlja kritično refle4

5

Prav tam, str. 494. – Pri tem je treba pripomniti, da Ortega v svojem publicističnem interdisciplinarnem družboslovnem diskurzu vlaga veliko truda v interpretacijo psiholoških predpostavk človekovega življenja in vedenja, tako individualnega kot medosebnega in družbenega. Za Ortego so psihološke utemeljitve zmeraj izhodiščne za družboslovne razlage, saj je
bil mislec očitno prepričan, da bi pomanjkljive opredelitve psihološke tematike dajale vtis, da
to pomembno strokovno-znanstveno domeno prepušča poljubnim laičnim razglabljanjem.
Sicer pa ima Ortega svoje mesto tudi v zgodovini španske psihologije; na njegov filozofski
sistem in družboslovne nazore so v marsičem vplivale psihološke koncepcije Diltheya, predstavnikov fenomenologije in psihologije lika (glej: Lafuente, Enrique: Psychologie in Spanien
– eine kurzgefaßte Geschichte, v: Illustrierte Geschichte der Psychologie, izd.: Lück, Helmut E.
/ Miller, Rudolf, Beltz – Psychologie Verlag Union, Weinheim 1999, str. 207–208.).
Ortega je tako nakazal možnost uveljavljanja nekakšne družboslovne paradigme, morda
paradigme družbenega vedenja ali pa svojevrstne avtonomne paradigme (prim.: Flere, Sergej:
Sociologija, Pravna fakulteta Maribor 2000, str. 45).
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ksijo proti verskim dogmam. Lahko bi dajal prednost radikalnemu empirizmu
Davida Huma, ki je prebudil iz dogmatičnega spanja Immanuela Kanta, da je ta
dosledno zastopal koncepcijo o možnosti spoznanja pojavnega sveta in o načelni
nemožnosti spoznanja stvari po sebi. Prav tako je mogoče, da je Ortega od Kantove agnostične gnoseologije ter njenih konsekvenc (npr. antinomij, kot so tiste,
da o bogu, o biti in o izvoru vsega obstoječega nimamo izkustva in zato tudi ne
definitivnega spoznanja), posegel dalje, k novokantovcem. Tudi za to obstajajo
argumenti, saj je Ortega poznal in v svojih delih pogosto navajal novokantovske
mislece, ki so vsi bolj ali manj agnostiki.6
Po Ortegi naj bi bil agnostik mislec, ki določenih zadev noče doumeti. Šlo
naj bi v osnovi za mišljenjsko držo, ki daje prednost svojevrstni previdnosti v
spoznavanju. Problematiki, pri kateri obstaja tveganje zmote, naj bi se bilo po
mnenju agnostika najbolje izogniti. Težava pa je v tem, da so zadeve, za katere
agnostiki trdijo, da so nespoznavne, pravzaprav temeljne, odločilne: bog je – boga ni; bit je materialna – bit je idealna; svet je nenastal, večen – svet je ustvarjen,
torej ni večen.
Avtor meni, da je težko razumeti duhovno držo agnostika, ki seveda ni v tem,
da bi priznaval neposredno empirično dano stvarnost kot edino obstoječo, pač
pa – prav nasprotno – zatrjuje, da neposredna stvarnost ni celotna resničnost. Za
pojavnim izkustvenim svetom naj bi bil še neizkustveni svet nespoznavnih bistev
– in tej bistveni realnosti agnostik obrača hrbet, jo kot nedostopno ne upošteva. Ortegi se vsiljuje misel, da zaradi tega »duhovna pokrajina agnostika nima
nobenih ozadij«7. Vse v tej pokrajini je v ospredju, zaradi česar ni upoštevan
osnovni zakon perspektive, ki je poglavitna podmena normalnega zaznavanja
prostora. Zaradi kršitve tega zakona je zaznava te pokrajine iznakažena – kot
bi jo motril kratkoviden človek. Vse, kar je pomensko temeljno in bistveno, je
eliminirano. Pozornost je naravnana na drugorazredno, negotovo. Z izgovarjanjem na previdnost in razum se agnostik odpoveduje odkrivanju »zadnjih«,
temeljnih zadev, in usmerja svoj raziskujoči pogled izključno le na pojavni svet,
tukajšnji svet. Toda ta svet je pravzaprav nekakšen residuum. Iz celote sveta je
odstranjeno vse bistveno. Ortega opiše ta svet agnostikov kot svet brez temeljev,
brez čvrste podlage, brez povezujočega cementa – nekakšen plavajoči otok, ki
ga odnaša v neznano.8
Nenavadna je Ortegina primerjava agnosticizma z gnosticizmom, agnostika
z gnostikom. Ta primerjava je zares neobičajna in jo je treba pojasniti. V filozof6

7
8

V Orteginih delih so citirani tako pripadniki marburške šole (Friedrich Albert Lange, Hermann Cohen, Paul Natorp, Karl Vorländer in mladi Nicolai Hartmann) kot pripadniki
badenske šole (Wilhelm Windelband, Hans Rickert, Hugo Münsterberg, Georg Simmel in
Jonas Cohn). Glej: J. O. y G., O. C. XII, str. 506–526.
J. O. y G., O. C. II, str. 495.
Prim.: prav tam, str. 495. – Za Ortegin publicistični filozofski, kulturološki in psihosociološki diskurz so značilne slikovite, zgovorne metafore, ki se jih mislec ni odrekel niti
takrat, kadar si je prizadeval uveljaviti zahtevnejši, znanstvenemu delu primernejši način
izražanja.
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skem izrazoslovju agnosticizem in gnosticizem nista kakorkoli nasprotujoči si
poziciji. Medtem ko agnosticizem pomeni predvsem že opisano načelno omejenost možnosti spoznanja, pa gnosticizem pomeni zlasti zgodovinsko versko-filozofsko usmeritev, ki zahteva, da je potrebno obstoj boga filozofsko dokazovati,
čemur so nasprotovali apologeti s svojo apriorno, neomajno vero. Gnosticizem je
zastopal stališče, da je človek lahko odrešen le na osnovi spoznanja boga.
Pri Ortegi gre za nekaj drugega: agnostikov spoznavni aparat je prilagojen
pojavnosti, neposredni danosti. In prav takšni načelni usmerjenosti pozornosti
naj bi nasprotoval gnosticizem.
Gre tudi za svojevrstno bivanjsko-nravstveno pozicijo. Po Ortegi naj bi gnostik življenjskonazorsko izhajal predvsem iz občutja neugodja, celo gnusa do
izkustvenega, tvarnega sveta. To občutje do prav vsega, kar pripada čutni stvarnosti, je zanimiv zgodovinski pojav. Ti nazori so se pojavili pri krščanskih gnostikih: Cerinthusu (ok. l. 115), Saturninusu iz Antiohije (ok. l. 130), Cerdonu
iz Sirije (ok. l. 140) in pri Marcionu iz Sinope (od l. 85 do pribl. 165), ki ga
Ortega tudi posebej omenja. Avtor opozarja na prva znamenja tega odpora že pri
Platonu.9 Za duhovno klimo 1. stol. n. e. v deželah ob vzhodnem Sredozemlju
trdi, da je bila prežeta z gnusom do vsega snovnega, zemeljskega. Popolnoma je
dominirala naravnanost na nadzemeljsko oz. božansko, distancirano od izkustvene stvarnosti, torej na transcendentno. Gnus do tega sveta je bil tako izrazit,
da je gnosticizem celo zanikal božje stvarjenje sveta. Tako naj bi po Marcionu
bil svet stvaritev pokvarjenega, brezbožnega bitja (šp. ente perverso), nasprotnika
in sovražnika boga. Zato naj bi bila dejanska stvaritev resničnega boga odrešitev.
Stvaritev sveta je bila po tej versko-nravstveni »logiki« zlo dejanje; dobro, božansko pa naj bi obstajalo v možnosti, da se omenjeno zlo izniči – z odrešitvijo
sveta in človeka.
Avtor opiše še drugo pokrajino: gnostična pokrajina je prav nasprotna tisti,
ki jo lahko imenujemo pozitivistično. Tvorijo jo samo ozadja in ne vključuje vidnega področja. Gre pravzaprav za nekakšen drugi svet oz. oni svet: medtem ko
je dominantna beseda v slovarju agnosticizma »izkustvo«, ki izraža navezanost
na ta naš, dani svet, pa je poglavitna beseda gnostikov »odrešitev«, ki označuje
beg iz tega sveta in usmeritev v oni drugi svet. Gre za nekakšen spekulativni
metafizični eskapizem.10
Mislec se ukvarja z vprašanjem, kako razrešiti to dilemo. Poskuša z nekakšno
vmesno rešitvijo oz. s svojevrstno sintezo, ki nakazuje tudi možnost utemeljitve
kake nove osmislitve v filozofiji ali sociologiji znanosti. »Spričo teh dveh naspro9

10

Ob teh težnjah v razvoju platonizma bi kazalo omeniti neoplatonizem, še posebej njegovega
glavnega predstavnika Plotina (203–270). Jedro njegove etike je proces očiščenja, katarze;
skoznjo se vzpenja duša k najvišji blaženosti. Prav zaradi tega je pomembna drža askeze: telo
je ječa duši in ga je zato potrebno ustrezno obvladovati … Menda se je Plotin celo sramoval
zaradi dejstva, da prebiva v telesu.
Prim.: J. O. y G., O. C. II, str. 495–496. – Namesto izraza metafizični bi v tej opredelitvi
lahko uporabili tudi izraz transcendentni; gre preprosto za oznako duhovnega umika v domeno onstran fizičnega oz. naravnega izkustvenega sveta.
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tujočih si prednostnih sistemov, ki imata vsak na svoj način izključujoči značaj,
je potrebno usmeriti pozornost na neko vmesno črto, na tisto mejno linijo, ki
poteka med tem in onim svetom. Ta linija, pri kateri se tukajšnji svet konča,
temu svetu še pripada in ima zato pozitivni značaj. Hkrati pa se s to črto začenja
onstranski svet, zaradi česar je tudi transcendentna. Vse posebne znanosti so
dandanes (glede na nujnost njihovega notranjega stanja) potisnjene na to mejno
črto njihovih zadnjih problemov, ki so hkrati prva vprašanja velike znanosti o
Bogu.«11
Tako naj bi vzklik »Bog na obzorju!« lahko pomenil po eni strani voljo po
odstranitvi agnostične načelne omejitve spoznanja, po drugi pa pripravljenost
za sprejetje novih osmislitev, ki bi ne bile striktno vezane na obstoječe teološke
teorije in uveljavljene vzorce pobožnosti ter duhovnosti.
Vzklik »Bog na obzorju!« je po skoraj osmih desetletjih še vedno enako provokativen kot Nietzschejeva teza »Bog je mrtev!«. Tudi danes ni njegova vsebina
za mnoge filozofe, družboslovce in druge bralce nič manj sporna, kot je bržkone
bila, ko je bil ta esej napisan. Še danes je aktualna poliloška odprtost za različne
filozofske koncepcije, moralna in verska vprašanja, temeljne znanstvene in duhovne osmislitve. Aktualen je Ortegin posluh za vse, kar je humano; pomembna je strpnost do drugače mislečih, drugače duhovno usmerjenih in drugače
dejavnih.
Z esejem Bog na obzorju je Ortega demonstriral publicistični način začetnega formuliranja nekaterih filozofskih, psiholoških in kulturološko-religioloških
predvprašanj, kar je izhodiščna faza za proučevanje zahtevnih kulturnosocioloških problemov, h katerim sodijo tudi pojavi in procesi duhovnega življenja.
Aplikacija dveh azijskih versko-filozofskih idej
Ortega je v svojih antropološko-filozofskih, etičnih in psihosocioloških esejističnih razglabljanjih pogosto življenjsko izkustveno interpretiral religijske in
duhovne predstave, pojme ter simbole. Dva primera tovrstnega interkulturnega
duhovnega diskurza sta eseja Conversación en el »golf« o la idea del »dharma« iz
leta 1925 in El silencio, gran brahmán iz leta 1930.12
11
12

J. O. y G., O. C. II, str. 496.
Prvi esej Pogovor ob golfu ali o ideji dharme (El Espectador IV, O.C. II, str. 403 id.) poskuša
evropskemu bralcu na literarni način približati eno središčnih idej indijske, še posebej budistične filozofije. V hinduizmu pomeni kozmični red, zakon obstajanja in pravilo vedenja, v
budizmu pa pomeni Budin nauk, v katerem ta posreduje analizo obstajanja, izraženo v »štirih plemenitih resnicah«. Beseda v prvotnem pomenu označuje vse, kar je opora ali podlaga
materialnemu in moralnemu obstoju (prim.: Mišić, A.: Rječnik filozofskih pojmova, Verbum,
Split 2000, str. 64; glej tudi: Filozofijski rječnik, Filipović, V. (ur.), MH, Zagreb 1984, str.
68–69) – Drugi esej Molčanje, veliki brahman (El Espectador VII, J. O. y G., O. C. II, str.
625 id.) na svojstven način posreduje tematiko budističnega pojma, ki pomeni predvsem
nadnaravno silo, katere poglavitni atributi so: večno, obstojno, neomajno, eksistentno samo
po sebi, polno, nematerialno, neomejeno prostorno in časovno, nedojemljivo s čutnim in
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Prvi esej
Vsak človek naj bi živel svoje življenje in izpolnjeval svoje poslanstvo.
Vesela družba prijateljev in znancev je nekega popoldneva dobesedno ugrabila
filozofa, da bi ga iztrgala njegovemu nezdravemu načinu življenja s knjigami in
cigaretnim dimom. Odpeljali so ga na madridsko igrišče za golf. Ortega se je
počutil sproščeno – kot samotar, ki ga je ujela skupinica brhkih nimf in poskočnih kentavrov.
Filozofu se je vsiljevala misel, da pripada neki drugi vrsti bitij – manj lahkotnih, težje prilagodljivih. Nimfe in favni so vesele narave, skoraj brez težav;
nočejo se spuščati v mračna področja tega sveta …
Ena izmed nimf vpraša filozofa, kako le more živeti brez sonca. Ortega ji
odvrne, da pravzaprav sploh ne živi, pač pa je samo navzoč pri tem, ko živijo
drugi. In zaveda se pomena tega. On namreč pričuje o življenju; je priča trajnega
čudeža – sveta in živih bitij v njem. Če ni tistega, ki pričuje o določenih zadevah
in stvareh, potem je skoraj tako, kot da vsega tistega sploh ni bilo.
Filozof ugotavlja tudi to, da vse mnogoterosti lepote konkretnega življenjskega dogajanja sploh ne bi opazil, če bi bil ujetnik svojega lastnega življenja. Priča
rešuje, ohranja spomin na to minljivo stvarnost … »Homer je trdil, da se junaki
bojujejo in umirajo samo zato, da bi jih pesniki opevali.«13
Na prijazno povabilo, naj postane član kluba za golf, odgovori filozof s specifično razlago grešnosti: če bi radoživi, lahkotni favni ne igrali golfa, bi prav
tako grešili, kot bi si tisočletno kazen za greh prislužil filozof, če bi se posvetil
tej igri.
V obeh primerih bi namreč šlo za neposlušnost do dharme, to pa je nedvom
no greh.
Filozof sogovornici pojasni, da hoče s svojo pripovedjo o dharmi le opozoriti,
da se hudo motimo, če mislimo, da je morala sistem zapovedi in prepovedi, ki so
enake za vse ljudi. Takšen nravstveni sistem bi bil abstrakcionističen. Življenje je
tako pestro, mnogotero in neulovljivo, da ga ne more zaobseči s svojimi normami in načeli samo ena etična teorija. Ortega opozori na Diderotove Paradokse o
igralcu, v katerih je razložena misel, da je morala zbirka grehov različnih poklicev: kar bi bilo pri neki določeni poklicni skupini krepostno dejanje, bi bilo pri
kaki drugi deviantno vedenje ali celo pregreha.
Pisec opozarja tudi na medsebojne očitke družbenih poklicnih in stanovskih
grupacij. Tako intelektualci pogosto očitajo nemoralo politikom zaradi njihovega
govorjenja in vedenja. Delovanje razumnikov je v glavnem verbalno: pomembno
je, da logično, duhovito, vsebinsko korektno in z okusom izpovedo določena
sporočila; udejanjanje teh pa jih ne zanima preveč. Prav narobe je pri politikih.

13

umskim spoznanjem (glej: Veljačić, Č.: Razmeđa azijskih filozofija I–II, Liber, Zagreb 1978;
Radhakrishnan, S.: Indijska filozofija, I–II, Nolit, Beograd 1965).
J. O. y G., O. C. II, str. 405.
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Ti so lahko v določeni meri verbalno konfuzni, lahko marsikaj zamolčijo ali pa
se celo zlažejo; važna je skoraj izključno le uresničitev določenega projekta.
Podobno velja za družbene razrede in druge skupine: njihovi pripadniki imajo
specifične lastne norme in ideale. Ortega primerja moralo meščanske dame z
moralo malomeščanke – nemir in izzivalna drža pri prvi in trpna utesnjenost
pri drugi.
Filozof zastopa stališče, da ne obsoja nobene posebne nravstvene opredeljenosti, temveč samo zahteva toleriranje svoje moralne drže. »Takšno vzporedno
umevanje življenjskih določil je tisto, kar hindu imenuje dharmo. V hindujski
veri je dovolj prostora za vse religijske teze in za vse filozofije; hinduizem pač
ni dogmatičen. Zahteva le izpolnjevanje ritualnih predpisov: vsaka kasta ima
katalog dovoljenj in obveznosti, dharmo, kateri se mora pokoriti – ta namreč
predstavlja najvišji zakonik sveta. Vsak posameznik se lahko v popolnosti uresniči znotraj svoje dharme; druge poti ni …«14
Pisec ilustrira nauk o dharmi s posameznimi kastami: brahmani negujejo
posebno moralo askeze in meditacije, medtem ko kšatrije prakticirajo moralo bojevitosti in rigoroznega oblastništva … Niti bogovi se ne morejo izogniti
veljavnim zakonom. Skratka, prepovedano je prestopiti okvire lastne dharme,
zaiti v domeno dharme kake druge skupine. Kazen za takšno napako je ponovno
rojstvo na neki nižji stopnji.
Ortega se vprašuje, ali je ta nravnost stroga. Verske dolžnosti, ki so za zmeraj
predpisane za vse grupacije ljudi, so porok njihovemu trajnemu obstoju. Avtor
je zapisal, da je bog Brahme, to najvišje božanstvo v »panteonu« hinduizma,
sporočil drugim bogovom vseobsežen seznam bivanjskih navodil. V Mahabharati je sto tisoč poglavij, katerih vsebina je ta, skorajda neskončna pestrost in
bogastvo sveta. Tako ni vsiljena le ena sama morala, saj hindujec sprejema in
ceni pluralizem, veličastno mnoštvo bivanjskih vzorcev in drž, sama morala v
ožjem pomenu pa naj bi veljala le za nepridiprave in izprijenke. Prav nasprotno
pa ne pozna hindu nobene strpnosti znotraj določenega konkretnega moralnega
statusa.
Filozofovo pojasnjevanje dharme nimfam in favnom je sklenjeno s pohvalo
sublimne izkustvenosti v morali: vsak stan, vsaka grupacija, celo vsak individuum naj bi udejanjal lastno normo, zanj primerno ali celo idealno držo; trudil naj
bi se za optimalno korektnost nravnosti.
Filozof, ki se je politično opredeljeval za liberalnodemokratično usmeritev, je
tako posredno odklonil moralistični monizem katolicizma, še posebej rigidnega
španskega. Opozoril je na brezbrežnost, na neskončno mnoštvo humanih vrednot in odnosov ter realizacij nravnosti, ki izhajajo iz versko-bivanjskih nazorov
hinduizma.
Seveda avtor nekoliko pristransko interpretira nauk dharme, ko poudarja le
mnogoterost, bogastvo oblik, ki jih povzroča močno diferencirana stratifikacija
znotraj kastnega sistema. Spričo vse mnogoterosti dharm, norm, moral, ne gre
14

J. O. y G., O. C. II, str. 408.
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prezreti druge plati – družbene prisile v smislu pripadnosti določeni kasti glede
na rojstvo. Tako navkljub številnim in raznovrstnim možnostim posameznik ne
more svobodno izbirati med njimi.
Nedvomno obstaja tudi določena zveza med opisano odnošajsko-nazorsko
»predestinirano pluralnostjo« in elitizmom, ki ga je Ortega na svoj način zastopal.15
Drugi esej
O premisleku molka kot izhodišča za globlje spoznanje človeka.
Svojevrsten Ortegin publicistični prispevek, ki sodi v problemski krog sociologije idej, je tudi drugi značilni interkulturni premislek o molčečnosti, velikem
brahmanu.
Esej se začne z anekdoto o tem, da so učenci vprašali modrijana, kaj je veliki
brahman, tj. največja modrost. Modrijan jim je odgovoril z molkom. Največja
modrost je namreč molčanje.16
Pisec pojasnjuje, da je v sanskrtu ta paradoks še bolj izrazit: brahman namreč
pomeni modrost, tudi besedo, izraz in razodetje. To je pomensko zelo blizu
grškemu logosu.17
Avtor opozarja na fenomen ponavljanja besed, idej, vprašanj, odgovorov …
Vsako še tako smiselno besedo, veliko idejo, usodno vprašanje, izzivalen paradoks ipd. ponavljanje spremeni v rutinski čvek, v pogrošno frazo. Tako se resnica
polagoma, a z gotovostjo, spreminja v prazen zvok ali celo v laž. Fraziranje namreč odriva temeljne misli ali pa jih pomensko pači.
Pisec meni, da je molčanje naključna linija, ki označuje mejo, na kateri se
soočata misel in govor. Okoliščina, ali je določeno spoznanje mogoče izraziti
ali ne, nima nikakršne zveze z vrednotenjem same resnice. Ubesedovanje neke
15
16

17

Prim.: Sruk, Vida: Kulturnosociološka in socialnopolitična pojmovanja J. Ortege y Gasseta,
magistrsko delo, FF, Ljubljana 2001, str. 15 id.
Številne zbirke ljudskih modrosti različnih narodov (prim. npr.: Vox populi, Radić, T. (ur.),
MK, Ljubljana 1993) in zborniki aforizmov (prim. npr.: Velika enciklopedija aforizama,
Brodnjak, Vladimir idr. (ur.), Prosvjeta, Zagreb 1978) vsebujejo zmeraj tudi številne misli
o molku kot pozitivnem ali negativnem individualnem, medosebnem ali družbenem fenomenu. Molk je starodaven problem, enako star kot jezik. Molčanje je, tako kot govorjenje,
mogoče psihološko, sociološko, komunikološko in filozofsko interpretirati. Obstajajo poglobljene študije o molku in molčanju, ki vsebujejo spoznanja o tej tematiki na vseh mogočih
področjih – od umetnosti in literature do religije, od prava in politike do morale itd. (prim.
npr.: Stanković, Drago J.: Smisao i besmisao šutnje, Globus, Zagreb 1988).
Glavni pomeni gr. besede logos so: beseda, govor, misel, smisel, razum, nauk, veda, zakon,
načelo, bistvo. V filozofskem diskurzu je ta izraz v antični dobi igral zelo pomembno vlogo:
pri prvih grških filozofih je pomenil misel, izraženo v besedah; pri Heraklitu je pomenil
kozmični um, ki vzgibava, uravnava in meri večno nastajanje dejanskosti; pri stoikih je bil
temeljni pojem v logiki in fiziki; za kristjane je predstavljal Boga oz. drugo božjo osebo,
utelešeno v Jezusu itd. (Prim.: Mišić, A.: Rječnik filozofskih pojmova, Verbum, Split 2000,
str. 158.)
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dognane resnice postavlja pred govorca ali pisca dodatne težave … Ne le da ni
mogoče z besedami opisati Boga; nič lažje ni opisati barve papirja.
Med različnimi zvrstmi molčečnosti je tudi tista, ki je še posebej duhovnokulturno relevantna: ko Indijec umolkne zato, ker je prepričan, da svoje vednosti
ne more izraziti z besedami. To niti ni molk, pač pa smiselna tišina. Molčati
namreč pomeni – ne povedati, kar bi mogli ali znali povedati.
V nadaljevanju eseja tehta pisec moralno in spoznavno problematiko praktične psihološke in antropološke refleksije – predvsem o molčanju oz. zamolčevanju
tega, kar človek doume o sočloveku. Posebej je poudarjen globinsko psihološki
vidik te sporne vednosti: »Cenzura, ki avtomatično odriva našo najbolj intimno
vednost o drugih, preprečuje bogatitev same te vednosti …«18
Če se človek dokoplje do določenega vtisa o svojem bližnjem, bo to spoznanje
le s težavo izrazil – našel zanj ustrezne besede. Ortega piše, da je presenečen,
ko opaža, da je večina ljudi zelo nenatančna pri ocenjevanju svojih znancev in
prijateljev. Človek naj bi se nagibal k temu, da prav o tistih spoznanjih, ki mu
jih daje življenje, zelo pogosto molči.
Ortegin esej je značilno življenjskofilozofsko razglabljanje o kontekstu samospoznavanja in spoznavanja drugih. Od psiholoških in moralno-etičnih, osebnih
ter medosebnih premislekov molka preide Ortega v sklepnem delu eseja k subtilni zamisli, ki ima svojevrstno versko individualno-konfesionalno razsežnost, ki
je tudi dialoška: »… Od naših bližnjih nas ločuje tisto, kar o njih vemo, pa jim
to zamolčimo. In čim več vemo, več molčimo in se brezupno zapiramo v osamo.
Med nami se dvigajo gore molka. Mladi ljudje so si med seboj blizu, ker nimajo
mnenj drugi o drugih. Zbližanje dveh mladostnih prijateljev je pozneje mogoče
le, če pride med njima do pogovora. Ta dialog je predvsem v tem, da vsak izmed
njiju razkrije drugemu vsaj majhen delček skrivnosti, ki jo ve o njem … Meni
se zdi jasno, da je naša vednost določena glede na količino konkretne vednosti,
ki jo nosimo v sebi, v razmerju do količine, ki jo moramo zamolčati. Morali bi
premisliti, zakaj je Bog tako molčeč, zakaj tako dobro varuje svojo skrivnost.
Morda je tako dramatično nem, ker preveč ve o našem notranjem življenju, ker
bi nas uničilo, če bi razkril le eno samo besedo o tem, kar si o nas misli. Približamo se mu lahko le kot prijatelju – v dialogu. Ta pogovor naj bi bil v tem, da
vsak lahko pove sebi samemu nekaj o tem, kar bi mu lahko rekel Bog, ki pa je
to vljudno zamolčal, da bi torej resnico o nas priznali sami sebi. Simbol za to je
konfesija, izpoved, in ne preseneča nas, da so Confesiones sv. Avguština pravzaprav
le opis njegove poti k Bogu …«19
Ortega se vprašuje po novi odnošajski kulturi, po oblikah in možnostih njenega uveljavljanja. Med različnimi možnimi oblikami omeni roman. Morda je

18
19

J. O. y G., O. C. II, str. 628.
Prav tam, str. 632–633.
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človek izumil roman kot govorico, ki naj bi dozorela v šoli umetnosti, da bi nekje
v prihodnje postala prva forma izražanja velikega brahmana.20
Smrt in vstajenje
Ortega se je pogosto ukvarjal z najtežjim filozofskim vprašanjem, s smrtjo.
Smrt je, tako kot življenje, središčna tema vseh tistih filozofskih disciplin in
koncepcij, ki jih označujejo oz. poimenujejo filozofska antropologija, filozofija
življenja in etika oz. filozofija morale.21 Še zlasti pa je smrt pomembna tema
oz. predmet religiološke, versko-filozofske in teološke refleksije. Tu se navezuje
nanjo problematika vstajenja.22
Ortega seveda ni mislec, ki bi ga v prvi vrsti pritegovala religiozna tematika
kot taka in teološki vidiki smrti in vstajenja. Zanimajo ga odnošajsko-nravstveni, idejno-estetski, zgodovinski in psihološki vidiki človekove smrti ter njegove
želje po vstajenju od mrtvih in po nesmrtnosti. Prav likovna umetnost je pogosto
upodabljala in izpovedovala to ključno vsebino religiozne zavesti.
Za vrhunska slikarska umetnostna idejno-estetska sporočila utegne še zlasti
veljati kitajska misel, da slika pove več kot tisoč besed. To še toliko bolj drži za
najbolj občutljive in estetsko izobražene opazovalce slikarstva, kar je Ortega
gotovo bil.
Esej Smrt in vstajenje je izrazit primer mislečevih interdisciplinarnih razglab
ljanj med estetiko in sociologijo umetnosti, psihologijo morale in kulturno-zgodovinsko refleksijo.
Obravnavanje te večplastne tematike začne avtor z značilno izhodiščno idejo
dialoga med posameznikom in njegovim konkretnim okoljem: »Naše celotno
ravnanje, v katero sodi tudi naše mišljenje, se kot vprašanje ali kot odgovor
zmeraj nanaša na tisti delec sveta, ki v danem momentu obstaja za nas. Naše
življenje je dialog, v katerem je posamezni človek eden izmed dveh govorcev:

20

Prav tam, str. 633. – Seveda so roman »izumili« Španci. Ortegina stalna spremljevalca skozi
njegovo ustvarjalno intelektualno in afektivno življenje sta bila Cervantes in njegov junak
Don Kihot.
21
V našem kulturnem prostoru sta bili v zadnjih dveh desetletjih posebej vplivni dve knjigi
francoskih piscev, ki sta vsaka na svoj način razgrnili pred bralce celotno zgodovinsko,
etnološko, kulturnosociološko in filozofskoantropološko problematiko smrti. Gre za deli
L’ home et la mort (Morin, Edgar: Čovek i smrt, BIGZ, Beograd 1981) in Anthropologie de
la mort (Thomas, Luis-Vincent: Antropologija smrti, I–II, Prosveta, Beograd 1980). V času
Orteginega delovanja tovrstnih družboslovnih interdisciplinarnih del še ni bilo, pač pa je to
problemsko domeno v največji meri obvladovala teološka literatura verskih ustanov.
22
Slovenci smo v prvi polovici devetdesetih let dobili zanimivo polidisciplinarno delo, ki
združuje nazore in vednosti teologa, filozofskega antropologa, družboslovca in psihologa;
to je knjiga Antona Trstenjaka Umrješ, da živiš. V njej poglobljeno obravnava tudi vprašanje
smrti in vstajenja (prim.: Trstenjak, A.: Umrješ, da živiš, Mohorjeva družba, Celje 1993, str.
120–124).
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drugi partner je namreč pokrajina, okolje. Ali bi sploh bilo mogoče kdaj razumeti enega brez drugega?«23
Dialoško pojmovanje življenja je sociološko gotovo relevantno. Prvi sobesed
nik (šp. interlocutor) v tem dialogu je konkretni človek, subjekt, ki je lahko bolj
ali manj dejaven, vpliven, ustvarjalen. Drugi partner v dvogovoru je pokrajina
(šp. paisaje) ali pa tisto, kar je v okolju prisotno, navzoče (šp. circunstante); v
začetnem odnosu naj bi pri tem šlo za objekt, pozneje pa za dinamiko objekt-subjekt in subjekt-objekt relacij. Kategorija pokrajina za Ortego še zdaleč ni le zgolj
trpno okolje – pasivno področje človekovega, subjektovega (delavčevega, znanstvenikovega, umetnikovega itd.) delovanja, reagiranja, ustvarjanja, mišljenja,
čustvovanja, verovanja ipd. Pokrajina je v marsičem živo, razgibano, slikovito naravno okolje, lahko je s spominsko vsebino in simboliko nabito kulturnozgodovinsko družbeno okolje, lahko so to duhovne »pokrajine« verovanj, fantazijskih
svetov, utopij idr. Prav gotovo je za poglobljeno umevanje življenjskih problemov,
pojavov in procesov potrebno prisluhniti obema sobesednikoma – upoštevati eno
in drugo stran. Vlogi subjekta in objekta ene in druge plati se menjujeta – glede
na realni potek dinamike, aktivnosti, vsakršnih vplivanj.
Ob tem omenja Ortega primere iz sveta znanosti, iz tedanje biologije: Pierre
Paul Émil Roux, francoski bakteriolog, Hans Driesch, nemški biolog in filozof
vitalizma, Ivan Petrovič Pavlov, ruski fiziolog, utemeljitelj nauka o pogojnem
refleksu, in Jakob Johann von Uexküll, nemški biolog in primerjalni psiholog
– za te in še druge je bilo značilno, da so korigirali metode raziskovanja, ki so
jih uporabljali naravoslovci v 19. stoletju pri opazovanju in analiziranju življenja. To novo naravoslovje ni več iskalo organske enotnosti v izoliranem telesu,
v homogenem, istovetnem okolju, pač pa si je prizadevalo, da bi se dokopalo do
funkcionalne celote, ki jo skupaj tvorita telo in njegovo konkretno okolje.24
Ortega poudarja tudi določen personološki vidik: »Kolikor globlje je dejavnost, ki jo opravljamo, zakoreninjena v naši osebnosti, toliko bolj (izključno) se
nanaša na del sveta, ki je pred nami – in samo nanj. Včasih pri našem ravnanju
občutimo zadržanost, neodločnost, svojevrsten nemir in nemoč. Francoščina to
stanje zelo ustrezno označuje z besedo dépaysé. Postali smo brezdomci, ker smo
izgubili povezanost s svojo pokrajino. Pa vendar negotovost, ki jo občutimo, ni
zunaj nas, pač pa v naši notranjosti. Ker nam je druga polovica našega bitja (šp.
ser) odvzeta, občutimo bolečino amputacije na tisti, ki nam je ostala.«25
Z izrazom dépaysé (sl. odtujen, izgubljen) sugerira Ortega poseben pomen
alienacije, ki se nanaša predvsem na svojevrstno izkoreninjenost in odrinjenost
23
24

25

J. O. y G., O. C. II, str. 149.
Še v času poznega Orteginega ustvarjanja se je metoda funkcionalne analize razširila iz
biologije tudi v družboslovje. »… V družbenih vedah so jo najprej uporabili v socialni antropologiji, ki se ukvarja s proučevanjem relativno stabilnih skupnosti primitivnih ljudstev.
Usmerjena je tako na notranjo adaptacijo, ki se nanaša na usklajenost delov in celote, kakor
tudi na zunanjo adaptacijo, ki pomeni prilagojenost sistema svojemu okolju.« (Kuvačić, Ivan:
Sociologija, ŠK, Zagreb 1979, str. 34).
J. O. y G., O. C. II, str. 149.
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osebe iz njenega okolja. Prejšnji navedek pomensko cilja na določeni radikalizem
(lat. radix »korenina«): dejavnost, ki je koren osebnosti, zagotavlja bivanjsko zakoreninjenost v družbenem okolju. Če so korenine pretrgane, je mogoče govoriti
o nekakšni amputaciji osebnosti, ki je moralno-psihološki izraz za takšno ali
drugačno defektnost socializacijskega procesa; osebnost izgublja svoje značilne
poteze, svojo identiteto.26
V tem kontekstu pisec razglablja o temi vstajenja v baročnem slikarstvu.
Naravno okolje Escoriala z vsem svojim veličastjem; pomladni aprilski dan, praznik vstajenja; oblaki, ki so od nekdaj inspirirali umetnike, da so upodabljali
posmrtno slavo, zmagoslavje vere v večno življenje …
Simbolika neukročenega vetra je še posebej zgovorna. Že predsokratik Anaksimenes, ki je pojmoval zrak kot bit, prapočelo vsega stvarstva, je občudoval
moč vetrov. Menil je, da so tudi bogovi iz zraka, tega lahkega, nevidnega, dinamičnega in neoprijemljivega elementa. »Za človekovo fantazijo ni bil veter po
naključju prispodoba božanskega, čistega duha. V Svetem pismu se Bog približa
kot lahna sapa, in Ariel, angel idej, se najavi s sunkom vetra …«27
Po Ortegi je veter minimum snovnosti in maksimum gibljivosti. Njegovo
bistvo je v premikanju. Nima kake oblike ali telesnosti, pač pa je čista dinamika, antropomorfno izraženo – nemir. Če bi se torej poskušali ontološko in
filozofskoantropološko izraziti, bi uporabili oznake: skoraj nematerialno oz. inteligibilno, ki je predvsem proces, gibanje; psihološko pomeni to – emotivno
vznemirjenje, duševni nemir; spiritualna bit, ki valuje nad trpno, inertno tvarjo
vesolja.
Tako si Ortega pripravi izhodišče za idejno-estetsko interpretacijo El Grecove
umetnine, ki vsebinsko posega v eno poglavitnih območij religiozne zavesti, še
posebej verske nravnosti. »Če hočemo znotraj samostana najti nekaj, kar ustreza
divjemu vetru, moramo vstopiti v kapitelske dvorane in obstati pred sliko sv.
Mavricija, ki jo je ustvaril El Greco. Upodobljeni prizor je eden najbolj razburljivih v izročilu zlate legende. Tebanska legija s 6666 bojevniki ni hotela priznati
poganskih božanstev, zato je cesar ukazal vsakega desetega vojaka ubiti. Ko je
bila sodba izvršena, mladi vratovi prerezani, zrak pa nasičen z ostrim vonjem po
krvi, je Mavricij zbral legionarje okoli sebe in jih nagovoril: »Čestitam vam, ker
ste pripravljeni umreti za krščanstvo. Sledimo našim tovarišem v mučeništvu
– v mučeniško smrt …««.28
Ortega meni, da je to trenutek najgloblje ganjenosti: ti ljudje so čustveno
prevzeti do samega svojega osebnostnega dna. To dno človekove biti je z vidika duhovne teologije »človekova osebna in izkustvena sreda, ki vse zmožnosti
vključuje še v nerazredčenem stanju in ki človekovo bit naravnava dalje k nje26

27
28

Amputacija osebnosti je lahko rezultat enega ali drugega defekta procesa socializacije – bodisi asocialnosti bodisi presocializiranosti. Prim.: Sruk, Vlado: Leksikon morale in etike, EPF,
Maribor 1999, str. 28.
J. O. y G., O. C. II, str. 51.
Prav tam, str. 51.
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nemu prvinskemu Dnu, tj. k absolutni biti«.29 El Grecov versko-estetski motiv
je mogoče opredeliti prav v tem pomenu: ta skupina bojevnikov v težavni mejni
situaciji je povsem potopljena v svojo osebno notranjost – in prav tam, na dnu, se
vsak posameznik sreča s soljudmi, ki so z njim povezani v soočanju z mučeniško
smrtjo. Ortega vidi v njih svojevrstne zarotnike: ti naj bi se nekako zarotili proti
lastnemu življenju, seveda v prepričanju, upanju in veri, da jih čaka vstajenje
iz smrti v večno življenje. Slika bi se po mislečevem mnenju morala imenovati
»vabilo v smrt« ali celo »poziv k smrti«. Pisec opozarja na poseben detajl, ki se
mu zdi pomemben, na gesto Mavricijeve roke. Ta uročljivo drhti, medtem ko
poveljnik prepričuje bojevnike, da je treba sprejeti smrt. Poudarek je na usodnosti trenutka. Usodnost ni neogibno povezana z vero in transcendenco; lahko je
tudi povsem tostranska. Ortega primerja Mavricijevo gesto z Don Juanovo, ko
ta ob svetlobi oljenke v zloglasnem lokalu postavlja svoje življenje na eno samo
karto. Prva upodobitev usodnosti je vzvišena, versko-nravstvena, druga je profana, banalna, hazarderska, kljub temu pa vsebuje vso človeško bivanjsko težo
in tragiko.
Tu se srečujemo z estetskim problemom, ki se zdi umetnostno-mikrosociološko relevanten: na prej opisani sliki vidi gledalec gibe oz. geste upodobljenih
likov, ki jih je uveljavilo zlasti italijansko slikarstvo, in katerih ni prav lahko
razumeti oz. razložiti. Gre za geste in drže, ki jih vsakdanje življenje ne pozna.
Toda, kar ni vsakdanje, ni nujno neresnično: denimo, da gre za pojave heroičnih
drž, za izraze globoke vernosti, za trenutke razsvetljenja ipd. Ortega ugotavlja,
da mi, ki smo bolj ali manj povprečni ljudje, v svojem prav tako povprečnem
vsakdanu težko sprejemamo in doumemo usodnost in vzvišenost likovnih sporočil najvišjih ravni manifestacij človečnosti, še zlasti vsega tistega, kar se dviga
k svetosti.
Mavricijeva situacija je povsem izjemna: dvignil se je na sam bivanjski duhovni vrh tako, da je prevzel vso odgovornost za žrtvovanje lastnega življenja
in življenja svojih tovarišev. Seveda vsakdanja zunanja človeška drža ne more
ustrezati takšni vzvišeni situaciji darovanja.30
Pisec se poglablja v problematiko pokrajine. Vsa človekova ravnanja, dejanja
in geste so reagiranje na to, kar ljudje zaznavamo in nasploh doživljamo; torej
gre za reagiranje na pokrajino v pomenu okolja v vsej njegovi konkretnosti in
kulturni določenosti. Avtor pripominja, da bi bilo zmotno misliti, da Mavricij
vidi pokrajino táko, kot današnji opazovalci slike. Da bi lahko rekonstruirali
svet, kakršnega je motrila njegova duševnost, se moramo prepustiti sugestiji
29
30

Truhlar, Vladimir: Leksikon duhovnosti, Mohorjeva družba, Celje 1974, str. 135.
Pripomniti je treba, da pri tem ne gre za moralno dvomljivo samožrtvovanje fanatika, ki
sovraži življenje in ga pri njegovem vedenju in reagiranju vodijo nekrofilni vzgibi. Sveti Mavricij v nasprotju s kakim fanatikom ljubi in spoštuje življenje, svoje in življenje vseh drugih
ljudi ter drugih živih bitij. Prim.: Fromm, Erich: The Revolutionary Character. V: The Dogma
of Christ and other Essays on Religion, Psychology and Culture, New York and London 1963,
str. 103 id.
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omenjene geste, katere simbolika je odnošajsko-vsebinsko zelo zgovorna.31 Vsekakor je drža sv. Mavricija moralna drža par excellence. Za slikarja tedanje dobe
je bil to vsebinsko idealen motiv, ki je omogočal najvišjo idejno-estetsko stvaritev
in hkrati izjemno odmevnost pri umetnostno osveščeni publiki.
Esej se nadaljuje z nekakšno psihosociološko-nravstveno interpretacijo, ki poizkuša laično, posvetno in konkretno življenjsko utemeljiti ključne moralne pojme. Nit razlage poteka nekako tako: dobro in zlo sta zmeraj dobrota in hudobija
določenega hotenja ali poželenja ljudi. Tako dobro in zlo nista nekaj objektivno
stvarnega, pač pa ju v realnosti predstavljata hotenje ali odpor oz. nasprotovanje
ljudi. Beseda hoteti ne pomeni zmeraj istega. Če človek v vsakdanjem življenju
nekaj hoče in to hotenje tudi nekako udejani, to po piščevem mnenju najpogosteje ni definitivna zadovoljitev oz. potešitev potrebe ali interesa. Zadovoljitev
določene želje običajno vodi k zadovoljevanju neke druge želje itn. To so verige
dejanj volje, ki tako v individualnem kot v kolektivnem kontekstu tvorijo mrežo
našega bivanja. Ta vrsta hotenja, ki je smotrno usmerjano s konkretnimi cilji oz.
zadovoljitvami, predstavlja v človekovi psihofizični notranjosti nekakšno »blagovno borzo« (šp. casa de contratación).32
Ortega se vprašuje, v koliki meri lahko takšno hotenje, pri katerem stremimo po določeni stvari zavoljo neke druge, povsem konkretne reči, primerjamo
s tistim hotenjem, pri katerem brez kakršnega koli neposrednega utilitarnega
smotra stremimo po določeni vrednoti zaradi nje same? Morda bi bilo na to
vprašanje mogoče odgovoriti tako: hotenje, ki spodbuja zadovoljevanje primarnih naravnih in socialnih potreb, je odločilno za ohranjanje življenja; hotenje, ki
spodbuja zadovoljevanje višjih, sekundarnih človeških potreb, udejanja vrednote
posameznikove in družbene kulture, ki pomeni napredovanje in razvoj človeštva,
premagovanje regresivnih in degenerativnih teženj, kriz in blokad.
Opisano smotrno hotenje, ki se manifestira v verižnih povezavah dejanj volje,
imenuje avtor hotenje angleškega kova, barantaško hotenje. Ugotavlja, da so
prav Angleži koristnost povzdignili na nivo poglavitnega etičnega načela. Prav
to hotenje vse stvari, zadeve, dejanja naniza v neskončno življenjsko verigo, v
kateri je vsak člen le izhodišče in sredstvo za dosego naslednjega člena, zaradi
česar ima le relativno vrednost, pač glede na svoje mesto v verigi. Hotenjska
drža in prizadevanje, ki se omejuje na željo po stvareh kot sredstvu za doseganje
določenih ciljev, ima povsem ekonomski pomen.33
31

32

33

Glej: J. O. y G., O. C. II, str. 152. – Svojo razlago podpre pisec še s primerom Gioconde oz.
njenega skrivnostnega nasmeška. Le kaj je morala ta ženska videti (občutiti, misliti ali si
predstavljati), da se je tako nasmehnila?
J. O. y G., O. C. II, str. 152. – Ta »tržna ali blagovna borza« je zelo značilna za Ortegino
metaforično izražanje. Pisec s tem izrazom povsem namerno aludira na nekakšno intimno
»ekonomsko« sfero individua.
O.yG., O.C. II, str. 152–153. – Ortegina posplošujoča publicistična manira, da pripiše določene parcialne vedenjske vzorce in družbenonazorske karakteristike kar celim narodom,
seveda ni pozitivna lastnost njegovega družboslovnega diskurza. Če je v angleški moralni
filozofiji prevladal utilitarizem in če so se angleški gospodarstveniki, še zlasti trgovci, uvelja-
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Drugače pa je, če gre za mišljenje, ki je očiščeno te utilitarnosti: stvar oz.
zadeva je izločena iz omenjene verige in dobi tako svoj lasten definitivni pomen.
Nravstveno hotenje napravi iz določene stvari oz. zadeve samonamen in končni
smoter, zadnjo mejo življenja: mnoštvo egoističnih zahtev in zahtevic, katere je
treba kar naprej upoštevati in zadovoljevati, ni več prevladujoča preokupacija človekove psihike. Situacija barantanja se umika drugačnim vedenjskim vzorcem.
Aktivira se globlja osebnostna plast. Pride do svojevrstne osebnostne koncentracije: raztresene, raznosmerne silnice se povežejo, vzpostavlja se (sicer dokaj redko)
stanje enotnosti osebe v sami sebi, stanje stabilne identitete.
Seveda je pomemben tudi odnos osebe do drugega človeka – do objekta osebinega interesa, simpatije, odgovornosti. Pisec posebej poudari povezovanje oz.
združevanje z objektom ljubezni – brez omejitev, zadržkov in bojazni. Avtor prav
zato, ker nima v mislih kakega vsakdanjega medčloveškega odnosa, še toliko bolj
vztraja, da predmet ljubezni zahteva dokončnost – zvestobo, ki je uresničljiva le na
temelju omenjene čvrste identitete in z odgovornostjo neokrnjene simpatije.
Ortega tako utemeljuje razlago El Grecove slike: sv. Mavricij je na ta način
vzel v roke svoje življenje in življenje legionarjev. Vsa ta dragocena življenja je
odločno zavrgel. To njegovo ravnanje je bilo edini izhod. Obdržati življenje v
takšni situaciji pomeni, da je nepreklicno izgubljeno. Da bi ostal zvest sebi, se je
moral izročiti smrti. Prav v tej volji do smrti pa je vsebovana težnja po vstajenju,
to je seveda spet volja do življenja. Tako se sveti Mavricij s svojo človeško odgovornostjo uresničuje v ljubezni do boga. Ta je za umetnika – in za njegovega
interpreta – princip duhovne kulture: »… odrekanje lastnemu življenju pomeni
največjo potrditev osebnosti, pomeni obrat od periferije k duhovnemu središču«.34 Za Ortego je duhovno središče seveda še vse kaj drugega kot vsakdanja
pobožnost oz. cerkvena verska praksa.
Avtor v nadaljevanju zapiše, da večina ljudi hotenje pozna le v ekonomskem
pomenu te besede. Ironično piše o drsenju od stvari do stvari … Misli seveda na
reifikacijo, na odtujevanje v pomenu prevlade stvari, predmetov nad človeškim
življenjem, mrtve narave nad živo. Pri tem opozori na pomen poguma, bivanjske hrabrosti, ki je nekaj povsem drugega od običajnega pomena »korajže« za
kako posamezno, naključno, bolj ali manj tvegano dejanje. Ko posameznik
tako rekoč zdrsne od ene reči k drugi, od enega opravka k drugemu, ne more
doseči zbranosti in poguma za to, da bi od nečesa v tem slučajnostnem življenj-

34

vili bolj kot kaki drugi, to še ne more biti razlog, da Angleže nasploh razglasi za utilitariste
in barantače. Tovrstne stereotipe je potrebno kritično interpretirati, določene, zanje značilne
pojave čim bolj natančno opisati in ugotoviti njihov stvarni obseg.
J. O. y G., O. C. II, str. 153. – Umetniki ustvarjajo v drugačnih družbenih razmerah in
drugačnih nazorskih konstelacijah tudi nonteistične, posvetne tovrstne osmislitve herojskih žrtvovanj. Dober primer za to je Napis na sarkofagu narodnih herojev: Domovina je
ena / nam vsem dodeljena / in eno življenje / in ena smrt. // Svobodi predani / za borbo smo
zbrani, / in kaj je življenje? / in kaj je smrt? // Bodočnost je vera! / Kdor zanjo umira, / se
vzdigne v življenje, / ko pade v smrt. (Župančič, Oton: Izbrane pesmi, SKZ, Ljubljana 1950,
str. 265–266.) Vrhovna vrednota, ki osmišlja smrt junakov, je v tem primeru vera v svobodno
prihodnost domovine. To je družbeni utopični ideal, historična transcendenca.
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skem poteku zahteval, da postane dokončno v pomenu nedvomne vrednote.
Ortega ima v mislih vrednoto, ki odločilno določa vsebino in okvir nravstvene
bivanjske orientacije osebe, kar je seveda relevantno tudi za versko, duhovno
življenje.
Pri tem avtor opozarja, da pri ljudeh obstaja poleg mišljenjske, intelektualne nadarjenosti tudi obdarjenost z voljo. Ta voluntativna razsežnost človekove
osebe je pomembna za njeno celotno vsakdanje življenje in početje, še posebej
pa za intelektualno, nravstveno, versko in nasploh duševno ter duhovno sfero
človeškega življenja.
Po Ortegi so le redki ljudje sposobni, da nad različnimi »družbenimi nujnostmi«, tj. nad mehanizmi socialnega determinizma, uveljavijo svojo »čisto
osebno voljo«, tj. osebnostno avtonomijo. Težnje in pobude posameznikov, tudi
najsposobnejših, najbolj inteligentnih, z najbolj izrazito voljo, so pogosto udejanjene bolj ali manj približno, torej z določenimi odstopanji od prvotnih zamisli.
Obseg hotenja, tj. voljni potencial, je za človeka gotovo pomemben: če si človek s
celotnim svojim bitjem za nekaj prizadeva – brez zadržkov, omejitev in bojazni –,
tedaj izpolnjuje zapoved zvestobe do sebe samega, udejanja svojo dolžnost. Avtor
misli, da prav tu tiči ključ avtentične človečnosti in nravne družbenosti: »Družba, v kateri bi lahko vsak posameznik bil zvest samemu sebi, bi bila popolna
družba. In če za koga pravimo, da je cel mož, ali ne pomeni to, da je čisto on sam,
ne pa nekakšna zmes kompromisov, kapric in prilagajanj drugim, tradiciji ter
predsodkom? V tem pomenu se mi zdi Don Juan simbol najvišje morale …«35
Don Juan, ta popularni španski literarni junak, je lahko izredno zanimiva tema idejno-estetskih in moralnosocioloških premislekov. Ortega opozarja
v svojem eseju na njegovo neskončno teženje k nedosegljivemu smotru: hoče
namreč izčrpati svoj izredni potencial ljubezni, toda priložnosti za to popolno
razrešitev ne more realizirati. Pisec označuje njegovo mišljenje kot skeptično,
njegovo čustvovanje pa kot heroično. Prav ta poglavitna značilnost njegovega
duševnega življenja naj bi ustvarjala v njem tisto izredno napetost, ki ga žene
iz ene avanture v drugo. Toda prav nobena ljubezenska pustolovščina, nobena
priložnost, se mu ne zdi kakor koli izjemna in posebej vznemirljiva. Vse so enake
v svoji nepomembnosti. Veliki avanturist postaja vse bolj žrtev rutinerstva in iz
njega izhajajočega dolgočasja. Kriza brezciljnega heroizma, ki ga poganjajo afekti
in strasti, pripelje Don Juana do tega, da namesto takšnega razpleta svoje stiske,
v kateri bi igrale glavno vlogo volja, morala in odgovornost, izbere naključno,
hazardersko varianto razrešitve – vse postavi na eno karto. Avtor meni, da bi se
motili, če bi a priori pripisali Don Juanu ničev, frivolni značaj. Njegova tragika
je v tem, da je junak brez smotra. Heroična drža brez ustrezno osmišljene dejavne
nravstvene življenjske orientacije pa se via facti spreminja v pozo, v nepristno,
dvomljivo bivanjsko držo.36
35
36

J. O. y G., O. C. II, str. 153–154.
Don Juan je za kulturno zgodovino arhetip človeka evropskega zahoda. Je zapeljivec, ki ga
poganja nenehna nemirna sla radikalnega hedonizma. Pripravljen je prekršiti človeške in
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***
Ko sklene esej, Ortega opozori na svoje povsem določeno zanimanje za poseben vidik duhovnosti – za temo smrti in vstajenja, ki ju je El Greco slikal vse
svoje življenje. Trpno bivanje ljudi, njihova vsakdanjost ga ni privlačila. Slikal je
osebe, katerih duše so žarele, da bi dogorele, se iztrošile: ta metafora zadeva tako
sv. Mavricija kot Don Juana.
Ortega obudi spomin na svoj obisk v pariškem ateljeju španskega slikarja
Ignacija Zuloage. V njem je na steni visela tudi reprodukcija spodnjega dela El
Grecove Apokalipse. Ortega meni, da gre pri tej podobi za zadnje videnje tvari
skozi duh, ki se je iztrošil tako, da je izgorel … V ospredju na levi strani sv.
Janez dviga roko, da bi izrazil grozo ali morda prošnjo. Mogoče deviški starec
roti samega Boga … Za njim, pod oblaki, ki sugerirajo bojevanje elementarnih
sil med nebom in zemljo, so gola goreča telesa, ki se umikajo, da bi se izničila
v eterični, že na pol poduhovljeni drami neba … Avtor zapiše, da je Apokalipsa
tipična podoba, pred katero je mogoče začutiti, v čem je tako preprosta, pa vendar zahtevna naloga slikarstva: pripraviti košček materije, da zažari … Morda
bi bilo mogoče to prispodobo dodatno pojasniti s primerjavo: če je mogoče
pasivno materijo pripraviti, da zažari, je bržkone mogoče kaj podobnega storiti
tudi s človekovo duševnostjo. Tako in še bolj zažari duh – v mučeniški smrti in
v odrešitvi vstajenja.37
***
Štirje eseji so le majhen del tovrstne publicistične dejavnosti Ortege, ki je
kulturnosociološko, socialnopsihološko, etično in idejno-estetsko relevantna.
Duhovna kultura je še posebej pomembno področje človekovega in družbenega
življenja. Ortega se je desetletja ukvarjal z mnogimi vidiki te problematike, pri
čemer mu je pomagalo zlasti poglobljeno znanje zgodovine in široka razgledanost v vseh domenah oblik individualne in družbene zavesti. Pisec se je vsake
posebne teme loteval na specifičen, njej ustrezen način, z najrazličnejšimi po-

37

božje zakone, da bi dosegel svoj cilj pri objektu svojega trenutnega poželenja. Umetelnosti
njegovega zapeljevanja podležejo vse ženske, nobena pa ga ne more zadržati. Don Juana
primerjajo s Faustom: sta različna simbolna lika evropskega človeka. Don Juan predstavlja
radoživost in senzualnost južnjaškega Romana, ki se je uprl veljavnemu moralnemu redu.
Faust je druga plat evropskega človeka. Pooseblja severnjakovo razglabljajočo mišljenjsko
brezmejnost in idealistično stremljenje po neskončnosti. – Don Juanov lik izvira iz ljudskega izročila. V gledališki igri ga je prvi predstavil Španec Tirso de Molina (El burlador de
Sevilla, 1630). Njegovega Don Juana potegne za seboj v pekel duša človeka, čigar smrt je
zapeljivec zagrešil s svojo lahkomiselnostjo in razuzdanostjo … Potem so si sledile številne
upodobitve tega literarnega junaka – od Moliera do lorda Byrona, od E. T. A. Hoffmanna
do Maxa Frischa … Podoba Don Juana je v zavesti Evropejca v glavnem takšna, kot jo je
opisal Molière: pohotnež, ki zna prefinjeno in duhovito izživljati svojo strast; eleganten,
vendar nepristen, zlagan ljubimec, ki obvlada pretvarjanje in sprenevedanje; hladnokrvni
načrtovalec ljubezenskih avantur, ki pri tem misli le na zadovoljitev svoje sprevržene potrebe
po uveljavljanju – da namreč lahko osvoji vsako žensko.
Prim.: J. O. y G., O. C. II, str. 154.
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lidisciplinarnimi kombinacijami. Najbrž prav zato ni zapadel v metodično ali
vsebinsko šablonizacijo.
Ti Ortegini spisi sodijo tudi k temeljem poskusa oblikovanja lastne sociološke
teorije v delu Človek in ljudje. Aktualnost posameznih esejev in idej, ki so v njih
bodisi le nakazane bodisi širše razvite, je bržkone večja od samega nedokončanega projekta sociologije. Ortega je torej prepričljivejši in uspešnejši v konkretnih
analizah in interpretacijah kot v razvijanju obče družboslovne teorije; to velja
tudi za zahtevno tematiko, ki sodi v okvir sociologije idej.
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ESSAYISTISCH-PSYCHOSOZIOLOGISCHE ERÖRTERUNGEN
GEISTIGER KULTUR BEI JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Zusammenfassung
Wenn Ortega in zahlreichen Essays verschiedene Phänomene geistiger Kultur, religionsphilosophische und sozialethische Ideen aus dem europäischen oder einem anderen kulturellen Raum
zeichnet, sowie Werke der bildenden Kunst interpretiert u. ä., vergisst er nie auf die Inbetrachtnahme des gesellschaftlich-historischen Kontexts dieser Botschaften und Überlieferungen. Immer sind einerseits die geschichtliche Sinngebung und andererseits eine konkrete humanistische
Daseinsreflexion vorhanden. Die hier interpretierten Essays, welche kultursoziologisch, ethisch
und ideenästhetisch relevant sind, bilden nur einen geringen Teil von Ortegas publizistischer
Tätigkeit.
Da der Philosoph sehr belesen war, verfügte er über ein breitgefächertes Allgemeinwissen, das
ihm das Erforschen des individuellen Bewusstseins, wie auch des Gesellschaftsbewusstseins
erschloss. Jedes Thema geht er auf eine spezifische, ihm eigene Art und Weise, für welche multidisziplinäre Interpretationskombinationen kennzeichnend sind, an. Deswegen verfiel er nie
in eine methodische oder inhaltliche Schablonisierung. Konkrete Analysen und Erläuterungen
Ortegas als Publizisten sind ein scharf durchdachtes Material und eine Grundlage für seine
späteren sozialwissenschaftlichen Ausführungen. Somit gehören die hier erwähnten, wie auch
viele weitere Reflexionen über Geistigkeit, zu den grundlegenden Ausgangspunkten Ortegas
späterer Bestrebungen bezüglich der Schaffung einer eigenständigen soziologischen Theorie im
Projekt Der Mensch und die Leute (El hombre y la gente, ersch. 1957).
Im Essay Gott in Sicht (Dios a la vista, 1926) befasst sich Ortega mit einem interessanten Problem aus der Domäne der Ideensoziologie: der Thematik Gottes, des Göttlichen und Heiligen.
Er ist der Meinung, man solle sie nicht nur religiös im Sinne der Theologie auffassen. Der
Denker weist auf verschiedene Formen religiöser Emotivität und Imagination hin: von den
explizit sakralen bis zu den ganz profanen. Er schreibt: »Ohne dass wir den Religionen etwas
abmarkten wollen, ist es angebracht, sich gegen die Beschlagnahmung Gottes, die sie betreiben,
aufzulehnen. Andererseits ist die Tatsache nicht weiter verwunderlich. Da die übrigen Zweige
kultureller Tätigkeit das Thema des Göttlichen haben fallen lassen, ist die Religion die einzige,
die sich weiter mit ihm befasst, so dass allgemein in Vergessenheit geraten konnte, dass Gott
auch eine profane Angelegenheit ist.« (Ortega y Gasset, O.C. II, 1993, 493)
Der Standpunkt Ortegas ist in vielerlei Hinsicht interessant. Der Denker stellt fest, dass Religion eine Vielzahl an Verhaltensmustern und Werten hervorbringt, welche den Menschen zu
höheren geistigen Realitäten lenken; daneben besteht aber noch eine andere Seite, die nicht in
den engen Rahmen von Religiosität passt, sicherlich jedoch in die nahezu unendliche Domäne
des Geistigen.
Ortega gebraucht das Gleichnis der immerzu kreisenden, sich nähernden und wieder entfernenden Gestirne. »Etwas ähnliches geschähe auf den Bahnen der Geschichte und der geistigen
Kultur mit dem menschlichen Geiste in seiner Beziehung zu Gott: die historischen Epochen
des »odium Dei« in denen das Bild Gottes weicht, fast verschwindet, sich verdunkelt, werden
gefolgt von jenen, in denen das Prinzip des Göttlichen sich wieder in aller Stärke und Überzeugungskraft durchsetzt.« (Sruk, 2005, 48)
Es erstaunt, dass Ortega in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die Überzeugung
vertritt, dass die Zeit der Durchsetzung Gottes – insbesondere im bereits erwähnten säkularen
Sinne (des »Laiengottes«), angebrochen ist. Der Denker widersetzt sich Nietzsches nihilistischer
These, dass Gott tot sei. Seine Metapher von Gott in Sicht stützt er mit kritischen theoretischen
gnoseologischen und sozialpsychologischen Reflexionen über Agnostizismus, Gnostizismus und
eine zukünftige »große Wissenschaft von Gott« (Ortega y Gasset, O.C. II, 496). Ortega kriti-

Vida Sruk, Esejistično psihosociološko obravnavanje duhovne kulture pri Joséju Ortegi … 165

siert den Agnostizismus, dessen geistige Landschaft nur das unmittelbar Vorhandene beinhaltet,
jedoch keinen Hintergrund und kein Fundament habe, weswegen er wie eine »schwimmende
Insel« sei, »die einem unbekannten Element zutreibt« (Ortega y Gasset, O.C. II, 1993, 496).
Ebenso lehnt der Philosoph gnostische Anschauungen, welche nicht an der präsenten, sondern
nur an der »anderen« Welt interessiert sind, ab, denn sie seien ihrem Wesen nach eine Art
spekulativer metaphysischer Eskapismus. Der Denker versucht dieses Dilemma durch eine
Art verbindende perspektivistische Synthese zwischen dem Unmittelbar-Erfahrbaren und dem
Transzendental-Spekulativen zu lösen.
Gott in Sicht soll als universelles Telos im geistigen Leben die Mehrheit mit den Minderheiten,
die autochthone europäische Bevölkerung mit der zugewanderten u. ä. verbinden, ist also das
Prinzip realer existentieller Humanität und Geistigkeit. Ortegas ganzes Denken ist hier seinem
Europäertum verbunden, aber auch einem mäßigen Kosmopolitismus. Die Ausrichtung zu
»Gott am Horizont«, welcher ein eigenartiger Ausdruck von offener, toleranter, dialogisch
orientierter, das heißt par excellence humanistisch konzipierter Geistigkeit, die außerhalb bestehender religiöser Gemeinschaften permanent entsteht und sich durchsetzt, ist, sollte die Gläubigen verschiedener europäischer und nichteuropäischer Konfessionen, wie auch Angehörigen
nichtreligiöser Weltanschauungen, sowie »Gläubigen« von Philosophien und Wissenschaften
einen. Die geistige Anschauung überwindet und überschreitet Botschaften, Unterschiede und
Konflikte konkreter institutioneller religiöser Konzeptionen und öffnet neue Möglichkeiten
für religiöse Emotivität und geistige Imagination.
Im Essay Gespräch beim Golf oder über die Idee des Dharma (Conversación en el golf o la idea
del dharma, 1925) interpretiert Ortega existenziell-empirisch eine der spezifisch indischen
religiös-ethischen Ideen, die nicht nur für das indische Leben gültig und wichtig ist, sondern
eine universelle moralische Bedeutung hat. Jeder Mensch sollte im Hinblick auf seinen Beruf
und seine Berufung bzw. Lebensaufgabe seinem Dharma gehorchen. Die Moral ist kein System
von Geboten und Verboten, das für alle Menschen gleich wäre. Ein solches ethisches System
wäre abstraktionistisch, monistisch, dogmatisch. Jedes Individuum sollte sein Leben leben und
seine Berufung erfüllen. Das Leben ist vielfältig und abwechslungsreich: es kann nicht durch
Normen und Vorsätze nur einer ethischen Theorie erschöpft werden. So ist im Hinduismus
genug Platz für alle religiös-sittlichen Ideen und Positionen. Jedes Individuum entfaltet sich
innerhalb seines besonderen Dharmas. Der mäßige Liberale Ortega drückt mit seiner Interpretation dieser Thematik indirekt seine Ablehnung des ethischen Monismus und somit auch
des Exklusivismus des rigiden spanischen Klerikalismus aus.
Im Essay Schweigen, das große Brahman (El silencio, gran brahmán, 1930) entwickelt Ortega
eine interessante interkulturelle Reflexion über das Schweigen, die ins Themenfeld der Ideensoziologie einzuordnen ist. Das Schweigen als höchste Weisheit, das große Brahman, ist
für ihn der Ausgangspunkt für ein tieferes Verstehen des Menschen. Ob ein weiser Gedanke
ausgesprochen oder verschwiegen wird, sagt allerdings nichts über den Wahrheitsgehalt des Gedachten als solchen aus… Die Unaussprechbarkeit ist eine zufällige Linie, welche die Grenzen
des Zusammenfalls von Gedanke und Sprache bezeichnet. Wenn Inder schweigt, überzeugt,
dass sein Wissen sich nicht mit Worten ausdrücken lässt, ist das eigentlich ein sinnvolles,
beredetes Schweigen. Ortega geht von der psychologischen, personologischen und ethischen
Interpretation endlich zu einer eigenwilligen dialogisch-konfessionellen Sinngebung über, deren symbolisches Beispiel in der geistig-kulturellen Geschichte Europas er in den Confessiones
des heiligen Augustinus, in denen dieser seinen Weg zu Gott beschreibt, zu finden glaubt.
Jeder könne sich selbst einen Teil dessen sagen, was Gott ihm sagen würde. Nur vermittels
einer »Aussprache« könne es zu einer Annäherung kommen, so zwischen Menschen, als auch
zwischen dem Individuum und seinem Schöpfer.
Das Essay Tod und Auferstehung (Muerte y resurrección, 1917) ist vielleicht die bedeutendste
Auseinandersetzung Ortegas mit der Thematik der Geistigkeit, ist doch der Tod eines der
zentralen Probleme der sozialen und philosophischen Anthropologie einer-, aber auch der
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• razprave – studies

religionswissenschaftlichen und theologischen Reflexion, welche auch das geistige Phänomen
der Auferstehung zum Objekt hat, andererseits. Den Denker interessiert nicht nur die engere
religiöse Problematik; vor allem beschäftigen ihn ethische, ideenästhetische und kunstsoziologische Aspekte des Todes, sowie das Streben des Menschen nach Auferstehung, Unsterblichkeit
und Erlösung. Ortega stellt sich uns hier als feinfühliger und ästhetisch geschulter Beobachter
von Malerei und Dichtung, als aufmerksamer Interpret von Mehrschichtigkeit des Kunstwerks,
vor. In der dialogischen Auffassung von Leben, aber auch in seiner Abbildung im Kunstwerk, ist
der eine der Gesprächspartner das menschliche Einzelwesen und der andere Sprecher die Landschaft, die Umwelt, die Situation, der soziale Raum. Ortega sinniert subtil und tiefgründig über
El Grecos Bild des Märtyrertodes des heiligen Mauritius und seiner Legionäre, die bereit sind
für ihren Glauben ihr Leben zu opfern. Der Philosoph setzt der bildlichen Darstellung dieses
religiös-sittlichen Heroismus ein ganz anderes Riskieren gegenüber, jenes des hasardierenden
Helden Don Juan, der sein Leben auf eine Karte setzt. Diese Tat scheint im Vergleich zu jener
des Märtyrers banal, jedoch sind beide Gestalten einer kompromisslosen persönlichen Ethik
verpflichtet, den beiden Handlungen liegt die absolute Treue sich selbst gegenüber zugrunde.
Ortega ist fasziniert von El Grecos Gestaltungen von Tod und Auferstehung: die passive Lebensform sei ihm unfassbar, die Menschen seiner Bilder hätten phosphoreszierende Seelen, welche
bereit seien in einer letzten lodernden Glut zu vergehen, wie auch im Gemälde »Apokalypse«.
Die Aufgabe der Malerei sei »ein Stück Materie zum Glühen zu bringen.« (Ortega y Gasset,
O.C. II, 1993, 154)
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ko n g r e si in simp o z i ji –
congresses and symposia

35. mednarodni
kulturnozgodovinski
simpozij Modinci
(Bad Radkersburg, 5.–8. julij 2005)

V avstrijski Gornji Radgoni je od v začetku julija potekalo 35. mednarodno
kulturno zgodovinsko srečanje Modinci, s podnaslovom Führungsschichten im
pannonischen Raum im 18. und 19. Jahrhundert.
Pred slovesnim začetkom smo si udeleženci lahko v tamkajšnjem mestnem
muzeju ogledali razstavo Grenzen überwinden. Simpozij je odprl nekdanji direktor Deželnega arhiva (Steiermarkisches Landesarhiv) Gerhard Pferschy, ki je
v uvodnem predavanju predstavil zgodovinski razvoj tega področja, tesno povezanega s slovensko Gornjo Radgono.
Deževno vreme nam je po končanem uvodu preprečilo ogled mesta, smo
pa ta del programa nadoknadili zadnji dan simpozija. Zvečer je bil predviden
slavnostni sprejem pri štajerskem deželnem glavarju, ki se ga je udeležil tudi
predstavnik Avstrijskega veleposlaništva v Sloveniji. Gospa Waltrud Klasnic je
bila zadržana, zato nas je sprejel tamkajšnji župan in nam zaželel uspešno delo.
V naslednjih dneh so se zvrstili zanimiva predavanja in še bolj zanimive diskusije. Naj izpostavim samo uvodno predavanje gospoda Petra Wiesfleckerja,
in sicer z naslovom Alter und neuer Adel in Innerösterreich. Predavatelj, ki tudi
sicer velja za enega najboljših strokovnjakov srednjeveškega plemstva Avstrije,
nam je v kratkem, a izredno zanimivem predavanju predstavil nekatere plemiške
družine Notranje Avstrije.
Mednarodni simpozij Modinci je bogatila pestrost predavateljev iz Sedmograške, Hrvaške in Madžarske. Žal, predstavnikov iz Slovenije, ki je sicer sodelovala
pri ustanovitvi tega tradicionalnega srečanja, ni bilo, kar so z obžalovanjem
ugotavljali vsi udeleženci. Razlogov za našo odsotnost ne bom omenjala, skupaj
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z drugimi člani organizacijskega odbora pa upam, da bosta stroka in dobra volja
našli pot iz slepe ulice. Od tovrstnih srečanj imamo lahko koristi vsi, udeleženci
s poslušanjem zares kakovostnih referatov, pa tudi mladi zgodovinarji, ki jim
organizacijski odbor nudi finančno podporo pri nadaljnji raziskovalni dejavnosti.
V dobrih dveh dneh so referenti s kakovostnimi predavanji poslušalcem živo
naslikali čas pred sto in več leti. To je bil razgiban čas po revoluciji leta 1848,
ki je bil tudi čas idejnega napredka in hitrega tehnološkega razvoja v Evropi, s
poudarkom na Donavskem prostoru.
János J. Varga nam je predstavil reformne načrte plemstva za ohranitev elit
po turškem obdobju; János Poór se je ukvarjal s političnimi elitami v zahodni
Madžarski na prelomu iz 18. v 19. stoletje. Na podlagi protokolov madžarskega
parlamenta je avtor statistično analiziral njegovo delovanje in uspešnost. Zahodno madžarsko področje je bilo zanimivo tudi za Johanna Seedocha. V ospredju
njegovega prispevka je bila regionalna in komunalna ureditev v komitate pred
letom 1848 in po njem.
Gospodarske elite v 18. in 19. stoletju na Štajerskem so zanimale Roberta
Hausmanna, še posebej razmere na gospodarskem področju, razvoj po letih
1848 in 1873. Iz sosednje Hrvaške je imela odmeven referat z naslovom Die
bürgerliche Eliten Kroatiens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Iskra Iveljić. Avtorica je izpostavila ideološke in politične poglede, socialna razmerja in
kulturne dosežke meščanske elite v drugi polovici 19. stoletja, ki je po večini
stremela k liberalnim idejam in modernizaciji.
Poleg predavanj so se udeleženci simpozija udeležili ekskurzije v bližnji Vulkanland. Ogledali smo si grad Halbenrain, manjši dvorec, ki je preurejen v nekakšno vrsto gostinske poklicne šole. V ospredju izobraževanja je praktično usposabljanje, zato imajo dijaki na voljo veliko kuhinjo, kjer sami pripravljajo obroke,
tudi za učitelje. V kleti se učijo pekarske obrti. V bližnjem vrtu in sadovnjaku, ki
sta v popolni oskrbi dijakov, se učijo pridelave in shranjevanja pridelkov. Dijaki
iz daljne okolice lahko v dvorcu tudi bivajo. V ta namen so v zadnjem, drugem
nadstropju urejene sobe za dijake.
Pot nas je peljala v času vulkanskega delovanja izoblikovano gričevnato pokrajino in v manjši kraj Straden. Z vzpetine smo ob lepem vremenu resnično
uživali v prečudovitem razgledu na širšo okolico, pri čemer smo med drugim
lahko opazovali slovenski Boč in Pohorje. Še en dokaz, da politične meje niso
nepremagljiva ovira, ki bi ločevala in razdeljevala. Skupni cilj, velja za vse udeležence simpozija v avstrijski Gornji Radgoni, je bil močnejši in trdnejši.
Po zaključnem govoru gospoda Gerharda Pferschyja in po ogledu mesta, smo
se vsi udeleženci še zadnjič zbrali na vrtu županovega urada, kjer smo nazdravili
slovesnemu zaključku in začetku 36. srečanja, ki ga naslednje leto 2006 organizira Mogersdorf.
Mojca M. Peternel
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Edgar Hösch, Karl Nehring, Holm
Sundhausen (izd.): Lexikon zur
Geschichte Südosteuropas, Böhlau Verlag, Wien Köln,
Weimar 2004, 770 str.
Potem ko je v letih 1974–1981 v štirih
zvezkih izšel Biographisches Lexikon
zur Geschichte Südosteuropas, se je kazala potreba tudi po izidu podobnega
leksikona, ki bi obravnaval pojme za to
področje. Omenim naj, da bi bilo po četrt stoletja koristno in potrebno biografski leksikon izdati v dopolnjeni izdaji
ali pa vsaj z novimi in popravljenimi
biografskimi podatki, saj je prav v jugovzhodni Evropi po letu 1990 prišlo do
zelo velikih sprememb. Izdajatelji, to pa
pomeni tudi glavni redaktorji leksikona
za zgodovino Jugovzhodne Evrope, so
trije pomembni zgodovinarji in poznavalci zgodovine tega prostora: Edgar
Hösch je avtor zgodovine balkanskih
dežel, ki je izšla že v več dopolnjenih
izdajah; Holm Sundhausen je napisal
eno najboljših zgodovin Jugoslavije za
obdobje 1918–1980, pa tudi zelo obsežno delo o srbskih bankah in financah;
Karl Nehring pa je bil redaktor tudi pri
biografskem leksikonu jugovzhodne
Evrope.
Lexikon zur Geschichte Südosteuropas na skoraj osemsto straneh obsega
544 gesel, ki so jih pisali avtorji iz več
dežel, pretežno sicer nemško govorečih.
Vseh avtorjev je kar 62. Največ jih je iz

Nemčije, poleg tega pa še sedem iz Avstrije (štirje z Dunaja, dva iz Gradca in
eden iz Celovca), dva iz Madžarske (oba
iz Budimpešte), po eden pa iz ZDA (Los
Angeles), Švice (Basel) in Bolgarije (Sofija). Gesla obravnavajo čas od zgodnjega srednjega veka do danes in prostor
oz. državne sklope od Bizanca do novoveškega habsburškega in osmanskega
cesarstva ter današnjih držav Albanije,
Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Grčije, Hrvaške, Makedonije, Moldavije,
Romunije, Srbije in Črne gore, Slovaške, Slovenije, Madžarske in Cipra.
Zakaj so redaktorji pritegnili relativno
malo nenemških avtorjev, v uvodu niso zapisali. Morda je bil vzrok časovni
pritisk, morda je manjkalo denarja. Res
je sicer, da bi bil leksikon s pritegnitvijo
še drugih lahko boljši, ni pa nujno, in
očitek, da je leksikon zato morda slabši,
se zdi neutemeljen.
Gesla so napisana na leksikografski
način, kratko, stvarno, čim bolj informativno, pri vsakem je navedena najbolj temeljna literatura. Gesla govorijo
o narodih, državah, mestih, dinastijah,
o okolju, političnih in cerkvenih inštitucijah, političnih in drugih gibanjih
(v kulturi, šolstvu) na področju, kjer
danes živi okrog 100 milijonov ljudi v
13 državah in z evropskim delom Turčije povrhu. Literatura pri vsakem geslu omogoča še podrobnejši uvid v še
bolj poglobljeno proučevanje. Vsekakor
lahko rečemo, da gre za več kot soliden
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priročnik za precej široko publiko, za
pravi vademekum za študente, pa tudi
univerzitetne in inštitutske sodelavce.
Je knjiga, ki smo jo že dolgo čakali in
si je želeli, saj je v takšni obliki doslej
še ni bilo.
Slovenski bralec nemara ne bo najbolj
zadovoljen, saj je gesel o Sloveniji samo
pet. Res pa je, da Slovenci in razmere v
času pred samostojnostjo najdemo tudi
v različnih drugih geslih. Glede na zasnovo leksikona bi le težko našli geslo,
ki bi po kriterijih redaktorjev moralo
biti, pa ga ni. Med avtorji je tudi že
pokojni profesor celovške univerze dr.
Andreas Moritsch, koroški Slovenec, ki
pa ni avtor vseh gesel o slovenski problematiki.
Franc Rozman

Georg Matthæus Vischer:
Knjiga slovenještajerskih
gradov 1676–1703, Umetniški
kabinet Primož Premzl, Maribor
2006, 304 str.
Umetniški kabinet Primož Premzl je
spomladi leta 2006 založil 500 izvodov
bibliofilske izdaje ročno oštevilčene
Knjige slovenještajerskih gradov 1676–
1703, ki jo sestavljajo izbrane vedute
iz Topografije vojvodine Štajerske Georga Matthæusa Vischerja. Knjigo, ki jo
je uredil Primož Premzl, sestavlja 142
ponatisov vedut, 28 strani ponatisa registra, 122 strani spremnih študij s popisom upodobitev, različnimi seznami
in registri, izborom literature, povzetkom in njegovim prevodom v nemščino
in angleščino. V nemščino je prevajala
Ksenija Vidic, v angleščino Alenka in

Marjeta Verbinc, prevode iz nemščine
v slovenščino je opravil Ivan Stopar, iz
latinščine v slovenščino Primož Simoniti, slovenska besedila pa je lektoriral
Franc Vogelnik. Knjigo je vzorno oblikoval Franc Mesarič, grafično pripravo
so naredili v Ateljeju za črko in sliko v
Murski Soboti, skrben natis in vezava
pa sta delo Gorenjskega tiska v Kranju.
Cankarjeva založba je že leta 1971 izdala
skorajda enak izbor iz Vischerjeve topografije, ki pa je že davno pošel. Nova izdaja se sicer zgleduje po tisti iz leta 1971,
vendar jo vsebinsko nadgrajuje, prekaša
po oblikovalski in tehnični izvedbi ter
po obsegu in sporočilnosti spremnih
besedil. Knjigi slovenještajerskih gradov
je dodan ponatis izreza iz Vischerjevega
Zemljevida Štajerske iz leta 1678, zatak
njen za žep platnic. Georga Matthæusa
Vischerja je Slovencem že pred desetletji
odkrival dr. Ivan Stopar, ki je njegove
vedute sistematično uporabljal kot vir
pri svojih kasteloloških študijah. Stopar
je strokovno bedel nad prvim natisom
izbora iz Vischerjeve topografije v letu
1971, k sodelovanju pa ga je povabil tudi mariborski zasebni založnik Primož
Premzl. V 35 letih, ki so pretekla med
prvo in drugo izdajo, se je nabralo tudi nekaj novih ugotovitev. Tudi zato je
Knjiga slovenještajerskih gradov dragocen prispevek k poznavanju preteklosti
slovenske Štajerske.
Vischer (1628–1696), ki je bil za časa
življenja cenjen kartograf, je dobrih 25
let zbiral upodobitve štajerskih gradov,
samostanov in mest. Večino risb je napravil sam med terenskimi pohodi, ko
je opravljal meritve za zemljevid vojvodine Štajerske, njegove risbe pa je v
baker vrezalo več mojstrov, od katerih
je večina delala tudi v Valvasorjevi delavnici na Bogenšperku. Priprava Knjige
gradov, kakor zaradi prevladujočih upo-
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dobitev gradov radi imenujemo obsežno
in dragoceno publikacijo, je Vischerju
povzročala veliko preglavic. Ko je leta
1676 deželnim stanovom v Gradcu predlagal natis topografije, ni dobil njihove
zadostne podpore. V eksistencialnih stiskah se je zatekal k različnim službam
in naročilom, zato je delo zastajalo. Še
po Vischerjevi smrti so dediči v graško
deželno hišo dostavili nekaj matric,
bakrorezec Andreas Trost pa je v prvih
letih 18. stoletja dopolnil zbir grafičnih
plošč in tako zaokrožil projekt. Verjet
no je bila okrog leta 1700 kot prva natisnjena dunajska izdaja, ki je vsebovala
do 437 vedut, nekaj let mlajšo graško
izdajo pa je sestavljalo okrog 465 vedut.
Na naslovnem listu je odtisnjena letnica
1681, zato s tem letom običajno datiramo vse liste iz topografije.
Vischerjeva Knjiga gradov je značilna
publikacija svojega časa. Sedemnajsto
stoletje je bilo izjemno naklonjeno vsakršnemu dokumentiranju, zlasti pa sta
cveteli kartografija in topografija. Dokumentiranje Štajerske na južnem robu
monarhije, ki je bil izpostavljen turškim
napadom, je bilo tudi strateškega pomena. Izvirnih izvodov Vischerjevih Topografij vojvodine Štajerske je ohranjenih
le nekaj in nobeden ni popoln. V Sloveniji hranijo po en izvod v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu, v Narodni
in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, v
Narodnem muzeju Slovenije, v Osred
nji knjižnici Celje in v Univerzitetni
knjižnici Maribor, posamične liste pa
je najti v številnih javnih in zasebnih
zbirkah. Seveda Vischerja nadvse cenijo tudi na avstrijskem Štajerskem. Prvi
je o njem pisal Joseph Feil leta 1857, v
sedemdesetih in osemdesetih letih 19.
stoletja pa se mu je posvečal Joseph von
Zahn. Ponatis celotne topografije z vsemi znanimi vedutami so leta 1975 izdali
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v Gradcu in ga že naslednje leto ponatisnili. Spremno študijo je napisal Anton
Leopold Schuller, ki je upošteval tudi
ugotovitve Ivana Stoparja. Pri mnogih
vedutah se namreč postavlja vprašanje,
katere kraje predstavljajo. Upodobljene
stavbe velikokrat niso več prepoznavne,
številna krajevna imena pa je mogoče
interpretirati na različne načine in jih
postavljati na različne dele štajerskega
zemljevida. Ivan Stopar je glede tega že
leta 1971 opravil veliko delo, ki ga je
Schuller še dopolnil.
Mariborski galerist in založnik Primož Premzl, ki je sam vnet zbiralec in
dober poznavalec vedut štajerskih krajev, se je na natis Knjige slovenještajerskih
gradov dolgo in skrbno pripravljal. V
svoji zasebni zbirki hrani vse Vischerjeve upodobitve, ki so vezane na slovenski del Štajerske, kar je bilo za tisk zelo
pomembno. Kakovostne tiskarske rezultate je lahko omogočilo le skeniranje
posamičnih nevezanih listov. Skeniranje v kodeks vpetih bakrorezov bi zaradi ukrivljenosti listov povzročilo padec
kakovosti, postopki pa bi tudi ogrozili
stanje dragocenih in redkih knjig. Ob
pripravah na tisk so opravili tudi raziskave papirja izvirnih bakrorezov. Primerke Vischerjeve Topografije vojvodine
Štajerske so zlasti v 19. stoletju radi dopolnjevali z novimi odtisi s plošč, ki jih
še vedno hrani Štajerski deželni arhiv v
Gradcu, kar je dokazljivo tudi z analizo
papirja. Izbor papirja za Knjigo slovenještajerskih gradov (Munken Print 18, vol.
1,8, 115g/m2, T(otal) C(lor) F(rei)) se
skuša kar najbolj približati izvirnikom
in pohvalno je, da so podatki o papirju
zabeleženi v kolofonu.
Spremno študijo v več poglavjih je
prispeval dr. Ivan Stopar, ki je v Sloveniji najboljši poznavalec Vischerjeve
zapuščine. Uvodu sledijo predstavitev
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Georga Matthæusa Vischerja, poglavje
o njegovih sodelavcih, posebej pa sta
obdelana Topografija vojvodine Štajerske in Zemljevid vojvodine Štajerske.
Ivan Stopar in Primož Premzl sta se
podpisala pod poglavji z nadvse dragocenim popisom upodobitev z mnogimi
podatki, ustreznim izrezom iz Zemljevida vojvodine Štajerske in kratkim komentarjem ter z opisom v slovenskih
javnih knjižnicah ohranjenih izvodov
Vischerjeve Knjige gradov. Sledi nemški
seznam upodobitev, seznam lastnikov
upodobljenih gradov, izbor uporabljene literature, nato pa še povzetek, ki je
preveden v nemščino in angleščino. V
žep na platnicah je zataknjen ponatis
izreza iz Vischerjevega Zemljevida vojvodine Štajerske iz leta 1678, gre seveda
za slovenski del Štajerske. Stopar je že v
uvodu opozoril, da so Vischerja v Sloveniji dolgo cenili le v ozkih strokovnih
krogih in da si je šele v zadnjih nekaj
desetletjih pridobil vsesplošen sloves
pomembnega štajerskega kartografa
in topografa. Resda je Vischer Štajersko dokumentiral le v sliki, ne pa tudi
v besedi, kakor je to storil Valvasor za
Kranjsko, vendar so Vischerjeve podobe najstarejše znano slikovno gradivo,
ki celovito prikazujejo Štajersko in so
zato neprecenljivega pomena za vse, ki
želijo poznati nekdanji videz teh krajev.
Stopar je svoje že znane ugotovitve o Vischerjevi Knjigi gradov dopolnil z novimi spoznanji, pri čemer se je oprl predvsem na Schulerjeve študije, objavljene
v odličnem ponatisu celotne topografije
iz leta 1975. Izpostaviti kaže popravke,
vezane na upodobitev graščin Grašnica
(Graschnitz) in Troblje (Rottenpach),
ki sta bili uvrščeni v izdajo iz leta 1971
v prepričanju, da sta nekdaj krasili okolico Celja in Slovenj Gradca. Izkazalo
se je, da je bila graščina Graschnitz v
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dolini Müzutall, Rottenpach pa v bližini Judenburga. Nasprotno je zdaj na
slovensko ozemlje umeščena veduta,
naslovljena kot Schwölla, ki predstavlja
graščino v bližini Zbelovega. Urednik
se je odločil tudi, da objavi doslej še
neevidentirani varianti odtisov gradov
Viltuš in Vurberk. Uspelo mu je namreč
pridobiti izvirni odtis upodobitve Viltuša, ki mu je bil neznano kdaj odrezan
zgornji desni vogal, in odtis prvega stanja plošče z upodobitvijo Vurberka, na
katero še ni bilo zabeleženo ime risarja
in rezca. Odlika najnovejše izdaje Umet
niškega kabineta Primoža Premzla so
natančni prepisi in novi prevodi vseh
besedil, ki so natisnjeni na vedutah in
na zemljevidu Štajerske iz leta 1678.
Zlasti na zemljevidu je napisov precej,
njihov obseg pa še povečajo komentarji
k dvanajstim upodobitvam pomembnih zgodovinskih bitk, ki jih je Vischer
dodal svojstveni različici zemljevida,
na kateri je Štajersko predstavil kot bojevito deželo in poudaril njen obris v
podobi Marsove glave. Komentarji so
zanimivo pričevanje o takratnem razumevanju štajerske preteklosti. Pogosta
dilema besedil, ki obravnavajo čas, ko
je bila današnja Slovenija del habsburške monarhije, je slovenjenje osebnih
imen. Urednik in lektor sta se odločila
za slovenjenje v primerih, ko je dotična
oseba bivala na ozemlju današnje slovenske Štajerske, v primeru oseb, ki so
na to ozemlje pripotovale od drugod,
pa sta pustila izvirno, se pravi večinoma
nemško različico zapisa. Na strani 40
pa ne kaže spregledati opazke Primoža
Simonitija, prevajalca latinskih besedil:
»Imena vetrov so neprevedljiva, ker jih
Slovenci pač nimamo.«
Dragoceno je odkritje doslej spregledanega Vischerjevega portreta, ki ga je
med letoma 1682 in 1684 naredil Ni-
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zozemec Justus van Nypoort, eden najodličnejših Valvasorjevih sodelavcev.
Portret v mezzotinti je zvezan v dvanajsti album od skupaj osemnajstih (oz. sedemnajstih, ker je bil eden ukraden) iz
Valvasorjeve grafične zbirke, ki jo hrani
Biblioteka Metropolitana v Zagrebu. V
dvanajstem albumu so zbrani portreti
pomembnih osebnosti, opremljeni z
verzi Pavla Ritterja Vitezovića, ki opevajo prikazane osebe. Vischerja je opisal kot »slavnega matematika«. Doslej
je študije o opusu Georga Matthæusa
Vischerja ilustriral portret, ki je kopija izvirne grafike in ki so ga v tehniki
litografije odtisnili v Gradcu sredi 19.
stoletja. Ob tem je bilo spregledano, da
je Renata Gotthardi – Škilijan že leta
1972 v Zagrebu objavila Vischerjev portret v okviru predstavitve Justusa van
der Nypoorta oz. njegovih grafik in risb
iz Valvasorjeve zapuščine. Med izvirnikom in kopijo iz sredine 19. stoletja tako
rekoč ni razlik, ujemata se v skorajda
vseh podrobnostih.
Primož Premzl je izdal že več reprezentančnih publikacij, ki nas razveseljujejo s pogledi na znana mesta in njihove
dele, kakor navadno definiramo vedute. Z najnovejšo Knjigo slovenještajerskih gradov je najbolj primerljiv njegov
ponatis Stare Kaiserjeve suite (1999), za
katerega je prav tako izbral upodobit
ve slovenještajerskih krajev, ki so jih v
takrat novi tehniki litografije natisnili
med letoma 1824 in 1833 v Gradcu in
vezane v snopiče razpošiljali naročnikom. Zadnji podvig založnika Primoža
Premzla moramo zato videti v širšem
kontekstu. S ponatisoma Vischerjevih
vedut in vedut iz Stare Kaiserjeve suite
smo dobili možnost, da neposredno
primerjamo upodobljene štajerske kraje, kakor se nam prikazujejo ob koncu
17. in v drugi četrtini 19. stoletja. Vi-
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scher je Štajersko predstavil v času tik
pred barokizacijo, ko so bili gradovi
večinoma utrjeni z renesančno zasnovanimi obrambnimi napravami, sicer
pa na mnogih objektih še prevladujejo
srednjeveške stavbne sestavine. V 18.
stoletju v dokumentarnost naravnane
zbirke vedut niso bile iskane in šele na
začetku 19. stoletja so jih začeli spet izdajati. V devetnajstem stoletju so vedute slikali drugače kot v sedemnajstem.
Ohranili so dokumentarno zvestobo,
vendar so upodobitve nagovarjale gledalce s širšimi krajinskimi razgledi in s
poudarkom na skupinah ljudi pri različnih opravilih v ospredju prizorov. Stara
Kaiserjeva suita je zadnja od tovrstnih
izdaj, v katerih prevladujejo upodobit
ve gradov in dvorcev. Ob primerjavi z
Vischerjevimi vedutami tako zlahka
sledimo spremembam njihovega videza,
čeprav avtorji Stare Kaiserjeve suite glede
natančnosti precej zaostajajo za Vischerjevo Knjigo gradov. Vischer je Štajersko
upodabljal v vojaško nemirni zadnji
četrtini 17. stoletja, pri dokumentiranju je bil nekoliko suhoparno osredotočen na stavbe, okoliška pokrajina pa je
upodobljena dokaj shematično. Redki
so listi, kjer prizorišče oživlja skupinica
ljudi ali živali. Prva polovica 19. stolet
ja pa je pomenila konec Napoleonovih
osvajalnih pohodov in umik v nekoliko dremavo in na področju gradenj ne
preveč živahno bidermajersko razpoloženje. Likovno sicer dokaj povprečni listi iz Stare Kaiserjeve suite dopolnjujejo
štafaže, ki delujejo prijazno in umirjeno. Sredi 19. stoletja je preko Štajerske
stekla Južna železnica in takrat je tudi
štajerska mesta zajel val industrializacije
in pospešene gospodarske rasti. Album
Carla Reicherta Einst und Jetzt, zbirka
pogledov na najpomembnejša štajerska
naselja iz let 1863–1866, predstavlja te
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kraje v mnogo bolj moderni podobi,
kjer ospredje prizorov večkrat označuje
železniški most, preko katerega sopiha
vlak. Primož Premzl načrtuje tudi ponatis izbranih Reichertovih vedut. Tako
si smemo v kratkem obetati, da se bomo
v udobju domače knjižnice med prelistavanjem treh monografij lahko sprehajali po krajih slovenske Štajerske, ki
se nam bodo prikazovali v urbanem in
gradbenem razvoju od poznega 17. do
druge polovice 19. stoletja. Ob dejstvu,
da v Sloveniji nobena javna inštitucija
ne hrani popolnih zbirk vedut, pač pa
le njihove dele, je založniški načrt Primoža Premzla nadvse pomemben domoznanski projekt.
Marjeta Ciglenečki

Branislava Vičar: Izrazne
skladenjske zgradbe
v delih Antona Šerfa,
Slavistično društvo Maribor,
Zora 34, Maribor 2005, 248 str.
Poglobljeno o prezrtem
Monografija B. Vičar Izrazne skladenjske
zgradbe v delih Antona Šerfa, ki je nekoliko prirejena avtoričina magistrska naloga, se poglobljeno ukvarja z jezikovno
podobo slovstvenih del, kot jo najdemo
pri najzvestejšem knjižnojezikovnem
privržencu znamenitega Petra Dajnka
iz prve polovice 19. stol. Pozornost v
publikaciji se osredinja na nekatere posebnosti Šerfovih skladenjskih struktur,
čeprav uvodoma na kratko predstavi tudi glasoslovne in oblikoslovne značilnosti njegovih (tiskanih) del.

Vrednost objavljene publikacije je zagotovo širša od njenih specializiranih
raziskovalnih namenov. Ponovno namreč opozarja na pojav pokrajinskega
vzhodnoštajerskega jezika iz druge polovice 18. in prve tretjine 19. stol., ki je
bil daljši čas po krivici skorajda povsem
izrinjen iz slovenističnih proučevanj,
ustvarjalcem besedil v zavestnem nesrediščnem knjižnem jeziku pa kar počez dodeljena stigma manjvrednosti.
Šele najnovejša, hoteno objektivna in
poglobljena raziskovanja ter jezikovne
analize to knjižnojezikovno dogajanje
osvetljujejo docela na novo, ugotavljajo
pa, da je šlo za avtonomno standardizacijo povsem novega knjižnega jezika, ki
je sicer temeljila na narečju, zavestno pa
zgradila poseben nadnarečni jezikovni
sestav, ki je zmogel suvereno nastopati v
najrazličnejših funkcijskih besedilih ter
si odkrito prizadeval za legalni (vzporedni) obstoj ob takratnem »kranjskem«
slovenskem knjižnem jeziku.
V tem procesu je, zagotovo spodbujen s širšimi družbenimi okoliščinami,
kot zvemo iz kratkih navedb v uvodu
knjige, posebno vlogo odigral Anton
Šerf, saj je ob prvem človeku opisanih
prizadevanj ter slovničarju Petru Dajnku predpisano jezikovno normo prevzel, jo dopolnjeval s svojimi rešitvami,
predvsem pa preizkušal v občutljivih
stilističnih okoliščinah svojih slovstvenih del (pridig ter verzificirane vzgojne zbirke Cvetenjak). K temu Šerfa ni
moglo navajati le mladostno zorenje v
za slovenstvo naklonjenih okoljih ali
znanstvo z Dajnkom, pač pa predvsem
živo zanimanje za jezikovna vprašanja
in najbrž tudi želja, da svoje manj posrečene govorniške nastope oplemeniti z
odličnejšimi zapisanimi besedili.
Dodana glasoslovno-oblikoslovna
analiza že na začetku potrdi Šerfovo po-
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drejanje novemu knjižnojezikovnemu
standardu, ki ga je predpisoval Dajnko.
Prevzel je njegove narečju prilagojene,
sicer pa redigirane samoglasniške in soglasniške sestave, se bolj kot njen avtor
oklepal prvotne dajnčice, ob Dajnkovih oblikoslovnih vzorcih pa marsikje
dopuščal večji narečni vpliv, čeprav je
hkrati poglavitne normativne določitve
(npr. osebilo -va) tudi dosledno ohranjal.
Skladenjska analiza Šerfovega jezika,
ki ji je torej posvečen pretežni del knjige, je zajela ves objavljen Šerfov opus.
Zato je bilo najbrž smiselno, da s strukturno- in pomenskoskladenjskega vidika obravnava le nekatere skladenjske
enote: prosti stavek, priredne (vezniške)
besedne zveze, predložne zveze, posebne tipe zloženih povedi, značilnosti Šerfovega premega poročanja in še kaj.
Tako je najprej predstavljena zgradba
Šerfovega prostega stavka in njegovih
prirednih zvez. V njih večino predstav
lja vezalno razmerje med samostalniškimi besedami; drugih, zlasti večfunkcijskih vezniških sredstev v teh zvezah je
relativno malo. Zanimivejše so očitno
njegove podredne predložne zveze, ki
so bogate s svojo pomensko in skladenjskopomensko raznolikostjo. Posebej je
bilo ugotovljeno, da se Šerfov predložni
inventar povsem ne ujema z Dajnkovim, čeprav v pretežnem delu podobno,
velikokrat pa še bolj temelji na narečnih
zgledih; njihove prislovne in druge vrednosti so ponekod povsem nove, npr.
predložnosklonska predmetna dopolnila ob glagolih in povedkovnodoločilne
zveze, ki kažejo na kalkirano prevzemanje iz nemščine, znano tudi v narečnih
govorih.
V poglavju o Šerfovi zloženih povedih
avtorica najprej opozarja na prevladovanje dolgih in nadvse zapleteno zgrajenih
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povedi. K temu najprej svoj delež prispevajo polstavčne tvorbe oz. skladenjski
strnjevalci, pri katerih se je Šerf pridno
zgledoval pri sočasni knjižnojezikovni
tradiciji celotnega slovenskega prostora, narečju (namenilniki iz nedovršnih
glagolov) in pri nedoločniških stavkih v
knjižni nemščini.
Priredni odnosi med deli besedil se
tudi pri Šerfu pojavljajo kot medstavčna razmerja med glavnimi stavki, med
odvisniki ter kot oblike medpovednih
priredij. Pomenske vrste posameznih
priredij so, kot je bilo ugotovljeno na
temelju številnih izpisov iz Šerfovih del,
povsem primerljive s stanjem v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku, kar
velja tudi za brezvezja, ki pri Šerfu prav
tako niso redkost. Posebne pozornosti
pa so bila deležna vezniška sredstva prirednih oz. medpovednih odnosov. Ta se
pri obravnavanem avtorju pogosto pojavljajo v izvirni narečni obliki ali sledijo
relativno močni tradiciji vzhodnoštajerskih knjižnih vezniških besed. Iz obeh
virov je avtor prevzel (več)funkcijskost
posameznih vezniških besed.
Tudi podredja izkazujejo vse tradicionalne skladenjskofunkcijske tipe.
Najpogostejši so, po analizi, prilastkovi
odvisniki, nekatere odvisniške vrste pa
so s svojo povečano pogostostjo značilne le za določen tip besedila. Zagotovo
so tudi pri podrednih stavčnih razmerjih najopaznejša vezniška sredstva, ki s
svojo izrazno podobo in pogosto mnogofunkcijskostjo predvsem potrjujejo
normirane oblike v Dajnkovi slovnici;
izvirno Šerfove so le nekatere vezniške
oblike (ka = da). Nekateri vezniki zelo
neposredno kažejo na svoj narečni izvor
(doklič, dare, či), podobno tudi zaimenske vezniške besede (keri = kdor itd.) in
vprašalno-oziralne enakoglasnice (kdo,
kaj, kde). Na enako poreklo kažeta ve-
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čfunkcijska variantna vezniška skupina
da/kaj/ka v predmetnih, vzročnih in
prilastkovnih odvisnikih (narečno ka)
ali dokaj pogosta raba poudarne sood
nosnice v različnih podredjih (pari kdo
– tisti, gde – tam, kda – te itd.).
V posebnem poglavju so prikazane
tudi soredne skladenjske strukture iz
Šerfovih besedil: soredje s pastavkom,
načini (in vsebine) premega poročanja,
soredja s priključneim oz. vrinjenim
stavkom ter nekatere druge sorodne
skladenjske strukture.
Evidentirana pastavčna soredja so
predvsem zvalniška; njihova pragmatična vloga je logična posledica homiletično-didaktične narave Šerfovih besedil.
Druge oblike so redkejše, vendar tudi
te zavestno stopnjujejo pridižno retoriko kot npr. čustvenovzklični medmeti
ali pritrjevalni členki.
V podpoglavju o premem poročanju
avtorica na podlagi sodobnih teorij govornega doogodka raziskuje govorna
dejanja ter sotvarja v obravnavanih besedilih. V sklopu prvega določi značilen nabor Šerfovega besedja (zlasti glagolov), ki poimenuje prvotno govorno
dejanje največkrat z njegovo vplivanjsko vlogo. Po tradiciji svetopisemskih
in homiletičnih besedil Šerf ohranja
izrazna sredstva, ki (praviloma) v sedanjiku ubesedujejo prenosniški način
govornega dejanja (npr. veseli se govoreč).
Tradicionalen biblični način ima tudi
Šerfovo poročanje o sotvarju prvotnega
govornega dejanja. Govorci teh dejanj so
Kristus in različni pričevalci njegovega
nauka, njihovi naslovniki pa praviloma
množični ali neizbrani. Individualizirani ali celo identificirani naslovniki se
pojavijo le v Cvetenjaku.
Ugotovljeno je bilo, da je samosvoj
tudi položaj Šerfovega spremnega stav-
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ka pri premem govoru, saj je praviloma
le pred dobesednim navedkom. Premi
govor je (nekoliko nedosledno) označen
z ločili, vendar vsaj prekinitve dobesednega navedka s spremnim stavkom niso vedno opremljene z narekovaji.
Posebej je obravnavano priključevanje
in vrivanje skladenjskih enot kot način
za uvrščanje stranskega pripovednega
toka v osnovno besedilo. Take enote
so največkrat dostavki, vsebinsko pa
dopolnilna sporočila ali pogosto avtomatizirani avtorski komentarji o verodostojnosti (blibličnih) sporočil oz. t. i.
usmerjanje v besedilu.
V zadnjem poglavju so omenjene še
nekatere druge skladenjske strukture in
njihove stilne vrednosti, ki so posledica
Šerfovega retoričnega zanosa ali sploh
značilnost govorjenih besedil. Sem so
prištete okrnjene in nedokončane skladenjske zgradbe, besedni, stavčni in
sobesedilni izpusti, pogosti stavčni paralelizmi oz. ponovitve itd.
Iz zaključnega povzetka v knjigi se
da razbrati, da je Šerfova skladenjska
zgradba relativno splošnoslovenska, v
glavnem usklajena z Dajnkovo normo
vzhodnoštajerskega jezika, ponekod
še bolj približana narečni izvirnosti,
nekajkrat pa je nehote podlegla tujejezični jezikovni interferenci. Kot celota
pa je dovolj samosvoja, da priča o kar
trdni Šerfovi jezikovni kompetentnosti,
o njegovem zavestnem naporu za doseganje stilističnih učinkov, predvsem pa
o obstajanju posebnega skladenjskega
ustroja v besedilih vzhodnoštajerskega
knjižnega jezika, kar ga emancipira tudi
s tega stališča.
Kako težko je take značilnosti razbrati iz (zgodovinsko oddaljenih) besedil, o
tem pa priča zavestna in dosledna raba
dodelane raziskovalne metode, s katero
je avtorica vztrajno in v nadrobnostih
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odkrivala posamezne Šerfove jezikovne
posebnosti.
Bernard Rajh

Marko Jesenšek: Spremembe
slovenskega jezika skozi
čas in prostor, Slavistično
društvo Maribor, Zora 33, Maribor
2005, 236 str.
O zgodovini slovenskega knjižnega
jezika
Dejstvo je, da Slovenci celovite, pregled
ne in objektivne zgodovine svojega
knjižnega jezika še ne premoremo, zlasti ne v obliki uporabne monografske
publikacije. Razlogov za tak položaj je
veliko: precejšnja časovna razsežnost in
izjemna raznolikost slovenskih knjižnojezikovnih dogajanj ter posledična nezadostna raziskanost njihovih posamez
nih delov ali poglavij; pogoste starejše
enostranske, pavšalne in avtoritarne
oz. neargumentirane ocene posamez
nih protagonistov in etap te zgodovine; nepripravljenost za razumevanje
(knjižno)jezikovnega razvoja v prepletu
s siceršnjim slovenskim zgodovinskim,
duhovnim, narodnostnim, tj. identifikacijskim preobražanjem in zorenjem.
K takemu razmišljanju, hote ali nehote, spodbudi bralca Jesenškova knjiga
Spremembe slovenskega jezika skozi čas
in prostor. Pa ne zato, ker jo je pripravil uveljavljen zgodovinar slovenskega
knjižnega jezika in s širokim naborom
(sicer že tudi drugod objavljenih) različnih prispevkov ponovno opozarja na
brezmejnost te raziskovalne problematike, pač pa, ker s svojim raziskovalnim
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načinom in zlasti s povzemanjem svojih
znanstvenih spoznanj povezuje to, kar so
z odličnimi parcialnimi jezikoslovnimi
analizami počeli že njegovi predhodniki, in tem, kar naj bi v sintetični obliki
zapisala »splošna« zgodovina slovenskega knjižnega jezika in se v zasnovi kaže
v Jesenškovem prispevku o zgodovini
prekmurskega knjižnega jezika.
Sicer pa se tudi Jesenšek najprej do
kazuje kot odličen poznavalec in je
zikoslovni razčlenjevalec posameznih
knjiž
nojezikovnih pojavov iz najrazličnejših obdobij njihovega razvoja in
bolj ali manj usmerjenega približevanja
vseslovenskemu standardnemu sestavu.
Tako najprej v nekaj prispevkih predstavlja Stanislava Škrabca, tega neumornega raziskovalca in zagovornika enega
in trdnega slovenskega knjižnega jezika,
za katerega je zagovarjal nujnost njegove utemeljenosti v jeziku žive rabe ter
slovenske knjižnojezikovne središčnosti; sledi nekaj prispevkov o obsežnem
vprašanju pojava in rabe historičnih
deležijskih oz. deležniških oblik, ki je
Jesenška zaposlovalo z dobrim desetlet
jem zavzetega raziskovalnega dela; kar
nekaj poglavij je v svojem izboru jezikoslovnih obravnav posvetil besedoslovju:
interferenčnim vplivom na oblikovanje
slovenskega knjižnega besedja (tudi v pokrajinskih knjižnojezikovnih različicah)
ter obsežnemu mariborskemu projektu
diahrono-sinhrono-protistavnega proučevanja (vzhodno)slovenske knjižne in
narečne leksike; posebej dragoceni sta
razpravi o (osrednjeslovenskih) jezikovnih značilnostih slovenskih katekizemskih prevodov za nekdanjo videmsko
nadškofijo ter študija o jeziku prvega
slovenskega babiškega priročnika oz.
njegovih (uspešnih) naporih pri oblikovanju strokovne zvrsti v knjižnem jeziku
konec 18. stol.; povsem drugačni sta be-
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sedili, ki se lotevata jezikovnega mojstrstva s konca 19. stol, ko je pri Kersniku
jezik postal neverjetno učinkovito sredstvo humorja, ironije in satire. Knjigo
zaključuje dvoje prispevkov o aktualnih
vprašanjih (knjižne) slovenščine danes
oz. njene jezikovne politike.
V nadaljevanjih bomo posebej opozorili le na tiste prvine Jesenškovih razmišljanj o zgodovini slovenskega knjižnega
jezika, ki bi torej lahko postale ogrodje njenega celostnega prikaza. Menimo namreč, da so avtorjevo zavestno
ukvarjanje z vsemi obdobji slovenskega
knjižnega jezika (z aktualno sedanjostjo
vred) in s celotnim slovenskim knjižnojezikovnim prostorom ter njegove nadrobne analize vseh jezikovnih ravnin,
celo besedilnih vrst, v različnih knjižno
jezikovnih razvojnih fazah osnovni garant za umestnost takega namiga.
Avtor publikacije se namreč trdno
zaveda, kako težko in zlagoma je nastajal enoten knjižnojezikovni prostor,
kakršnega poznamo iz 20. stoletja in
sedanjosti. Že od prvih časov ga je
obremenjevala ločenost na dva kulturna
(in jezikovna) dela, ki ju je protestantski knjižni jezik sicer združil, s svojim
šibkim vplivom na slovensko obrobje
pa najbrž tudi ohranjal. Zgodovinska
pokrajinska razcepljenost in narečni
jezikovni razvoj sta na takih zametkih
zasnovala več knjižnojezikovnih različic, ki jih je uspešno poenotilo šele politično oblikovanje (eno)slovenstva. V
zvezi s tem Jesenšek v svoje raziskovalne
analize vključuje celoten tok slovenskih
knjižnojezikovnih dogajanj (tudi obrobnih), posebej izpostavlja Škrabčevo neproduktivno poveličevanje središčnega
standarda ali npr. nepotrebno sodobno
pritegovanje (pokrajinskega) tonemskega naglaševanja v enoten slovenski
knjižni jezik.
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Pri tem knjižni jezik razume kot značilen nadnarečni jezikovni sestav, ki je
v vseh obdobjih izpostavljen narečnim
in tujejezičnim vplivom ter vedno znova
obremenjen z lastno tradicijo. V tej luči
kot samostojni knjižni jezik obravnava
prekmursko knjižno različico, nekdanji
vzhodnoštajerski knjižni jezik, pogojno
pa tudi nekatere jezikovne redakcije v
zahodnoslovenskih tiskih. Zlasti lastna
tradicija dolgo otežuje sprejetje splošnoslovenskega knjižnega jezika (npr.
pri Prekmurcih), sorodnost narečnih
osnov ali podobnost knjižnojezikovnih
sestavov pa ga olajšata (v osrednjem oz.
štajersko-koroškem prostoru, celo na
zahodu). Kritika kvarnih vplivov govorjenega/pogovornega jezika na knjiž
no zvrst je stalnica knjižnojezikovnih
uravnavanj, ki tudi v sodobnosti ni
povsem utihnila.
Knjižnojezikovni razvoj ima širok
družbeni, torej sociolingvistični okvir.
Že nastanek knjižne norme je vedno
spodbujen z zunanjimi okoliščinami,
pri Slovencih s protestantizmom, in sicer
zelo podobno v osrednjem slovenskem
prostoru ter v Prekmurju dve stoletji kasneje. Enakega jezikovnega orodja kot
protestanti se je posluževala rekatolizacija, obe gibanji pa so v tem posnemale
tudi posvetne reformne pobude (npr.
prosvetljeni absolutizem). Pri oblikovanju jezikovne norme v takih pogojih pa
Jesenšek posebej skrbno analizira tujejezične vplive, npr. nemščine na besedje
in skladnjo osrednjega knjižnega jezika,
kajkavščine na knjižno prekmurščino
in v začetnem obdobju na vzhodnoštajerski knjižni jezik, madžarščine na
prekmurske tiske in romanizmov npr.
na zahodnoslovenske katekizme. Kot je
razvidno iz primerov v prispevkih, so
se medsebojno oplajale tudi slovenske
knjižnojezikovne različice: osrednjeslo-
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venska je vplivala na vse druge, zlasti
je onemogočala nastanek posebne zahodnoslovenske, iz prekmurščine so se
v osredje razširila deležijsko-deležniška
strnjanja, vzhodnoslovenski knjižni
standard je z dajnčico pripravljal prehod na gajico ter novi splošnoslovenski
knjižni jezik bogatil s t. i. novimi oblikami.
Pri ustroju posameznih razvojnih
oblik slovenskega knjižnega jezika Jesenšek upravičeno opozarja na njegovo zvrstno strukturiranost. Zagotovo
je več stoletij (vsaj do razsvetljenstva)
primat pri normiranju knjižnega standarda pripadal nabožnemu slovstvu oz.
njegovim avtorjem, ki pa so se ves čas
zavedali nujnosti njegovega noveliranja,
za kar je v prispevkih izrecno naveden
npr. Japelj. In zanimivo je, da je posvet
no slovstvo brez posebnih zadržkov prevzemalo jezikovno normo nabožnega.
To se je npr. dogajalo pri Pohlinu, za
poseben primer pa Jesenšek navaja kirurga Makovca, ki je svoj medicinski
priročnik, ustvarjen pod vplivi starejših
obdobij, v kratkem času povsem prilagodil duhu Zoisovega krožka oz. Japljevim jezikovnim zgledom. Leposlovje se
je konzervativnim nazorom knjižnojezikovne tradicije tudi zavestno odreklo
ter z novimi, prefinjenimi jezikovnimi
stilističnimi posegi doseglo nove učinke, kar je ponazorjeno v prispevkih o
Kersnikovem podlistku.
Najbrž ni naključje, da se Jesenšek ob
koncu knjige povsem resno sprašuje tudi o sedanjosti in bodočem razvoju slovenskega (knjižnega) jezika. Kot njegov
zgodovinar poleg (knjižno)jezikovnega
stalnega napredovanja predobro pozna
tudi njegovo nepremočrtno rast, zablode in padce, pa tudi potencialne nevarnosti za njegov obstoj. Pravzaprav ni
prepričan o njegovem samoumevnem

in večnem obstoju, kot je o tem neoptimistično pisal že Škrabec. Njegova
eksistenca je tudi danes in bo v bodoče
odvisna predvsem od njegove sporazumevalne vloge, kot je bila zmeraj: protestantizem, razsvetljenstvo in prebujeno
slovenstvo so mu določili pomembno
vlogo in skozi (knjižni) jezik tudi uresničili vsa svoja prizadevanja. Obstajanje in nadaljnji razvoj slovenskega knjiž
nega jezika (in slovenščine nasploh)
mora uravnavati domišljena jezikovna
politika, ki najprej upošteva dejstvi, da
je ta jezikovni standard v novih političnih okoliščinah tudi državni jezik
in povsem enakopraven v večjezičnem
evropskem domu. Ob tem pa Jesenšek
eksplicitno opozarja na občutljive trenutke in vidike obstoja tega knjižnega
jezika, če se ne bo vedno in povsod suvereno in pragmatično uveljavljal. Ta
nadvse ugoden status mora izkoristiti
v vseh smereh; dvo- in večjezičnost je
treba sprejeti kot obogatitev sporazumevalnih zmožnosti, ki pa si mora (zlasti ob jezikovnih mejah) prizadevati za
enakopravno recipročnost. Vzgojiti je
treba slovensko jezikovno zavest, ki bo
kot znak posebne identitete cenila tudi
samosvojo jezikovno kompetenco.
Bernard Rajh

Mira Krajnc: BESEDILNE
ZNAČILNOSTI JAVNE
GOVORJENE BESEDE,
Slavistično društvo Maribor,
Zora 35, Maribor 2005, 356 str.
Monografija Besedilne značilnosti javne
govorjene besede. Na gradivu sej mariborskega Mestnega sveta se osredotoča na
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razlike med pripravljenim in spontanim
govorjenim besedilom, ki se kažejo na
besedilnoskladenjski ravni, s čimer potrjuje razlike med zapisano in govorjeno
besedo.
Razdeljena je na Uvod (13–58), Besedilnoskladenjsko analizo gradiva (59–
269), Povzetek (270–277), Vire in literaturo (278–283) ter Priloge (284–348) in
skuša pokazati na nujnost vrednotenja
govorjenega besedila z merili, ki bi izhajala iz zakonitosti, lastnim govorjenim
besedilom in ne zapisanim.
V Uvodu avtorica predstavi gradivo,
večinoma zbrano na sejah mariborskega Mestnega sveta, in si prizadeva za
dinamično razumevanje jezikovnozvrstne členjenosti, kot ga zahteva sodobna jezikovna realnost. Opozarjeno je na
pomemben proces »substandardizacije«
knjižnega (standardnega) jezika predvsem zaradi večje družbene vrednosti
substandarda.
Jedrni del monografije predstavlja
Besedilnoskladenjska analiza gradiva.
Tu se avtorica primerjalno loteva javnih
govorjenih političnih besedil, to je manipulativnih argumentacijskih besedil z
izrazito vplivanjsko vlogo. Besedila so s
tematskega vidika razdeljena na besedila z glavno temo prenos sedeža Holdinga
Slovenskih elektrarn iz Ljubljane v Maribor in ostala besedila s sej mariborskega
Mestnega sveta; z vidika stopnje priprav
ljenosti pa na pripravljena, premišljena
in spontana besedila.
Z vidika skladenjskoanalitične samostojnosti obeh prenosniških tipov
besedil avtorica loči samo govorjenim
besedilom lastni del, obravnavan pod
naslovom Skladenjske značilnosti govorjenega besedila, od obsežne Skladenjskostrukturne analize. Sledi Analiza sredstev
in načinov povezovanja besedilnih enot
v besedilo.
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V podpoglavju Skladenjske značilnosti govorjenega besedila je v skladu s češko besedilno šolo (npr. O. Müllerová)
kot osnovna enota skladenjske analize
govorjenega besedila opredeljena vsebinsko-pragmatična enota, tj. izrek.
V njem glede na zapisana besedila prihaja do določenih modifikacij, npr.
skladenjskih modifikacij besedilnega
povezovanja ali situacijsko odvisnih
modifikacij skladenjske zgradbe. Kot
tipična značilnost govorjenih besedil
so predstavljena vračanja in kopičenja.
Pričakovali bi, da se skladenjske značilnosti govorjenih besedil pojavljajo
le pri spontanih in premišljenih besedilih, vendar se izkaže, da so enako
pogoste tudi v pripravljenih. Le-ta se
prav tako kot premišljena in spontana
med trajanjem dvogovora spreminjajo,
zato tudi ta besedila avtorica razume
kot proces in jih skupaj s premišljenimi in spontanimi uvršča h govorjenim
besedilom.
Med skladenjskimi modifikacijami
besedilnega povezovanja (nedokončane
skladenjske zgradbe, spremembe besednega reda in paralelizem) avtorica
ugotavlja, da so med nedokončanimi
skladenjskimi zgradbami preskoki (anakolut) dvovrstni: vsebinski in strukturni; da so pogoste samostojne skladenjske
zgradbe, ki jih uvaja podredni veznik,
in da je pragmatična vzpostavitev smisla kot besedilni pojav najbolj opazna
pri spontanih in premišljenih besedilih,
elipsa kot jezikovnosistemski pojav pa
pri vseh tipih besedil. Spremembe besed
nega reda pri t. i. prosti stavi so praviloma posledica sporočevalčeve potrebe,
postaviti na začetek govornega odstavka
informacijsko, sporočanjsko in pragmatično najpomembnejše komponente.
Tipična skladenjska značilnost govorjenega jezika so vračanja in kopi-
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čenja. Slovnično vračanje popravek
izgovarjave in tip pomenskega vračanja
nadomestitev napačnega podatka s pravilnim sta najpogostejša tipa vračanj v
pripravljenih besedilih. Pri spontanih
in premišljenih besedilih pa so pogosta tista pomenska vračanja, ki v drugi formualciji prinašajo natančnejše
informacije ali njeni izrazi pomenijo
sklep, pojasnilo in pri katerih drugi,
novi glagol namigne na naslednji vidik
dogodka. Med slovničnimi vračanji je
najpogostejši popravek oz. sprememba
glagolske oblike. Avtorica ugotavlja, da
vseh skladenjskih značilnosti, navedenih med skladenjskimi značilnostmi
govorjenega besedila, ne najdemo.
V obsežnem podpoglavju Skladenjskostrukturna analiza so z velikima natančnostjo in skrbnostjo predstavljene
strukturne značilnosti izrekov posamez
nih besedil; v bistvu gre za isti metodološki pristop kot pri pisanih besedilih:
izreki so analizirani z vidika zloženosti/nezloženosti, zapletene/nezapletene
zloženosti, notranje skladenjske hierarhije stavkov, zlasti pri nezloženih tudi
z vidika tipičnih besedilnoskladenjskih
lastnosti; besedilo vsakega govorca posebej je v posebnih preglednicah z omenjenih vidikov obdelano še statistično.
Avtorica sama ugotavlja, da je pri pripravljenih in premišljenih besedilih laže
opazovati skladenjsko strukturo povedi
kot v povsem spontanih vsakdanjih besedilih. Njena spoznanja so dragocena
za kontrastivno analizo pisanega in zlasti premišljenega govorjenega besedila.
Znotraj iste teme je mogoča tudi kontrastivna analiza pripravljenih besedil
glede na spontana, saj so znotraj tem
analizirane tudi replike in odgovori na
vprašanja ter pobude. Opozoriti velja še
na obsežen statistični tabelarni prikaz
o številu izrekov, stavkov, odvisnikov,
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stavkov v prirednem razmerju po posameznih besedilih vsakega govorca, členjeno glede na pripravljenost oz. spontanost besedila.
V podpoglavju Analiza sredstev in
načinov povezovanja besedilnih enot v
besedilo avtorica podaja naslednjo delitev načinov povezovanja besedilnih
enot v besedilo: glagolskokončniško
ali morfemsko povezovanje, zaimensko
povezovanje, prislovno povezovanje,
povezovanje s pridevniki, vezanimi na
govorno dejanje, povezovanje z besedo
sam, stavčno povezovanje, povezovanje
s popolno in delno ponovno pojavitvijo in leksikalno povezovanje, vezano
na pomenska medleksemska razmerja;
z utemeljitvijo, da so določena besedilotvorna sredstva značilna za določene
tipe/vrste besedil.
Pri analizi sredstev in načinov povezovanja besedilnih enot v besedilo
monografija sledi Koroščevemu povezovanju kohezije in koherence v enovit
kriterij besedilne soveznosti. Rezultati
analize pa so pokazali dvoje: 1) v rabi
besedilotvornih sredstev glede na stop
njo pripravljenosti besedil ni razlik, saj
v vseh prevladuje glagolskokončniško
povezovanje; le-to je torej neizbirno,
vedno prisotno in tipično za slovenski
jezik; 2) govorni odstavki nekaterih besedil so lahko nesovezni – govorec izgubi rdečo nit, izreku lahko razberemo
strukturo, ne pa tudi pomena, kar pa
ni nujno, da je oteževalo razumevanje
prvotnega besedila.
Avtorica ugotovitve pozameznih področij najprej strne po podpoglavljih in
nato še v Povzetku.
Monografijo odlikuje dokumentirano
gradivo, ki je, kot rečeno, s sej Mestne
občine Maribor in omogoča številne
nadaljnje raziskave, npr. o rabi in po-
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menu rabe začetnika oz. diskurzivnega
označevalca zdaj.
Irena Stramljič Breznik

Alenka Valh Lopert: KULTURA
GOVORA NA RADIU MARIBOR, Slavistično društvo Maribor,
Zora 36, Maribor 2005, 228 str.
Monografija je izšla jeseni 2005 v zbirki
Zora, in sicer kot 36. zvezek. Obsega
226 strani in je razdeljena na pet temeljnih poglavij, ki so jim dodani: gradivo,
zapisano po posnetih virih, povzetek,
uporabljena literatura ter imensko kazalo.
V prvem poglavju – Uvod – so predstavljeni cilji raziskave, viri besedil in
metodologija dela.
V drugem poglavju – Opredelitev
zvrsti slovenskega jezika – so podane
socialne in prenosniške zvrsti, jezik in
mediji ter dvogovor.
Tretje poglavje – Neknjižni pokrajinski pogovorni jezik – obsega analizo
značilnosti neknjižnega pokrajinskega
pogovornega jezika, vplive neknjižnega pokrajinskega pogovornega jezika
na knjižnopogovornega ter značilnosti
mariborskega neknjižnega pokrajinskega pogovornega jezika na glasoslovni,
oblikoslovni, skladenjski in leksikalni
ravnini. V tem poglavju so natančno
opisane tri narečne baze, ki so lahko
v stiku sovplivale na mariborski pogovorni jezik, to so koroška, panonska in
štajerska narečna baza.
Osrednje, to je četrto poglavje, ima
naslov Analiza jezika govorjenih oddaj
Radia Maribor, in sicer na glasoslovni,

prozodijski, oblikoslovni, skladenjski
in leksikalni ravni. Poglavje zaokrožuje temeljna analiza najbolj tipičnih
glasovnih, oblikoslovnih, sintaktičnih
in leksikalnih odstopanj od slovenske
knjižne norme.
Peto poglavje osvetljuje temeljne pojme pragmatičnega jezikoslovja, poudarek je na govornih dejanjih z vplivanjsko
vlogo, izražanju namena in vljudnosti.
V šestem poglavju je zbrano gradivo, zapisano po posnetih virih: prosto
govorjena besedila in brana besedila, v
sedmem je natančen posnetek vseh rezultatov raziskave, v osmem je navedena uporabljena literatura, dodano je še
imensko kazalo navedenih avtorjev.
Avtorica je imela v tem raziskovalnem
delu za cilj ugotoviti, ali in kateri elementi jezika okolja (mestna govorica,
pokrajinski pogovorni jezik, narečja
koroške, štajerske in panonske narečne
baze) vplivajo na kulturo govora Radia
Maribor. Pričakovano je, da mediji, tudi radio, ustreza naslednjim merilom:
iz socialne zvrsti zbornemu, iz funkcijske predvsem publicističnemu, iz prenosniške zvrsti pa govorjenemu jeziku.
Največ analitične pozornosti je posvečene vplivu neknjižne socialne zvrsti
na govorjeno podobo različnih oddaj
na Radiu Maribor, posnetih v marcu
2001, in to prosto govorjenih (dvogovori poklicnih govorcev z nepoklicnimi
sogovorci, dalje le sogovorci) ter branih
besedil poklicnih govorcev.
Izsledki glasoslovne analize posnetih
besedil kažejo, da v izgovarjavi dolgih
samoglasnikov najbolj odstopa od norme izgovor dolgih sredinskih samoglasnikov e in o, dolgega a in polglasnika.
Opazno je tudi daljšanje kratkih vokalov, pogosti so pojavi moderne vokalne
redukcije, v prozodiji je pogost umik
naglasa na levo, v tro- in večzložnih
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besedah pa se lahko pojavita dva naglasa. Ugotavlja se, da najmanj izgovornih
težav povzročata najvišja samoglasnika
i in u, več samoglasnik a, največ pa sredinska e in o. To potrjuje gradivo, saj
odstopanj pri glasovih i in u ni bilo,
in sicer niti pri sogovorcih. Izrazita sta
daljšanje in oženje samoglasnikov e in
o. Analiza zajema pregled samoglasnikov glede na kolikost in kakovost, in
sicer: daljšanje naglašenega kratkega a
(nájbolj), ki ga je moč slišati pri novinarju v prostem govoru; rabo polglasnika namesto knjižnega é (sـvٌda), pri
novinarju, pri treh sogovorcih in celo
pri dveh napovedovalcih; izgovor ê namesto knjižnega é (vêndar), izgovarjata
ga novinar in dva sogovorca; rabo é namesto knjižnega ، (novémbra), pri novinarju, sogovorcu in napovedovalcu; é
namesto knjižnega kratkega è (véndar),
ki ga izgovarjajo novinar in trije sogovorci; dolgi široki ê pred zvočnikom r
namesto knjižnega é (nekatêra), celo pri
novinarju in napovedovalcu; namesto
knjižnega polglasnika je slišati srednji e
v nenaglašenem položaju (miníster) pri
treh sogovorcih, pri dveh napovedovalcih in celo pri novinarju; tudi dolgi široki ê namesto knjižnega polglasnika (sêm)
ter srednji e v sklopih zvočnik + zvočnik
(Órel), pri novinarju. Pri izgovoru samoglasnika o je zaslediti namesto knjiž
nega ô (dóbro) in ô namesto knjižnega ó
(vôlja) tudi pri novinarju, poleg tega pri
sogovorcih, ter ó namesto knjižnega ò
in ô (spór) presenetljivo samo pri enem
sogovorcu. Naslednji sklop značilnosti,
najdenih v analizi gradiva, zajema elemente moderne vokalne redukcije, ki se
pojavlja: v vzglasju (mám), le pri enem
sogovorcu; v izglasju (zarád, móra bít):
pri novinarju in treh sogovorcih; sredi
besede (nrdít): pri novinarju in dveh
sogovorcih; v pred- in ponaglasni legi
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pri del. -l, kjer nenaglašeni samoglasniki onemijo (zakljúčla): pri novinarju in
pri treh sogovorcih; zaradi izgube samoglasnika postanejo zvočniki zložni
(št  אַn בajste). Ugotovili smo, da je upad
najbolj prisoten v prostem govoru, in
sicer pri poklicnem novinarju.
Pri soglasnikih prihaja do posploševanja nenaglašenega končaja -o pri moški obliki del. na -l (réko), največkrat
pri sogovorcu, pri novinarju pa redko.
Zelo izrazita značilnost vseh govorcev,
tako poklicnih in nepoklicnih, je izgovor fonema /v/ v vlogi predloga, in
sicer pred soglasnikom, kot samostojni
zlog s polglasnikom vـ: (t. i. vـkanje)
in zobnoustničnega v namesto skupaj z
naslednjo besedo kot ( ﭘv policíjskem).
Pri govorjenem jeziku tudi poklicni
novinar pri izgovoru predloga v odstopa od norme, tudi pri vseh sogovorcih
je zaslediti zobnoustnično izgovarjavo
predloga v, pri branem govoru pa pri
napovedovalcu samo enkrat.
Zelo velike težave povzroča izgovarjava fonema v na začetku besede v vzglasju. Odstopanja so pri vseh govorcih pri
izgovarjavi zobnoustničnega v namesto
zveneče variante w pred zvenečimi nezvočniki (vzbudíla): pri novinarju, sogovorcih in celo napovedovalcih; kot
zobnoustničnega v namesto nezveneče
variante Û pred nezvenečimi nezvočniki
(vprášala): pri novinarju, sogovorcih in
pri napovedovalcu; nato kot dvoustničnega u namesto zveneče variante w pred
zvenečimi nezvočniki (umés): pri novinarju, enem izmed sogovorcev in pri
napovedovalcih, ter kot dvoustnični u
namesto nezveneče variante Û pred nezvenečimi nezvočniki (učéraj); tipična za
mariborski pogovorni jezik je izgovarjava f v vzglasju (fprášat), in sicer se pojavi
tudi pri poklicnih novinarjih pri branju
besedil. Zvočniški sklop lj v izglasju iz-
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govarjajo kot srednji l (zadovólna); pojav
lja se redko, in to pri sogovorcih.
Premene pozvenečnosti se pojavljajo
kot v knjižnem jeziku, in sicer v vzglasju, sredi besede, v izglasju – na koncu
besede, ob predlogih.
V slovenskem knjižnem jeziku naglasno mesto ni vezano na določeni zlog,
za mariborski pogovorni jezik pa je iz
analize razvidna tipična značilnost,
to je umik naglasa na levo (úniforme).
Prav to je slišati v prostem govoru, pri
poklicnem novinarju in pri sogovorcih,
pri napovedovalcu pa pri izgovarjavi
števnikov (pétnajst). Do tega je prišlo,
ker Slovenski pravopis 2001 ne omogoča več dvojnice z naglasom na prvem
zlogu. Premik v desno oziroma pomik
(storí )ﭘse pojavi le enkrat pri sogovorcu.
Značilnost mariborskega pogovornega
jezika so dvonaglasnice (Máribóru), ki
jih je zaslediti sicer tako pri novinarju
kot pri sogovorcih.
Ob pregledu oblikoslovnih lastnosti
posnetih besedil se pri samostalniški
besedi pojavljajo le nekatera odstopanja, in sicer pri samostalnikih moškega
spola 1. moške sklanjatve v dajalniku
in mestniku, ko namesto končnice -u
prihaja do izgovarjave -o (po pravílniko).
Odstopanja je slišati pri dveh sogovorcih, pri novinarju jih ni. Tudi pri samostalniških zaimkih ni posebnosti, le
v enem primeru je pri sogovorcu zaslediti ob zanikanem povedku tožilniško
obliko samostalniškega nedoločnega
zaimka namesto rodilniške (nékaj ni
nardí)ﭘ.
Pri zaimkih je odstopanje pri pridevniškem nikalnem zaimku noben/nobeden. Pri novinarju in napovedovalcih
ga ni zaslediti. Zaradi vpliva okoliških
narečij se vzglasni zvočnik n premenjuje
z nezvočnikom d (dobén). Uporabljata
ga dva sogovorca.
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Pri kazalnem zaimku govorec uporablja neustrezno obliko glede na spol
(taka za takšna), vendar se popravlja. Pri
zaimkih je najti tudi neustrezno rabo
dvojice oziralnih zaimkov, in sicer ki in
kateri. Sogovorca uporabljata zaimek
kateri tudi takrat, ko bi morala uporabiti zaimek ki, torej v nepredložni rabi,
čeprav ni pomenske nejasnosti, ki bi to
rabo dopuščala. Pri poklicnih govorcih
tega ni.
Značilnost neknjižnega pogovornega
jezika se kaže tudi pri glagolu, in sicer
pri polvikanju. Deležnik na -l ali pridevniška beseda v povedku se pojavlja v
ednini namesto v množini (sté rékla).
Značilnost mariborskega pogovornega jezika je tudi opustitev razlikovanja
naklonskih glagolov morati in moči. Tako se v prostem govoru uporablja glagol
moči tam, kjer bi moral biti glagol morati. To se pojavlja pri dveh sogovorcih.
Prisotna je tudi raba kratkega oziroma
pogovornega nedoločnika namesto
dolgega oziroma zbornega ob naklonskih glagolih (mórem povédet). Pri novinarju in napovedovalcih pa napačne
rabe morati: moči ni zaslediti. Zaradi
moderne vokalne redukcije i v izglasju
pri nedoločniku onemi, kratki oziroma
t. i. pogovorni nedoločnik, in sicer ob
naklonskih in faznih glagolih.
Pri nenaglašenem vokalizmu delež
nika na -l prihaja do moderne vokalne
redukcije pripon -a, -e, -i, s tem pa do
posploševanja nenaglašenega končaja v
-o in, redkeje, v -u (umákno, réku). Tega
pojava ni zaslediti pri novinarju in ne
pri napovedovalcu, ampak le pri dveh
sogovorcih.
Tipična je tudi lastnost mariborskega
pogovornega jezika, to je nadomeščanje
dvojinske oblike deležnika na -l z množinsko za ženski spol (sta … priprávljale). Tudi pri nepriponskih glagolih na -či
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prihaja do posploševanja kratkega oziroma pogovornega nedoločnika na -čt za
modalnimi glagoli. Najpogosteje rabljen
pri dveh sogovorcih je glagol reči ob modalnih glagolih (móram rêčt).
Pri rabi prislova ne opažamo odstopanj od knjižne norme, razen pri naglasu (umik v levo). Prislov načina nekako je uporabljen zelo pogosto tako
pri novinarju kot pri dveh sogovorcih.
Glede na pogosto rabo deluje pri obeh
kot mašilo.
Pri rabi predlogov ni najti pogostih
odstopanj niti pri novinarju niti pri sogovorcih. Prisotni so posamezni primeri
neujemanja predloga s sklonom. Zaradi nepoznavanja pravil rabe predloga s/
z pred zvenečimi oziroma nezvenečimi
soglasniki prihaja do napačne rabe, s
namesto z in nasprotno, pri sogovorcih. Pri novinarju in napovedovalcih
teh zamenjav ni. Predlog pa se izgovarja ločeno od naslednje besede, in sicer s
polglasnikom.
Posebnosti pri rabi veznika ni. Nekaj
je rabe pogovornih variant veznikov,
zlasti pri govoru sogovorca, ko gre za
izražanje vezalnega razmerja s pogovornim veznikom pa in podvojitvijo
obeh vezalnih veznikov, in pa, ter za
uvajanje prilastkovega odvisnika v nepredložni rabi s pogovorno obliko oziralnega zaimka kateri namesto ki.
Pri uporabi členkov v gradivu sicer
ni odstopanj od rabe v knjižnem jeziku
razen pri izgovarjavi členka soglašanja
seveda. Govorci ga uporabljajo kot mašilo, prav tako členek pa.
V posnetem gradivu se najpogosteje
pojavlja razpoloženjski medmet (Mh);
zanimivo je, da ga uporablja izključno
novinar, in sicer kot mašilo pred naslednjim vprašanjem.
V veliki meri so prisotni medmeti za
vzpostavitev medčloveškega družbene-
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ga stika, t. i. pozdravi (Na svídenje!) in
zvalnice (Gospá), ter prosim in hvala.
Pogost je tudi pravi velelni medmet, ki
spodbuja k dejanju, t. i. glagolski velelniški okrnjenec (Glêjte). Uporabljajo ga
novinar ter trije sogovorci.
Strani, namenjene poglavju Skladnja,
so smiselno členjene na dva osrednja
dela, v katerih so obravnavane najprej
prvine besedilne fonetike, nato pa predstavljeni rezultati skladenjske analize v
zbranem gradivu.
Rezultati skladenjskih značilnosti
govorjenih oddaj na radiu temeljijo na
natančni analizi prepisanih povedi. Pri
tej avtorica izhaja iz tradicionalnih spoznanj, kot so v slovenskem jezikoslovju
pojmovane in opisane v Slovenski slovnici Jožeta Toporišiča, in pri tem uporablja uveljavljeno in ustaljeno skladenjsko terminologijo ter simbolizacijo, ki
jo je mestoma dopolnila s simbolizacijo
oz. natančnejšimi opredelitvami nekaterih novejših raziskav, ki so imele za
predmet prav tako skladenjsko analizo
govorjenega besedila.
Samo analizo spremljajo številne podčrtne opombe, v katerih avtorica pojasnjuje analizo oz. se sklicuje na ustrezne
vire. Prosto govorjena besedila obsegajo
299 povedi, brana besedila pa 102 povedi. To v odstotkih pomeni, da rezultati
analize temeljijo na 75 odstotkih govorjenih in 25 odstotkih branih radijskih
besedil, kar kaže na ustrezno uravnotežen izbor gradiva glede na cilj naloge, ki
si je zastavila raziskati vpliv jezika okolja na poklicne govorce s predpostavko,
da bo ta vpliv zagotovo opaznejši prej
pri spontanem govoru kot pa pri branih
besedilih.
Na podlagi skladenjske razčlenitve
naloga prinaša naslednje ugotovitve.
V izbranih besedilih so zastopane vse
strukture povedi, in to od enostavčnih
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do zapleteno zloženih, ki prevladujejo.
Prav s tem pa se na slovenskem gradivu
empirično ruši dolgoveljavna strereotipna predstava, da je govorjeni jezik
skladenjsko enostavnejši kot zapisani.
Zapleteno zložene povedi uporabljajo
tako sogovorci kot novinarji, pri tem
je verjetno odvisno tudi od splošne jezikovne kompetence posameznika, v
kolikšni meri lahko z vidika koherence
in kohezije obvladuje daljše govorjene
odseke. Analizirano gradivo namreč
kaže, da so povedi sicer zapleteno zložene, toda polne preskokov, samopopravkov in vmesnih stavkov, mnogokrat s
komaj najdeno rdečo nitjo, tudi precej
nekohezivne. Pomemben rezultat analize je tudi opažena prevlada podredja
pred priredjem, med odvisniki pa sta
najpogostejša predmetni in prilastkov.
Med priredji nastopata najpogosteje
vezalno in pojasnjevalno. Deloma pa
nastopajo tudi brezvezja, za katera bi
bilo zanimivo ugotoviti, ali so rezultat
zavestnega govorčevega oblikovanja
ali zgolj izrazne naglice ali nedomišljenosti pri oblikovanju skladenjskega
vzorca povedi. Gradivo potrjuje tudi
prisotnost zapleteno zloženih povedi
pri branih besedilih, to pa je nekako že
pričakovano. Relativno malo nastopa
vrivkov, to preseneča glede na dejstvo,
da gre za govorjena besedila brez vnaprejšne priprave. Morda je pa to posebnost treba opazovati z vidika vrivkov in
njihove vloge, ki je v slovenistiki sicer
še manj raziskano področje. Če torej
ni veliko vrivkov v govorjenem jeziku,
potem lahko sklepamo na njihovo pomembnejšo vlogo pri pisanih besedilih,
to bi kazalo, da jih avtor/pisec vključuje
šele na podlagi tehtnega premisleka, za
katerega zmanjka časa v govorjenih besedilih. Delež polstavčnih tvorb je zelo
majhen, kar bi spet kazalo, da gre za
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skladenjsko strukturo, običajnejšo v pisanih besedilih. Nekoliko večji pa je delež neglagolskih stavkov ter pastavkov,
kar je v skladu z značilnostmi dialoga,
v katerem nastopajo pozdravi, ogovori,
medmeti in členki, ki z drugimi deli
sporočil tvorijo soredna razmerja.
Leksikalna ravnina, Besedje, prinaša pregled najbolj tipičnih glasovnih
in oblikoslovnih odstopanj od norme,
pregled stalnih besednih zvez ter prevzetih besed. Prikaz zajema zbir stalnih
besednih zvez, imenovanih tudi frazemi, pri čemer se analiza osredinja na rekla. Prikazana so v besedilno realizirani
obliki in glede na govorca. Prevladujejo
glagolska rekla, v največji meri pa jih
uporablja poklicni govorec, tj. novinar.
Največ prevzetih besed je uporabljal
govorec politik, ki je s svojim načinom
izražanja vplival tudi na novinarja.
Zaradi vpliva, ki ga ima radio kot
medij na poslušalce, so pregledana tudi
sredstva govornega dejanja vplivanja,
in sicer s poudarkom na jezikovnih
sredstvih neposrednega izražanja namena: pojavljajo se hotenjski izrazi,
izrazi spodbujanja, izrazi dopustitve,
odločitve, nujnosti, naročanja, volje,
zapovedovanja, drznjenja, namere in
dovolitve.
V gradivu so se potrdile kot najbolj tipične naslednje stične točke, ki izhajajo
iz skupnih značilnosti severovzhodnih
slovenskih narečij (Zorko 1992; 2002):
Severovzhodne narečne baze v bližini
Maribora so izgubile možnost tonemskega nasprotja in so razvile kolikostna
nasprotja na naglašenem zlogu. To
potrjuje tudi izreka poklicnih in nepoklicnih govorcev v gradivu. V vseh teh
narečjih so izvedeni skupni slovenski
naglasni pomiki (umik na predzadnji
zlog ali sploh umik na levo) in so prisot
ni pri vseh sogovorcih in pri novinar-

OCENE IN POROČILA – reviews and reports

ju (narečje: 'ci:gan; gradivo: úniforme).
Skupna značilnost severovzhodnih narečij v soglasniškem sistemu je izguba
palatalnosti pri lj, (tudi nj, rj), to pa je
pojav, ki ga je zaslediti le pri sogovorcu
(narečje: k' lu:č; gradivo: zadovólna).
Eden izmed pojavov v sistemu samoglasnikov je daljšanje kratko naglašenih
nezadnjih samoglasnikov v veliki večini severnoštajerskih dialektov. Prav ta
pojav je razširjen pri izgovoru samoglasnikov (a, e, o) (narečje: 'mi:š; gradivo:
véndar) pri vseh govorcih, razen pri napovedovalcu, saj bere vnaprej pripravljeno gradivo. Pri samoglasnikih je slišati
tudi širjenje in ožanje izgovora o in e,
pri čemer vse kaže, da je široki refleks
koroški pojav, ozki pa štajerski. Široki
e je pogost tako pri sogovorcih kot pri
novinarju, o ožijo več sogovorci, vendar
pa celo tudi, sicer redko, pri branju napovedovalec. Iz narečij poznamo tudi
razvoj dolgega polglasnika v a in e (narečje: 'p؛e:s; gradivo: sêm), to se potrjuje
tudi v rabi vseh govorcev, celo novinarja
in napovedovalca.
Posebej je izrazit vpliv panonske narečne skupine pri izgovoru fonema v
kot f, in sicer ga je pogosto zaslediti pri
sogovorcih, le enkrat pri novinarju (narečje: f 'če:rah; gradivo: fprášat).
V oblikoslovju pri glagolskem nedoločniku prihaja do upada končnega -i v
slovenskogoriškem narečju, to pa se kaže kot vpliv na govor novinarja in vseh
sogovorcev, celo napovedovalca (nareč
je: ﻮd،:lat; gradivo: dodélat).
V vseh okoliških govorih je pridevnik
izgubil možnost razločevanja oblike,
vendar niti novinar niti sogovorci niso
zamenjevali oblik, jo je pa napovedovalec, in sicer določno obliko kakovostnega pridevnika v povedkovem določilu.
Pregled narečnega stavčnega reda kaže,
da so najpogostejše narečne skladenjske
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in besednoredne značilnosti v besedilu
ponovitve vseh vrst, vrivki, skladenjski vzorec se ne zapolni, odvisniki brez
glavnega stavka v isti povedi … Značilnosti, kot so stavki z okrnjeno zgradbo,
ponavljanje in popravljanje najdemo
pogosto pri novinarju in sogovorcih,
medtem ko odstopanje od naslonskega
niza le pri sogovorcih.
V posnetem gradivu najdemo potrdit
ve, da se jezik mesta Maribor razvija
pod vplivom vseh treh narečnih baz in
iz vsake jemlje posamezne značilnosti,
s tem pa oblikuje pogovorni jezik Maribora.
Avtorica v sklepu ugotavlja, da radio
kot medij ni izvzet iz okolja, v katerem
dela in živi. Jezikovna kultura novinarjev in napovedovalcev odstopa od norme v glavnem le pri glasovju, zlasti če
gre za govorjeni jezik branega in vnaprej
pripravljenega besedila oziroma za samogovor novinarja. Govor sogovorcev
pa vsebuje vse elemente pogovornega
jezika, s tem pa tudi vpliva na novinarja. Ko novinar vzpostavi stik s sogovorcem, prihaja do postopnega odmika od
norme, zlasti ko se dvogovor razvije ali
pride do uveljavljanja različnih mnenj.
Monografija pomeni dragocen prispevek k raziskovanju pokrajinskega
pogovornega jezika na stičišču treh narečnih baz in k oblikovanju zakonitosti
mariborske mestne govorice. To pa lahko vpliva na kulturo govora v javnosti
sploh, zlasti pa na kulturo govora na
mariborskem radiu.
Odlike raziskave so v primernem izboru tipičnega gradiva, v natančni analizi vseh jezikovnih ravnin in posredno
tudi v svetovalni vlogi govorcem v javnosti.
Monografija z odlično teoretično
podstavo na analitični in sintetični
ravni osvetljuje govorjeno zvrst knjižne
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slovenščine v narečnem in pokrajinskem neknjižnem govornem okolju na
vzorcu oddaj Radia Maribor. Raziskavo bodo lahko koristno uporabljali tudi
novinarji na drugih radijskih postajah v
Mariboru.
Tako je nastalo dobro izhodišče za
nadaljnje raziskave govorjenega jezika,
saj prinaša tudi nova spoznanja o jeziku
v medijih.
Zinka Zorko

Anna Kolláth: MAGYARUL A
MURAVIDÉKEN (MADŽARSKO V PREKMURJU), Slavistično
društvo Maribor, Zora 39, Maribor
2005, 284. str.
Anna Kolláth je že 13 let predavateljica
na Oddelku za madžarski jezik in književnost na Pedagoški fakulteti Univerze
v Mariboru, sprva je opravljala lektorske
naloge, od 1998 pa je docentka za madžarski jezik, od 2004 je tudi predstojnica Oddelka. Poznam pa jo že mnogo
časa, saj je bila do leta 1993 zaposlena
na Katedri za madžarski jezik na Visoki šoli Daniel Berzsenyi v Sombotelu,
kjer že več kot 20 let opravljam naloge
gostujoče predavateljice na Katedri za
slovenski jezik in književnost. Povezujejo naju tudi raziskovalni interesi, obe
preučujeva jezikovno stanje pri manjšinah ob slovensko-madžarski meji. Njeno raziskovalno področje je madžarski
jezik s posebnim poudarkom na jeziku
madžarske manjšine v Sloveniji. Zanimajo jo področja dialektologije, s tega
področja je tudi doktorirala na univerzi v Budimpešti (Narečje in jezikovno
obnašanje v Rumu), kontaktne ling-
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vistike, sociolingvistike ter jezikovne
politike. Na te teme je objavila številne
znanstvene razprave.
Pričujoča monografija Magyarul a
Muravidéken/Madžarsko v Prekmurju
je prerez njenega dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela, v kateri
obravnava zelo aktualno in raznovrstno
jezikovno problematiko madžarske
manjšine, posebno izvirna pa je njena
zamisel o načrtnem vključevanju kontaktne madžarske jezikovne različice v
Prekmurju v splošni madžarski jezik.
V svojih razpravah se je lotila občutljivih vprašanj o jezikovnem stanju in
jezikovni rabi pripadnikov madžarske
narodne skupnosti v Prekmurju, posebej tenkočutno obravnava vprašanja
jezikovne interference, dvojezičnosti,
dvojezičnega pouka, jezikovne politike
ter besedišča manjšinskega jezika.
Monografija sestoji iz dveh tematskih
sklopov, ki se tesno prepletata, ob koncu so dodani povzetek v madžarščini,
slovenščini in angleščini, literatura ter
imensko in stvarno kazalo. V prvem
sklopu, Jeziki in jezikovne variante/Nyelvek és nyelvváltozatok (12 razprav, ena
tudi v nemškem, dve pa v slovenskem
prevodu), se poglablja v sociolingvistične teme, v drugem sklopu, Jeziki, jezikovne variante, izobraževanje/Nyelvek
– nyelvváltozatok – oktatás (4 razprave)
pa preučuje problematiko dvojezičnega
šolstva. Oba tematska sklopa sta zelo aktualna, tako z vidika jezikoslovnih raziskav kakor tudi z vidika mednarodne
strokovne literature, poseben pomen pa
imata v madžarskem in slovenskem jezikoslovju, saj takih poglobljenih, temeljitih, s sodobnimi znanstvenimi metodami opravljenih raziskav o jezikovnem
stanju kake manjšinske skupnosti pogrešamo na tej in oni strani slovenskomadžarske meje.
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V prvi in drugi razpravi, Načela in
praksa uresničevanja manjšinskih pravic
v Sloveniji/A kisebbégi jogok érvényesülésének elve és gyakorlata Szlovéniában
(tudi v nemškem prevodu), prikaže zgodovino manjšinskih jezikovnih pravic v
Sloveniji od ustave iz leta 1946 do ustave iz leta 1991, izpostavljajoč tiste člene,
ki zagotavljajo pravice dveh avtohtonih
manjšin v Sloveniji, zlasti podrobno
razčlenjuje 64. člen Ustave o Posebnih
pravicah italijanske in madžarske manjšine. Ugotavlja, da imata obe manjšini
v skladu z zakonom pravico do izobraževanja v maternem jeziku. Izpostavlja
dve temeljni smernici slovenske Ustave,
pozitivno diskriminacijo ter zagotavljanje formalne enakopravnosti pri uveljavljanju splošnih človekovih pravic. Pri
tem opozarja na to, da se posebne pravice vežejo na pojem narodnostno mešanega območja, kar po njenem mnenju spominja na rezervatski tip zaščite
manjšin. Postavlja hipotezo, da bi bilo
potrebno ta model preseči, izoblikovati
bi bilo treba večjezikovne državne skup
nosti. Nadalje predstavi področja rabe
manjšinskega jezika, zunanjo dvojezičnost ter inštitucionalno dvojezičnost, tj.
v javni formalni sferi (v upravi, sodstvu,
občinskih uradih, v cerkvi in medijih).
Posebej se ukvarja s problematiko poučevanja manjšinske materinščine pri
italijanski in madžarski manjšini, torej z
modelom manjšinskega izobraževanja v
materinščini na Obali ter z dvojezičnim
modelom v Prekmurju. V povzetku pa
poudari, da je za prekmurske Madžare tudi še zdaj, na prelomu tisočletja,
značilna opazna protislovnost: število
pripadnikov manjšine se je zmanjšalo,
torej teorija o zaščiti manjšine ni v sozvočju s praktičnim udejanjanjem pravic. Identitetna zavest pripadnikov madžarske skupnosti čedalje bolj izgublja
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svojo moč, prestiž madžarskega jezika
in kulture se izgublja zaradi premoči
večinskega jezika in kulture. Dvojezičnost je tu nesimetrična, kar je povzročilo izgubljanje prostora manjšinskega
jezika, tudi dvojezično šolstvo je zgolj
formalno, pouk pretežno poteka v večinskem jeziku, dvojezični so predvsem
madžarski otroci. Ugotavlja pa tudi to,
da dvojezično šolstvo tu nima druge alternative. Posledice navedenega se kažejo v izgubljanju manjšinskega jezika,
v asimilaciji.
V tretji razpravi Pripombe o jezikovni
zavesti – pri manjšini / Megjegyzések a
nyelvi tudatról – kisebbségben in v njeni
slovenski verziji Izkušnje pri zbiranju
gradiva madžarskega pogovornega jezika
v Prekmurju obravnava nekatere vidike
jezikovne zavesti pri manjšinski skup
nosti in glede tega poudarja, da se je po
letu 1990 spremenil tudi predmet madžarskega jezikoslovja, obogatil se je s
preučevanjem materinščine zamejskih
Madžarov, s preučevanjem madžarskih
kontaktnih variant.
Podrobno razčlenjuje strategije kodne
menjave, manjšinsko jezikovno zavest,
problem jezikovne identitete, opozarjajoč na poseben preplet jezikovne in
narečnojezikovne zavesti v manjšinski
situaciji. Teoretična razmišljanja podkrepi z empiričnimi raziskavami, ki jih
je opravila med svojimi študenti glede
zunanjih in notranjih dejavnikov kodne
menjave. V Prekmurju je v preteklosti
prevladovala in tudi danes prevladuje
narečnojezikovna zavest. Znotrajjezikovnega preklopa tako rekoč ni bilo.
Med razlogi navaja skromen verbalni
repertoar v manjšinskem jeziku, pomanjkanje strokovnega jezika, pri pouku namreč ni uspelo uveljaviti dominantnosti maternega jezika. Primarno
uporabljana jezikovna varianta je še ve-
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dno narečje, ki je arhaično in prepleteno s slovenizmi, torej je tudi kontaktno,
zato pa stigmatizirano, drugorazredno
sporazumevalno sredstvo. Privzgojiti bi
bilo treba pozitiven odnos do te variante.
V razpravi Dodatki k vprašanju jezikovnega obnašanja – na podlagi zbiranja besedišča / Adalékok a nyelvi viselkedés kérdéséhez – muravidéki szókészleti
gyűjtés alapján se ukvarja z vprašanji
jezikovnega vedenja, obnašanja, ki jih
analizira na podlagi vprašalnika o zbiranju besedišča: zakaj anketiranci v
določenih govornih položajih izberejo
določeno jezikovno varianto in zakaj
preklopijo v drugo varianto s spremembo situacije. Podatke je zbrala pri 5 prek
murskih Madžarih, ki so odgovarjali na
255 vprašanj. Ugotovila je, da je zelo visok delež deviantnih odgovorov, tj. jezikovnih (leksikalnih in semantičnih),
vsebinskih ter tudi oblikovnih devianc.
Kot ugotavlja avtorica, bi po predstavitvi podatkov morala slediti njihova
obdelava, a je žal izostala.
V petem prispevku Sedanjost in prihod
nost madžarskega jezika v Sloveniji / A
magyar nyelv jelene és jövője Szlovéniában razpravlja o prihodnosti prekmurske madžarske nacionalne jezikovne
različice (poimenovanje uporablja avtorica po novejši madžarski terminologiji za manjšinsko madžarsko materinščino, stično jezikovno različico), pri
tem se dotakne tudi zelo pomembnega
vprašanja o večsrediščnosti/policentričnosti madžarskega jezika. Mono- in policentrizem namreč določata bodočnost
madžarskega jezikoslovja, v prvi vrsti
na področju leksikologije in leksikografije, daljnosežno pa lahko pripomoreta
k dvigu prestiža manjšinske jezikovne
različice. Avtorica nadalje obravnava
psiholingvistična in sociolingvistična
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vprašanja dvojezičnosti in ugotavlja,
da sta sicer jezik manjšine in jezik večine enakopravna, a nista enakovredna.
Manjšinski jezik je dvakrat stigmatiziran, nahaja se v podrejenem položaju glede na večinskega, stigmatiziran
pa je tudi s strani enojezične norme
iz matice. Prepričana je, da je mogoče
vse pojave dvojezičnosti nepristransko
obravnavati le z merili dvojezičnega pristopa. V drugem delu študije razglablja
o policentričnosti madžarskega jezika:
madžarski jezik je policentričen, njegovo primarno središče je Madžarska,
drugotna in delna središča pa so v Transilvaniji, v jugovzhodni Ukrajini, južni
Slovaški (Gornji Madžarski), Vojvodini, Prekmurje je nastajajoče središče.
Ta središča govorijo nacionalne različice
osrednjega središča. Po takem pojmovanju bi lahko odpravili stigmatizacijo
stičnih pojavov in bi se morda pokazala
tudi večja možnost za njihovo kodifikacijo. Z vidika prekmurske nacionalne
jezikovne različice bi bilo zelo pomembno, da bi se vključila v slovarska dela, ki
pravkar potekajo. Posledica madžarskomadžarske stigmatizacije je namreč podrejena/subtraktivna dvojezičnost. To
trditev podkrepi tudi z odgovori svojih
študentov na vprašanja: Kateri jezik je
za vas primaren, Kaj je bistvo dvojezičnosti v Sloveniji, Ali lahko govorite in
dejansko tudi govorite madžarsko na
uradnem mestu, Kakšna je po vašem
mnenju idealna dvojezičnost.
Razprava Jezikovno svetovanje/kultiviranje in jezikovno načrtovanje v manjšinski situaciji / Nyelvművelés és nyelvi tervezés kisebbségben se začenja z uvodnim
poglavjem Značilnosti jezikovne rabe v
Prekmurju in njihova presoja, kjer avtorica poudari, da uradna dvojezičnost
sicer zagotavlja na vseh področjih pravice do uporabe manjšinskega jezika, a
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ne daje dejanske skupnostne niti individualne dvojezičnosti, je prej katalizator v procesu zamenjave jezika. Najprej
skuša zavzeti stališče do enega najbolj
vznemirljivih problemov današnjega
madžarskega jezikoslovja (detrianonizacija), zatem na osnovi štirih izdaj s
področja jezikovnega svetovanja/kultiviranja predstavi pomembnejše smernice kultiviranja madžarskega jezika v
Prekmurju. Jezikovno svetovanje/kultiviranje pojmuje kot del jezikovnega načrtovanja, tj. zavestno poseganje v spremembe jezika, ki se usmerja predvsem
k standardni različici. V Prekmurju naj
bi bilo bistvo tega delovanja usmerjeno k izoblikovanju lokalne standardne
variante; ker se nad stično varianto ni
razvila visoka varianta, njene naloge
opravlja večinski jezik. Ugotavlja, da
jezikovno kultiviranje v Prekmurju ni
doseglo svojega cilja, ni se izoblikovala
idealno kultivirana jezikovna raba med
govorci. Med vzroki navaja enojezični
pogled na te pojave, zlasti če nasveti
prihajajo od enojezičnih govorcev iz
matice. V stični varianti se udejanja tesno sožitje med narečnimi prvinami in
stičnimi pojavi, vse to ponazori tudi s
konkretnimi primeri, npr. raba lastnega imena Muravidék (Prekmurje) brez
člena, morfosintaktične stične pojave,
npr. gitárra játszik (iz slovenščine igrati
na kitaro), prevzete besede iz državnega
jezika, ki niso prvine madžarske norme
(blokk, regisztráció, trémája van – blok,
registracija, imeti tremo), o katerih meni, da jih bo nekoč sprejela jezikovna
raba kot regionalno normo.
Sedma študija, Prvo poglavje iz primerjalnega preučevanja manjšinske
madžarske jezikovne rabe / Első fejezet
a kisebbségi magyar nyelvhasználat összehasonlító vizsgálatából, v prvem delu
prikazuje virtualno mrežo madžarskih
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jezikoslovnih raziskovalnih delavnic
(madžarskih jezikovnih raziskovalnih
centrov), jezikovne urade, katerih del je
tudi individualna raziskovalna delavnica za madžarsko regijo v Sloveniji. Ti
uradi se ukvarjajo z opisom dane nacionalne variante v obliki zbiranja besedišča in sestavljanja slovarjev za posamez
ne jezikovne zvrsti, z opisom narečij, z
vključevanjem posebnosti nacionalnih
različic v splošne slovarje in priročnike
madžarskega jezika, tj. s procesi detrianonizacije (odpravljanja meja), ki naj bi
izboljšali kakovost madžarsko-madžarske komunikacije. Prekmurski pravopisni seznam besed je pripravljen, prvotni
nabor zemljepisnih in stvarnih lastnih
imen se je razširil z občnimi imeni (posrednimi in neposrednimi sposojenkami, npr. átél < preživeti, savanyúvíz <
kisla voda). S seznama zamejskih leksikalnih prvin (ht-lista/zamejska lista)
je v Slovar tujk predlaganih tudi 400
besed iz Prekmurja z namenom, da bi
besedno gradivo ustrezno predstavljalo
slovensko nacionalno različico madžarskega jezika. Četudi je bil kriterij za nabor raba govorjenega jezika v širokem
krogu, se nabor omejuje na ozek krog
uporabnikov, zlasti na mlajšo generacijo in po naši presoji ne zrcali dejanske
resnične rabe, poleg slovenizmov je v
njem več takih besed, ki so posledica
nefunkcionalne kodne menjave, npr.
guzsva, gajba, namaz ipd.
Razprava Seznami prekmurskih besed
v slovarskem programu detrianonizacije
(v slovarju brez meja) / A határtalanító
szótárprogram muravidéki szójegyzékei
predstavlja v madžarski Slovar tujih besed in izrazov predlagane prekmurske
madžarske leksikalne prvine, 405 gesel, po našem mnenju bi bilo potrebno
razmejiti prvine, ki so pogojene s kodnim preklopom, od prevzetih besed,
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saj nastopajo med njimi take prvine, ki
so rezultat trenutnega kodnega preklopa, npr. ajde, babica, blagajnica, davek,
firmás, nogomet, namaz, poszlanka,
robcsek, stikla, teta, szmer ipd. V slikovni dijaški slovar predlagane besede
ustrezajo dejanskosti. Nadalje avtorica
podaja tudi zamejski pomen splošnih
madžarskih besed, homonimne in sinonimne besede ter seznam zamejskih
krajevnih imen.
V slovenščini napisana razprava Jezikovna izbira, dvojezični pouk in prestiž
madžarskega jezika v Prekmurju po
vzeto podaja problematiko procesa detrianonizacije in njegov vpliv na stične
variante madžarskega jezika. V prvem
delu prispevka se želi na kratko dotak
niti dveh področij javne dvojezičnosti:
uradne dvojezičnosti ter dvojezičnega
šolstva v Prekmurju. Jezikovno izbiro
na teh področjih rabe osvetljuje s pomočjo rezultatov dveh raziskovalnih
projektov, in sicer raziskave Inštituta
za narodnostna vprašanja v Ljubljani
Etnična identiteta in medetnični odnosi
v slovenskem etničnem prostoru, drugi
projekt je del raziskave Materinščina
v dvojezičnosti, ki poteka na Oddelku
za madžarski jezik in književnost na
Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Ta projekt temelji na rabi jezika
in jezikovnem obnašanju mladih, prvi
projekt pa analizira vzroke in posledice
jezikovne izbire pri odraslih. Na podlagi obeh raziskav avtorica ugotavlja,
da je manjšinski jezik (madžarščina) v
Prekmurju manj poznan kot na Obali (italijanščina). Dvojezični pouk je
ostala utopija kljub vsem reformam; ni
privedel do uravnotežene dvojezičnosti,
do ohranitve materinščine, temveč je v
veliki meri prispeval k danes že vidni
zamenjavi jezika. V posebnem poglavju
obravnavava indirektni vpliv dejavni-
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kov subjektivne/psihološke dimenzije
na jezikovno izbiro, konvergenco – približevanje k jeziku drugega, divergenco
– oddaljevanje od jezika drugega na
področju javnega poslovanja. Izbirna
možnost v danem primeru je slovenskomadžarska dvojezičnost ali enojezično
urejanje zadev v slovenščini. Zahteva
madžarske manjšine po dvojezičnosti
je dejansko lažna konvergenca in to je
edina divergentna možnost, divergenca
namreč obstaja le v konvergenci, saj le
v dvojezičnosti lahko ohranijo svoj materni jezik v uradni sferi.
Razmišljanje o bodočem krajevnem
slovarju lendavskega območja / Gondolatok egy leendő Lendva-vidéki tájszótár
kapcsán. Prispevek podaja informacije o
sestavljanju krajevnega slovarja, o njegovem izhodišču, katerega osnovo predstavlja seznam krajevnih besed, ki jih je
zbrala laična zbirateljica Mária Szabó.
Avtorica predstavi cilje bodočega slovarja, njegovo jezikoslovno in praktično
uporabnost ter faze njegovega oblikovanja. Z ustrezno, sodobno leksikografsko
predstavitvijo zbranih leksikalnih enot
želi slovar podati verodostojno podobo
o leksikalnem višku tega narečnega območja, o jezikovni realizaciji zunanjih
stičnih vplivov (po vzorcu krajevnega
slovarja iz Mihályija Jenőja Kissa); načrtujejo tudi njegovo elektronsko verzijo.
Po avtoričinem mnenju sodijo v slovar
tudi nekatere leksikalne enote iz prekmurskega nabora v zamejskem seznamu
madžarskih besed.
Nyelvválasztás- nyelvi alkalmazkodás
– kétnyelvű oktatás / Jezikovna izbira,
jezikovno prilagajanje, dvojezični pouk
obravnava nekatere premise jezikovne
izbire v javni dvojezičnosti. Razprava
je v madžarščini napisana razširjena
verzija slovenskega prispevka Jezikovna
izbira, dvojezični pouk in prestiž ma-
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džarskega jezika v Prekmurju. V prvem
projektu obravnava subjektivne in jezikovno objektivne dejavnike izbire jezika v javnosti, to pomeni dejavnike, ki
neposredno vplivajo na izbiro jezika, tj.
v katerem jeziku spregovorijo govorci na
dvojezičnem območju v prvem stiku z
inštitucijo. Pri tem se odgovori delijo v
dve skupini: eni uporabljajo dvojezični
model, se torej približujejo drugemu
jeziku (objektivna konvergenca), druga
skupina uporablja izključno svoj materni jezik (madžarščino ali slovenščino) in
tako drži distanco do drugega jezika,
tj. varuje svoj jezik (objektivna divergenca). Konvergenca je torej načelno in
dejansko sprejemanje dvojezičnosti, divergenca pa je enojezičnost. Na podlagi
odgovorov avtorica razlikuje štiri tipe
prilagajanja, toda rezultati kažejo, da
popolne divergence ni. Drugi projekt
prikazuje rezultate raziskave pri uri zemljepisa na dvojezični srednji šoli, ker se
predmet na podlagi madžarskega narodnostnega programa poučuje dvojezično. Poznavanje jezika in odnos do jezika
okolja določata jezikovno prilagajanje
posameznika. V prikazanem modelu jezikovnega prilagajanja je videti, da je na
eni strani povezava med kompetenco v
jeziku okolja in motivacijo posameznika. V manjšinski skupnosti je izkazana
visoka stopnja konvergence – stabilna
dominantnost slovenščine in jezikovna
enosmernost v komunikaciji sta znaka
asimilacije. Cilj dvojezičnega pouka pa
naj bi bila visoka stopnja uravnotežene
dvojezičnosti. To naj bi pomenilo, da bi
dijaki ob koncu šolanja imeli v obeh jezikih približno enako kompetenco. To,
da je jezik manjšine prisoten v šoli, še
ne zagotavlja ohranitve jezika in etničnih značilnosti manjšine. Po avtoričinem mnenju je prihodnost dvojezične
šole odvisna od tega, kako dolgo bo na
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takem območju mogoče živeti polno
življenje v materinščini. Zato je potrebna ustrezna kompetenca pri govorcih,
ohranitev področij rabe, pozitivni odnos do jezika/jezikovna zavest. Ob koncu ugotavlja, da prekmurski Madžari
že dolgo ne živijo več svojega življenja v
svojem maternem jeziku: sedanje stanje
ne bo boljše, zaobrniti proces izgubljanja jezika je tako rekoč nemogoče, utopistično zamišljena dvojezična šola je
ostala utopija, deklariran aditivni dvojezični program se je dejansko sprevrgel
v subtraktivno dvojezičnost.
Razprava Dejstva in pričakovanja o
dvojezičnem pouku v Prekmurju / Tények
és elvár(hat)ások a Muravidék kétnyelvű
oktatásában prinaša razmišljanja, s katerimi želi osvetliti dilemo, ali obstajajo
v našem globalnem svetu alternative za
dvojezično šolstvo v Prekmurju. O tem
problemu govori kot Madžarka iz matice, in ne kot državljanka Slovenije, torej,
nekako od zunaj. Opozarja na nekatere
pereče probleme dvojezičnega pouka,
želeč podati realno sliko o dejanskem
stanju. Kljub idealnim rešitvam zagotavljanja manjšinskih pravic, se zdi na
prvi pogled nerazumno upadanje števila pripadnikov manjšinske skupnosti tako glede izrekanja o jezikovni kot
tudi identitetni pripadnosti. Na narodnostno mešanem območju Prekmurja
delujejo samo dvojezične šole, v njih
sta slovenščina in madžarščina učna
jezika za učence manjšinske skupnosti
in večinskega naroda. V nadaljevanju
na kratko predstavi zgodovino dvojezičnega šolstva v Prekmurju, katerega
temelji so bili postavljeni že leta 1959.
Kljub vsem prizadevanjem in utopistični zamisli o uravnoteženi dvojezičnosti,
sedanji dvojezični pouk zaznamuje šibka dvojezičnost, to pomeni, da se je z
načrtovanim modelom doseglo le to, da
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dominantni jezik madžarskih učencev
ni več madžarščina, ampak slovenščina. Ena najopaznejših značilnosti tega
prehodnega/preusmerjenega modela
je, po avtoričinem mnenju, humanistična metoda jezikovne asimilacije, tj.
nesimetrično razmerje med rabo obeh
jezikov pri pouku. Pri tem pomeni
dvojezičnost vzporedno in namensko/
usmerjeno rabo obeh jezikov: v 1. in 2.
triletju devetletke v razmerju 50: 50, v
zadnjem triletju in na dvojezični srednji
šoli pa v razmerju 70: 30 v prid slovenskega jezika. Madžarski učenci so dominantno dvojezični v svojem drugem
jeziku, večina slovenskih učencev pa je
enojezična v svojem prvem jeziku. Velik
primanjkljaj je v njihovem strokovnem
slovarju, pri dvojezičnem pouku se namreč uveljavlja le podajanje nekaterih
strokovnih izrazov v madžarščini. To
potrjujejo tudi raziskave o rabi manjšinskega jezika pri zemljepisu na dvojezični
srednji šoli. Avtorica predstavi tudi možnosti izbirnega učenja madžarščine kot
prvega in drugega jezika, žal pa ugotavlja, da večina madžarskih staršev svoje
otroke vpisuje k madžarščini kot drugemu jeziku. Ta diferenciacija ni razvila
dvojezičnosti slovenskih učencev, kot se
je predvidevalo, ampak je razdelila madžarske učence v dve različni zahtevnostni skupini.
V posebnem podpoglavju govori o
pričakovanjih oz. o tem, kar bi bilo
mogoče pričakovati. Izhajajoč iz ugotovitve, da so manjšinski otroci uspešnejši pri usvajanju znanja v slovenščini,
razmišlja o nujni revitalizaciji manjšinske materinščine in pri tem predlaga
ustrezno adaptacijo zgleda iz slovaških
osnovnih in srednjih šol. Tam poteka
strokovna konverzacija v slovaščini, v
dvojezični šoli v Prekmurju naj bi potekala v madžarščini, postavlja pa se
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vprašanje, ali bi za tak pouk bilo dovolj prijavljenih učencev in seveda dovolj strokovno usposobljenih učiteljev,
saj jih večina ne pozna strokovne zvrsti
madžarskega jezika, šibko pa je tudi njihovo splošno znanje madžarščine. Kot
drugo možnost dvojezične devetletke,
v kateri naj bi se inovacije dosledneje
izvajale, vidi v tem, da bi ob doseganju
strokovnih ciljev zastavila tudi usvojitev
jezikovnih ciljev. Med novostmi omeni
tudi učni model en jezik – ena oseba,
toda postavlja vprašanje, v kolikšni meri
je lahko uspešen tak model, če se večina madžarskih otrok odloča za madžarščino kot drugi jezik in se najprej
opismeni v slovenskem jeziku. Določeno oporo vidi tudi v nivojskem pouku,
v katerega je vključena tudi madžarščina. Pozitivni premik bi lahko pomenil/
i tudi izbirni predmet/i v tretji triadi,
kjer je mogoče poučevati tri predmete
tedensko eno uro ali en predmet v treh
tedenskih urah pretežno v slovenščini
oz. v madžarščini.
V prispevku Materinščina in pravopis – ne samo na srednješolski stopnji /
Anyanyelv és helyesírás – nemcsak középiskolás fokon izhaja iz ugotovitve, da je
na tem področju najbolj pereč problem
skokovit upad šolske govorne in pisne
kulture na vseh stopnjah izobraževanja.
Zadnje čase se pogosto ugotavlja, da je
čedalje manj ljudi zmožnih kreativno
uporabljati svoj jezik, tj. za izražanje
svojega duševnega sveta, strokovnih
védenj, smisla in čustev. Nekoliko
manj se omenja pravopis, četudi ni nikoli dovolj poudarjati, da je pravopis,
prav tako kot jezik, združevalna moč
enojezičnih, a tudi dvojezičnih jezikovnih skupnosti. Pri predajanju kulture
maternega jezika ima pomembno vlogo in odgovornost predvsem šola. Pri
jezikovni rabi prekmurskih Madžarov,
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piše avtorica, ima žal materni jezik podrejeno vlogo, saj se čedalje bolj krči
področje madžarskih interakcij. Pisanje
v madžarščini pa je še bolj v mačehov
skem položaju. Pri tem se sklicuje na
nepravilnosti in napake v dvojezičnih
napisih ter na ugotovitve in pomanjkljivosti v jezikovni rabi učencev na
vseh stopnjah šolanja, ki so jo usmerile
v preučevanje manjšinskega pravopisa.
Negotovost pri pravopisu manjšinskih
Madžarov je pripisati neugodnemu
jezikovnemu položaju, pomanjkljivi
jezikovni kompetenci in performanci
ter stičnim interferencam. Učenci se v
šolo vpisujejo pretežno z narečno materinščino (so enojezikovni v narečju).
Narečne prvine v njihovem pravopisu
je težko izkoreniniti, to kažejo tudi njihovi spisi. Prav tako je opazen močan
vpliv pravopisa dominantnega slovenskega jezika, ki se razlikuje od madžarskega. Svoja opažanja podkrepi tudi s
testi študentov 2. in 3. letnika na Oddelku za madžarski jezik (povprečen
uspeh na testu znaša 63,3 %). Najbolj
nevralgična točka madžarskega pravopisa je pisanje skupaj in narazen.
Splošna matura v Sloveniji – s po
sebnim pogledom na madžarski jezik /
Az általános érettségi vizsga Szlovéniában – különös tekintettel a magyar nyelvre. V tem prispevku avtorica (z vidika
bralcev iz Madžarske) najprej predstavi
zgodovino maturitetnih izpitov v Sloveniji in ugotavlja, da so v Sloveniji po
30. letih ponovno uvedli maturo, in
sicer leta 1992 z imenovanjem Republiške maturitetne komisije. Izvajanje
mature spada v kompetenco Državnega izpitnega centra. Najnovejši zakon
o maturi je sprejel Državni zbor 30.
januarja 2003. Najpomembnejše zahteve zajema Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo. Nadalje navaja,
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kdo lahko opravlja maturo in iz katerih
predmetov; posebej izpostavlja materni
jezik (slovenščino, na dvojezičnem območju pa tudi madžarščino oziroma
italijanščino), med izbirnimi predmeti
pa tuji jezik, na dvojezičnem območju
je lahko drugi jezik (slovenščina, madžarščina, italijanščina). Avtroirica že
deset let deluje v 5-članski komisiji pri
Državni maturitetni predmetni komisiji za madžarski jezik in književnost.
Naloga komisije je, da pripravi celotno
gradivo za maturitetni izpit iz madžarščine kot maternega in drugega jezika.
Dijaki dvojezične srednje šole se odločijo – ne glede na narodnost – ali bodo
opravljali maturo iz madžarščine ali iz
slovenščine na ravni maternega jezika.
Dijaki, ki izberejo madžarščino, lahko
izbirajo med ponujenim dvonivojskim
poukom slovenščine, največkrat se odločijo za pouk slovenščine v treh urah
na teden. Cilje, strukturo, vsebino, tipe nalog in ocenjevanje madžarskega
jezika in književnosti na ravni maternega jezika vsebuje predmetni katalog.
Madžarščina kot drugi jezik je izbirni
predmet splošne mature, izberejo ga tisti, ki iz maternega jezika ne maturirajo
iz madžarščine, ampak slovenščine.
V zadnjem prispevku monografije Iz
vsakdana madžarske katedre v Mariboru
/ A maribori Magyar Tanszék mindennapjaiból avtorica razmišlja o uvajanju
novih študijskih programov v duhu bolonjskih procesov na madžarski katedri
v Mariboru. Na kratko predstavi preteklost in sedanjost katedre, ki sestoji
iz dveh enot: iz Lektorata za madžarski
jezik, ustanovljenega 1966, ter iz Katedre za madžarski jezik in književnost, ki
je bila ustanovljena leta 1981. Obe enoti
sta bili ustanovljeni z namenom, da bi
se lahko pripadniki madžarske narodne
skupnosti izobraževali v maternem je-
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ziku na visokošolski ravni: na lektoratu (obiskujejo ga bodoče vzgojiteljice,
učitelji razrednega pouka, študenti madžarske narodnosti z drugih oddelkov
in fakultet) fakultativno, na katedri pa
kot učitelji hungaristi (katedra je edina
madžarska katedra v Sloveniji, ki izobražuje učitelje za potrebe dvojezičnih
šol). Število študentov iz leta v leto upada, opazen je tudi usip.
V drugem poglavju razglablja o dejavnikih današnjega stanja in o možnih perspektivah študija na katedri.
Med negativnimi dejavniki izpostavlja
premajhno povpraševanje po učiteljih madžarskega jezika v Prekmurju
ter demografski dejavnik, tj. upadanje
števila šoloobveznih otrok. Med pozitivnimi dejavniki, ki bi lahko vplivali
na uvedbo novih programov, omeni
potrebo po več madžarsko-slovensko
funkcionalno dvojezičnih učiteljih in
vzgojiteljih v devetletki. Zato bi morala
madžarščina dobiti večji prestiž v programu za predšolsko vzgojo in razredni
pouk, ne samo na lektoratu, ampak naj
postane organski del, tj. obvezni modul
teh izobraževalnih programov. Avtorica tudi ugotavlja, da z dvopredmetnim
predagoškim programom ne more biti
katedra dovolj konkurenčna, potrebno
je ponuditi nove programe, kot je npr.
program za slovensko-madžarske prevajalce in tolmače, ker se v Prekmurju kaže potreba po takih strokovnih kadrih.
V tretjem poglavju prispevka predstavi različna področja znanstvenoraziskovalnega dela na katedri: glavno
smer predstavlja dialektologija, zatem
sociolingvistika, ki se usmerja v preučevanje jezikovne rabe, jezikovne izbire,
jezikovne zavesti, v preučevanje prekmurske madžarske jezikovne različice,
dvojezičnega pouka ter v jezikovno načrtovanje.
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Na katedri deluje prav tako slovenska
enota jezikovnega urada in raziskovalnega centra za madžarski jezik, katedra
prireja znanstvene prireditve, sodeluje
pri maturitetni komisiji za madžarski
jezik ter v predmetni komisiji devetletke za madžarski jezik.
V zadnjem poglavju prispevka se vrača k temi dvojezičnega šolstva, saj se zaveda, da je potrebno izboljšati obstoječe
stanje, pri tem pa ima odgovornost tudi
katedra, katere diplomanti oblikujejo
njegovo usodo in bodočnost. Dolgo časa je namreč obstoječi model dvojezičnega šolstva veljal za vzorčnega, a se je
izkazalo, da ni vse tako, kot bi moralo
biti. Ohranitveni program maternega
jezika se je preoblikoval v preusmerjeni
program, uravnotežena dvojezičnost je
ostala zgolj utopija in postala dvojezičnost s prevlado večinskega jezika. Funkcionalne dvojezičnosti tako rekoč ni.
Ugotavlja pa tudi, da ni veliko možnosti za to, da bi stanje spremenili, zato si
prizadevajo, da bi iz dvojezičnosti ohranili to, kar je v njej dobro. Odgovornost
je seveda velika, kot pravi v zaključku,
saj je znano, da jezikovno rabo komaj
več kot šest tisoč Madžarov zaznamuje
močna jezikovna zamenjava. Možnosti
znanosti in izobraževanja vidi v tem, da
s pomočjo ustreznih metod ohranita
vsaj dvojezičnost s prevlado slovenskega/drugega jezika, procesa jezikovne
zamenjave ni več mogoče zaustaviti,
morda le upočasniti. To pa so tudi izzivi
za avtoričino nadaljnje delo.
Elizabeta Bernjak
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Fritz Pregl: Kvantitativna
organska mikroanaliza,
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani,
Znanstveno društvo za zgodovino
zdravstvene kulture Slovenije,
Ljubljana 2005, 282 str.
Ob osemdesetletnici podelitve Nobelove nagrade Fritzu Preglu, po rodu
Slovencu, ki jo je prejel leta 1923, je
prišlo s strani Znanstvenega društva za
zdravstveno kulturo Slovenije in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
do pobude za ponatis Preglove knjige
z naslovom Die quantitative organische
Mikroanalyse (Kvantitativna organska
mikroanaliza). Do realizacije ideje je
prišlo dve leti kasneje, ko je dr. Zvonka Zupanič Slavec pripravila in uredila
faksimilirano izdajo omenjene knjige,
opremljene z izčrpnimi študijami o njegovem življenju in delu v slovenskem
in angleškem jeziku. Poleg dr. Zvonke
Zupanič Slavec, ki je v svojem prispevku predstavila Preglovo biografijo, sta
spremni študije prispevala še dr. Branko Stanovnik, ki je podrobno predstavil
Preglovo znanstveno delo, posebej pa
njegovo ključno delo, tj. kvantitativno
organsko mikroanalizo, ter akad. Miha
Tišler, čigar študija predstavlja Preglovo
pot do Nobelove nagrade za kemijo.
Ponatis Preglove Kvantitativne organske analize je pomemben tako za naravoslovno kot za zgodovinsko znanost.
Dr. Zvonka Zupanič Slavec je v spremni
študiji o življenju in delu Fritza Pregla
obširno opisala enega največjih umov,
čigar korenine segajo v Slovenijo. Fritz
Pregl, ki je bil med Slovenci dolgo krivično prezrt, je s svojo dediščino obogatil
vse človeštvo. Ne glede na narodnostne,
politične in jezikovne pregrade smo na
Fritza Pregla lahko upravičeno ponosni
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in s ponosom moramo ohranjati spomin
nanj, ki ni bil samo velik znanstvenik in
inovator, temveč tudi velik človekoljub.
Fritz Pregl se je rodil 3. septembra
1869 v Ljubljani. Po opravljeni maturi sta se sama z materjo – oče mu je
namreč umrl – preselila v Gradec. Na
graški univerzi se je vpisal na študij medicine, ki ga je, za razliko od maturitetnega spričevala, zaključil z odliko. Leta
1894 je bil promoviran za doktorja vsega zdravilstva (medicum universum), pet
let kasneje pa se je habilitiral za docenta iz fiziologije s habilitacijskim delom
Vzroki visokih vrednosti koeficienta C/N
v normalnem človeškem urinu. V enolet
nem postdoktorskem izobraževanju je
Fritz Pregl obiskoval najpomembnejše
laboratorije, kjer je pridobival neprecenljivo znanje. Leta 1905 se je vrnil v
Gradec in na Inštitutu za medicinsko
kemijo sprejel mesto asistenta. V jeseni
1910 je Fritz Pregl na Inštitutu za medicinsko kemijo univerze v Innsbrucku
prevzel profesorsko in vodstveno mesto
ter tam delal do leta 1913. Istega leta se
je vrnil v njemu tako ljubi Gradec, kjer
je služboval na tamkajšnji univerzi. V
tistem času je razvil osnove za kvantitativno organsko mikroanalizo. Ugotovil
je, da je raziskovanje spojin, kjer je na
razpolago le majhna količina, zelo težko, zato je raziskave usmeril predvsem
v zmanjševanje teh količin, pogoj za to
pa bi bila tehtnica, ki bi pri teži 20 g
zaznala odklon do milijoninke grama
natančno. Njegove iznajdbe so omogočile preučevanje snovi, ki so na voljo
v zelo majhnih količinah; včasih celo
manj kot 3–5 mg. Količina snovi, ki je
poprej zadostovala komaj za eno analizo, se je po Preglovih iznajdbah povečala na 50 analiz. To Preglovo epohalno
odkritje so začeli množično uporabljati
v vseh laboratorijih po svetu, še zlasti
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pa so njegove iznajdbe pospešile raziskave biokemikov, ki so od Preglovega
odkritja dalje lahko preučevali zgradbo
in delovanje hormonov, encimov, vitaminov in drugih organskih spojin, ki
se nahajajo v človeškem telesu v minimalnih količinah. Fritz Pregl s svojim
delom predstavlja zelo pomemben člen
v razvoju medicinske znanosti, ki s svojimi odkritji podaljšuje in izboljšuje kakovost človekovega življenja.
Leta 1917 je pri založbi Springer v
Berlinu Fritz Pregl svoje odkritje objavil v knjigi z naslovom Kvantitativna
organska mikroanaliza, ki je doživela še
sedem ponatisov in bila prevedena v več
jezikov. Za svoje odmevno delo pa je leta
1923 prejel Nobelovo nagrado. Večji del
nagrade je poklonil graški univerzi, na
katero je bil tako ponosen in ji je ostal
zvest vse do svoje smrti leta 1930.
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Izvirnik iz leta 1917 je že zdavnaj
pošel, zato faksimilirana izdaja z obširnimi spremnimi študijami pomeni neprecenljiv vir za preučevanje življenjske
in delovne poti Fritza Pregla, edinega
Nobelovega nagrajenca slovenskega
rodu. Faksimile Preglovega dela, ki je
zanimiv tako za strokovno kot za laično javnost, sta založila Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture
Slovenije. Preglovo delo, ki je pripeljalo do odkritja encimov, hormonov in
vitaminov, ki vplivajo na naše zdravje,
predstavlja pomemben spomenik tako
slovenski kot tudi graški znanosti in si
zasluži častno mesto v zgodovini vsega
človeštva.
Urška Jaunig
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