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r a z p r a v e  –  s t u d i e s

Možnosti zdravstvene  
rehabilitacije slavonskih  
krajišnikov v 16. in 17. stoletju 

A n d r e j  H o z j a n *

UDK 61(091):94(497.13-11)''15/16''

Andrej Hozjan: Možnosti zdravstvene rehabilitacije slavonskih krajišnikov v 16. in 17. 
stoletju. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 4, str. 5–15 
Prispevek govori o potrebah, možnostih in uspehih zdravstvene rehabilitacije vojakov v 
Slavonski vojni krajini v zgodnjem krajiškem razdobju 16. in 17. stoletja. Obdelane so 
vrste poškodb in najpogostejše oblike zdravljenja le-teh. Sledi še nekaj primerov iz krajiških 
pisnih virov o tej tematiki.

UDC 61(091):94(497.13-11)''15/16''

Andrej Hozjan: Possiblities of health rehabilitation of Slavonia Krajina people during 
the 16th and 17th century. Review for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 
4, pp. 5–15
The paper deals with the needs, possibilities and success of health rehabilitation of soldiers 
in the early Krajina period of the 16th and 17th century. Types of injuries and most fre-
quent forms of their medical treatment are depicted. This is followed by a few examples of 
Krajina written sources on this topic.

Danes splošno znano dejstvo je, da se je temeljit napredek medicine, ranocel-
ništva in vzporedno tudi lekarništva na prehodu iz srednjega v novi vek, pred-
vsem pa v 17. stoletju, dogajal hkrati s tedanjim naraščanjem vojnih spopadov 
na evropskih tleh. V njih so sodelovale zmeraj večje množice vojakov z oboro-
žitvijo za množično uničevanje nasprotnika. Direktne zdravstvene oskrbe na 
samih bojiščih skorajda ni bilo! Ali je bila nikakršna ali pa zelo pomanjkljiva in 

 * Dr. Andrej Hozjan, docent na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, andrej.hozjan@
uni-mb.si
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omogočena le poveljujočim ter častnikom. Zato moramo razloge za strašne člo-
veške izgube v teh vojnah in posledično tudi množične pojave invalidnosti delno 
pripisati prav slabim in nezadostnim takojšnjim zdravstvenim ukrepom. Če je 
tu izpostavljeno prav 17. stoletje, mu seveda moramo takoj dodati še njegovo 
drugo žalostno značilnost – stoletje manjših ter večjih kužnih epidemij. Tedanje 
potrebe po zadostni in strokovno usposobljeni medicinski oskrbi so skokovito 
naraščale. Z njimi vred pa je naraščal občutek za vrednotenje človekovega, vseka-
kor predvsem lastnega preživetja in zdravja. Zagotovo se nikdar dotlej v evropski 
zgodovini ni tako vsesplošno ustvarjal dobiček iz človeške nesreče in bolezni, kot 
se je prav tedaj in odtlej. Stroka in potrebe so narekovale tudi nastajanje vedno 
več medicinskih ter zdravilskih del. Zato je zgodnjenovoveški razmah možno-
sti tiska tovrstno literaturo dvignil na nivo skorajda najmnožičnejših in najbolj 
cenjenih knjižnih izdelkov ter jo postavil tik ob bok verskim tiskanim delom. 
Danes bi jim rekli knjižne uspešnice. Temu sta hitro sledila množični razmah 
nastajanja lekarn in pospešen dvig števila oseb, zaposlenih v raznih dejavnostih, 
povezanih z zdravilstvom.1

Dosedanje stanje konkretnih raziskav teh vsebin v okviru vojnokrajiškega 
vojskovanja do zgodnjega 18. st. je skrajno minimalno oz. piscu članka nezna-
no.2 V obširni medicinski strokovni literaturi o balneologiji ter o zdravilnih 
toplicah je historični del običajno navzoč od poznega 18. st. naprej, se pravi od 
časa nastanka prvih specializiranih knjig. Avtorji le-teh so se seveda potrudili 
zbirati tovrstne podatke, a so jih lahko predstavili skrajno malo ter na podlagi 
le posamičnih originalnih virov, zasebnih zabeležk in spominov. Ob prebiranju 
najnovejše balneološke literature, npr. hrvaške in slovenske, pa dobimo vtis, da 
ti pisci – seveda izključno sami zdravstveni delavci – niti ne želijo konkretneje 
osvetliti rehabilitacijskega pomena toplic v dobi pred 19. st. Če bi to res želeli, 
bi nujno morali temeljiteje poseči po ogromnem korpusu že objavljenega o do-
gajanju na Vojni krajini (nadalje: na krajini, krajiški). Prav tako je doslej zelo 
malo prikazov vojaškega vsakdanjika, stopnje zavesti in medčloveških odnosov 
v zgodnih obdobjih krajiškega kompleksa, iz katerih bi lahko razbrali jasnej-
šo sliko glede vrednotenja samega vojakovega zdravja, zdravljenja ter pomena 
zdravilnih toplic. Novejše zgodovinopisne razprave zato izpričujejo popolno 
pomanjkanje informacij o tej tematiki.3 Običajno se je v starejši literaturi malce 
opisalo le vlogo neposredno na krajini prisotnega zdravstvenega osebja in mor-
da tu pa tam še nekaj o njihovi usposobljenosti. To pa je bilo tudi vse. Sedaj 

 1 Prim. Vladimir Grdinić, Ilustrirana povijest hrvatskoga ljekarništva. Ljekarništvo na tlu Hr-
vatske: dokazi, Zagreb 1997; Vladimir Grdinić, Ilustrirana povijest farmakopeje (Pharmaco-
poeia: an illustrated history), Zagreb 2001.

 2 Citiranje desetin in desetin naslovov del iz vojnokrajiške zgodovine ne bo prineslo drugega 
kot pravkar zapisano spoznanje.

 3 Prim. najnovejši tovrstni tekst Mire Kolar-Dimitrijević Apatovačka kiselica – tražena voda 
Europe, CRIS Časopis Povijesnog društva Križevci, l. VI., št. 1/2004, str. 5–18, o starejših 
obdobjih str. 5–7.
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je znanega že mnogo več, npr. o možni stopnji izobraženosti zdravstvenega in 
lekarniškega osebja v večjih krajiških in zalednih mestih ter o tedaj znanih in 
dostopnih zdravilih.

Vzroki in potrebe

Mnogi krajiški častniki in še številnejši vojaki se v skorajda vsakodnevnih 
spopadih, pa tudi drugje, niso mogli izogniti telesnim poškodbam in najrazlič-
nejšim zdravstvenim ter psihičnim težavam. Največji del tu zapisanega izhaja iz 
mnogih osebnih spoznanj o krajiški realnosti, o vsakdanjiku zgodnjega kraji-
škega obdobja, se pravi iz 16. in 17. st., pridobljenih ob večletnem raziskovanju 
problematike Slavonske vojne krajine in zalednih področij Štajerske, Hrvaške in 
Madžarske. Prav tako bo skoraj vse značilno za vsa tukajšnja bojišča in vsakdanje 
življenje v krajiških utrdbah.

Krajiške vojaške in zaledne službe, katerih namen je bila obramba zoper 
osmansko vojno moč, so se izvrševale na precejšnjem prostoru, ki je – razen sa-
mih bojišč in krajiških ozemelj – obsegal še široko zaledje notranjeavstrijskih de-
žel, dežele Spodnje Avstrije in širokega obmejnega madžarskega pasu. Opravljali 
so jih peš, na konju ali na vozu. Služili so v krajiških utrdbah ter v izpostavljenih 
stražarnicah, izven njih pa v oblikah nadzorovanja prostora, na premikih med 
utrdbami in na vojnih pohodih oz. na samih bojiščih. Običajno se višji častniki 
– od stotnikov naprej – niso osebno podajali na vsakdanje nadzorne obhode. 
Te in kup drugih vsakdanjih dolžnosti so izvrševali nižji častniki in vojaki, saj 
je bilo za višje častnike gotovo varneje ostati za utrjenimi zidovi. V neštetih pri-
merih posamični častniki v določenem trenutku sploh niso bili prisotni v službi! 
Mnogokrat so lahko izkoristili krajši ali daljši dopust po odobritvi nadrejenega, 
pri tem pa so rane, poškodbe ali sploh zdravstveno stanje pomenili le enega od 
možnih vzrokov odsotnosti. Vojaška hierarhija na krajini je bila seveda nekaj 
posebnega. Z višjo častniško stopnjo so se manjšale možnosti udeležbe v nepo-
srednih spopadih in s tem pridobitve poškodb.

Za navadne krajiške vojake to ni veljalo. Tako na sami krajini kot v zaledju se 
je ne glede na letni čas, vremenske in druge pogoje ponujalo ogromno priložnosti 
za najrazličnejše možne rane ter poškodbe. Še zdaleč jih niso pridobili izključno 
le na bojišču. Nanje je vplivalo kar precej bistvenih dejavnikov:

(1) Odnos nadrejenih do posamičnega vojaka ali do cele enote na vojnem 
pohodu ali prav na bojišču ter medsebojni odnosi vojakov: stopnja osebne disci-
pline, hierarhične avtoritete in smiselnosti ukazov na pohodih.

Veliko je bilo odvisno od vojaške usposobljenosti ter osebnostnih vrlin ali 
pomanjkljivosti nadrejenega častnika. Neustrezni ukazi ob srečanju s sovražni-
kom – npr. sprejetje spopada namesto takojšnjega umika in obratno – so lahko 
imeli nepredvidljive posledice za vse. Sam odnos nadrejenih do posamičnega 
vojaka je bil dokaj enostaven: ali – v manj primerih – zmeren in preudaren 
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ali pa marsikdaj skrajno surov, nečloveški in neupoštevajoč možne konkretne 
izgube. Zato je na obojih puščal različne trajne posledice, kot so zamerljivost 
in slo po maščevanju. Mnogokrat je častniški zbor neobičajno skrb poveljnika 
za vojake, recimo za njihovo zdravstveno oskrbo po spopadu, ocenjeval kot 
obliko popuščanja v disciplini ter iskanja naklonjenosti med samimi vojaki. 
Komentirali so jo z mešanimi občutki in jo seveda tudi zabeležili. Kot poveljnik 
z izjemnim čutom za običajnega vojaka je – med drugimi – slovel znameniti, 
sicer ekscentričen princ Evgen Savojski. Zanimivo je, da lahko v krajiških virih 
zelo malokrat zasledimo neposredne omembe odstavitev častnikov s položajev 
ali celo trajnih prepovedi za opravljanje službe kot posledic njihovih očitnih 
napak. Več tovrstnih omemb in primerov je na voljo za zaledne službe. Odpusti 
posamičnih navadnih vojakov zaradi najrazličnejših razlogov so bili vsakdanji 
– kot osnovni ukrep za povrnitev avtoritete poveljujočega in za konkretno ob-
varovanje preostalega vojaštva. Odnosi med vojaki, njihove povezave in stopnja 
medsebojne pomoči pa so dejansko ena sploh najmanj znanih in raziskovanih 
strani krajiškega dogajanja.

(2) Sam vojakov položaj: vrsta in moč enote, v kateri je služil (peš ali na ko-
nju), pogostnost udeležbe v nadzorovanju prostora v in bojnih pohodih, njegova 
oborožitev in varovalni ukrepi, pripravljenost na spopad.

Krajiška vojaška ureditev po enotah je znana. Konjeniške enote so seveda 
imele večjo udarno moč na odprtem bojišču in bile bolj primerne za obhode 
terena ter daljše premike. Pešci so bili v osnovi namenjeni za obrambo samih 
utrdb ob obleganjih, hkrati pa so tvorili glavnino sil v množičnih spopadih. Kr-
ščanska stran je praviloma imela manj konjenikov kot pešcev in absolutno manj 
konjenikov kot osmanska stran. Ne glede na to, če je vojak bil konjenik ali pešec, 
je slej ko prej prišel v neposredni kontakt z nasprotnikom. A njegova oborožitev 
se je v obeh situacijah znatno razlikovala: jezdec ni nosil težkega in nerodnega 
strelnega orožja, iz česar pa je izhajala osnova njegovega bojevanja. Pogostnost 
udeležbe vojaka v akcijah so pogojevali njegovo fizično stanje, usposobljenost in 
nivo oborožitve – zanjo je namreč odgovarjal sam. V premnogih primerih se je 
vojak primerno oborožil kar na samem bojišču, kjer je zgrabil orožje in opremo 
ubitega nasprotnika ter ju odvzel kot plen.

Na možnost poškodb so izredno vplivali vojakovi lastni varovalni ukrepi in 
oprema: oblačila, obutev, poloklep, dodatna zaščita glave, obraza in posamič-
nih udov, rokavice, zaščitni dodatki, podloge in vložki. Krajiško bojevanje je 
zahtevalo celostno zaščito trupa, zato je bil poloklep od vratu do pasu skorajda 
nujen predpogoj. Kdor je denarno zmogel (ali našel na bojišču), si je privoščil 
kakovostno izdelan oklep, ki je lahko zaščitil trup in dodatno še boke pred 
raznimi izstrelki. Vse drugo – razen oklepa – ni nudilo tolikšne zaščite. Glava 
je predstavljala eno od najranljivejših in zato najpogosteje napadanih točk, zato 
je vojak brez naglavne zaščite dobesedno nosil glavo naprodaj. Roke so morale 
biti sorazmerno proste in gibčne za napadalne kretnje s hladnim orožjem ter za 
prestrezanje nasprotnikovih udarcev. Običajno so vojakom zadostovale okovane 
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rokavice, segajoče do komolca. Premožnejši in častniki so si popolnoma zaščitili 
roke. Spodnji udje mnogokrat niso imeli nikakršne močnejše ali oklepne zaščite, 
saj je ta zelo ovirala pri gibanju.

(3) Vrsta spopada in nasprotnik: spopadi manjših enot – do nekaj desetin na 
vsaki strani, večji spopadi – do nekaj sto udeleženih, množične bitke.

V spopadih manj številčnih enot jih je nujno izzvala tista stran, ki je prej 
opazila nasprotnika in se lahko strateško bolje pripravila nanj. Tako je bilo manj 
možnosti trenutne smrti in ran, saj so boji trajali le kratek čas, tj. do hitrega 
umika ali pobega slabše od strani. Zato pa tudi ti spopadi vsaj v njihovem za-
četku niso bili nič manj krvavi. Najhuje je bilo vsekakor v množičnejših odprtih 
spopadih in obleganjih, kjer sta sovražnikova oborožitev in taktika mnogokrat 
temeljili na sodelovanju topništva.

(4) Vojakovo delo in bivanje v krajiški utrdbi, ob premikih in drugod izven 
boja; delo drugih – kmetje, nevojaški uslužbenci, služinčad in njihove interak-
cije.

Nemalokrat se je vojak poškodoval izven konkretnega boja. Tudi za to je 
obstajalo precej razlogov, ki jih ne bom podrobno našteval. Kot osnovni se tudi 
tu zdi odnos nadrejenih do posamičnega vojaka, sledijo medsebojni odnosi vo-
jakov. V utrdbah je vojaštvo po dolžnosti opravljalo razne naloge, npr. popravila 
in priprava orožja za boj. Na krajino je moralo po volji vladarja ali zemljiškega 
gospoda prihajati mnogo podložnih kmetov iz neposrednega in bolj oddaljenega 
zaledja. Po več mesecev so opravljali razna težaška dela ali celo tvorili pomožno 
obrambno oz. bojno silo v primerih pričakovanja hujših obleganj ali množičnej-
ših spopadov. V utrdbah je občasno živelo tudi nekaj nevojaških uslužbencev in 
posameznikov, ki so službeno prišli na krajino iz zaledja.

(5) Zaledno dogajanje – nevojaški uslužbenci: preskrbovalne, transportne, 
fortifikacijske, informacijske in druge dejavnosti kot razlogi za poškodbe.

Vrste možnih ran in poškodb

Naštete bodo le na kratko. V spopadih so bili zavoljo udarcev z rezili hlad-
nega orožja ali pa eksplozivnih teles pogosti odrezani ali odtrgani udje ali deli 
udov, hujše krvavitve, poškodbe glave, zlomljene kosti, zlomljeni sklepi in drugo. 
Najgloblje direktne rane so povzročali dobro zadeti udarci z ostmi sulic in kopij, 
nato udarci raznih vrst rezil in bojnih tolkal (kijev). Ogromno ran so prispevali 
razni izstrelki, predvsem puščice, ki so lahko bile celo zastrupljene. Zato si je 
izurjen krajišnik takoj – če je le še zmogel – potegnil puščico iz rane in se rešil 
vsaj pred gotovo zastrupitvijo krvi. Delci topniških krogel in krogle iz lažjega 
strelnega orožja so bili prav tako nevarni predvsem za številne poškodbe glave 
ter čutil. Možnost ran ter poškodb je v množičnem spopadu strmo narasla, saj 
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so se običajnim vzrokom lahko pridružili še možnost poškodb zaradi podivjanih 
konj, npr. udarec kopit ali padec z lastnega konja, neurejen umik oz. pobeg, neu-
strezni terenski in vremenski pogoji in drugo. Mnogo je bilo primerov poškodb 
z lastnim orožjem, predvsem zaradi neprimerno vzdrževanih tedanjih pušk, pa 
tudi nesreč pri topniških enotah. Ob obleganjih je posameznik lahko dodatno 
utrpel specifične rane ter poškodbe, povzročene zaradi ognja, kamna in drugih 
gradbenih materialov. Vse naštete vrste poškodb so povzročale takojšnjo smrt 
ali pa sprva hude bolečine ter nato čez nekaj dni smrt prav zavoljo njih, v lažjih 
variantah pa začasno in trajno invalidnost.

Precejšnje število raznih poškodb se je zgodilo tudi izven samega boja, na 
premikih enot, na izvidnicah ter v samih utrdbah ali v zaledju. Za jezdeca 
so bili zelo neprijetni nenadni padci s konja, hujše odrgnine ob dolgotrajnem 
neprekinjenem jahanju v polni opremi, to je povzročalo vnetja mišic, vezi ter 
sklepov. Pešci so ob dolgotrajni hoji ali teku s polno opremo in oborožitvijo 
dobivali poškodbe na stopalih. Med premikanjem so morali budno paziti tudi 
na teren ter še na druge vojake. Lažjih in delovnih poškodb v zaledju ter v 
utrdbah niti ni smiselno opisovati, saj so spadale med običajen vsakdanjik in 
prav tako povzročale bolečine ter včasih celo smrt. Sem prištevam še mnoge 
zdravstvene težave notranjih organov, prebavil in zobovja, vzroki ta to so bili 
številni, npr. nezdrava in enolična prehrana. Od naštetega je marsikatera težava 
ostala trajna in kar je še huje – mnogokrat poškodovanec ni zmogel ali smel več 
nadaljevati službe.

Možnosti zdravstvene rehabilitacije

Ljudje, ki so odločali o vzdrževanju krajiškega vojaštva, so bili po poreklu iz 
najvišjih družbenih slojev. Na samih bojiščih so se le malokrat neposredno spo-
padli. Če so bili ranjeni, so njihovi osebni kirurgi najprej oskrbeli njih. Težje ra-
njen vojak na bojišču jim je postal še v tistem hipu določeno breme. Medicinsko 
izobražen posameznik je za svoje službeno mesto na krajini zahteval neprimerno 
višjo plačo kot običajni vojak ali nižji častnik. Zato vojaki na samih pohodih in 
v bojih največkrat niso imeli nikakršne zdravstvene oskrbe ali pa le redkokdaj, 
tj. v večjih spopadov. Mnogi so umrli na bojišču samem, to je sicer veljalo tudi 
drugod po Evropi tja do Krimske vojne in Solferina. Že sam transport ranjencev 
do najbližje postojanke je torej lahko rešil življenja. Vendar! Tudi v običajnih 
manjših krajiških trdnjavah so lahko dobili le skromno prvo pomoč. Le v večjih 
utrdbah je lahko takoj pomagal vojaški kirurg (chyrurgus, Wundarzt) s pomož-
nim osebjem ter z opremo za hitre operacije in amputacije. V manjših postojan-
kah so v najboljšem primeru imeli nastavljenega ranocelnika (Veldtscherer), ki 
je na hitro oskrbel najhujše rane in nato nadziral okrevanje. Če tega ni bilo, je 
vojake zasilno zdravstveno oskrboval le slabo usposobljen brivec (Veldtbalbirer), 
sicer prisoten le za higienske potrebe častnikov. V večjih mestih, kot so Zagreb, 
Varaždin, Križevci in Koprivnica, so imeli urejeno redno medicinsko oskrbo. 
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Zagreb je v 2. polovici 17. st., v okviru novoustanovljenega višješolskega študija 
že imel tudi določeno stopnjo medicinskega izobraževanja.

A okrevanje v utrdbah pogosto ni bilo vredno človeka, saj je zahtevalo potr-
pljenje in denar. Mnogi poškodovanci so si iskali kakršno koli dodatno možnost 
okrevanja in zdravljenja. Le-te pa so temeljile na denarju, bodisi iz naklonjenosti 
višjih častnikov bodisi iz lastnega žepa. Premožnejši so imeli takoj na voljo tran-
sport v najbližje mesto ali toplice. Kdor denarja ni imel, se je sprijaznil z daljšo 
odsotnostjo iz vojaške službe. Del ranjenih in poškodovanih krajišnikov se je 
tako moral zadovoljiti z dolgotrajnim okrevanjem na lastnih domovih. Če so tisti 
hip premogli več denarja, so si – tako kot bogatejši – lahko privoščili okrevanje 
v krajih, najbližjih bojiščem, z naravnimi zdravilnimi dejavniki. V mislih imam 
seveda toplice oz. izvire termalne vode ali vode z raznimi zdravilnimi lastnostmi. 
V njih so si mnogi lahko zacelili rane in povrnili zdravje ter se jih nato spominjali 
s hvaležnostjo. Nekateri so se za stalno naselili prav tam. S tem nisem povedal 
nič novega, saj so to prakso uresničevali že mnogi odsluženi rimski legionarji. 
Marsikatero antično naselje v tukajšnjem delu poznoantične Evrope je nastalo in 
se širilo prav na tej podlagi. Neizogibno pa je sledilo tudi, da so si posamezniki, 
običajno lastniki zdravilnih izvirov, sčasoma pričeli iz tamkajšnjih darov narave 
ustvarjati materialno blagostanje.

Naravni zdravilni dejavniki so v osnovi razvrščeni v tri osnovne skupine 
– klimatski, morski in termalni (balneološki). Balneoterapija je strokoven izraz 
za uporabo naravnih zdravilnih dejavnikov in postopkov v obliki naravnih kope-
li, torej izven zdravstvenih ustanov ter brez strokovnega medicinskega nadzora. 
Teh dejavnikov in postopkov je mnogo, zato jih je na tem mestu nesmiselno 
naštevati. Spoznajmo le najosnovnejše, ki so jih skozi stoletja množično uporab-
ljali tudi v rehabilitaciji vojnih ranjencev: termomineralne kopeli, obloge, pitje 
vode, hidromasaža in hidrogimnastika.4 O tedanjih in sedanjih lokacijah izvirov 
zdravilnih voda ne gre tratiti časa, saj obstaja o njih že precejšnja bibliografija. 
Vemo, da jih je bilo v tem prostoru na stotine.5 Za vojaštvo na Slavonski vojni 
krajini so bile geografsko najbližje toplice na Hrvaškem in v južnih obmejnih 
predelih naših zgodovinskih dežel.

Na ozemlju današnje celotne Hrvaške je danes registriranih kar 108 lokacij 
uporabe termalnih zdravilnih dejavnikov v medicinske namene.6 Od teh jih je 
čez 40 na področju severozahodne Hrvaške, torej na prostoru, ki je bil v 16. in 
17. st. del Banske Hrvaške ali pa sestavni del Slavonske vojne krajine. Večino teh 
lokacij je tamkajšnje prebivalstvo seveda poznalo že stoletja prej. Kraji, kot so 

 4 Medicinska rehabilitacija ranjenika i bolesnika u ratnim uvjetima, Zagreb 1992; Fizikalna 
medicina i rehabilitacija u Hrvatskoj, Zagreb 2000.

 5 Johann Heinrich Crantz je leta 1773 v specialni monografiji naštel vse tedaj pomembnejše 
zdravilne kraje – terme – v deželah pod habsburško oblastjo.

 6 Glej: Prim. mr. sc. Goran Ivanišević, Toplički ljekoviti činitelji u Hrvatskoj/Spa remedies 
in Croatia, v: Toplički ljekoviti činitelji u Hrvatskoj. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu 
u Stubičkim Toplicama, 16. i 17. 2. 2001, Zagreb MMI, str. 13–19.
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Stubičke, Varaždinske in Krapinske Toplice, so že tedaj uživali izjemno slavo.7 
Oglejmo si le Varaždinske Toplice. V 17. in 18. st. je bilo naselje privilegiran 
Oppidum v lasti zagrebškega kapitlja. V samem kraju so imeli na več mestih ure-
jene dostope do zdravilne vode. Kralj Ferdinand II. je v svoji privilegijski listini 
kraju iz leta 1627 omenil tudi »v korist tujcev, ki prihajajo v kraj zaradi toplic«.8 
Kapitelj je upravljal celotno zadevo kot dober gospodar. Še pred koncem 17. st., 
leta 1695, je bil tam obstoječi srednjeveški kastel namensko pregrajen v baročni 
dvorec. Objekt, danes znan kot Stari grad, je tako hkrati postal najstarejši znani 
kopališčni hotel z dvajsetimi sobami za odličnejše goste. O slavi, priljubljenosti 
in dejanski učinkovitosti tukajšnje čudežne žveplene vode prav v času pred 1700 
je zelo zgovoren podatek, da je I. L. Payer že leta 1709 izdal knjigo o zdravilišču 
v Varaždinskih Toplicah in v njej predstavil tudi svojo analizo vodnih sesta-
vin.9 Zato pa je v smislu tedanjih možnosti rehabilitacije krajišnikov preprosto 
nemogoče govoriti izključno o teh lokacijah, ampak še o mnogo večjem številu 
možnih krajev zdravljenja, tako v krajih Apatovac, Bisag, Jamnica, Kamena 
Gorica, Križevci, Lasinja, Lipik, Ludbreg, Topusko,10 Slavetić, Sutinska … in 
tudi v Zagrebu samem.

Na spodnještajerskem in spodnjekranjskem prostoru so tedaj slovele zdravilne 
vode v krajih Rogaška Slatina, Laško, Dobrna, Šmarješke Toplice in Čatež. Za 
rehabilitacijo primerni pa so bili še mnogi drugi kraji z zdravilno vodo tudi na 
osrednjem in gornjem Štajerskem.

 7 Citiram le najnovejše hrvaške balneoterapijske članke: Dr. Ivan Horvatek, dr. Ksenija Bak-
maz, prim. mr. sc. Marcel Majsec, dr. Juraj Frajman, Prirodni ljekoviti činitelji u Krapinskim 
Toplicama/Krapinske Toplice – natural spa remedies, prav tam (op. 4), str. 79–84; Mr. sc. 
Gordana Gospočić, Stubičke Toplice – jučer, danas, sutra/ Stubičke Toplice – from past 
to future, prav tam (op. 4), str. 89–94; Dr. Silva Potrebica, mr. sc. Ante Luetić, Prirodni 
ljekoviti činitelji Varaždinskih Toplica/Natural remedies of Varaždinske Toplice, prav tam 
(op. 4), str. 105–112.

 8 … Pro commodo itaq(ue) Civiu(m) et inhabitatorum dicti Oppidi Toplicza, atque … Vti-
litate aduenarum ex Variis locis, ratione termarum ad idem Oppidum Toplicza passim …. 
Glej: Varaždinske Toplice – Varaždin. 820 godina u svjetlu arhivskih izvora, Državni arhiv 
Varaždin, Matica Hrvatska – Varaždinske Toplice, Varaždin 2002, str. 8 in 11.

 9 Joannes Leopold Payer, Modicum medicum sive regni Sclavoniae Thermarum in inclyto Va-
rasdinensi comitatu … succinta et dilucida descriptio. Annexis cautelis in acidulorum usu ob-
servandis …, Graz 1709; Glej tudi: Eduard Kušen, Metodološki pristup planiranju razvitka 
zdravstvenog turizma na primjeru Varaždinskih toplica, v: Hrvatske vode, l. 6(1998), št. 25, 
Zagreb 1998, str. 429., in prav tam, Silva Potrebica, Zrinka Jerić-Gustinčić, Katarina Sekelj-
Kauzlarić, Termalna voda Varaždinskih Toplica u liječenju i rehabilitaciji kroz stoljeća, str. 
472. V treh stoletjih, kolikor jih bo kmalu dopolnilo Payerjevo delo, je bilo natisnjenih še 
nadaljnjih 14 krajših in daljših monografij o tem kraju in predvsem o lastnostih tukajšnje 
vode, od teh še dve do sredine 19. st. Spisek monografij je v citiranem prispevku avtorjev 
Potrebica, Luetić, str. 106.

 10 V predgovoru ene od najnovejših izdaj balneoloških del v hrvaškem prostoru je prim. dr. 
Vladimir Cvitanović podal kratko bibliografijo o zdravilišču Topusko, gl. Michael v. Kun-
nits, Povijesno topografski opis mineralnog kupališta Topusko/Historisch topographische Beschre-
ibung des Mineralbades Topusko, Karlovac/Carlstadt 1827, Topusko 1997, str. 5–8. Delo je 
prevod in ponatis izvirnika. 
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Zdravilno moč teh voda so najbolje poznali prav omenjeni vojaški kirurgi in 
ranocelniki ter seveda mestni zdravniki. Zato so rehabilitacijo običajno svetovali 
ne le ranjencem, temveč tudi v primerih starih nepozdravljenih poškodb ali vrste 
drugih zdravstvenih ter starostnih tegob.

Primeri in uspešnost

Znani so primeri srečno ozdravljenih poveljnikov. Z dvema posebej odbrani-
ma primeroma iz virov bom skušal prikazati širino problematike in posamične 
izraze.

(1) Hans Ulrich Peuscher pl. Leonstein je bil koroški plemič, ki je v 2. po-
lovici 16. st. desetletja dolgo opravljal vojaške službe na Slavonski vojni krajini, 
najdlje v utrdbi Ivanić. Januarja 1582 so mu štajerski deželni stanovi zaupali 
še vodenje deželne vojnopoštne postaje v Zagrebu. Zato se je preselil v mesto, 
kjer si je kmalu nato tudi kupil manjšo hišo. V prvih letih vojne 1591–1606 je 
sodeloval v bojih pred Petrinjo in si poškodoval levo roko. Bolečine niso izginile, 
zato je leta 1595 sklenil upoštevati nasvete več ljudi – tudi Veldtscherer – in si jih 
pozdraviti v toplicah pri Neustattl (Novem mestu), kar so gotovo bile Šmarješke 
Toplice na Dolenjskem. S prošnjo se je obrnil na deželo Štajersko in prosil za štiri 
tedne odsotnosti iz službe v Zagrebu ter z vojaškega mesta v Ivaniću. Oboje naj 
bi pred odhodom nadomestil z dobrimi ljudmi. Nikakor namreč ni želel zaradi 
tega izgubiti posla. V pripisu je dodal še razlago: »roka je bila hvala Bogu dobra, 
le dva prsta sta otrpla. Če mu toplice ne bi pomagale, si ju je sklenil lastnoročno 
odsekati«.11

Dežela mu je takoj naslednji dan dovolila odhod, a le pod pogojem, da jim 
je jamčil za dobro delo zagrebške pošte med svojo odsotnostjo. Rehabilitacija je 
očitno uspela, saj je delal do smrti (1598). Dežela je ob njegovem okrevanju iz-
razila zadovoljstvo, le težav s sluhom ni mogel odpraviti (… da es etwa mit seinen 
gehör nicht ain soliche gelegenhait erraiht …).12 Tako Peuscher kot tudi štajerski 

 11 Steiermärkisches Landesarchiv, Laa. Antiquum, XIII – Post, Sch. 203: Zagreb, 28. 3. 1595, 
Hans Ulrich Peuscher štajerskim poverjenikom v Gradec,: /…/ hab ich an meiner linken hant 
einen schaden bekhumben des noch nit gar guett ist, und mir die Veldtscherer auch mer leit die 
Topliz bey Neuystatl geratten. Und mich in gottes Namen dise Tag herauff erheben woldt. /…/ 
bitt ich Eur.(e) Gn.(aden) und Herr.(schaften) gehorsamblich umb gnedige Erlaubnus damit ich 
dan selb in fallendter nott was schrifftliches von Eur.(e) Gn.(aden) und Herr.(schaften) für zu 
weisen hatt, Ich bleibe iber 4 wochen nit auss /…/. P.S.: genedig Herrn die handt ist gott lob 
guett, allain zwen finger sein nit wert das Ichs bei mir trag ob etwa die topliz guett wiert, wo 
es nit hilfft, wills selber wekh schlagen. Registraturni pripis: Hanns Ulrich Peuscher bitt umb 
4. wochen erlaubnus, zu erhollung seines gesunds, in die Töpliz zuziehen. 28. 3. 1595.

 12 Prav tam, odgovor poverjenikov Peuscherju, Gradec, 29. 3. 1595: Wir haben euer schreiben, 
aus Agram gestrigs datums an heut empfangen, und daraus euer vorhaben, in ein warmpad 
zuziehen, unnd euch dissen, weegen erholung mehrers und bessers gsunts Zugebrauchen vernom-
men … 
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deželni poverjeniki so uporabljali izraz topliz. V Gradcu so bili še določnejši in 
zapisali tudi ein warmpad. Zanimiv je tudi čas, ki ga je Peuscher predvidel za 
bivanje v toplicah – cel mesec.

(2) Baltazar Patačić (1663–1709), znan hrvaški vojaški poveljnik, Eques au-
reus in od leta 1706 baron na posesti Zajezda, si je sloves pridobil med habs-
burško-osmansko vojno v letih 1683–1699. Kmalu po koncu le-te ga je vladar 
znova poslal na bojišča. A zdravje mu je očitno povzročalo težave. Iz njegovega 
dopisovanja z zagrebškim škofom Martinom Brajkovićem v letu 1705 je razvidno 
večdnevno zdravljenje Patačića v Krapinskih Toplicah v dveh delih. Zdravil se je 
z zdravilnimi rastlinami in tudi drugim, kar mu je predpisal zdravnik. Bivanje je 
vmes prekinil in se ponovno vrnil.13 V toplice je prav tedaj na zdravljenje prišel 
tudi njegov znanec, menih Ladislav.14 Zdravljenje mu je dejansko pomagalo: 
v začetku meseca julija je škofu pisal iz Varaždina in pohvalil uspehe svojega 
bivanja v toplicah. Hkrati se je že pripravljal na bojni pohod v smeri proti Rad-
goni.15

Podobno kot Peuscher je tudi Patačić umrl le nekaj let po opisanem zdravlje-
nju. Vendar nobeden ni umrl po naravni poti.

(3) O spodletelih ali neuspešnih zdravljenjih skorajda ni poročil. Ali pa ven-
dar? Kdor je od mladih let služil vojsko vladarju in se ni varčeval v bojih, je 
čez čas že lahko imel zdravstvene probleme. Tak primer je bil znan spodnješta-
jerski posestnik in dolgoleten vojaški poveljnik Luka Kövendi Székely/Zekel, 
baron Ormoški, rojen leta 1500, in od mladosti naprej v vojaški službi vladarja 
Habsburžana. Kralj Ferdinand I. je zavoljo hude ogroženosti severne Slavonije 
pomladi leta 1541 sklenil v slavonskokrajiških utrdbah Koprivnica in Đurđevac 
nastaviti močne vojaške posadke, plačevala pa bi jih delno kralj in delno Štajer-
ska. Deželani so junija ponudili poveljniško mesto obeh deželnih posadk prav 
Luki. A ta je konec meseca funkcijo odklonil, sklicujoč se predvsem na svojo 

 13 Pismo Baltazarja Patačića zagrebškemu škofu Martinu Brajkoviću v Zagreb: /…/ quod ad 
thermas Crapinenses prosequi debeo, per Zagrabiam dirigere, ac ibidem Ill(ustrissi)me D(omi)ne 
juxta excipiendo, /…/. si Curae meam conditio praeteret, sed quia cum praescripto Medici Se-
rum lactis cum quibusdam herbis /…/ in 14tam diem continuo, eoque absoluto, mox balneum 
Thermarum Crapinensium ingredi, similiterque per novem dierum continuare debeo, qua de 
causam illius Partibus actu ad propinquo, Thermarum Curam /…/, et qualiter Curam tam 
diligenter continuatam, /…/ hactenque adhibitorum medicamentuum fructu frustrari velim. 

 Zagorice, seu ex Veternice, Conventus Lepoglavensis Praedio, 3. 6. 1705, Kaptolski arhiv 
Zagreb (KAZ), Epistolae ad Episcopos Zagrabienses, T. 42/No. 28.

 14 Patačić škofu v Zagreb: /…/ est D(omi)nus Frater Ladislaus, qui cum actu in balneo detentus 
et impeditus… per me sua humillima Ill(ustrissi)me Dmne obsequio recommendat, pro Inscepto 
tam salutari labore gratias agit /…/. Ex Thermis Crapinensibus, 12. 6. 1705, KAZ, Epistolae 
ad Episcopos Zagrabienses, T. 42/No. 39.

 15 Patačić škofu na Dunaj: Cum a duabus ferie Septimanis, nihil literarum Viennae perceperim 
/…/ Varaždin, 3. 7. 1705, KAZ, Epistolae ad Episcopos Zagrabienses, T. 42/No. 43.
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»telesno šibkost v zadnjih letih, ki jim je dobro znana in zavoljo katere sem se 
pravkar zdravil, pa mi ni kaj dosti pomagalo …«.16

Očitno pa se mu je moč zelo hitro povrnila (!?), saj je le mesec dni pozneje 
dobil v Ormož kraljev ukaz, da naj bi se na čelu 300 oboroženih jezdecev kar 
najhitreje napotil na vroče zahodnomadžarsko bojišče. V bojih za ponovno osvo-
jitev Pécsa se je nato Luka zelo odlikoval in za nagrado decembra dobil sicer krat-
kotrajno poveljstvo nad tamkajšnjo posadko. Zakaj je dejansko zavrnil deželno 
službo, bo ostalo uganka. Vsekakor se je po lastnih besedah še pravkar zdravil, 
verjetno v toplicah, a brez večjega uspeha (und ich aus der Erznay khumen pin, 
und mir wenig geholffen ist worden). Luka je živel še dobra tri desetletja, večji del 
v krajiški službi. Marsikdaj je torej zdravstveno stanje višjih častnikov služilo le 
kot izgovor za izogibanje neki dolžnosti.

Vse tri zgodbe so zgodbe o rehabilitaciji vojakov častnikov oz. vojaških urad-
nikov, ki so si to seveda lahko privoščili. Največkrat so se lahko hitro vrnili na 
donosne položaje. Zaključil bom z že zapisanim: za mnoge navadne krajiške 
vojake to ni veljalo. Nekateri so sicer na razne strani prosili denar za zdravljenje. 
Mnogi so bili tudi preponosni za kaj takega. Vsem pa se je življenje od trenutka 
dobljene rane oz. poškodbe vrtelo naprej bistveno drugače.

ZusAMMenfAssung

Der Beitrag stellt die Bedürfnisse, die Möglichkeiten und die Erfolge der Rehabilitation von 
Soldaten, Offizieren und anderen Grenzangestellten der Slawonischen Militärgrenze vor.
Bedürfnisse: Viele Grenzoffiziere und noch viel mehr Soldaten konnten in den Gefechten 
verschiedenen Wunden und Körperverletzungen oder -schaden nicht entkommen. Da stand 
ja nur die sehr spärliche Erste Hilfe in den Grenzfestungen zur Verfügung. Manche versuchten 
sich irgendwie zu erholen und sich gesundheitlich zu rehabilitieren.
Möglichkeiten: Die Möglichkeiten beruhten auf verschiedenen Gründen, von der Zuneigung 
der Offiziere bis hin zu den finanziellen Möglichkeiten. Diejenigen, die mehr Geld zur Verfü-
gung hatten, wurden sofort ins nächste Kur- oder Thermalbad transportiert. Wer aber kein Geld 
hatte, musste sich eigentlich mit der längeren Abwesenheit von der Kriegsstelle abfinden.
Erfolge: Es gibt Berichte über Offiziere, deren Genesung glücklicherweise zum Erfolg führte. 
Einige Beispiele solcher Berichte prägen das komplexe Bild dieses Problemkreises. Über die 
Misserfolge wird kaum berichtet – viel konkreter sind jedoch die Angaben über die Todesfälle 
der Grenzer.

 16 Steiermärkisches Landesarchiv Graz, Laa. Antiquum, XIV – Militaria, Nr. 201514/881: 
Ormož, 26. 6. 1541, Luka Zekel štajerskim poverjenikom v Gradec: … derhalb gunstig lieb 
herrn wist das ich warlich der Kh.(uniglichen) Mt.(aiestät) und Einer Ersamen Lanndschafft zw 
undterthanigister gehorsam, solichen dienst wo ich dartzue täglich wär dar vir ich mich nit achtt 
geren peladen woldt. E(uer) Gn(aden) ist aber guet wissen, in was grosser schwachaitt ich nun 
etlich Jar her pin gewessen, und ich iez aus der Erznay khumen pin, und mir wenig geholffen ist 
worden, damit ich mich warlich dar zue ganz nit taiglich laibschwachait und sunst nit achtt. 
Derhalb ich soliche auch der Kh. Mt. zw khundth than hab, mit unndterthanigisten pitt, Ir. 
Mt. Welle jemenndth taiglichen dartzue verornen, dan ichs schwachaitt meins leibs kains wegs 
nit thuen khan. ….
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Tržaško obdobje Journal 
des oesterreichischen Lloyd
(1836–1848)

M a r i j a  M o j c a  P e t e r n e l *

UDK 070.489 Journal des oesterreichischen Lloyd''1836/1848''

Marija Mojca Peternel: Tržaško obdobje Journal des oesterreichischen Lloyd (1836–
1848). Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 4, str. 16–45 
Eden izmed osrednjih časopisov v monarhiji, ki je imel velik vpliv na vsebinsko in zunanjo 
podobo mnogih časopisov predmarčne dobe, je bil prav gotovo Journal des oesterreichischen 
Lloyd. V svojem tržaškem obdobju je med drugim objavljal tudi novice s slovenskega pro-
stora, še zlasti potem, ko je njegov stalni dopisnik postal celjski urednik Vincenc Prasch. 
Časopis je hitro reagiral na pridobitve revolucije leta 1848 in izrazite gospodarske članke 
so zamenjali daljši uvodniki politične vsebine. Po svoji naravi časopis ni bil radikalen, saj 
je do svojega konca zagovarjal in sledil politiki dvora. 

UDC 070.489 Journal des oesterreichischen Lloyd''1836/1848''

Marija Mojca Peternel: The Trst/Trieste period of the Journal des oesterreichischen 
Lloyd (1836–1848). Review for History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 4, pp. 
16–45
One of the central journals in the Monarchy, having a great influence upon substance and 
external appearance of many newspapers in the pre-March period, is certainly to be found 
in the Journal des oesterreichischen Lloyd. In its Trst/Trieste period it published, amongst 
else, news from the Slovenian area, particularly when its permanent correspondent Vincenc 
Prasch became editor in Celje. With speed, the newspaper echoed the acquisitions of the 
Revolution of 1848 and expressly economic articles were replaced by lengthy daily editorials 
of a political nature. By its nature, the newspaper was not radically oriented, as it defended 
and followed the Court policy until its end.

 * Dr. Marija Mojca Peternel, doktorica zgodovine in profesorica nemškega jezika na 
Gimnaziji Šentvid v Ljubljani, mojca.peternel@guest.arnes.si
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uvod

Avstrijski biografski leksikon je časopis Journal des oesterreichischen Lloyd v 
predmarčnem obdobju označil za pomemben političen, predvsem pa komercia-
len organ ter »Repräsentant einer Geldmacht erster Größe, […].«1 Kljub tej ozna-
ki pa na Slovenskem do sedaj ni bil predmet pogostnih razprav. Peter Vodopivec2 
je bil pravzaprav prvi, ki je ta, sprva tržaški in kasneje dunajski časopis, prinesel 
v slovensko zgodovinopisje. V študiji Socialni in gospodarski nazori v slovenskih in 
sosednjih pokrajinah v predmarčni dobi mu je časopis služil predvsem pri ilustraciji 
gospodarskih razmer v prvi polovici 19. stoletja.

Journal des oesterreichischen Lloyd je poleg Wiener Zeitung3 in Gratzer Zeitung4 
sodil k osrednjim časopisom predmarčnega obdobja. Bili so zmerni, veliko bolj 
kot nemški časopis Augsburger Zeitung, ki so ga brali največji politični radikali.5 
Omenjeni časopisi so imeli velik vpliv na vsebinsko in zunanjo podobo mnogih 
takratnih časopisov in so prav zaradi družbene vloge medijev bili soodgovorni 
za oblikovanje javnega mnenja v monarhiji. Zato je njihov pomen še toliko večji. 
Tržaški časopis je v predmarčnem obdobju s svojo izrazito gospodarsko naravo, 
izraženo v načelnih člankih, bralce seznanjal in tudi poučeval s pomembnejšimi 
gospodarskimi pojavi. To v procesu industrializacije in tehnološkega razvoja 
vsekakor ni bil nepomemben element.

Članki osrednjega tržaškega časopisa so na eni strani tudi odraz življenja v 
mestu, na drugi pa politike dvora. Po svoji naravi ni nazadnjaški, saj je spomladi 
leta 1848 takoj reagiral na revolucionarne spremembe, jih upošteval in jim sledil. 
Kljub temu pa ne moremo zapisati, da je bil časopis radikalen, saj je do svojega 
konca zagovarjal in sledil politiki dvora.

 1 Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich (Wien: Kaiserlich – königliche 
Hof- und Staatsdrückerei, L. C. Zamarski 1856–1891), 1876, knjiga 32, str. 331. (Dalje 
citiram Wurzbach.)

 2 Peter Vodopivec, Socialni in gospodarski nazori v slovenskih in sosednjih pokrajinah v pred-
marčni dobi, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1978. Odnos tega, takrat še tržaškega časopisa 
do vlade, je v svoji disertaciji analiziral Riedlinger Martin.

 3 Wiener Zeitung – 8. avgusta 1703 je dvakrat tedensko začel izhajati časopis s polnim naslo-
vom Wienerisches Diarium, urednik časopisa je bil Joh. Bapt. Schönewetter. Od leta 1870 se 
je časopis imenoval Wiener Zeitung in je bil uradni avstrijski dnevnik. Ernest Victor Zenker 
Geschichte der Wiener Journalistik während des Jahres 1848, (Wien und Leipzig: Wilhelm 
Braumüller, 1892–1893), 1892, knjiga 1, str. 144. (Dalje citiram Zenker.) Brockhaus Enzyklo-
pädie in zwanzig Bänden, 16. völlig neubearbeitete Auflage des grossen Brockhaus (Wiesbaden: 
F. A. Brockhaus, 1952–), 1974, zvezek 20, str. 325. (Dalje citiram Brockhaus.) 

 4 Gratzer Zeitung – Iz oglasa v Laibacher Zeitung 21. 6. izvemo, da bo graški časopis poslej 
namesto štirikrat tedensko izhajal dnevno. Glavnemu listu bosta priložena Amtsblatt in 
Intelligenzblatt. Priloga graškega časopisa se je imenovala Volksfreund, odgovorni urednik je 
bil dr. Gustav F. Schreiner, založba pa Andreas Leykam’s Erben. Intelligenzblatt zur Laiba-
cher Zeitung, 22. 6. 1848, št. 75, Laibacher Zeitung, 21. 6. 1848, št. 75, str. 415–416. (Dalje 
citiram LZ.)

 5 Stane Granda, Recepcija prve svobode tiska pri Slovencih, v: Vatovčev zbornik, Javnost, vol. 
8, 2001, str. 13.



18 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 4/2006 • razprave – studies

V prispevku smo želeli predstaviti časopis predvsem v luči njegovega odnosa 
in vpliva na slovensko ozemlje, v prvem – to je tržaškem obdobju izhajanja, 
saj je po preselitvi časopisa na Dunaj njegov interes za ta prostor praktično 
zamrl.

Članek in prispevke tržaškega časopisa, povezane ali celo izhajajoče iz slo-
venskega ozemlja, smo razdelili na pet poglavij. V prvem smo želeli predstaviti 
daljše, načelne članke, sprva izrazito gospodarske narave, ki so z revolucijo spre-
menili svoj značaj. V drugi del smo uvrstili kratka poročila iz slovenskih krajev, 
povezana predvsem z izgradnjo železnice Dunaj–Trst in z veliko industrijsko 
razstavo v Ljubljani leta 1847. Sledi pregled oglasov in dopisnikov iz slovenskega 
prostora, v zadnjem delu pa smo poskušali prikazati povezanost in vpliv osred-
njega tržaškega časopisa na takratne časopise na Slovenskem.

Pot časopisa je v tesni povezavi z leta 1833 osnovanim zavarovalnim podjet-
jem Österreichische Lloyd Triest. Nezanemarljiv se zdi podatek, da je bil med 
njegovimi ustanovitelji tudi kasnejši finančni minister Karl Ludwig Bruck.6 Tr-
žaško podjetje, analogno londonskemu inštitutu Lloyd’s, je prvotno želelo poma-
gati trgovcem pri posredovanju informacij in svetovanju o trgovini in ladijskih 
povezavah. Že leta 1836 je bila ustanovljena družba za parniški promet, ki je 
povezovala avstrijska pristanišča z Levantom. Leta 1845 si je podjetje pridobilo 
položaj državnega poštnega urada in je prevažalo pošto v Levant (Levantpost). 
Po odprtju Sueškega kanala so njegove ladje vozile na liniji Trst–Bombay in te-
densko na liniji Trst–Port Said. Slednjo so leta 1879 podaljšali do Singapura oz. 
Hongkonga. Leta 1872 se je družba preimenovala v Österreichische-Ungarischer 
Lloyd, 1906 pa se je sedež družbe preselil na Dunaj. Ob izbruhu prve svetovne 
vojne je družba posedovala več kot 65 parnikov in jahto ter bila takrat eno največ-
jih pomorskih podjetij. Od novembra 1918 je podjetje vodila italijanska uprava 
pod imenom Lloyd Triestino.7

Ime Lloyd’s je sicer okrajšava za Corporation of Lloyd’s, po lastniku neke lon-
donske kavarne E. Lloyd. V njej so se konec 17. stoletja zbirali vsi, ki so kazali 
zanimanje za ladjedelništvo in zavarovalništvo. Tovrstna srečanja so se kasneje 
razvila v združenje, ime pa so prevzeli po gostitelju.8

Zunanja podoba časopisa

Ustanovitelj in prvi urednik časopisa Journal des oesterreichischen Lloyd s pod-
naslovom Centralorgan für Handel, Industrie, Schiffahrt und Volkswirtschaft je bil 
Karl Ludwig Brück. Časopis je začel izhajati v Trstu leta 1836. Do leta 1841 so 
ga lahko brali v italijanskem jeziku, po tem letu pa v nemškem. Naj omenim, 

 6 Karl ludwig Bruck – 18. 10. 1798 Elberfeld – 23. 4. 1860 Dunaj. Wurzbach (Wien: 1857), 
knjiga 2, str. 165–168.

 7 http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.o. (11. 12. 2005).
 8 Brockhaus (Wiesbaden: 1970), knjiga 11, str. 540.
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da časopis do leta 1845 ni imel paginiranih strani, zato v opombah tega podatka 
pri člankih do leta 1845 ni.

V modernih spletnih brskalnikih smo dobili podatek, da je časopis po prese-
litvi na Dunaj, to je od konca leta 1848 pa vse do leta 1852, kot jutranjik izhajal 
pod imenom Lloyd. Takrat se je preimenoval v Wiener Lloyd ter je zjutraj in 
zvečer izhajal še dve leti, tj. do junija leta 1854. Nadaljnjih podatkov o njegovem 
obstoju nismo zasledili.

Časopis od svojega začetka do leta 1848 pod signaturo 207 L hrani najsta-
rejša tržaška knjižnica Biblioteca Civica »A. Hortis.« Sodobni raziskovalci lahko 
časopis iz tega obdobja berejo na mikrofilmu pod signaturo 60365-D-E Alt Mag 
in MF 4010 v dunajski Österreichische Nationalbibliothek.9 Letniki od 1849 do 
1854 pa so na voljo v čitalnici dunajske Universitätsbibliothek,10 kjer ga hranijo 
pod signaturo IV–18951/1849,2.

Zagotovo je globok pečat časopisu dal njegov dolgoletni urednik J. 
Löwenthal,11 ki se je iz Nemčije v Trst preselil šele tik pred začetkom izhajanja 
časopisa, tj. leta 1834. Po končani gimnaziji se je posvetil pedagogiki ter učenju 
tujih jezikov in končno prevzel mesto privatnega učitelja bogate nemške družine 
v tem obmorskem mestu. Prvi stik s časopisi so bili sprva anonimna leposlovna 
besedila, skice iz socialnega življenja ter znanstvene razprave in poetični posku-
si.

Njegovo zgodnje zanimanje za tuje jezike – že v mladosti je namreč ves 
prosti čas izrabil za učenje starih in novih jezikov – je prišlo do izraza tudi po 
prihodu v Trst. Italijanski jezik je kmalu obvladal tako dovršeno, da so njegove 
prispevke začeli objavljati celo italijanski časopisi, Gazetta di Venezia, Osserva-
tore Triestino, Figaro. Njegove prispevke pa je moč najti še v Oesterreichisches 
Morgenblatt, Telegraph in celo v ljubljanski Carnioli. Leta 1837 je osnoval nem-
ški časopis Adria, ki je kmalu doživel tako velik uspeh, da ga je podjetje Lloyd 
povabilo za sourednika nemškega Journal des oesterreichischen Lloyd.12 Takrat 
se je posvetil študiju gospodarskih razmer, od tod tudi številni članki, npr. 
Die Darstellung des Seehandels des österreichischen Kaiserstaates ali Geschichte des 
Getreidehandels.13

Skupaj z znanim Ernestom von Schwarzerjem,14 od leta 1844 glavnim ured-
nikom časopisa, sta krojila uredniško politiko Journal des oesterreichischen Lloyd 
do 1848. Že kmalu po izbruhu revolucije je Schwarzer sam želel izrabiti pri-
dobitve revolucije, v prvi vrsti svobodo tiska. Tako v kratki novici osrednjega 

 9 http://aleph.onb.ac.at/ (19. 12. 2005).
 10 http://aleph.univie.ac.at/ (23. 2. 2006).
 11 J. löwenthal – 24. 12. 1807 Liss (Poljska) –?. Wurzbach (Wien: 1866), knjiga 15, str. 

449–451.
 12 Prav tam, str. 449–450.
 13 Prav tam, str. 450.
 14 Ernest von schwarzer – 15. 8. 1808 Fulnek – 18. 3. 1860 Dunaj. Wurzbach (Wien: 1876), 

knjiga 32, str. 328–336.
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tržaškega časopisa v začetku aprila15 beremo, da je pod njegovo taktirko 31. 
marca izšla prva številka prenovljenega Oesterreichische Zeitung.16 Tržaški ure-
dnik mu je ob tem javno zaželel uspešno pot, kar kaže na to, da sta se razšla v 
prijateljskem duhu.

Po izbruhu februarske revolucije je Löwenthal torej sam prevzel uredniške 
vajeti in njegova prva naloga je bila vsebinska preobrazba časopisa. Še istega leta 
je k sodelovanju povabil dr. J. Bodenstädta, s katerim sta se odzvala vabilu vlade 
Schwarzenberg17-Stadion18-Bruck – s slednjim je urednik gojil osebna poznan-
stva –19 in časopis preselila na Dunaj.

Journal des oesterreichischen Lloyd je v letu 1848 od 2. maja dalje izhajal vsak 
dan razen ob ponedeljkih v obsegu ene tiskarske pole. Zanimivo je, da cene tako 
kot pri večini takratnih časopisov ni določal način dostave – ali so naročniki 
prejemali časopis osebno ali po pošti. Cene so bile določene glede na kraj biva-
nja naročnika. Tako je polletna naročnina v Trstu in Dunaju znašala 6 gld,20 
v drugih krajih monarhije pa 7 gld. Za primerjavo poglejmo še cene nekaterih 
drugih takratnih časopisov. Polletna naročnina Gratzer Zeitung, ki je sprva iz-
hajal štirikrat tedensko, od junija 1848 pa dnevno, je za naročnike po pošti stala 
10 gld, Klagenfurter Zeitung, ki je izhajal trikrat tedensko pa 6 gld 30 kr. Precej 
drago, če pomislimo, da je bila letna naročnina Novic 2 gld za Ljubljančane in 
2 gld in 30 kr za naročnike po pošti.21

Sodobni bralec si danes težko predstavlja, koliko denarja je v tistem času to 
pravzaprav bilo, zato smo cene primerjali z drugimi izdelki, predvsem s cenami 
kruha, ki je nekako najbolj ohranil svojo ceno. V predmarčnem obdobju so ga 
po večini pekli doma, kupovali pa le poredko, predvsem prebivalci v neagrarnih 
krajih in mestih. V Ljubljani so maso kruha in žemelj določali za vsak mesec 
vnaprej, na podlagi žitnih cen. Male navadne žemlje so v predmarčnem obdob-
ju stale pol krajcarja, znanstvene knjige 2 gld. Mesečne članarine meščanstva, 
uradništva in plemstva za Kazino so stale 1 gld 20 kr. Plača gimnazijskega pro-

 15 Wien, Journal des oesterreichischen Lloyd, 2. 4. 1848, št. 69, nepaginirano. (Dalje citiram 
JL.)

 16 Allgemeine Oesterreichische Zeitung – 31. 3. 1848 je izšla prva številka Oesterreichische 
Zeitung kot nadaljevanje Oesterreichischer Beobachter. Od 2. 4. je izhajal dvakrat tedensko; 
od 13. 4. pa do 16. 10., ko izide zadnja številka, je izhajal kot Allgemeine Oesterreichische 
Zeitung. Odgovorni urednik je bil najprej Ernst v. Schwarzer, nato F. Otto Hubner in potem 
ponovno Schwarzer. Zenker, 1893, knjiga 2, str. 147.

 17 Felix schwarzenberg – 2. 10. 1800 Krumlov – 5. 4. 1852 Dunaj. Wurzbach (Wien: 1876), 
knjiga 32, str. 41–58, in Brockhaus (Wiesbaden: 1973), knjiga 17, str. 112. 

 18 Franz stadion wathausen – 27. 7. 1806 Dunaj – 8. 6. 1853 Dunaj. Wurzbach, (Wien: 1878), 
knjiga 37, str. 1–29.

 19 Wurzbach (Wien: 1866), knjiga 15, str. 450. 
 20 Forint ali goldinar – glavna denarna enota v predmarčni dobi na našem ozemlju in se je 

delil na 60 krajcarjev. Vasilij Melik, Nekaj o cenah, plačah in kulturi v predmarčni dobi, 
Zgodovinski časopis, 1985, št. 1–2, str. 67. (Dalje citiram V. Melik, Nekaj o cenah …)

 21 Prav tam, str. 72.
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fesorja v Kopru je znašala na leto 600 gld, starejši profesor liceja je zaslužil 1000 
gld, najvišja plača univerzitetnega profesorja na Dunaju pa je bila 1500 gld. Za 
takratne razmere to ni bilo prav veliko, saj je na primer Matija Čop22 svojo plačo 
800 gld imenoval slabo.23

Preračunano v žemlje, je znašala polletna naročnina za tržaški časopis 840 že-
melj, za osrednji graški pa kar 1000. Ti podatki že sami po sebi dovolj zgovorno 
kažejo na dostopnost časopisov in posredno s tem tudi na krog bralcev.

Časopis so sprva tiskali v tiskarni Carol von Gerold & Sohn,24 nato v tiskar-
ni Papsch & Comp.25 in nazadnje v Buchdrückerei des österreichischen Lloyd na 
Dunaju.

Revolucija in odprava cenzure

Tako kot za druge časopise v monarhiji je bilo tudi za tržaški časopis revo-
lucionarno leto 1848 prelomno. Poleg vsebinskega preobrata, ki ga zasledimo 
praktično pri vseh takratnih časopisih, gre pri osrednjem tržaškem časopisu še 
za prostorsko selitev časopisa, kar prav tako ni bilo zanemarljivo dejstvo: »Die 
Revolution in Oesterreich, welche Wien zu wirklichen Centrum des staatlichen 
Lebens der Monarchie gemacht hat, drängt unser Journal nach dem Orte, wo 
es allein seinen Schwerpunct finden kann.«26

Tako je do preselitve časopisa prišlo v drugi polovici septembra: »Von un-
sern Journal wird Sonntag, den 24. die Nummer 222 noch in Triest, und die 
nächste, Nummer 223, folgenden Dienstag den 26. in Wien erscheinen, so daß 
für unsere Abonnenten außer Triest sich keine, und für die hiesige nur bedingt 
Unterbrechung herausstellen wird. – Sowohl die hiesigen als auch auswärtigen 
Abonnenten werden das Journal von Dienstag an regelmäßig von Wien aus 
portofrei erhalten.«27

 22 Matija čop – 26. 1. 1797 Žirovnica − 6. 7. 1835 Ljubljana. Slovenski biografski leksikon 1 
(Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna v Ljubljani, Zadružna gospodarska banka, 1925–1932) 
str. 97−109. (Dalje citiram SBL 1.)

 23 V. Melik, Nekaj o cenah …, str. 68–70.
 24 Karl Gerold – izvira iz znane dunajske knjigotrške družine. S 24 leti je prevzel založniške 

in tiskarske posle na Dunaju. Tudi sicer je bil na tem področju precej dejaven, saj je s pri-
jateljem leta 1845 ustanovil Verein österreichischer Buchhändler in bil velik borec proti 
cenzuri. Umrl je na Dunaju 23. 9. 1854. Allgemeine Deutsche Biographie, Hrsg. durch die 
historische Commision bei der königl. Akademie (Leipzig: Verlag von Duncker & Hublot, 
1879), knjiga 9, str. 42–43.

 25 ignaz papsch – ?1800 – 10. 3. 1862 Dunaj. Ignaz Papsch se je po začetnih poskusih v gle-
dališčih zaposlil pri Lloydu, službeno opravil potovanja na Orient in se po vrnitvi v Italijo 
pridružil uredništvu Journal des oesterreichischen Lloyd. Kasneje je prevzel vodstvo tiskarne 
v Trstu ter bil zastopnik časopisa, potem ko se je le-ta preselil na Dunaj. Wurzbach (Wien: 
1870) knjiga 21, str. 283–284.

 26 JL, 31. 8. 1848, št. 201, nepaginirano.
 27 JL, 22. 9. 1848, št. 220, nepaginirano.
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S cesarskim dekretom je bila 14. marca 1848 odpravljena cenzura, kar je 
spodbudilo časopisno ustvarjanje. V monarhiji je zavel nov veter, ki je odpih-
nil zategle spone Metternichovega absolutizma in odprl pot nastanku novih 
časopisov. Končalo se je obdobje, za katerega v tuji literaturi najdemo izraz Zei-
tungssterben.28 Obdobje, ki ga je Del Cott za Laibacher Zeitung v članku Die 
Journalistik29 opisal z naslednjimi besedami: »Das österreichische Journalwesen 
war bis zu dem Tage, wo die Preßfreiheit kam, eine arme, an Händen und Füßen 
gebundene Sclavin, die ihr erbärmliches Daseyn nur mit Wasser saftloser Speise 
fristen durfte; es war ein braches Feld; auf dem nur der Zufall hie und da ein 
heilsame Kräutlein; oder eine Duftblume Sprossen ließ, es war das Aschenbrödl 
unter den Journal-Schwestern anderer Staaten.«30

Časopisi so po uvedbi svobode tiska začeli izhajati kot gobe po dežju. Še 
posebej izrazito je bilo to v prestolnici, kjer je pred marcem 1848 izhajalo 41 ča-
sopisov, po revoluciji pa kar 213. Različna narava in različne usmeritve časopisov 
– vse to je pomenilo tudi raznolikost bralcev. Časopisi so bili namenjeni specifič-
nim slojem, vsebinsko razvedrilni ali poučni, pa tudi vseobsegajoči. Različna sta 
bila čas in pogostnost izhajanja. Mnogi so bili enkratni, nekateri so se obdržali 
tudi po jesenskem pohodu reakcije. Največ časopisov, zlasti dnevnih, je začelo 
izhajati poleti, najmanj pa avgusta in septembra.31 Bralci so jih lahko kupili pri 
knjigotržcih ali pri številnih uličnih prodajalcih.

Praktično čez noč so se ulice napolnile s prodajalci časopisov, zato ni čudno, 
da so bili sprehodi po mestnih središčih vse prej kot mirni: »Im Sommer konnte 
man keine Viertelstunde in der innern Stadt Wien herumgehen, ohne daß einen 
Dutzend Zeitungen angeboten wurden wären.«32

Podobno kot v prestolnici je bilo tudi v Gradcu: »An den Häusern der Gässen, 
an den Ecken der Straßen kleben Plakate und Ankündigungen, eine über der 
andern, Aufrufe und Anordnungen, Warnungen und Ankündigungen kommen 
an ihnen zum Vorscheine und verschwinden wieder und lösen sich oft mehrmals 
im Tage, in den Buchläden und Zeitungscomptoirs, vor der Post und Sparkasse 
drängt sich eine Menge von Menschen wartend, kaufend, lesend alle zahlreichen 
Flugschriften, Extrablätter, Zeitungen, welche begierig gekauft und noch begie-
rig verschlingen werden.«33

Ob vsem veselju pri odpravi cenzure, pa čisto brez omejitev vendarle ni šlo. 
Že dobra dva tedna kasneje, 31. marca 1848, je bila sprejeta provizorična uredba, 

 28 Friedrich Pock, Von der deutschen Presse in Untersteier, v: Franz Hausmann, Südsteiermark. 
Ein Gedenkbuch. (Graz: U. Moser, 1925), str. 183.

 29 Del Cott, Die Journalistik, LZ, 26. 6. 1848, št. 76, str. 450. 
 30 Prav tam. 
 31 Zenker 1893, 2. Band, str. 143–158. 
 32 Heinrich Wuttke, Die deutsche Zeitschriften und die Entstehung der öffentlichen Meinung, 

(Leipzig: J. W. Krüger, 1875) str. 376.
 33 Gatti, str. 44.
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ki je krojila podobo takratnih časopisov.34 Dotaknila se je vseh bistvenih ele-
mentov časopisa. Določala je zunanjo podobo časopisa in narekovala naloge ter 
odgovornost posameznih akterjev, urednika, izdajatelja, tiskarja in založnika. Ni 
čudno torej, da je sprejetje te uredbe izzvalo številne proteste, najprej pri dunaj-
skih pisateljih, o čemer je poročal tudi Laibacher Zeitung.35 Po mnenju takratne 
inteligence je 27 členov provizorične uredbe uničilo komaj prebujene popke 
upanja v svobodo tiska.36 Prav zato ne preseneča, da so uredbi nasprotovali tudi 
dunajski študentje.37

Množičnost časopisov pa gotovo tudi ni bila sorazmerna s kakovostjo: »An 
allen Ecken häufen sich Plakate an allen öffentlichen Plätzen, in allen Gassen 
erschall der Ruf von Colporteurs und frechen Weibern, welche diese Producte 
der zugelassenen Preßfreiheit ausriefen und unter allen Klassen der Bevölkerung 
verbreiteten, der beste Weg die Gesinnung der charakterlosen Menge allmä hlich 
zu vergiften.«38 Številni so na prav bizaren, nizkoten način kritizirali člane ce-
sarjeve družine in druge osebe javnega življenja.39 Meynert, ki je sam tik pred 
revolucijo leta 1847 dobil koncesijo za Wiener Allgemeine Zeitung,40 je menil, 
da so bili številni Gassenblätter polni nesramnosti, ničevosti, temelj njihovega 
preživetja pa zanimanje za javne škandale.41

Pred poplavo časopisov je že v začetku aprila javno opozarjal tudi urednik 
Laibacher Zeitung Leopold Kordeš,42 ki ni želel, da časopis postane prostor za 
osebna obračunavanja.43

Pravica svobodno tiskane besede je s seboj prinesla tudi nove naloge. Če 
so časopisi predmarčnega obdobja služili domoznanskim vsebinam, zabavi in 
kratkočasju, so »novi« časopisi bralcem na najbolj razumljiv način predstaviti 

 34 Dr. Hermann Meynert, Geschichte der Ereignisse in der österreichischen Monarchie wä hrend 
der Jahre 1848 (Wien: Verlag und Druck von Carl Gerold und Sohn, 1853), str. 281. (Dalje 
citiram Meynert.) 

 35 Die Protestation der Wiener Schriftsteller und Redacteur gegen das provisorische Preßge-
setz, LZ, 18. 4. 1848, št. 47, str. 304–305.

 36 Ferdinand Gatti, Die Ereignisse des Jahres 1848 in der Steiermark (Graz: In Commision bei 
J. Kienrich, 1850), str. 76. (Dalje citiram Gatti.)

 37 anton Hye – 26. 5. 1807 – 8. 12. 1894. Oswald Knauer, Österreichs Männer des öffentlichen 
Lebens von 1848 – bis heute (Wien: Montzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 
1960), str. 46.

 38 Meynert, str. 284.
 39 Prav tam. 
 40 Wurzbach (Wien: 1858), knjiga 4, str. 187.
 41 Meynert, str. 284.
 42 leopold Kordeš – 6. 11. 1808 Kamna Gorica – 3. 12. 1879 Dunaj. SBL 1, str. 515–516. O 

njem glej tudi M. M. Zalaznik, Leopold Kordeš, ein Krainer Literat des Vormärz, v: Ana-
stasius Grün und die politische Dichtung im Vormärz (Internationales Symposium Lai bach/
Ljubljana 3.–6. November 1994), Herausgegeben von Anton Janko und Anton Schwob, 
(München: Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, 1995), str. 82–111. 

 43 Erklärung der Redaction, LZ, 8. 4. 1848, št. 43, str. 288.
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aktualna, družbenopolitična vprašanja.44 Besedila aktualnih družbenopoli-
tičnih vsebin so izpodrinila članke gospodarske narave tudi v tradicionalnih 
gospodarskih časopisih. To je bila tudi glavna naloga urednika Journal des 
oesterreichischen Lloyd. Izrazito gospodarski časopis, ki je bil usmerjen v trgov-
sko-ladjedelniške interese, je z revolucijo dobil nov značaj. Z naslovnih strani 
so gospodarske uvodnike vse pogosteje izpodrivali politični, dokler slednji 
niso povsem prevladali. Nov koncept časopisa je zadeval predvsem vsebinski 
vidik, saj je v svojem bistvu še vedno ostal zvest cesarju in trdno sledil politiki 
dvora.

Vsebinsko spremembo analiziranega časopisa opazimo že nekaj dni po revo-
luciji, ko je v navdušenju nad revolucionarnimi spremembami bila na naslovni 
strani natisnjena pesem Triest. Domovinska pesem, prežeta z neskončno hvalež-
nostjo cesarju in zvestobo njegovi politiki:

»Frei, wie die adriatisch’e Flut,
So sollen die Gedanken fliessen,

Und mächtig, wie des Feuers Glut
Das freie Wort zum Himmel schiessen.

Wir kunden es mit lautem Schrei,
Lasst es zu fernen Völkern dringen,
Das Volk ist frei, der Fürst ist frei,
Des Druckes Fessel brach entzwei,

Zerrissen sind der Zwietracht Schlingen.

O! Enkel Habsburgs, wie Dein Ahn
Hast Du ein grosses Wort gesprochen,
Wie Rudolph’s leuchtet deine Bahn,
Die Räuberungen sind gebrochen,

Befreiet ist Dein herrlich Land,
Auf freie Männer scheint die Sonne,

Gelobt sei Gottes milde Hand,
Gelobt Du, KAISER FERDINAND,

Für solches Glück, für solche Wonne.«45

Drugačen koncept časopisa se kaže tudi na zunaj, saj se je od številke 60 
dalje pred uvodnikom vedno pojavljala novica iz Trsta. O vsebinski spremembi 
časopisa razmišlja tudi neki D. S, ki v članku Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft des Journals des oesterreichischen Lloyd 46 med drugim ponosno zapiše: »Das 

 44 Del Cott, Die Journalistik, LZ, 26. 6. 1848, št. 76, str. 450.
 45 3. in 5. kitica pesmi Triest, JL, 21. 3. 1848, št. 58, str. 228.
 46 D. S, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Journals des oesterreichischen Lloyd, JL, 

28. 3. 1848, št. 64, str. 249.
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österreichische Lloyd war das erste Blatt, in dem man sich der neuere Geist des 
Vaterlandes in deutscher und italienischer Sprache freier eingehen durfte.«47

Analiza časopisa Journal des oesterreichischen Lloyd v njegovem tržaškem ob-
dobju, zlasti pa pregled nekaterih drugih takratnih časopisov iz leta 1848, je 
pokazala njegovo razširjenost daleč v notranjost monarhije. Osrednji tržaški 
časopis je mnogim služil kot informacijski vir. Tako so ga npr. navajali Wiener 
Zeitung, Gratzer Zeitung, Klagenfurter Zeitung, v slovenskem prostoru pa Lai-
bacher Zeitung ter lokalni novomeški Sloweniens Blatt in celjski Cillier Zeitung. 
Slednji je bil s tržaškim časopisom še posebej povezan, saj je bil celjski urednik 
Vincenc Prasch redni dopisnik tržaškega časopisa pred revolucijo, zlasti močno 
pa je bilo to sodelovanje v revolucionarnem letu 1848.

Raba različnih vrst časopisnih virov za pridobivanje informacij kaže na eni 
strani odprtost takratnih urednikov v slovenskem prostoru do tujih virov, na 
drugi pa njihovo široko vedenje in poznavanje takratnega časopisja iz širše oko-
lice.

uvodniki

Izrazito gospodarski naravi časopisa do leta 1848 lahko sledimo praktično 
v vseh uvodnikih in v kratkih lokalnih novicah. Tovrstne vsebine, za primer 
navedimo članek Physiokratismus,48 v procesu industrializacije in modernizacije 
zagotovo niso bile nezanemarljive, saj so bile hkrati tudi poučne. Avtorje tovrst-
nih besedil najdemo med strokovnjaki, npr. doktorja pravnih ved Wildnerja 
Maithsteina,49 ki je napisal članek Freihandel oder Schutzzoll?50 Podobno kot 
drugi takratni časopisi je osrednji tržaški časopis nekatere daljše članke povzel 
po drugih časopisi, npr. Theetransport51 iz časopisa Rheinischer Merkur ali Die 
Leinen Industrie52 iz Westphälischer Merkur.53

Po pravilu pa so mu tovrstni informacijski viri služili pri lokalnih novicah 
znotraj monarhije in izven nje. Tako je po Das rusische Journal des Ministerium 
des Innern poročal o bolezni krompirja v Rusiji,54 med drugimi takratnimi ča-

 47 Prav tam.
 48 Physiokratismus, JL, 8. 1. 1848, št. 6, str. 21–22.
 49 ignaz von wildner Maithstein – ?1802 Krumlav (Češka) – 13. 11. 1854 Dunaj. Wurzbach, 

(Wien 1888), knjiga 56, str. 156–159.
 50 Wildner Maithstein, Freihandel oder Schutzzoll?, JL, 5. 1. 1848, št. 5, str. 13–14.
 51 Theetransport, JL, 4. 1. 1848, št. 3, str. 10–11.
 52 Die Leinen Industrie, JL, 18. 1. 1848, št. 13, str. 50.
 53 Merkur – je bil naslov ali del naslova periodičnih publikacij v nemških, angleških (Mer-

curius/ Mercury) in francoskih (Mercure) govornih področjih. V Nemčiji so izhajali med 
drugim Der Schwäbische Merkur, Der Deutsche Merkur, Der Rheinische Merkur. Der West-
phälische Merkur je izhajal v Münstru med leti 1822–1930. Brockhaus (Wiesbaden: 1971), 
knjiga 12, str. 429.

 54 Kartoffelkrankheit in Rußland, JL, 12. 1. 1848, št. 9, str. 35.
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sopisi zasledimo še madžarski Pesti Hirlap,55 dalmatinsko Zoro56 ter dunajske 
časopise, kot že omenjeni Wiener Zeitung in Die Presse57.

Med daljše članke, ki se dotikajo slovenskega ozemlja, je osrednji tržaški 
časopis leta 1840 namenil pozornost Idriji. V članku Visita alle miniere d’Idria58 
gre pravzaprav za poročilo z obiska tamkajšnjega rudnika. Neimenovani avtor je 
članek napisal v prvi osebi, kar celotnemu besedilu daje oseben značaj. V uvodu 
je iz geografskega zornega kota predstavil mesto in okolico. Iz besedila izvemo, 
da je pisec živel v tamkajšnjem hotelu in se vsak dan odpravil na delo v tovarno 
oz. rudnik. Opisal je delovne razmere v jami ter delo samo, ki ga je označil za 
precej zahtevno in fizično zelo težavno.

Zanimanje tržaškega časopisa za takratni slovenski prostor je v istem letu 
pokazal še s člankom Coltivazione degli olivi nel litorale di Trieste.59 Prav tako 
neznani avtor se je ukvarjal z gojenjem oliv v okolici Trsta in v njegovem zaledju, 
ob tem pa omenjal tudi kraja Devin in Gorico. Ker so se z gojenjem oliv ukvarjali 
tudi v istrskih krajih, omenja kraja Umag in Rovinj.

Dva daljša gospodarska članka najdemo tudi leta 1843. Avtor prvega, precej 
obsežnega članka brez naslova se je podpisal kot ein Mitglied der Ausstellung-
Comission in se nanaša na Obalo.60 Avtor piše o zgodovinski pomembnosti tega 
področja. Tako že v času Benetk in pozneje, v času Napoleona in Avstrije, ki je 
ponovno omogočila njegov razcvet. Sledi geografski oris področja, število solin 
in njihovih delavcev (mož, žensk in otrok), pri čemer ne omenja narodnosti. 
Glede na število prebivalstva jih v Piranu delata 2/5, v Kopru pa 1/8 celotnega 
prebivalstva. V nadaljevanju na široko opiše postopek pridobivanja soli.

Drugi članek z zgovornim naslovom Dampffschiffahrt auf der Save und Kul-
pa61 je časopis objavil na naslovnici, kar kaže na njegovo pomembnost. Neznani 
avtor je z obsežnim besedilom poskušal prepričati bralce o pomembnosti te 
vodne poti. Ob tem je naprošal bralce za prostovoljne prispevke, ki bi omogočili 
vzdrževanje. V besedilu je navedel imena ljudi v Trstu, na Dunaju in v Zagrebu, 
ki te prispevke pobirajo. V Ljubljani je bil za subskripcijo delnic pooblaščen Ni-

 55 Pesti Hirlap – Takrat osrednji madžarski časopis, po katerem je novice povzemal tudi Lai-
bacher Zeitung. Izhajal je od 2. 1. 1841–8. 7. 1849 (med 24. 1. 1849–24. 4. 1849 je prenehal 
izhajati). Tiskali so ga v Budi v tiskarni Landerer, glavni urednik je bil Antal Csengery, ki 
ga je tik pred zatonom 1. 5. 1849 zamenjal Mór Jókai. Stalne kolumne so zaznamovale pred-
vsem novice iz Bude in Pešte (urednik Adolf Frankenburg), mednarodne novice (urednika 
Adolf Gyurmán in Ferenc Stuller) ter novice iz monarhije (urednik Ignac Láng). Podatke je 
posredovala gospa Anita Györel iz Madžarske ambasade, za kar se ji iskreno zahvaljujem.

 56 Zora dalmatinska – 1844–1849, prvi dalmatinski list. Hrvaški leksikon (Zagreb: Naklada 
Leksikon, 1992–1996), knjiga 2, str. 184.

 57 Die Presse – Dnevni časopis, ki je začel izhajati 3. 7. 1848. Odgovorni urednik je bil dr. L. 
Landsteiner. Zenker, 1893, knjiga 2, str. 153. 

 58 Visita alle miniere d’Idria, JL, 23. 7. 1840, št. 75.
 59 Coltivazione degli olivi nel litorale di Trieste, JL, 23. 4. 1840, št. 49.
 60 Ein Mitglied der Ausstellung-Comission, JL, 16. 9. 1843, št. 74.
 61 Dampffschiffahrt auf der Save und Kulpa, JL, 11. 11. 1843, št. 90.
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kolaj Recher, eden izmed najpomembnejših trgovcev na področju žitne trgovine. 
Med leti 1817–1822 se je namreč njegov delež vsega uvoženega žita ljubljanskih 
trgovcev gibal med 15–20 %. Kot žitni trgovec je bil pri uvozu močno odvisen od 
plovbe po Savi, zato ni čudno, da je pristopil k podjetju za promet z ladjami na 
parni pogon. »Parobrodarsko društvo Sloga« za rabo parnikov na Kolpi in Savi 
je bilo ustanovljeno 1843 v Sisku, obratovanje prvega parnika je bilo napovedano 
za konec novembra leta 1843. Ni znano, če je podjetje sploh zaživelo, dejstvo pa 
je, da ga leta 1859 ni bilo več.62

Velik interes osrednjega tržaškega časopisa zlasti za Štajersko izkazujejo šte-
vilne kratke novice o gospodarski situaciji na tem področju. Tako konec leta 
1845 od nekega L izvemo o dobri setvi, slabi trgatvi ter o zvišanju cen železa in 
o nespremenjenih cenah lesa.63 Spet nek drug neimenovani pisec s tega področja 
istega leta poroča o grozni draginji.64

V letu 1846, v času velike razstave v Ljubljani, je tovrstnih novic manj, šte-
vilčnejše pa so ponovno leta 1847 in so vsebinsko podobne tistim iz leta 1845. 
Tako že v začetku leta neki P. iz Celja (morda gre že za Vincenca Prascha) poroča 
o veliki angažiranosti Armenunterstützungsverein. Aktivnosti omenjenega dru-
štva so zaradi visokih cen živil in stanovanj nepogrešljive. Avtor ugotavlja 50 % 
podražitev tržnih cen in zaključi: »Unsere Preise stehen also theilweise höher als 
in der Residenz, ohne die Vortheile der Concurrenz zu genießen. Kein Wunder 
daher, wenn Brod selbst von Graz hierher gebracht wird, eine Tatsache die keines 
weiteren Commentares bedarf.«65

Med prispevki s štajerskega konca naj omenimo še poročilo o knjigi Dr. F. 
Hlubka,66 Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark je zagotovo napisal 
Vincenc Prasch, saj se je pod besedilo s polnim imenom tudi podpisal.67 Avtor 
članka je bil knjigi zelo naklonjen in jo je priporočal v branje.

Kljub prevladujočim štajerskim interesom lahko zasledimo tudi objave s 
Kranjske. Tako je časopis natisnil finančno poročilo Illyrische Sparkasse iz Lju-
bljane za leto 184468 in leto kasneje obvestilo o dovoljenju dunajske Hofkammer 
za uvoz ogrske pšenice, ki se je odtlej smela mleti v kranjskih mlinih in izvažati 
v Trst.69 O trgovanju z žitom je v rubriko Vaterländische Correspondenz iz Kranja 
pisal neki S. N.-Y.70

 62 Vlado Valenčič, Ljubljanski trgovci od začetka 18. do srede 19. stoletja. (Ljubljana: Zgodovin-
ski Arhiv Ljubljana Gradivo in razprave, 1981), str. 82–83 (Dalje citiram Valenčič.).

 63 L, Gratz, JL, 27. 11. 1845, št. 142.
 64 J. G. L., Gratz, JL, 27. 11. 1845, št. 142.
 65 Cilli, JL, 14. 2. 1847, št. 26, str. 102.
 66 Franz Xaver Hlubek – 11. 9. 1802 Chatěšov (Šlezija) – 20. 2. 1880 Gradec. SBL 1, str. 

324–325 in Wurzbach, (Wien: 1863), knjiga 9, str. 64–67.
 67 Cilli, JL, 21. 3. 1847, št. 46, str. 181.
 68 Laibach, JL, 2. 3. 1845, št. 26. 
 69 ** Aus Krain, JL, 9. 9. 1845, št. 108. 
 70 S. N.-Y, Ein Blick auf den Getreidehandel in Krain, JL, 2. 10. 1845, št. 118.
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Težkim življenjskim razmeram na Kranjskem je bil namenjen tudi članek Zur 
Beurtheilung der Rusticalzustände in Krain – Laibach.71 Po mnenju neznanega 
avtorja tamkajšnja klima, ugodna tla in nasploh naravne značilnosti tega področ-
ja ljudem omogočajo normalno življenje, če ne celo blagostanje. Med razloge za 
težko življenje avtor med drugim navaja številčnost družin in s tem povezano 
(pomanjkljivo) vzgojo. Rešitev, ki jo pisec ponuja, je preprosta in precej radikal-
na, tako za fante kot za dekleta: »Die Landleute sollen ihre Söhne frühzeitig zu 
tüchtigen, fleißigen Feldarbeitern heranbilden, sie mitgeringen Bedürfnissen be-
kannt machen, ihnen mit gutem sittlichem Beispiele vorangehen und in spätern 
Jahre ihren Grundbesitz unter vortheilhaften Bedingungen so geartet ihnen als 
Eigenthum übergeben, […].

Die erwachsenen Kinder, respective Geschwister des jungen Grundbe- 
sitzers sollen frühzeitig in fremde Dienste geschickt werden, wenn man sie zu 
Hause nur irgend entbehren kann; so lernen sie früh gehorchen und arbeiten, 
bilden sich zu tüchtigen Landbauern heran und der neue Grundbesitzer ist 
in seiner Wirtschaft unbeirrt freier in seinem Schaffen; rüstiger und williger 
im Gewerben.«72 Pri sodobni vzgoji otrok zagotovo popolnoma nesprejemljiva 
rešitev.

Analiza uvodnikov pred letom 1848 je pokazala, da je osrednji tržaški časopis 
že zelo zgodaj kazal interes iz gospodarskih nagibov za slovenski prostor, pred-
vsem na področje Štajerske, deloma pa tudi Kranjske.

novice s slovenskega ozemlja

izgradnja železnice dunaj–trst

Izgradnja Južne železnice je bil velik, precej odmeven projekt v vseh delih 
monarhije, kar zrcalijo tudi takratni časopisi, ki so ogledalo časa, v katerem 
izhajajo. Ob izgradnji železnice se je Trst zelo dobro zavedal svoje ugodne geo-
grafske lege in s tem tudi pomembnosti železniške povezave z Dunajem. Čeprav 
je izgradnja proge na slovenskem ozemlju potekala šele v letih 1847/1848, se je 
polemika o eventualni trasi v tržaškem časopisu začela že leta 1840. To ni nič 
čudno, če vemo, da je bil Journal des oesterreichischen Lloyd časopis v tesni pove-
zavi s podjetjem izrazito transportne narave.

Petdelni članek nekega Fr. di Blumenfelda z naslovom Dell’uso dellaforza 
matrice del vapore e dei cavalli sulla progettate strada di ferro da Vienna a Trieste73 
se je leta 1840 problema izgradnje proge dotaknil le bežno. V besedilu je avtor iz 
različnih zornih kotov želel osvetliti stroške potovanja od Dunaja do Trsta. Avtor 

 71 Zur Beurtheilung der Rusticalzustände in Krain, JL, 24. 12. 1847, št. 206, str. 822–823. 
 72 Prav tam.
 73 Blumenfeld, Dell’uso dellaforza matrice del vapore e dei cavalli sulla progettate strada di 

ferro da Vienna a Trieste, JL, 23. 1. 1840, št. 10, JL, 28. 1. 1840, št. 12, JL, 2. 2. 1840, št. 
14, JL, 11. 2. 1840, št. 18. 
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zagovarja spremembe in se zavzema za gradnjo železnice. Ob tem se sprašuje po 
razlogih, ki preprečujejo nočno vožnjo vlakov. Pri tem jih primerja s kočijami, 
ki jim tema ne predstavlja ovire.

Bolj konkretno se je na bodočo izgradnjo proge navezoval članek Traaccia del-
la progethata strada di ferro da Trieste a Vienna.74 V besedilu je bila zelo natančno 
opisana trasa bodoče železniške proge. Omenjeni prispevek je zgolj suhoparen 
opis bodoče proge, kjer pravzaprav nismo našli argumentov za in proti. Vse 
drugače kot leto kasneje, ko se je o trasi v osrednjem tržaškem časopisu razvila 
pravcata polemika. Že omenjeni Blumenfeld, ki se je tokrat pod članek podpisal 
kot inženir iz Judenburga, je v Eisenbahn über die Alpen75 predstavil kriterije in 
dejavnike, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri gradnji železniške proge. Na 
prvem mestu gre najprej za podrobno analizo pokrajine, saj njene specifične 
lastnosti lahko pri postavitvi proge povzročijo visoke stroške. Še zlasti, če se 
gradnja predvideva na težko dostopnem in zahtevnem terenu. Bolj ekonomična 
se mu zdi gradnja železnice ob mestih in na ravninskih delih pokrajine. V dru-
gem delu članka je poskušal podrobneje analizirati in določiti traso železnice v 
okolici Bruck an der Mur. Od Linza proti jugu je predvideval traso nekje po 
dolini reke Drave.

Časopis je leta 1844 objavil članek Ist die Wien–Triest Eisenbahn zwischen 
Laibach und Triest durch die Thäler Idrizza und des Isonzo oder über den Karst zu 
führen.76 Dve strani dolgo besedilo neznanega avtorja je izšlo v posebni prilogi, 
in sicer kot reakcija na pisanje tamkajšnjega časopisa Osservatore Triestino. Sled-
nji je namreč 17. decembra in 31. decembra 1843 objavil članka, ki sta odločno 
zagovarjala železniško traso po dolini Soče. Avtor članka časopisu Osservatore 
očita, da s tovrstnimi objavami in propagandnimi članki za »soško traso,« želi 
zavesti Tržačane. Nadaljnji očitki so usmerjeni na nepoznavanje terena Soške 
doline, hkrati pa navaja številne argumente v prid kraške trase. Pot čez Kras se 
mu zdi krajša, izvedba pa zaradi boljše kakovosti tal in nasploh ravnega terena 
lažja, predvsem pa cenejša. Po njegovem mnenju sneg na soški trasi predstavlja 
dosti hujšo oviro kot kraška burja.

Nadaljnjih razprav o tem ne zasledimo več, pač pa med lokalnimi novicami, 
običajno v rubriki Vaterländische Correspondenz, lahko spremljamo potek grad-
nje železnice. Tako že v drugi polovici septembra 1844 veselo novico o prihodu 
prve lokomotive na Štajersko.77

V letu 1845 so poročila o izgradnji Južne železnice kar pogosta. Njihovi av-
torji so glede na začetnice različni, njihova identifikacija pa praktično nemogoča. 
Tako neki –b iz Celja poroča o skorajšnji gradnji železnice od Celja do Zidanega 

 74 Traaccia della progethata strada di ferro da Trieste a Vienna, JL, 23. 7. 1840, št. 88.
 75 Blumenfeld, Eisenbahn über die Alpen, 4. 9. 1841, št. 7, JL, 8. 9. 1841, št. 72.
 76 Ist die Wien–Triest Eisenbahn zwischne Laibach und Triest durch die Thäler Idrizza und 

des Isonzo oder über den Karst zu führen, JL, 17. 1. 1844. 
 77 Bruck (an der Mur), ??, 21. 9. 1844, št. 76.
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Mosta. Ob tem ne pozabi omeniti zdravilišča Laško, ki bo z bodočo železniško 
postajo veliko pridobil, pri čemer je mislil na večje število gostov v toplicah. 
Nasploh je o zdravilišču pisal zelo naklonjeno, pri opisovanju pa se je posluževal 
zgodovinskih dejstev.78

Časopis je poročal o izgradnji železniške postaje v Mariboru, ki naj bi bila 
drugega razreda. Pohvalil je dobra tla, po besedah F. S. Pichlerja je tudi okolica 
prečudovita in vredna ogleda. Besedilo je bilo ponatisnjeno po Allgemeine Indu-
strie und Gewerbeblatt.79

V letu 1846 so bila poročila še pogostejša, še posebno iz Celja, čeprav jih od 
tam najdemo že tudi prej.80 Zanimiva se zdi novica neznanega celjskega avtorja 
o prvem prispelem vlaku z Dunaja: »Gestern Abend hatten wir die Freude, den 
ersten von Wien kommenden Eisenbahnzug, der nur noch zwischen Gloggnitz 
und Mürzzuschlag unterbrochen bleibt, in unserem Bahnhofanlage zu sehen.«81 
Ob tem izvemo še eno zanimivost: vožnja od Celja do Dunaja s postanki in 
ustavljanjem trajala 10 ur in 43 minut za 30 milj, od Celja do Mürzzuschlaga 
pa 7 ur in 13 minut.

Omenimo naj še septembrsko novico, pod katero se je prvič z začetnicami 
imena in priimka podpisal Vincenc Prasch – V. Pr.82 Avtor poroča o težavah pri 
gradnji železnice zaradi poplav. Večina štajerskih rek je prestopila bregove, kar je 
deželi dajalo precej žalostno podobo. Konec istega meseca je v novem poročilu 
pisal o čuvajnicah v Zidanem Mostu. Pričakoval in upal je, da bo v enem letu 
Celje s kranjskim glavnim mestom povezano z železnico. Ob tem si želi znižanje 
visokih cen stanovanj in živil.83

Kot izvemo iz kratke oktobrske novice iz leta 1846 nekega dunajskega poro-
čevalca, je prišlo do nesreče nočnega vlaka na poti iz Gradca v Maribor. Mrtvih 
k sreči ni bilo, saj je šlo za tovorni vlak, kurjaču pa je uspelo pravočasno odsko-
čiti.84

V letu 1847 je o izgradnji železnice navadno poročal Vincenc Prasch. Prva 
novica o telegrafu na Južni železnici sega v februar, v njej med drugim omenja 
tudi gradnjo proge od Celja do Zidanega Mosta, ki se je kljub hudi zimi nada-
ljevala. Po njegovih besedah je trasa od Celja do Laškega zaposlovala skoraj 1500 
ljudi.85 Prasch je v tržaškem časopisu pisal še trikrat, in sicer v drugi polovici 
istega leta. Pisal je o dokončanju telegrafske linije na Južni železnici, o odprtju 
Komercialnega oddelka in o visokih poplavah.86 Konec septembra je poročal 

 78 -b, Cilli, JL, 27. 3. 1845, št. 37. 
 79 Gratz, JL, 5. 4. 1846, št. 55, str. 218.
 80 JL, 25. 9. 1845, št. 115.
 81 Cilli, JL, 26. 5. 1846, št. 84, str. 351.
 82 V. Pr., Cilli, JL, 10. 9. 1846, št. 145, str. 596–597. 
 83 V. P, Cilli, JL, 29. 9. 1846, št. 156, str. 641. 
 84 Wien, JL, 18. 10. 1846, št. 167, str. 785. 
 85 Cilli, JL, 28. 2. 1847, št. 34, str. 135.
 86 V. Pr. Cilli, JL, 23. 9. 1847, št. 152, str. 607.
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o uspešnih poskusih kurjenja s šoto,87 v zadnji novici tega leta pa o zakonskih 
določilih, ki bodo pričela veljati na Južni železnici.88

Izgradnja železniške proge Dunaj–Trst je bila zanimiva za mnoge takratne 
časopise v monarhiji. Tako je tržaški časopis povzel novico o začetku gradnje 
ljubljanske železniške postaje po ljubljanskem Illirisches Blatt.89 Po Industrie Blatt 
pa članek neznanega avtorja, ki poudarja pomen geografske lege Gradca za želez-
niško progo, ob tem pa ne pozabi opisati bližnje in daljne okolice, ki jo primerja 
s Švico. Med številnimi kraji se ponovno omenja Laško, po njegovem gre za lepo 
in priznano termalno letovišče.90

Pregled člankov, povezanih z izgradnjo železniške proge Dunaj–Trst, je po-
kazal veliko zanimanje osrednjega tržaškega časopisa. Razlog za to gre iskati 
tudi v njegovi ugodni geografski legi, hkrati s tem pa se je dobro zavedal po-
mena železniške povezave s prestolnico. Članki so izrazito naklonjeni izgradnji 
proge, ki bi potekala po Krasu, saj bi bila gradnja lažja, predvsem pa bolj eko-
nomična.

velika industrijska razstava v ljubljani

»Heute früh um 11 Uhr wurde die, von den Innerösterreichischen Indu-
strieverein veranstaltete 3. Ausstellung von Industrieerzeugnissen durch K. 
Majestät eröffnet.«91 S temi besedami je v rubriki Vaterländische Correspondenz 
v dopisu Aus Krain, Laibach neki S-r poleg novic o dobri setvi na celotnem 
področju Kranjske, o nastanku številnih podjetij predvsem v Zagorju naznanil 
začetek industrijske razstave v Ljubljani. Slavnostni govornik je bil v monarhiji 
precej priljubljeni nadvojvoda Janez.92 O odmevnem ljubljanskem dogodku je 
tržaški časopis poročal precej pogosto. Tako se je v septembru zvrstilo šest na-
daljevanj s preprostim naslovom Die dritte innerösterreichische Industrie – Aus-
stellung zu Laibach.93 Prvi del je bil namenjen splošnim podatkom o razstavi. 
V poročilu izvemo, da je bilo prisotnih 280 proizvajalcev in razstavljenih 4250 
izdelkov. Od 280 proizvajalcev jih je 196 s Kranjske (od teh 88 iz Ljubljane), 
31 s Koroške, 28 s Štajerske, 20 iz Zgornje Avstrije 5 iz Spodnje Avstrije in 1 
z obalnega pasu. Druga nadaljevanja so pravzaprav imeniki razstavljavcev po 
panogah.

 87 V. Pr. Cilli, JL, 25. 9. 1847, št. 153, str. 611.
 88 V. Pr. Cilli, JL, 4. 11. 1847, št. 176, str. 703.
 89 Laibach, JL, 5. 8. 1847, št. 124, str. 496.
 90 Gratz, JL, 10. 4. 1847, št. 57, str. 227–228.
 91 S – r, Laibach, JL, 4. 9. 1844, št. 71.
 92 Johann Baptist Joseph Fabian sebastian, Erzherzog von Oesterreich – 20. 1. 1782 Dunaj 

– 11. 5. 1859 Dunaj. Wurzbach, (Wien: 1860), knjiga 6, str. 280–287. 
 93 Die dritte innerösterreichische Industrie – Ausstellung zu Laibach, JL, 7. 9. 1844, št. 72, JL, 

11. 9. 1844, št. 73, JL, 14. 9. 1844, št. 74, JL, 18. 9. 1844, št. 75, JL, 21. 9. 1844, št. 76, JL, 
25. 9. 1844, št. 77.
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Neznani avtor je v članku Nachtrag und Berichtigung zu unserem Berichte über 
die Laibacher Industrie-Austellung94 želel popraviti napačno objavljene številke 
razstavljavcev. Te podatke je dober teden pozneje popravil še ein Mitglied der 
Ausstellung-Comission.95

Konec septembra lahko v osrednjem tržaškem časopisu preberemo o velikem 
zanimanju za ljubljansko razstavo, tako da je bilo njen zaključek potrebno pre-
staviti z 18. na 24. september.96

Na ljubljanski dogodek je Lloyd zadnjič reagiral sredi novembra, in sicer z 
objavo seznama nagrajencev z razstave.97 Poročilo lahko pojmujemo za precej 
verodostojno, saj je bil njegov avtor ein Mitglied der Ausstellung-Comission.

Osrednji tržaški časopis je skrbno sledil vsem pomembnejšim gospodarskim 
dogodkom v monarhiji, tudi veliki industrijski razstavi, ki se je odprla v njegovi 
neposredni bližini.

Oglasi

Pregled oglasov kaže na eni strani interes tržaškega časopisa za slovenski 
prostor, zlasti za Štajersko, na drugi pa oglasi odražajo podjetniški interes na-
ročnikov za trženje izdelkov po monarhiji. Tako že zelo zgodaj zasledimo oglas 
za Johannesberger Wein iz okolice Maribora98 ter za novo, bolj obstojno obliko 
sladkorja ljubljanskega tovarnarja Ferdinanda Supantschitscha.99 Slednji je bil v 
tistem času že zapustil Ljubljano in je živel v Trstu. Leta 1849 se je vrnil v glavno 
mesto Kranjske in tam ponovno odprl špecerijsko trgovino.100 Med oglasniki 
v osrednjem tržaškem časopisu večkrat srečamo znanega štajerskega podjetnika 
Ignaza Novaka.101 Sprva je oglaševal kakovosten črni premog in glino, ki je bila 
odlična za izdelovanje opeke,102 kasneje pa kostrivniško mineralno vodo.103

 94 D. Red., Nachtrag und Berichtigung zu unserem Berichte über die Laibacher Industrie-
Austellung, JL 23. 10. 1844, št. 85. 

 95 Laibach, JL, 2. 11. 1844, št. 88.
 96 A. & S., Laibach, JL, 28. 9. 1844, št. 78.
 97 Laibach, JL, 16. 11. 1844, št. 92.
 98 JL, 20. 1. 1841, št. 6, Beilage, št. 3, JL, 27. 1. 1841, št. 8, Beilage, št. 4, JL, 3. 2. 1841, št. 8, 

Beilage, št. 5, JL, 10. 2. 1841, št. 12, Beilage, št. 6.
 99 JL, 27. 1. 1841, št. 8, Beilage št. 4, JL, 3. 2. 1841, št. 10, Beilage, št. 5, 10. 2. 1841, št. 12, 

Beilage, št. 6.
 100 Valenčič, str. 57.
 101 ignac Novak – Je bil začetnik najpomembnejšega železarskega podjetja na Celjskem, ki je 

nastalo sredi 19. stoletja v Štorah. Bil je prvi, ki je začel kopati premog na področju Pečovja 
in ki je ustanovil rudarsko podjetje. Bil je tudi lastnik mlina v Vrbnem pri Sv. Juriju pri 
Celju. Milko Mikola, Inventarji Zgodovinskega arhiva Celje o industrijskih podjetjih do 
leta 1945, v: Inventarji 3, Celje, 1993, str. 7, 11.

 102 JL, 27. 1. 1841, št. 8, Beilage št. 4, JL, 3. 2. 1841, št. 10, Beilage, št. 5, 10. 2. 1841, št. 12, 
Beilage, št. 6.

 103 JL, 17. 5. 1846, št. 79, str. 330 in JL, 31. 5. 1846, št. 87, str. 363.
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Pogosto so svoje storitve v tržaškem časopisu ponujale toplice v Laškem, leta 
1842 kar trikrat,104 njihov oglas pa najdemo tudi leta 1845.105 Nasploh je celotna 
analiza osrednjega tržaškega časopisa pokazala, da so se omenjene toplice kar 
pogosto pojavljale v njegovih besedilih. Po besedah dr. Macherja, Doctor der 
Heilkunde, Magister der Geburtshilfe,106 se je toplicam v Laškem pripisoval pre-
majhen pomen. Glavni razlog za to je videl v nepoznavanju kraja, zato je napisal 
priročnik, ki ga je namenil gostom kopališča in zdravnikom.107

V sklop oglasov osrednjega tržaškega časopisa bi lahko uvrstili tudi oglas 
Steier marks Montan – Industrie.108 Ne gre sicer za tipičen oglas za trženje iz-
delkov, ampak je družba z njim želela predstaviti industrijo tega področja. Ta 
predstavitev pa bi lahko bila pomembna informacija trgovcem in bodočim kup-
cem.

Dopisniki iz slovenskega prostora

Avtorjev člankov in poročil s slovenskega prostora zaradi njihovih skromnih 
podpisov po večini nismo mogli identificirati. Tako lahko le ugibamo, če je mor-
da dr. S, ki je v začetku maja o spomladanskih volitvah pisal iz Ljubljane članek 
z naslovom Ueber die Wahlen der Abgeordneten zur deutschen Bundesversammlung 
für Illyrien.109 Avtor zagovarja združitev z Nemčijo, s čimer bodo zagotovljene 
nacionalne pravice Slovanov. Prav tako iz Ljubljane je sredi maja leta 1848 po-
ročal neki M. o ustanovitvi Slovenskega društva.110 Avtor novice je morda dr. 
Martinaka,111 ki ga Apih112 v svojem delu označuje kot najmarljivejšega člana 
društva.113

Glede ustanovitve društva omenimo spor z Gottliebom Freimuthom (se mor-
da za psevdonimom skriva Henrik Costa?), neidentificiranim piscem s Kranjske, 
ki je bil sicer povezan z Novim mestom. Slednji se kot dopisnik ni pojavljal samo 
v novomeškem časopisu, ampak tudi v Laibacher Zeitung in Journal des oester-

 104 JL, 11. 5. 1842, št. 38, JL, 18. 5. 1842, št. 40, JL, 28. 5. 1842, št. 43.
 105 JL, 6. 5. 1845, št. 54. 
 106 Macher, Pshysikalisch=medicinische Darstellung des Römerbades nächst Tüffer in Steyermark 

für Cur-Gäste, (Gratz: Ferstel’schen Buchhandlung des Johann Lorenz Greiner, 1826), ne-
paginirano. 

 107 Vorbericht, prav tam, nepaginirano.
 108 Notizen, JL, 17. 2. 1841, št. 14.
 109 Dr. S, Ueber die Wahlen der Abgeordneten zur deutschen Bundesversammlung für Illyrien, 

JL, 2. 5. 1848, št. 98, str. 329–330.
 110 M, Laibach, JL, 18. 5. 1848, št. 112, str. 386.
 111 Luka Martinak – 13. 10. 1798 Šenčur pri Kranju – 5. 2. 1850 Ljubljana. Slovenski biografski 

leksikon 2, (Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna v Ljubljani, 1952), str. 63–64. (Dalje citiram 
SBL 2.)

 112 Josip Apih, Slovenci in leto 1848, Matica Slovenska, tisk Blaznikov, Ljubljana, 1888.
 113 Prav tam, str. 133.
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reichischen Lloyd.114 Dokaz, da je bil tesno povezan z Novim mestom, je njegov 
julijski dopis v osrednjem ljubljanskem časopisu, kjer se je imenoval kot Besitzer 
eines Hauses.115 V omenjeni časopis se je javil v začetku maja z opisom slavja ob 
cesarjevem rojstnem dnevu v Novem mestu. Poročilo je slikovito predstavilo 
veselje in radost meščanov, hkrati pa tudi njihovo naklonjenost cesarju.116 Drugi 
njegovi dopisi v ljubljanski časopis so se nanašali na peticijo kranjskih deželnih 
stanov, ki po njegovem mnenju niso upoštevali večine, to je tudi podeželskega 
ljudstva.117

Spor z ljubljanskim Slovenskim društvom je sprožil Freimuthov članek Eine 
Stimme aus Krain,118 ki ga je osrednji tržaški časopis objavil konec julija 1848. V 
izrazito protislovenskem članku, v katerem je zagovarjal nemška stališča, je opo-
zoril na nesmiselnost praškega kongresa in ostro zavrnil vsak pojav nacionalizma, 
ki bi lahko bil za državo usoden. S pravzaprav precej zlobnim člankom je pisec 
prizadel čast ljubljanskega Slovenskega društva, zato je ta po poročanju Laibacher 
Zeitung119 zoper avtorja že 2. avgusta pri tržaškem sodišču vložil tožbo. Le-ta se 
je vlekla mesece, ni pa mogla razkriti njegove identitete.120

Lažja naloga pri ugotavljanju avtorjev je bila pri septembrskem članku Aus 
Krain,121 pod katerega se je podpisal znani Henrik Costa.122 Slednji se je v tržaški 
časopis oglasil že tri tedne prej, in sicer glede kmečkega vprašanja, kjer je zago-
varjal odškodnino.123 Precej obširen članek z naslovom Beitrag zu Geschichte der 
Unterthanslasten in Oesterreich, mit besonderer Rücksicht auf Krain opiše razvoj 
kmečkih obremenitev v preteklosti na tem prostoru. Na koncu se strinja s pre-
dlagano rešitvijo kmečkega vprašanja, ki jo je predlagalo finančno ministrstvo.

Njegov drugi članek je vsebinsko drugačne narave, saj gre za potopisni članek 
o razmerah v bolj razviti Gorenjski in manj razvitem novomeškem področju. 
Poleg gospodarske situacije so ga zanimala tudi družbena vprašanja. V dolenjski 
prestolnici še posebej odnos mesta do grofa Radetzkega.124 O njegovi priljublje-
nosti v tem dolenjskem mestu je med drugim zapisal: »Radetzky steht in Unter-

 114 S. Granda, Dolenjska v revolucionarnem letu …, str. 125–128. 
 115 G. Freimuth, Neustadt, LZ, 20. 7. 1848, št. 87, str. 499–500.
 116 G. Freimuth, Neustadt, LZ, 4. 5. 1848, št. 54, str. 339.
 117 Gottlieb Freimuth, Eine besondere Stimme aus Unterkrain, als Erwiderung auf die am 20. 

Juni vor Laibach erschollene allgemeine Stimme des Landvolkes der Provinz Krain, LZ, 4. 
7. 1848, št. 80, str. 469–470.

 118 G. F, Eine Stimme aus Krain, JL, 28. 7. 1848, št. 172, str. 561–562.
 119 LZ, 2. 12. 1848, št. 145, str. 747.
 120 O tem glej tudi Stane Granda, Sloveniens Blatt – časopis iz leta 1848, Zgodovinski časopis, 

48, 1994, št. 2, str. 241.
 121 H. C., Aus Krain, JL, 23. 9. 1848, št. 221, str. 756–757.
 122 Henrik Costa – 21. 5. 1799 Ljubljana – 21. 4. 1871 Ljubljana. SBL 1, str. 86.
 123 C, Beitrag zu Geschichte der Untethanslasten in Oesterreich, mit besonderer Rücksicht auf 

Krain, JL, 2. 9. 1848, št. 203, str. 684–685.
 124 Josef Johann wenzl Graf Radetzky – 2. 11. 1766 Trěbic (Tabor na Češkem) – 5. 1. 1858 

Milano. Wurzbach (Wien: 1872), zvezek 24, str. 177–196 in SBL 3, str. 3. 
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krain in sehr hohem Ansehen; sein Bildniß findet man in vielen Häusern, und 
es versicherte mich ein k. k. Beamte, daß durch seine Hand 75 Exemplare davon 
verkäuflich hintan gingen. Der Marschall hat sich insbesondere den Dank der 
Nationalgarde von Neustadt erworben, in dem er sie mit folgendem Schreiben 
und 200 Stück Feuergewehren beschenkte: An den löblichen Verwaltungsrath 
der Nationalgarde zu Neustadt!«125

Costa v svojih opažanjih ni mogel mimo precej perečega in poznanega vpra-
šanja tudi izven mesta, s katerim so se Novomeščani ukvarjali od revolucije dalje. 
Šlo je za razkol med staro meščansko in novo, z revolucijo ustanovljeno narodno 
gardo. Narodne straže kot oborožene enote meščanov v slovenskih mestih niso 
bile nekaj novega. Meščani so bili organizirani v t. i. »Bürgercorps,« ki so imele 
nalogo braniti svoja mesta in v njih vzdrževati red. Kasneje so postali statusni 
simbol in so bili aktivni zlasti pri raznih državnih in cerkvenih slovesnostih. 
Rojstvo narodnih straž je za »staro gardo« pomenilo konkurenco. Nekateri so 
bili za zlitje obeh gard, nekateri pa so se zavzemali za vključevanje in podrejeni 
položaj »stare garde«.126

Po Costovih besedah je ta razkol še posebej močno odražala slovesnost na 
Otočcu,127 o kateri je na široko poročal tudi lokalni časopis Sloveniens Blatt.128

Costa je slovesnost izčrpno opisal in s tem problemom seznanil širši krog bral-
cev povsod tam, kjer so osrednji tržaški časopis brali: »Am 10. d.M. fand bei Ne-
ustadt im Parke der Herrschaft Wördl ein Verbrüderungsfest der Nationalgarden 
von Neustadt, Nassenfuss, Treffen und Hof statt, welches am frühen Morgen 
begann und im später Nacht mit einen Transparent und griechischen Feuer en-
dete. Das Bürgerrcorps von Neustadt nahm daran nicht Theil, weil Bürgercorps 
und Nationalgarde nicht recht harmoniren. […] Das erwähnte Verbrüderungs-
fest, zu welcher der Schloßer von Wördl, Freiherr v. Schweiger mit bewählten 
Patriotismus das Seinige beitrug, war sehr heiter: Schießplatze des Parks, Tanz 
auf dem eigenes hergerichteten Tanzboden und eine mit Speise und Trank wohl 
besetzte 33 Klaster lange Tafel, würzten die Freuden des Festes, welches das 
verzögerte Anrücken der Garden von Nassenfuß, und der plötzliche Abmarsch 
jener von Hof nicht wesentlich störte. Begeisterte Zivio’s (Lebehoch) wurden 
dem Kaiser, dem Helden, Marschall Radetzky, und Ban Jellacich dargebracht. 
Die Volkshymne wurde in slavischer Sprache wiederholt gesungen und schloß 
immer mit einem weithinhallenden vielhundertstimmigen Lebehoch!«129

 125 H. C. Aus Krain, JL, 23. 9. 1848, št. 221, str. 756. 
 126 Stane Granda, Dolenjska v revolucionarnem letu 1848, (Novo mesto: Dolenjska založba, 

Znanstveno raziskovalni center, 1995), str. 110–112. (Dalje citiram S. Granda, Dolenjska v 
revolucionarnem letu …)

 127 H. C. Aus Krain, JL, 23. 9. 1848, št. 221, str. 756–757.
 128 Locales, Sloveniens Blatt (Dalje citiram SB.), 12. 9. 1848, št. 11. str. 44. O časopisu glej tudi 

Stane Granda, Sloveniens Blatt – časopis iz leta 1848, Zgodovinski časopis, 1994, št. 2, str. 
231–252. (Dalje citiram ZČ.)

 129 H. C. Aus Krain, JL, 23. 9. 1848, št. 221, str. 756. 
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Zanimivo se zdi, da je novomeški razkol med »starim« in »novim« odmeval 
tudi v drugih časopisih. Tako so na primer Celjske Slovenske novine novico pov-
zele po časopisu Slovenija in si v tem sporu želele zedinjenja:130 »[…]; samo bi 
bilo želeti, de bi se narodna straža, ki se pri ti veselici kar nič udeležila ni, in pa 
mestna straža, kakor drugod, tudi v Novem mestu lepo zjedinili.«131

vincenc prasch kot dopisnik Journal des oesterreichischen Lloyd

Med dopisniki tržaškega časopisa si Vincenc Prasch prav gotovo zasluži po-
sebno poglavje. Njegovo predanost časnikarstvu izkazujejo ne le redne objave v 
časopis v Trstu, ampak tudi uredniška dejavnost lokalnega časopisa. Pridobitve 
revolucije je želel hitro izkoristiti, zato je že 1. aprila, to je dobra dva tedna po 
uvedbi svobode tiska, bila v Celju natisnjena prva številka Cillier Wochenblatt132 
s podnaslovom Zeitschrift zur Belehrung und Vertretung des Bürger- und Bauer-
standes. V času revolucionarnih sprememb se po mnenju urednika ni spodobilo 
obsedeti križem rok, ampak se je bilo potrebno intenzivno vključiti v dogodke in 
prispevati k napredku prihodnje države. Celjski nemški časopis je do zatona širil 
vero v cesarja, ki je omogočil svobodo, zato pa od bralcev pričakoval hvaležnost 
in lojalnost. Sprva pod taktirko dveh urednikov Vincenca Prascha in Josefa Gan-
serja je časopis želel biti aktualen in v duhu tolerance odprt za pluralizem idej in 
stališč o takratnih aktualnih vprašanjih, ob tem pa vseeno ostati zvest načelom 
objektivnega poročanja. Raba nemškega jezika133 mu je bila samoumevna, kar 
posredno odraža njegov odnos do prihodnje ureditve države, še zlasti pa do 
nedeljivosti Štajerske.

Do svojega zatona je celjski nemški časopis dosledno uresničeval v programu 
zastavljene naloge. Bil je aktualen in pri tem odprt za druga prepričanja, pri 
čemer pa je vendarle bil previden. Predvsem pri občutljivejših vprašanjih, kot je 
bilo na primer nacionalno, ki je z revolucijo vse bolj prihajalo v ospredje. Kot 
Cillier Wochenblatt je imel posluh tudi za kmete, česar kasneje ne zasledimo 
več. Morda je bil to tudi razlog za Ganserjev odstop od uredniškega delovanja. 
Nemški celjski časopis je od julija do decembra 1848 izhajal pod imenom Cillier 
Zeitung (s podnaslovom Zeitschrift für Stadt und Land mit besonderer Rücksicht 
auf deutsche und slawische Interessen – Časopis za mesto in deželo s posebnim 
ozirom na nemške in slovenske interese), uredniško politiko pa je samostojno 
vodil Vincenc Prasch.

 130 K., Novo mesto, Celjske Slovenske Novine, 13. 9. 1848, št. 12, str. 47.
 131 Prav tam. 
 132 O časopisu glej tudi Mojca M. Peternel, Cillier Zeitung (1848), v: Germanistik im Kontaktra-

um Europa II (Beiträge zur Literatur. Symposion Ljubljana 17.–20. April 2002), (Ljubljana: 
ur. Mira Miladinović Zalaznik, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavi-
stiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2003), str. 339–357. 

 133 Das Programm, CW, 1. 4. 1848, št. 1, str. 1.
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Kljub lokalnemu značaju je Praschev časopis segal daleč izven mesta, kar 
dokazujejo v njem objavljena pisma bralcev. Tako lahko sklepamo, da so ga bra-
li v Mariboru,134 Beljaku,135 Celovcu,136 Insbrücku,137 Konjicah,138 Gradcu,139 
Judenburgu,140 pa tudi na Tirolskem,141 kjer ga je bral znani celjski geolog Mar-
ko Vincenc Lipold.142 Široka paleta oglasov iz časopisne priloge kaže njegovo 
razširjenost in priljubljenost tudi po Štajerski: Žiče, Loče, Podčetrtek, Zidani 
Most, Ojstrica, Konjice. Praschev časopis so kot informacijski vir uporabljali 
drugi takratni časopisi, npr. Zwanglose Blätter.143

Celjski časopis so tiskali v Jeretinovi144 tiskarni, ki se je v oglasih Cillier Zei-
tung označeval kot Kreisbuchdrucker, oziroma Buch- Kunst- und Musikalienhänd-
ler.145 Po poročanju nekega F. K. v Celjskih Slovenskih novinah146 je bil Jeretin 
v mestu zelo priljubljen, prav tako pa tudi pri škofu Slomšku.147 Razlogov za 
to je več. V svojih prostorih je poleg časopisov in knjig ponujal še zemljevide in 
muzikalije, sprejemal pa je tudi naročila za tiskovine znanega graškega tiskarja 
A. Leykama.148 Pri njem je bilo mogoče oddati raznovrstna naročila, npr. za drva 

 134 Prav tam.
 135 Correspondenz der Redaction, CW, 11. 5. 1848, št. 7, str. 39–40.
 136 Correspondenz der Redaction, CW, 11. 5. 1848, št. 7, str. 39–40.
 137 Wien, CW, 25. 5. 1848, št. 9, str. 48.
 138 Correspondenz der Redaction, Intelligenzblatt zur Cillier Zeitung, 4. 7. 1848, št. 1, CZ, 4. 

7. 1848, št. 15, nepaginirano. 
 139 CZ, 4. 7. 1848, št. 15, str. 82.
 140 Correspondenz der Redaction, Intelligenzblatt zur Cillier Zeitung, 4. 7. 1848, št. 1, CZ, 4. 

7. 1848, št. 15, nepaginirano.
 141 Janez Cvirn, Marko Vincenc Lipold in leto 1848, ZČ, 43, 1989, št. 1, str. 109.
 142 Marko vincenc lipold – 19. 1. 1816 Mozirje – 22. 4. 1883 Idrija. O življenju in delu glej pri-

spevek Antona Ramovša in Vande Kochansky-Devidé, Marko Vincenc Lipold (1816–1883) 
prvi slovenski geolog in šolani montanist, v: Geologija 1983, Razprave in poročila, Geološki 
zavod in Slovensko geološko društvo Ljubljana, (Ljubljana: Tiskarna ljudske pravice, 1984), 
str. 5–18.

 143 CZ, 22. 8. 1848, št. 29, str. 139.
 144 Janez Jeretin Krstnik − 24. 8. 1803 Celje – Celje 11. 11. 1853. SBL 1, str. 406.
 145 Intelligenzblatt zur Cillier Zeitung, 4. 7. 1848, št. 1, CZ, 4. 7. 1848, št. 15, nepaginirano. 
 146 F. K., Lube Celjske Novine!, Celjske Slovenske novine, 15. 7. 1848, št. 3, str. 9–11. Celjske 

Slovenske novine – Časnik se je od 1. 7. do 27. 9. 1848 imenoval Celjske Slovenske novine, 
od 3. 10. do 27. 12. 1848 Celske novine, 1849. leta pa Slovenske novine. Igor Grdina, Go-
spod kmet med domorodci, v: Andreas Moritsch, Pomlad narodov, Unbegrenzte Geschichte 
– Zgodovina brez meja, Zgodovinska serija Oddelka za zgodovino vzhodne in jugovzhodne 
Evrope na Univerzi v Celovcu in doma prosvete Sodalitas v Tinjah/Tainach, (Klagenfurt/
Celovec–Ljubljana–Wien. Mohorjeva taložba, 1999), zvezek 6, str. 144.

 147 Pismo Slomška Vodušku, 5. 7. 1848, Kovačič, str. 111.
 148 andreas leykam – 1806 je prevzel tiskarno Georga Widmanstetterja v Gradcu. Anja Dular, 

Živeti od knjig, Zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja, Zveza zgodovin-
skih društev Slovenije, Knjižnica kronike, časopisa za slovenski krajevno zgodovino, zvezek 
7, (Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2002), str. 76. (Dalje citiram Dular.) 
Glej tudi Anton Schlosser, Die Literatur der Steiermark (Graz: Verlag von Ulrich Mosers 
Buchhandlung (J. Meyerhoff) k. k. Buchhändler, Graz, 1914), str. 296.
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ali opeke,149 ob koncu leta pa tudi koledarski tisk (sem prištevamo tudi pratike), 
ki je od 18. stoletja naprej predstavljal najbolj razširjeno knjigotrško blago, saj 
so imeli koledarje v vsaki hiši.150 Glede na vrste izdelkov, ki so jih Celjani pri 
njem lahko kupili, lahko zapišemo, da Jeretin torej ni zaostajal za graškimi, 
oglasi Ljubljančanke pa kažejo, da ga lahko primerjamo tudi z ljubljanskimi in 
graškimi tiskarji.

Poleg omenjene dejavnosti pa ne smemo pozabiti Jeretinove vloge v tamkajš-
njem gledališču, saj velja za začetnika slovenskih gledaliških iger v Celju.151 
V mestu je vodil diletantsko gledališče, ki je bilo v sicer političnem letu 1848 
precej dejavno. Tak vtis dobimo ob analizi gledaliških oglasov v prilogi Cillier 
Zeitung.152

Poleg iger so pod njegovim vodstvom uprizorili opero Die Schweizer Fa-
milie.153 Skupina je bila zelo dejavna, zanimanje meščanov precejšnje, ubožna 
blagajna, v katero se je stekal denar od prireditev, pa kar polna.154 Naš tiskar 
Jeretin je bil njegov predsednik.155

Po poročilih slovenskega celjskega časopisa je bil Jeretin tudi glavni krivec 
za javno rabo slovenskega jezika v Celju. Konec leta 1848 sta bili namreč med 
drugim na sporedu tudi dve slovenski pesmi Zakonski prepir in Moje želje, ki sta 
doživeli buren odziv pri občinstvu: »Kakor hitro se zaslišijo rahli glasi domačega 
jezika, postane od samega veselja hrup in pokanje z rokami. Nekemu gospodu, 
ki je v predzadni klopi sedel, so se od samega veselja solze vlile.«156

Celjsko diletantsko gledališče je s svojo dejavnostjo nadaljevalo tudi pozne-
je. Še naprej se je vključevalo v lokalno dogajanje, glavno vlogo pa so tudi zdaj 
zaupali tiskarju našega nemškega časopisa Cillier Zeitung, ki v naslednjem letu 
sicer ni več izhajal. Sad njegovih prizadevanj je končno tudi slovenska uprizoritev 
Linhartove Županove Micke, ki je bila uprizorjena 16. septembra 1849, in sicer 
ob odhodu prvega vlaka iz Celja v Ljubljano. Za mesto je bil to pomemben dan, 

 149 Intelligenzblatt zur Cillier Zeitung, 25. 8. 1848, št. 16, CZ, 25. 8. 1848, št. 30 nepaginira-
no.

 150 Dular, str. 132.
 151 Branko Berčič, Tiskarstvo na Slovenskem, (Ljubljana: Odbor za proslavo 100-letnice grafične 

organizacije na Slovenskem, 1968), str. 177. 
 152 O tem glej tudi Mojca M. Peternel, Vloga celjskega tiskarja Jeretina v revolucionarnem letu 

1848, v: Hartmanov Zbornik, Studia Historica Slovenica, ur. Darko Friš (Maribor: Zgodo-
vinsko društvo dr. Franca Kovačiča, 2004), 2–3, str. 345–362.

 153 Janez Cvirn, Družabno življenje celjskega meščanstva v 19. stoletju, v: To in ono o meščan-
stvu, (Celje: Pokrajinski muzej Celje, 1995), str. 29.

 154 J. Zgodovina Celja …, 2. del, str. 652.
 155 Branko Goropevšek, Dva jezika, dve kulturi, eno mesto Celje, v: Od Maribora do Trsta, 

Zbornik referatov Mednarodni simpozij »Slovenska mesta od srede 19. stoletja do prve svetov-
ne vojne,« Maribor 8.–10. maj 1998, (Maribor: Pedagoška fakulteta Maribor, 1998), str. 
203–204.

 156 Celjske Novine, 15. 11. 1848, št. 21, str. 83.
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saj je v Celje tedaj prišlo mnogo največje gospode, ki so ji na peronu priredili 
slavnostni obed.157

Urednik celjskega nemškega časopisa se je dobro zavedal pomembnosti ogla-
ševanja, zato ni čudno, da so o začetku izhajanja Cillier Wochenblatt brali v 
Laibacher Zeitung,158 Gratzer Zeitung159 in v Klagenfurter Zeitung.160

Novica o izhajanju celjskega nemškega časopisa Ciller Wochenblatt je izšla v 
začetku aprila tudi v Journal des oesterreichischen Lloyd.161 Neznani avtor, verjet-
no pa gre tudi tokrat za Prascha, je o uredniku pisal zelo pohvalno: »Von 1. April 
erscheint daselbst unter Leitung des Professors W. P r a s c h  ein Wochenblatt zur 
Belehrung und Vertretung der Bürger und Bauern. Wir sind überzeugt, daß der 
eben so kenntnisreiche als gesinnungsvolle Redacteur seiner wichtigen Aufgabe 
vollkommen gewachsen und viel Ersprießliches leisten wird.«162

Da je kasneje prišlo do preimenovanja celjskega časopisa v Cillier Zeitung 
tržaški časopis ni poročal. Prav tako tudi ni omenil zatona časopisa, je pa skoraj 
vsak mesec objavil vesti iz Celja, katerih avtor je bil Vincenc Prasch. Njegova do-
pisniška dejavnost z osrednjim tržaškim časopisom je bila tako intenzivna, da ga 
po pravici lahko imenujemo za rednega dopisnika. Najpogostejše novice iz Celja, 
pod katere se je navadno podpisal z začetnicama V. Pr, so bile najpogostejše leta 
1848. Kot smo zapisali, se je iz Celja pričel javljati že dve leti prej. Njegov prvi 
dopis iz začetka septembra 1846 v rubriki Vaterländische Correspondenz govori o 
težavah pri izgradnji Južne železnice. Zaradi obilnega dežja je večina štajerskih 
rek prestopilo bregove, kar je onemogočilo nadaljevanje gradnje.163 Prasch se je v 
letu 1846 v osrednji tržaški časopis s podobnimi novicami javil še dvakrat.164 V 
naslednjem letu je bilo v osrednjem tržaškem časopisu objavljenih kar 21 novic 
iz mesta ob Savinji. Z gotovostjo lahko trdimo, da jih je 18165 zagotovo napisal 

 157 J. Orožen, Zgodovina Celja …, 2. del, str. 215 in 218.
 158 Anhang zur Laibacher Zeitung, LZ, 13. 4. 1848, št. 45, nepaginirano, Amtsblatt zur Laiba-

cher Zeitung, 15. 4. 1848, št. 46, LZ, 15. 4. 1848, št. 46, str. 210 in Anhang zur Laibacher 
Zeitung, 18. 4. 1848, št. 47, LZ, 18. 4. 1848, št. 47, str. 308.

 159 Intelligenzblatt zur Gratzer Zeitung, 3. 7. 1848, št. 106, Gratzer Zeitung, 3. 7. 1848, št. 106, 
str. 572.

 160 Klagenfurter Zeitung, 10. 4. 1848, št. 30, str. 706 (Dalje citiram KFZ.), KFZ, 12. 4. 1848, 
št. 31, str. 720, in KFZ, 14. 4. 1848, št. 32, str. 736.

 161 Vaterländische Correspondenz, Cilli, JL, 4. 4. 1848, št. 71, str. 264.
 162 Prav tam. 
 163 V. Pr., Cilli, JL, 10. 9. 1846, št. 145, str. 596–597. 
 164 V. P, Cilli, JL, 29. 9. 1846, št. 156, str. 641, V. P, Cilli, JL, 12. 12. 1846, št. 198, str. 809.
 165 P., Cilli, JL, 14. 2. 1847, št. 26, str. 102, V. P., Cilli, JL, 28. 2. 1847, št. 34, str. 135, V. Prasch, 

Cilli, JL, 21. 3. 1847, št. 46, str. 181, V. P., Cilli, JL, 8. 4. 1847, št. 56, str. 222–223, P. Cilli, 
JL, 12. 6. 1847, št. 93, str. 371, V. Pr. Cilli, JL, 17. 7. 1847, št. 113, str. 452, V. Pr. Cilli, JL, 
24. 7. 1847, št. 117, str. 467, V. Pr. Cilli, JL, 31. 7. 1847, št. 117, str. 483, V. Pr. Cilli, JL, 2. 
8. 1847, št. 123, str. 491, V. Pr. Cilli, JL, 2. 9. 1847, št. 140, str. 560, V. Pr. Cilli, JL, 7. 9. 
1847, št. 143, str. 571, V. Pr. Cilli, JL, 9. 9. 1847, št. 144, str. 575–576, V. Pr. Cilli, JL, 23. 
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celjski urednik, saj se je pod njih tudi podpisal. Po večini je poročal o cenah na 
tamkajšnjem trgu in v Gradcu, nekaj o svilogojništvu ter o gradnji železnice v 
okolici Zidanega Mosta.

V revolucionarnem letu 1848 je bil Prasch še posebej dejaven. Po en prispe-
vek je objavil maja,166 septembra167 in oktobra,168 po dva prispevka marca169 in 
novembra,170 trije dopisi pa so izšli februarja171 in decembra.172 Sodelovanje s 
tržaškim časopisom se je torej nadaljevalo tudi, ko je celjski nemški časopis že 
prenehal izhajati. Zadnja omenjena prispevka sta v Journal des oesterreichischen 
Lloyd izšla po zatonu celjskega nemškega časopisa.

Narava novic je bila v glavnem gospodarska. V prvem poročilu na novega leta 
dan173 je ob navedbah povprečnih cen za meso, žito in vosek v Celju, Gradcu in 
Zagrebu ugotavljal, do so bile cene mesa v Gradcu enake kot v Zagrebu, cene 
žita na Štajerskem pa vsaj za 30 % nižje kot na Hrvaškem.

Februarja je poleg cen omenjenih izdelkov za tekoči mesec pisal tudi o dejav-
nosti tamkajšnjega Društva ubožcev.174 Zanimiv se zdi zadnji februarski dopis 
z naslovom Anwendung des Dampfes in der Bierbrauerei.175 Pisal je o ekonomič-
nosti novega postopka pridobivanja piva, ki pivu znižuje ceno. Ob koncu je 
poudaril, da je to novost mogoče najti v Mariboru.176

Po izbruhu revolucije je imel Prasch verjetno precej dela z ustanavljanjem 
lastnega časopisa, zato ni čudno, da so bila vsa marčevska besedila napisana v 
začetku meseca in so govorila o cenah pšenice in drugih izdelkov v Celju177 ter 
o cenah žita v Gradcu.178 Naslednji Praschev dopis z zgovornim naslovom Ein 
Wort über den Ausbau der Südbahn so bralci tržaškega časopisa lahko brali šele 

9. 1847, št. 152, str. 607, V. Pr. Cilli, JL, 25. 9. 1847, št. 153, str. 611, V. Pr. Cilli, JL, 30. 9. 
1847, št. 156, str. 622, V. Pr. Cilli, JL, 12. 10. 1847, št. 163, str. 651, V. Pr. Cilli, JL, 4. 11. 
1847, št. 176, str. 703, V. Pr. Cilli, JL, 10. 12. 1847, št. 202, str. 807.

 166 Pr. Verein zur Vermittlung des deutschen und slavischen Interessen, JL, 25. 5. 1848, št. 118, 
str. 357.

 167 Cilli, JL, 13. 9. 1848, nepaginirano.
 168 Cilli, JL, 22. 10. 1848, nepaginirano.
 169 Vaterländische Correspondenz, V. Pr., Cilli, JL, 1. 3. 1848, št. 44, str. 176, Vaterländische 

Correspondenz, V. Pr., Cilli, JL, 10. 3. 1848, št. 50, str. 199.
 170 Cilli, JL, 15. 11. 1848, nepaginirano, Cilli, JL, 24. 11. 1848, nepaginirano.
 171 Vaterländische Correspondenz, V. Pr, Cilli, JL, 9. 2. 1848, št. 29, str. 116, Vaterländische 

Correspondenz, V. Pr., Cilli, JL, 18. 2. 1848, št. 35, str. 139 in Vaterländische Correspon-
denz, V. Pr., Cilli, JL, 29. 2. 1848, št. 43, str. 170–171.

 172 Cilli, JL, 10. 12. 1848, nepaginirano, Cilli, JL, 26. 12. 1848, nepaginirano in Cilli, JL, 27. 
12. 1848, nepaginirano.

 173 Cilli, JL, 1. 1. 1848, št. 1, str. 3.
 174 Vaterländische Correspondenz, V. Pr, Cilli, JL, 9. 2. 1848, št. 29, str. 116.
 175 Vaterländische Correspondenz, V. Pr., Cilli, JL, 29. 2. 1848, št. 43, str. 170–171.
 176 Prav tam. 
 177 Vaterländische Correspondenz, V. Pr., Cilli, JL, 1. 3. 1848, št. 44, str. 176.
 178 Vaterländische Correspondenz, V. Pr., Cilli, JL, 10. 3. 1848, št. 50, str. 199.
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v začetku junija.179 V prispevku je opisal razmere na progi in se ob tem zavzel 
za čimprejšnjo dograditev.

Prvi Praschev prispevek v novembru je izjemen zaradi njegove politične vse-
bine. Pravzaprav čudno, če vemo, da je reakcija že bila začela svoj zmagoviti 
pohod. Besedilo je bilo polno hvale in navdušenja nad banom Jelačičem,180 ki so 
mu veliko navdušenje izkazovali tudi Celjani.181 To je bil praktično tudi edini 
družbenopolitični prispevek, kajti vsi nadaljnji dopisi so bili spet gospodarski. 
Tako je tudi drugi novembrski članek govoril o gospodarskih tegobah tamkajš-
njega prebivalstva.182

V začetku decembra je osrednji tržaški časopis najprej objavil Proclamation 
aus Temesvar,183 ki je v celoti povzet po Cillier Zeitung. Drugi Praschev prispevek 
je izšel konec meseca v Abendblatt,184 v katerem piše o celjskem premogovništvu. 
Dan kasneje pa je bil objavljen še prispevek o šolskih razmerah,185 ki so potrebne 
nujnih reform. Prasch, sam profesor, urednik in dopisnik, je pisal o pomembno-
sti izdajanja šolskih časopisov, kar bi moral biti tudi interes države. Poudaril je 
tudi vlogo časopisov kot učnega sredstva za učitelje.

Celjski urednik in zunanji sodelavec osrednjega tržaškega časopisa Vincenc 
Prasch, je že pred revolucionarnim letom 1848 kazal veliko zanimanje za do-
pisniško dejavnost in za časnikarstvo nasploh. Ni čudno torej, da je odpravo 
cenzure izkoristil za ustanovitev lastnega časopisa, ki je močno presegal lokalne 
okvire. Kljub uredniški dejavnosti pa je še naprej ostal zunanji dopisnik osred-
njega tržaškega časopisa. Njegovo delo na eni strani kaže veliko zanimanje, na 
drugi pa široko védenje o takratnih časopisih ter hkrati s tem tudi odprtost in 
pogum pred novimi tokovi in vplivi.

Vpliv Journal des oesterreichischen Lloyd na slovensko časopisje

Kako je osrednji tržaški časopis vplival na slovenski prostor do leta 1848, smo 
poskušali pojasniti v zgornjih poglavjih. V revolucionarnem letu 1848 pa je bila 
njegova vloga za slovenski prostor drugačna. Journal des oesterreichischen Lloyd 
je po preobrazbi v izrazito družbenopolitični časopis s svojimi uvodniki imel 
velik vpliv na vsebinsko podobo lokalnih časopisov na slovenskem ozemlju. Kot 
pomembni časopisni vir je tudi sicer služil številnim časopisom na Slovenskem in 
drugod po monarhiji. Tako že omenjenim Wiener Zeitung, Klagenfurter Zeitung 

 179 V. Pr., Ein Wort über den Ausbau der Südbahn, JL, 8. 6. 1848, št. 129, str. 399.
 180 Franz Jelačič – ?1746 Petrinja – 4. 2. 1810 Madžarska. Wurzbach (Wien: 1863), zvezek 10, 

str. 136–152. 
 181 V. Pr., Cilli, JL, 22. 11. 1848, št. 245, nepaginirano.
 182 V. Pr., Cilli, JL, 24. 11. 1848, št. 264, nepaginirano.
 183 V. Pr., Cilli, JL, 10. 12. 1848, št. 278, nepaginirano.
 184 V. Pr., Cilli, JL, 26. 12. 1848, Abendblatt, št. 292, nepaginirano.
 185 V. Pr., Cilli, JL, 27. 12. 1848, Abendblatt, št. 294, nepaginirano.
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in Gratzer Zeitung, pa tudi Laibacher Zeitung. Tržaški časopis je z uvodniki, ki 
so obravnavali takratna aktualna vprašanja, vplival na vsebino predvsem novo-
meškega lokalnega časopisa Sloweniens Blatt in celjskega Cillier Zeitung. Če je 
pri slednjem njegov vpliv zaradi Prascheve dejavnosti še razumljiv, so podobnosti 
novomeških uvodnikov s tržaškimi prav presenetljive.

Tržaški časopis je tudi po izbruhu revolucije poskušal ostati aktualen. Go-
spodarske uvodnike so izpodrinili družbenopolitični, ki so takratnim bralcem 
želeli pojasniti aktualne probleme, sodobnim raziskovalcem pa so odličen vir za 
ugotavljanje njihove politične usmeritve.

Časopis si je sicer prizadeval slediti revolucionarnim spremembam, vendar po 
besedah znanega Radovljičana Füstra186 temu ni bilo tako. Po njegovem mnenju 
je bil to »bedni list«, ki je po Trstu razširjal grde laži, ponarejal dogodke iz revo-
lucionarnih dni ter prostaško obrekoval revolucionarje.187

V osrednjem tržaškem časopisu je omenjeni Radovljičan sprva užival močan 
ugled, poleti pa ga je začel obrekovati in kritizirati, kar je gotovo posledica Fü-
strovih kritik. Po njegovem mnenju je namreč Trst v strahu, da bi izgubil svoj 
status, postal nazadnjaško mesto.188

Problemi, s katerimi se je ukvarjala dvorna politika, so nastali kot posledica 
revolucionarnih tokov. V prvi vrsti gre za vprašanje prihodnje ureditve države 
in v tem okviru za izpolnitev dane obljube o svobodnih volitvah. O njih je 
pisal v številnih člankih neki R. S, prvič že konec aprila v članku Die erste der 
Wahlen.189 Njegovega imena nismo uspeli identificirati, je bil pa kar pogost pi-
sec uvodnih člankov, npr. tudi dvodelnega članka Volksversammlung.190 O sami 
izvedbi volitev ter o njeni organizaciji je pisal neznani pisec v precej dolgem 
besedilu z naslovom Politische Wahlen.191 Poleg razlag pojmov (kot Wahlbezirk, 
Wahlliste, Stimmkasten) še posebej poudari prepoved točenja in prodaje alko-
holnih pijač. To se pač v tako pomembnem času ne bi smelo počenjati. Pregled 
člankov o volitvah je pokazal izrazito naklonjenost in močno agitacijo za izvedbo 
volitev192 ter se pri tem z veliko pozornostjo posvečal kandidatom.193

V okviru razprav o prihodnji ureditvi države se je časopis zavzemal za ustavo, 
ki jo je tudi objavil,194 prav tako pa ni mogel mimo vprašanja o odnosu do Nem-

 186 anton Füster – 5. 1. 1808 Radovljica – 12. 3. 1881 Dunaj. SBL 1, str. 192–193.
 187 Anton Fister, Izbrani spisi (Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1987) prva knjiga, str. 

126.
 188 Marjan Britovšek, Anton Füster in revolucije v Avstriji, (Maribor: Založba Obzorje Maribor, 

1970), str. 187. 
 189 R. S, Die Erste der Wahlen, JL, 28. 4. 1848, št. 95, str. 317–318.
 190 R. S, Volksversammlung, JL, 20. 4. 1848, št. 87, str. 299–300 in JL, 21. 4. 1848, št. 88, str. 

307.
 191 Politische Wahlen, JL, 19. 4. 1848, št. 86, str. 297–298.
 192 Die Wahlen zum Bundestage!, JL, 27. 4. 1848, št. 94, str. 315.
 193 Die Wahlen und nochmals die Wahlen, JL, 4. 5. 1848, št. 100, str. 335–336.
 194 Verfassungsurkunde, JL, 28. 4. 1848, št. 95, str. 319, JL, 29. 4. 1848, št. 96, str. 321–322 

in JL, 29. 4. 1848, št. 96, str. 321–322.
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čije. Praktično že od vsega začetka, kot lahko beremo v članku Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft des Journals des oesterreichischen Lloyd,195 pa tudi kasneje, 
ko je na primer neki F. R v članku Triest’s Vertretung in Deutschen Parlament196 
uspešno prihodnost in obstoj Trsta videl samo v priključitvi Avstrije k Nemčiji. 
Podobno razmišlja tudi »ein österreichischer Patriot« v članku Oesterreich und 
Deutschland,197 ki se izpoje v velikonemškem duhu: »Ohne Bild gesprochen, 
der innige politische Anschluß an Deutschland ist unser höchster Wunsch.«198 
Nenazadnje se ta naklonjenost odraža tudi v agitiranju za ustanovitev avstrijske 
vojne mornarice,199 ob navdušenju ob izvolitvi nadvojvode Janeza za vodjo par-
lamenta v Frankfurtu200 ter ob italijanskem in ogrskem vprašanju, ki ga osrednji 
tržaški časopis rešuje samo znotraj monarhije.

V okviru socialnih vprašanj je potrebno izpostaviti odnos do uradništva, ki 
ga precej z naklonjenostjo obravnava neki N. N. v članku Das Beamtenthum.201 
V tem okviru pa tudi ne gre prezreti člankov, ki so povezani z naraščajočim de-
lavstvom, ki mu časopis ni preveč naklonjen. Pred vse številčnejšim delavstvom 
opozarja neznani avtor v članku Reform der Concurenzverhältnisse, aber keine 
Organisation der Arbeiter.202 V tem kontekstu je gotovo potrebno omeniti Pau-
perismus und Proletariat203 avtorja W. M, ki v marsičem spominja na avgusto-
vski članek, objavljen v novomeškem časopisu Sloweniens Blatt z naslovom Die 
Urbarialfrage vom Standpunkte des Pauperismus.204 Slednji sicer kaže na inten-
zivno povezovanje kmečke problematike z delavsko. Prebiranje obeh pa privede 
do sklepa, da je novomeški članek pravzaprav povzetek prvega dela tržaškega 
članka, ki govori o pomenu reševanja revščine. Rešitev tega problema je namreč 
pogoj za obstoj vsake države.

Domneva, da je na Sloveniens Blatt vplival tržaški časopis, potrjuje tudi novo-
meški članek nekega r… z naslovom Die Stimme eines Rufenden aus der Wüste.205 
Članek stoji na strani revolucije in revolucionarnih pridobitev, še zlasti pridoblje-
ne svobode in enakopravnosti vseh ljudi ne glede na premoženje. Obstoj države 

 195 D. S, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Journals des oesterreichischen Lloyd, JL, 
28. 3. 1848, št. 64, str. 249.

 196 F. R, Triest’s Vertretung in Deutschen Parlament, JL, 12. 4. 1848, št. 79, str. 276.
 197 Ein österreichischer Patriot, Oesterreich und Deutschland, JL, 9. 5. 1848, št. 104, str. 352–

353.
 198 Prav tam, str. 353.
 199 Die österreichische Kriegsmarine, JL, 6. 5. 1848, št. 102, str, 345.
 200 Johann von Oesterreich, Reichsverweser von Deutschland, JL, 6. 7. 1848, št. 153, str. 479.
 201 N. N., Das Beamthenthum, JL, 3. 5. 1848, št. 99, str. 331–332.
 202 *§*, Reform der Concurenzverhältnisse, aber keine Organisation der Arbeiter, JL, 22. 4. 

1848, št. 89, str. 303–304.
 203 Pauperismus und Proletariat, JL, 21. 7. 1848, št. 160, str. 536–537, JL, 28. 7. 1848, št. 172, 

str. 562–563 in JL, 12. 8. 1848, št. 185, str. 612–613.
 204 M, Die Urbarialfrage vom Standpuncte des Pauperismus, SB, 1. 8. 1848, št. 5, str. 17–19, 

in SB, 8. 8. 1848, št. 6, str. 21–22. 
 205 r..-, Die Stimme eines Rufenden aus der Wüste, SB, 1. 8. 1848, št. 5, str. 19. Glej tudi S. 

Granda, Dolenjska v revolucionarnem letu … , str. 428.
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je zagotovljen z enakopravnostjo vseh stanov, brez posebnih privilegijev, torej 
tudi tretjega, kmečkega stanu.

Popolnoma enake zahteve vsebuje članek nekega D. L. Die bäuerliche Lasten 
in Oesterreich,206 ki ga je Journal des oesterreichischen Lloyd objavil v začetku 
junija. Avtor se zavzema za enakopraven položaj kmeta v družbi, hkrati pa v 
nerešenem kmečkem vprašanju vidi nevarnost za obstoj države: »Ein kräftiger 
Bauerstand gehört zu den Grundbedingungen staatlicher Wohlfahrt!«207

Omenjena dejstva kažejo predvsem na veliko poznavanje takratnih časopisov 
s strani slovenskih urednikov. O aktivnosti celjskega Vincenca Prascha smo že 
pisali. Široko poznavanje urednika novomeškega časopisa, ki je tako kot celjski 
nemški časopis zamrl skupaj z revolucijo, pa prav tako ne smemo zanemariti. 
Urednik dolenjskega časopisa Franc Polak208 je z izdajanjem lokalnega časopisa 
poskušal uresničiti ideje revolucije in tako kot Prasch za razširjanje idej izkoristiti 
svobodo tiska. Ob tem pa vendarle ne smemo pozabiti, da sta bila oba uredni-
ka glasnika različnih idej, predvsem glede novega koncepta državne ureditve. 
Prasch v zavzemanjih za nedeljivo Štajersko ni nikoli presegel deželnih okvirov 
in s tem posledično tudi ni sprejel prvega političnega programa Slovencev. Po-
lakova dejavnost je bila ves čas usmerjena v blaginjo naroda, v njegovo enotnost 
in slovenski jezik.

Osrednji tržaški časopis je bil s slovenskim prostorom v svojem prvem obdob-
ju do leta 1848, še posebej pa v revolucionarnem letu, povezan predvsem z lokal-
nimi časopisi. S članki, npr. Der Comunismus209 je slovenski prostor seznanjal 
s sodobnim dogajanjem in socialističnimi idejami. Njegov vpliv na vsebinsko 
podobo celjskega, predvsem pa novomeškega časopisa je presenetljiv in večji, kot 
se je sprva domnevalo; do danes pa praktično neraziskan. Časopisi še danes pri 
oblikovanju javnega mnenja igrajo pomembno vlogo, zato lahko po vsem zapi-
sanem trdimo, da pri tem vloga tržaškega časopisa ni zanemarljiva. Še posebej 
zato ne, ker je vplival na javno mnenje v manjših krajih – ne samo v središčih 
– kjer so ga vsi večji časopisi uporabljali kot informacijski vir.

sklep

Sprva tržaški in kasneje dunajski časopis do sedaj v slovenskem zgodovino-
pisju ni bil predmet številnih znanstvenih raziskav. Prvi, ki ga je uporabljal pri 
analizi gospodarskega dogajanja v prvi polovici 19. stoletja, je bil Peter Vodo-

 206 D. L., Die bäuerlichen Lasten in Oesterreich, JL, 25. 5. 1848, št. 118, str. 355–356 in JL, 3. 
6. 1848, št. 125, str. 383–384.

 207 D. L., Die bäuerlichen Lasten in Oesterreich, JL, 25. 5. 1848, št. 118, str. 355. 
 208 Franc polak – 26. 3. 1815 Kranj –?. O življenju glej tudi Miloš Jakopec, Nova odkritja o 

Hein richu Tandlerju in Francu Polaku, v: Rast, letnik 2, št. 2, (Novo mesto: Mestna občina, 
1991), str. 138–144.

 209 Der Comunismus, JL, 1. 7. 1848, št. 149, str. 469–470, JL, 2. 7. 1848, št. 150, str. 472–473, 
JL, 4. 7. 1848, št. 151, 477–478 in JL, 5. 7. 1848, št. 152, str. 481.
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pivec. Analiza časopisa v tržaškem obdobju pa je pokazala, da je njegov pomen 
večji, kot se je sprva domnevalo.

Prispevek je želel prikazati odnos in zanimanje Journal des oesterreichischen 
Lloyd do slovenskega prostora. Analiza prispevkov je pokazala štiri glavna področ-
ja pretežno gospodarske narave. V prvo štejemo oglase in gospodarske članke, 
po večini s Štajerske. Časopis sta zanimala izgradnja železnice Dunaj–Trst ter 
velika industrijska razstava v Ljubljani leta 1846. V revolucionarnem, izrazito 
političnem letu 1848, časopisi kot ogledalo časa niso mogli ostati ravnodušni. 
Mnogi tradicionalni časopisi so doživeli vsebinske preobrazbe in so iz gospodar-
skih postali politični. Journal des oesterreichoischen Lloyd je poleg omenjenega 
vsebinskega premika doživel tudi fizični, saj se je preselil v središče monarhije. 
V svojem odnosu do takratnih aktualnih vprašanj je do konca izhajanja ostal 
zvest cesarju in dvorni politiki.

Kljub politični naravi časopisa so bili prispevki s slovenskega ozemlja še ve-
dno pretežno gospodarskega značaja. Med avtorji prispevkov, ki jih praktično 
nismo mogli identificirati, smo izpostavili Henrika Costo in Vincenca Prascha. 
Slednjega smo zaradi rednih, večletnih prispevkov označili za stalnega dopisnika 
tržaškega časopisa. Nasploh lahko trdimo, da se je o Praschu in njegovi aktivni 
vlogi na področju časnikarstva do sedaj premalo pisalo. Kot urednik lokalnega 
časopisa Cillier Zeitung je kazal široko poznavanje takratnih časopisov, odprtost 
do novih idej, oblik in strpnost do drugačnih stališč. V procesu sodobne globa-
lizacije bi ga morda lahko vzeli za vzgled …

ZusAMMenfAssung

Das Journal des österreichischen Lloyd gehörte neben der Wiener Zeitung und Grazer Zeitung in 
der Monarchie zu den zentralen Zeitungen der Vormärzzeit. Die erwähnten Zeitungen übten 
einen großen Einfluss auf das inhaltliche und äußerliche Bild von vielen damaligen Zeitungen 
aus und waren gerade wegen der gesellschaftlichen Rolle von Medien für die Gestaltung der 
öffentlichen Meinung in der Monarchie mitverantwortlich. Die Triester Zeitung informierte 
ihre Leserschaft in der Vormärzzeit in ihrer außerordentlich wirtschaftlichen Form über die 
wichtigsten wirtschaftlichen Erscheinungen. Dies war in der Zeit der Industrialisierung und 
der technologischen Entwicklung in keiner Weise ein unwichtiges Element.
Die Artikel der zentralen Triester Zeitung zeigten einerseits das Leben in der Stadt und an-
dererseits die Hofpolitik. Die Zeitung ist nach ihrer Ausrichtung nicht rückschrittlich, da sie 
im Frühjahr 1848 sofort auf die revolutionären Umwandlungen reagierte, sie berücksichtigte 
und ihnen folgte. Sie war auch nicht radikal, denn sie verteidigte und verfolgte bis zu ihrem 
Erscheinungsende die Hofpolitik.
Der Beitrag stellt im ersten Teil längere, grundsätzliche Leitartikel dar, die alle aktuellen Be-
reiche des wirtschaftlichen Lebens berührten. Im zweiten Teil folgt dann ein Überblick von 
Kurznachrichten aus den slowenischen Orten, die vor allem mit dem Ausbau der Eisenbahn 
Wien-Triest und mit der großen Industrieausstellung in Laibach in 1847 verbunden waren. 
Weiters wurden auch die Inserate und Berichterstatter aus dem slowenischen Raum durchgese-
hen, im letzten Teil hat man schließlich versucht, die Verbindung und den Einfluss der zentralen 
Triester Zeitung auf die damaligen Zeitungen im slowenischen Raum darzustellen.
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Grof Alfons Zabeo

A l e k s a n d e r  Ve r o n i k *

UDK 929 Zabeo A.:94(497.4 Fala) 

Aleksander Veronik: Grof Alfons Zabeo. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 
77=42(2006), 4, str. 46–90 
Prispevek govori o grofu Alfonsu Zabeu, ki je kot zadnji grof upravljal falsko gospoščino. 
Predstavljeno je njegovo življenje od rane mladosti do njegove smrti. Pisma, dnevniki, 
dokumenti in slike opisujejo in prikazujejo njegova potovanja, študij, upravljenje njegovih 
posesti in druge zadeve.

UDC 929 Zabeo A.:94(497.4 Fala)

Aleksander Veronik: Alfons Zabeo – the last Fala count. Review for History and Ethno-
graphy, Maribor 77=42(2006), 4, pp. 46–90
The paper deals with count Alfons Zabeo, who managed the Fala lordly estate as the last 
count. We depict his life as of early youth until his death. Letters, diaries, documents and 
pictures describe his travels, studies, management of his estate and other issues.

Grof Alfons1 Zabeo se je rodil 1. 6. 1864 na Dunaju, očetu grofu Giovanniju 
Prosdocimu Zabeu2 in Karolini Zabeo, rojeni Rädler.3 Družina Zabeo je bila 
družina s tradicijo, saj so njihove korenine segale vse do leta 1600. Alfons je bil 
prvi sin v zakonu, pred njim sta bili rojeni sestri Pia4 (24. 5. 1860 na Dunaju) 
in Maria Immaculata (9. 9. 1861), ki je kmalu umrla (3. 4. 1862). Za njim sta se 

 * Aleksander Veronik, profesor zgodovine in angleščine, Ob železnici 9, SI – 2342 Ruše, sandi.
veronik@gmail.com

 1 Polno ime: Alfons Michael Vincenc Alois Anton Avguštin Ignac Franc.
 2 Rojen 14. 3. 1824, umrl 3. 3. 1898.
 3 Rojen 18. 1. 1829, umrl 19. 4. 1894.
 4 Polno ime: Johanna Louisa Julija Frančiška Maria Terezija Karolina Pia.
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rodila še dva brata, in sicer Camillo5 (13. 11. 1865 na Dunaju) in Giovanni (17. 
5. 1869), ki je umrl še istega dne.6

Oče Giovanni Zabeo je pred nakupom falske gospoščine delal kot mi-
nistrski sekretar v avstrijskem notranjem ministrstvu, vendar ga je notranji 
minister Giskra7 v začetku leta 1869 predčasno upokojil, češ da hoče svojo 
pisarno očistiti pristašev fevdalnega sistema. Časnik Volksfreund je navajal, da 
se je to zgodilo zato, ker je bil Giovanni Zabeo goreč katolik in član klerikalne 
stranke. Vladajoči liberalci so se hoteli znebiti sebi nevarnih oseb. Giovanni 
Zabeo pa bi to lahko bil, saj je imel dovolj vpliva. Leta 1861 je prišlo v Italiji 
do združitve. Sardinski kralj Viktor Emanuel je razglasil združenje severne in 
južne Italije v enotno državo. Malo kasneje si je Italija priključila še Benečijo 
(1866) in papeško državo (1870). Iz članka izvemo, da je imel Giovanni Zabeo 
tudi pomembno vlogo pri pogajanjih o regulaciji meje z Italijo. Kot izraz prote-
sta se je odpovedal pokojnini in istočasno tudi avstrijskemu državljanstvu. Prav 
tako je svoji družini zagotovil grofovski naslov, dal je prošnjo za priznanje in 
potrditev grofovskega naslova, za katerega je bilo potem iz pregleda rodovnega 
drevesa (priloga A) ugotovljeno, da mu pripada po naravni poti in po pravilu 
primogeniture.8

Bil je član Združenja italijanskih vitezov reda sv. Giovannija Jeruzalemskega 
za pomoč žrtvam vojne, Združenja Italijanskih vitezov vrhovnega malteškega 
vojaškega reda za vojaško zdravstveno službo v vojni, v Vatikanu je bil tajni 
komornik papeža Pija IX. in Leona XIII. Iz redakcije avstro-ogrskega Lloyda so 
mu leta 1879 poslali v pregled in popravek članek, ki so ga želeli objaviti. Članek 
piše o dobrodelništvu, kako se ljudje, ki darujejo, delijo v tri razrede, in prav tako 
tudi ljudje, ki sprejemajo njihovo pomoč, v tri razrede. Grofa Giovannija Zabea 
opisuje kot dobrodušnega moža, ki ga bodo z zlatimi črkami zapisali v knjigo 
humanosti.9 Leta 1891 je bil proglašen za častnega občana Ruš, ker je od nakupa 
graščine 1875 naprej velikokrat in izdatno sodeloval v dobrodelnih akcijah in 
ker je dobro sodeloval z ruškim okrajem pri razpustitvi servitutnih pravic. Da 
je rad daroval denar, je razvidno tudi iz časopisa Marburger Zeitung, kjer se je 

 5 Polno ime: Camillo Stanislav Marko Daniel Andrej Tomaž Severin Prosdocimo; krstni list 
izdan 19. 1. 1891 na Dunaju, Pokrajinski arhiv Maribor, Fond Gospoščina Fala, arhivska 
škatla 153 (dalje PAM, Gospoščina Fala, a. š. ).

 6 Repertorij št. 855 in register št. 855 in prepis ministerialnega dekreta z dne 30. 8. 1894, 
PAM, Gospoščina Fala, a. š. 153.

 7 Karl Giskra (1820–1879), pravnik in politik; od leta 1861 voditelj nemških liberalcev v 
avstrijskem parlamentu; 1867–1870 avstrijski notranji minister; http://www.aeiou.at/aeiou.
encyclop.g/g419023.htm (Dostopno 25. 9. 2004.)

 8 Volksfreund, 25. 2. 1869, let. 14, št. 45, str. 3; Fremden-Blatt, 29. 6. 1870, let. XXIV, št. 
177, str. 2; Repertorij št. 855 in register št. 855 in prepis ministerialnega dekreta z dne 30. 
8. 1894, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 153; Esmond Wright, History of the world – the last five 
hundred years, Bonanza Books, England, 1984, str. 468–476, 576– 577.

 9 Buch der Humanität .
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prostovoljno gasilsko društvo v Rušah zahvalilo za njegov prispevek. Umrl je v 
Padovi po kratki bolezni 3. 3. 1898.10

Mati Karolina Rädler Zabeo je v zakon prinesla predilnico svojih staršev v 
Kleinmünchnu blizu Linza. Leta 1872, 10. 1., je pristopila k nemškemu viteš-
kemu redu in bila nosilka Marijinega križa. Bila je članica več humanitarnih 
združenj. Zadnja leta svojega življenja je preživela na postelji na falskem gradu. 
Umrla je 19. 4. 1894.11

Sestra Pia Zabeo se je 1887 poročila z Aledušem de Buzzacarinijem v staro 
italijansko plemiško družino. Grof Zabeo jima je za poročno darilo podaril svojo 
zbirko pesmi Aus der Jugend-zeit, ki je bila izdana na Dunaju v samozaložbi. Po 
rojstvu njenih dveh otrok je med družinama prišlo do spora, šele po daljšem 
ločenem življenju zakoncev in po razrešitvi spora sta zopet zaživela skupaj. Leta 
1894 sta kupila grad Vincentino v Costabissari in ga restavrirala.12

Slika 1: Družina Zabeo: stric Antonio Zabeo, mama Karolina Zabeo, brat Camillo, oče 
Giovanni in sestra Pia. Alfonsa na tej sliki ni.13

 10 Statut združenja italijanskih vitezov reda sv. Giovannija Jeruzalemskega za pomoč žrtvam 
vojne iz leta 1877, PAM, Gospoščina Fala, a. e. 153; Statut združenja italijanskih vitezov 
vrhovnega malteškega vojaškega reda za vojaško zdravstveno službo v vojni iz leta 1884, 
PAM, Gospoščina Fala, a. š. 153; Pismo redakcije avstro-ogrskega Lloyda grofu Giovanniju 
Zabeu z dne 16. 9. 1879, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 153; Südsteirische Post, 1. 8. 1891, 
letnik 11, št. 61, str. 3; Marburger Zeitung, 13. 5. 1894, let. 33, št. 38, str. 12; Dnevnik A. 
Zabea 1898, 14. 5. 1898, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.

 11 Fotografija tovarne v Kleinmünchnu, Dokument princa in avstrijskega nadvojvode Wil-
helma Franca Karla za Karolino Zabeo z dne 30. 1. 1872, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 216; 
Südsteirische Post, 25. 4. 1894, let. XIV, št. 33, str. 4–5 PAM, Gospoščina Fala, a. š. 153.

 12 Knjižica s pesmimi z naslovom Aus der Jugend-zeit PAM, Gospoščina Fala, a. š. 40.
 13 Stric Antonio Zabeo, mati Carolina Zabeo, sin Camillo Zabeo, oče Giovanni Zabeo, hči 

Pia Zabeo, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 233.
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Alfonsov brat Camillo se je odločil za duhovniški poklic, postal jezuit in delal 
kot učitelj v semenišču v Bosni, v Travniku. Bil je tudi urednik revije Glasnik 
presvetog srca, ki je začela izhajati leta 1906 v Zagrebu. Učil je hrvaščino, grščino 
in latinščino. Med svojimi učenci je imel tudi muslimane.14

Otroštvo15

Alfons je z bratom in sestro preživljal svoja otroška leta, potujoč z Dunaja 
v Padovo. Nekaj časa so preživeli tudi v Neaplju, kjer se je Alfons navduševal 
nad ladjami, kar se opazi v 
njegovih otroških risbah. 
V šolo ga je oče poslal na 
Collegium Virginis Imma-
culatae v Kalksburg, kjer je 
že z desetimi leti prvič javno 
na glasbeno-deklamacijski 
prireditvi za božični večer 
1874 deklamiral pesem Die 
Piefflerari in Rom. Kot otrok 
je že poskusil pisati poezijo, 
leta 1879 je s petnajstimi 
leti napisal otroški ep z na-
slovom Gok – ep o junaku. 
Pisal ga je pol leta. Decembra istega leta je na prireditvi v Collegiumu Virginis 
Immaculatae Kalksburg prebral sestavek Ein Bild der Immaculata, nastopal je 
tudi njegov brat Camillo z recitalom pesmi Abschied von Maria Lourdes. Leta 
1881 je na eni izmed prireditev prebral svoj sestavek z naslovom Űber Bedeutung 
und Macht der Poesie. Na prireditvi Deklamatorische Akademie über Schiller’s 
Wilhelm Tell je Alfons prebral svoj sestavek Der dramatische Tell Schiller’s. V 
naslednjem letu je igral v dveh gledaliških igrah v samostanskem gledališču v 
Kalksburgu, prva se je imenovala Trinajsti plašč, v njej je Alfons kot gojenec tega 
zavoda igral vlogo policijskega komisarja. Druga je bila igra Oger le Danois, v 
kateri je igral Roberta, kapetana garde.16

 14 PAM, Gospoščina Fala, a. š. 69; razglednica C. Zabea Alfonsu, 2. 9. 1911, PAM, Gospoščina 
Fala, a. š. 163. 

 15 Collegium Virginis Immaculatae Kalksburg pri Dunaju, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 214.
 16 PAM, Falska gospoščina, a. e. 95; program božične prireditve, 24. 12. 1874, PAM, Gospošči-

na Fala, a. š. 153; program prireditve, 3. 12. 1879, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 153; program 
prireditve, 3. 12. 1881, PAM, Gospoščina Fala, a. e. 153 program prireditve Deklamatorische 
Akademie uber Schiller’s Wilhelm Tell, Pam, Gospoščina Fala, a. š. 153; Tag Blatt, 8. 3. 1882, 
let. 16, št. 67, str. 1, PAM, Gospoščina Fala, a. e. 153; plakat za predstavo Oger le Danois, 8. 
12. 1882, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 153.

Slika 2: Collegium Virginis Immaculatae Kalksburg15
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Med bivanjem v Kalksburgu je zbiral pesmi prijateljev in jih zapisal v zvezek, 
ki ga je naslovil Majske pesnitve 3. divizije. V tej zbirki je tudi nekaj njegovih 
pesmi, večina verskih, v njih opeva Marijo.

 Der erste Harfenschlag

Zum ersten mal greif ’ schüchtern ich
 Zur Harfe an der Wand;
Die Dichterlust erfast auch mich,
 Die Saiten rührt die Hand.

Doch wem ertön’ der erste Klang,
 Mein erstes Saitenspiel?
Maria, Dir gehört main Sang,
 Du meines Herzens Ziel.

Was Schönes mir nur jemals glückt,
 Sei immer Dir geweiht;
Denn, was im Leben mich entzückt,
 Gibst Du, o Himmelsmaid.
O gib, das Alles, was ich sing’,
 Mit Deinen Lob’ sich ein’,
Recht schön und herrlich mir geling’
 Nur edel sei und rein.

  
   Alfons Zabeo 187917

Slika 3: Alfons Zabeo 20. 9. 187018

 17 Knjižica s pesmimi z naslovom Aus der Jugend-zeit PAM, Gospoščina Fala, a. š. 40.
 18 A. Zabeo 20. 9. 1870, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 210.
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služenje vojaštva

Leta 1883 je Alfons končal šolanje v Kalksburgu in bil vpoklican v vojsko. Iz 
pisem, ki sta mu jih pisala brat Camillo in duhovnik Zehengruber, je razvidno, 
da je imel probleme s sprejemanjem avtoritete. To je razvidno iz stavka, ki ga je 
izrekel: »Boga za kralja in nobenemu človeku podložen.«19 Alfons ni priznaval 
oficirjem pravice, da mu lahko ukazujejo. Vendar mu je brat Camillo svetoval, da 
naj ne uboga ukazov svojih oficirjev zato, ker imajo glede na položaj to pravico 
dano, temveč zato, ker jim je ta pravica ukazovanja dana od boga. Sporočal mu 
je tudi, da v življenju ne pozna dolgčasa, žalosti in podobnih stvari, ki, kot se 
njemu zdi, sestavljajo večji del Alfonsovega življenja; vendar pa če noče postati 
duhovnik, bo moral potrpeti do konca, saj je oče prav od njega pričakoval, da 
bo prevzel družinske posle. Tudi duhovnik Zehengruber ga je v svojem pismu 
opogumljal: »Le pogum, moj dragi prijatelj in trdno stoj na svojem mestu, tudi 
kot borec za Boga in Cerkev … /…/ … O tebi sem slišal veliko dobrega in ple-
menitega …« V naslednjem pismu lahko ugotovimo, da se je Alfons sprijaznil z 
usodo. Postal je konjeniški oficir.20

Od konca julija 1885 in vse do aprila 1894, ko je umrla mati, je redno, kadar 
ni bil na Fali, pisal pisma materi in sestri. Pisma je nato dal vezati v knjige in te 
so hranjene v Pokrajinskem arhivu Maribor.21

Konec julija je prispel v Padovo, od koder je potem s poštnim vlakom od-
potoval v Brescio, kamor je bil poklican na vojaške manevre. V vojašnici je od 
polkovnika Aschieria izvedel, da je pred njimi cel mesec manevrov. Ker je bil 
plemenitega rodu, mu ni bilo potrebno prebivati v vojašnici, ampak je lahko 
živel pri družinski prijateljici gospe Noy. Njegovo stanovanje je bilo od voja-
šnice oddaljeno pol ure hoda. Tako je imel vsak dan, ko je opravil svoje delo 
v kasarni, prosto popoldne za sprehajanje po mestu, razen če je bil na vrsti za 
24-urno stražo v kasarni. Ob izbruhu kolere v Marseillu je upal, da se le-ta ne 
bo razširila v Italijo.22

Leta 1885, 25. 8., se je začela prva vaja, v kateri je sodelovalo okoli 50  000 
mož. Alfons je upal, da bo postavljen za oficirja in bo koordiniral podatke za 
napad. Ko so prispeli v Chiari, so v naslednjih dneh začeli z ogledno vajo skupaj 
s pehoto, in sicer vse do krajev Ospitalette in Paderna. Naslednji dan so upri-
zorili bitko za Rovato in Monte Orfano. Bitka je potekala v dežju in Alfonsu 
so se najbolj smilile pehotne enote, predvsem enota alpincev in bersaljerjev, ki 
so gazili po blatu. Onemogle so reševalne enote nalagale na vozove. Naslednji 
dan je bil na vrsti marš konjenice in pehote preko Palazzola do Seriate. Marš 

 19 Got zum König, keinem Menschen unterthänig.
 20 Pisma C. Zabea Alfonsu, 23. 11. 1883, 10. 12. 1883, 20. 2. 1884, PAM, Gospoščina Fala, a. 

š. 153; Pismi duhovnika Zehengruberja Alfonsu, 17. 1. 1884, 31. 7. 1884, PAM, Gospoščina 
Fala, a. š. 153.

 21 Pisma A. Zabea materi, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
 22 Pisma A. Zabea materi: Padova 22. 7. 1885; Brescia 29. 7. 1885, 5. 8. 1885, 12. 8. 1885, 

PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.



52 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 4/2006 • razprave – studies

se mu je zdel dolgočasen in utrujajoč, vendar pa je užival v pokrajini, po kateri 
so jezdili. Prenočili so tam, kjer jim je določil štab; če jim to ni bilo všeč, so si 
lahko poiskali prenočišče za svoj denar. Spali so po gostilnah in hlevih, obča-
sno pa tudi v kakšni vili. Maršu je sledila bojna vaja za Pedrengo, kjer so konji 
padali od utrujenosti. Po prihodu v Bagnatico je dal Alfons svoje obleke neki 
kmetici, da mu jih je oprala. Zvečer pa je plačal vojakom nekaj litrov vina in si s 
tem zaslužil ukor, saj oficirji ne smejo dajati vina vojakom. Ustavili so se v kraju 
Ghiaie, kjer si je v prostem času ogledal tovarno platna, ki ga je takrat izdelovala 
za afriške vojake.23

O pokrajini, skozi katero so jezdili v času manevrov, piše, da je bila zelo lepa 
in da si ne bi znal predstavljati njene lepote, če bi jo opazoval iz vlaka. Kljub 
temu da se je industrija hitro širila, se mu je zdelo, da narodno izročilo še dolgo 
ne bo zamrlo. Najbolj so mu bile všeč ženske z izvirnim lasnim nakitom, ki 
jim je dajal skoraj svetniški sij. Piše, da je proces pritrjevanja teh okrasnih igel 
zelo dolgotrajen, zato ženske s tem spijo in si lase razpustijo le enkrat na teden. 
Zadnja velika bitka je bila 10. 9. pred samim kraljem pri kraju Gallarate. V tej 
bitki je sodelovalo tudi veliko število tujih vojakov, tudi Japoncev, in Alfons je 
imel priložnost videti veliko različnih uniform. Na ravnini Somma Lombardo 
so imeli 12. 9. veliko predstavitev enot. Opisuje lep pogled na neskončne vrste 
vojakov, topov in vozov, obkrožale pa so jih Alpe. S svojim eskadronom je jahal 
mimo kraljičinega paviljona in ta jim je skupaj z ljudstvom ploskala. Naslednji 
dan je bilo manevrov konec, na poti domov so se oficirji veselili bolj mirnega 
in sproščenega življenja, medtem ko so se vojaki z nelagodjem vračali v strogo 
kasarniško življenje. Na poti domov so jahali skozi Monzo, kjer jih je ljudstvo 
veselo pozdravljalo, Ornago, Vaprio, kjer je bilo njegovemu eskadronu ukazano, 
da gredo v Bergamo. V Bergamu so se nastanili v lazaretu, kjer so še leto prej 
ležali oboleli za kolero, zdaj pa je bil spremenjen v vojaško kasarno. Z oficirji 
se je v prostem popoldnevu z vozom odpravil na ogled starega dela mesta. Po 
vrnitvi sta s prijateljem Boerijem dobila ukaz, da se morata vrniti v Brescio. Ko 
je odhajal, mu je bilo hudo pri srcu, da je moral zapustiti te može, s katerimi se 
je dobro razumel in se je lahko nanje zanesel.24

Po vrnitvi v Brescio je zopet opravljal svoje delo v kasarni, ob popoldnevih pa 
je hodil po mestu, obiskoval svoje prijatelje in znance ter se udeleževal plesov, ki 
so jih ti prirejali. Med služenjem se je pri družini Salvadego naučil plesati, saj so 
ga v to dejansko prisilili. Najprej mu je stara grofica Nini pokazala plesne korake, 
vendar pa zaradi njene obilnosti in dolgega krila ni nič videl. Po njegovi spoštljivi 
pripombi je grofica za nekaj centimetrov dvignila krilo, da je lahko videl potek 
korakov. Rad pa je tudi bral knjige in ko mu jih je zmanjkalo oz. ni bilo v lokalni 

 23 Pisma A. Zabea materi: Bagnaica, 31. 8. 1885; Sommerate, 11. 9. 1885, PAM, Gospoščina 
Fala, a. š. 172.

 24 Pisma A. Zabea materi: Sommerate, 11. 9. 1885; Brescia, 18. 9. 1885, PAM, Gospoščina Fala, 
a. š. 172.
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knjigarni nobenega primernega nadomestila, mu je njegov polkovnik priskrbel 
italijanske knjige.25

Seveda pa je bil med služenjem tudi kaznovan. Ko je s svojim vodom vadil 
šolsko jahanje na strelskem vadišču, je bil tako zamišljen, da je dal napačen 
ukaz. Smola je bila, da je bil takrat na vadišču tudi polkovnik, ki je, ko je slišal 
Alfonsov ukaz, v galopu prijezdil do njega. Alfonsu je odredil hišni pripor, ki naj 
bi trajal tako dolgo, dokler se ne bo naučil vojaških pravil in opravil testa pred 
komisijo. Njegovi kolegi oficirji so se norčevali iz njega, češ da je končno tudi on 
prišel na vrsto za kazen. Tako je opravljal svoje delo v kasarni, v prostem času pa 
je moral biti v svojem stanovanju, saj je bila pred njegovo hišo postavljena straža. 
Ker ni mogel na plesne vaje, si je plesnega učitelja poklical na dom. Vendar je že 
po nekaj dneh dobil sporočilo, da je bila kazen ukinjena. Njegovo služenje se je 
bližalo koncu. V svojih prostih dnevih si je privoščil nekajdnevni izlet v Milano, 
Torino, kjer se je povzpel na Kapucinsko goro. Povsod si je ogledal stolno cerkev 
in mestne znamenitosti. Njegov zadnji dan služenja je 24. 10. Zadnje dneve v 
Brescii je preživljal tako, da je poravnaval račune in zapravljal denar. Uradno je 
zaključil služenje 31. 10. 1885, se poslovil od vseh v kasarni in z vlakom odpo-
toval v Padovo, od tam domov na Falo.26

K vojakom se je vrnil še leta 1890. S krajšega potovanja po južni Italiji se je 
vrnil v Rim, kjer si je dal sešiti novo vojaško uniformo, ki ga je stala 143 frankov. 
Z njo se je odpravil v Firence, kjer se je prijavil za nadaljnje urjenje, za pridobi-
tev višjega čina v konjenici. Njegov dotedanji čin je poročnik. Urjenje je trajalo 
dober mesec in pol, dobil je čin nadporočnika.27

Študij v Belgiji

Z Dunaja se je 9. 11. 1885 odpravil študirat v Belgijo, kjer se je 11. 11. pri 
rektorju univerze v Louvainu vpisal na študij politike in administracije.28 Rektor 
mu je dal priporočilno pismo, da bi si z njim pridobil korepetirorja, vendar si ga 
je potem poiskal sam. V prvih dneh je raziskoval mesto, obiskoval razne lokale 
in ugotovil, da je v njih potrebno plačati določeno članarino. Na začetku je imel 
Alfons manjše probleme s francoskim jezikom in s sporazumevanjem, zato na 

 25 Pisma A. Zabea materi: Brescia 9. 10. 1885, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
 26 Pisma A. Zabea materi: Brescia, 25. 9. 1885, 9. 10. 1885, 24. 10. 1885; Padova, 1. 11. 1885, 

PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
 27 A. Zabeo, 1890: Rim, 11. 4. 1890, Firence, 13. 4. 1890, 18. 4. 1890, Padova, 3. 6. 1890, 

PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
 28 Univerzo v Louvainu je leta 1425 ustanovil papež Martin V. na prošnjo vojvode Jeana IV. 

Brabantskega in mesta Louvain. Povezovala je študij prava, medicine in umetnosti, pozneje 
pa je bil dodan tudi študij teologije. Ko je bila Belgija pod Napoleonovo prevlado, je bila 
univerza zaprta, šele leta 1834 so jo kardinali zopet odprli. Leta 1914 je v požaru izgubila 
celotno knjižnico.

 http://www.ucl.ac.be/en/institution/history.html (Dostopno 21. 7. 2004.)
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začetku ni upal hoditi v gledališče, saj se je bal, da ne bo ničesar razumel. Nekaj 
dni po prihodu se je pri njem pojavil znanec Tirelli iz Brescie, ki je bil Italijan, 
zato sta se hitro spoprijateljila, saj sta oba govorila italijanski jezik, šele pozneje 
sta začela razpravljati tudi v francoščini. Skupaj sta prvič obiskala tudi nuncija v 
Bruslju. Počasi si je pridobival francoska poznanstva, vendar piše, da je vstop v 
belgijsko družbo težak, delno zaradi tega, ker ni znal dobro jezika, pa tudi zaradi 
njihove t. i. klubske manije, saj kakor hitro se zbere nekaj enako mislečih ljudi 
ali someščanov, že ustanovijo svoj klub. Tako so obstajale vse vrste klubov, kot 
so valonski, francoski, flamski, strogo katoliški in drugi. In ti klubi so redko 
sprejeli medse tujce, tako da so se morali tujci znajti, kakor so pač vedeli. Največ 
poznanstev si je našel na predavanjih med drugimi študenti.29

Slika 4: Urnik predavanj30

Še v istem mesecu je menjal sobo v hotelu in si poiskal prijetno majhno stano-
vanje v bližini univerze za 47,5 franka na mesec s postrežbo in zajtrkom. V hotelu 
mu ni bila všeč hrana, poleg tega pa so bili gosti večinoma Španci ali špansko 
govoreči Američani, s katerimi ni navezoval stikov, stroški pa so bili skoraj 200 
frankov na mesec. Predavanja je imel vsak dan v tednu razen nedelje. Trikrat na 
teden je imel po eno uro in pol ekonomske politike, dvakrat po dve uri civilnega 
prava, trikrat po eno uro moderne politične zgodovine, eno uro in pol mednarod-
nega prava in pet ur francoščine s svojim korepetitorjem. Udeležil se je velikega 
študentskega pohoda v čast profesorja, ki mu je bil podeljen Leopoldov red. Ko 

 29 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887: Louvain 12. 11. 1885, 16. 11. 1885, 23. 11. 1885, 
PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.

 30 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887, knjiga I, str. 22, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 
172.
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je šla parada skozi mesto, je opazil, da jih je ves čas spremljalo manjše število 
policistov. Piše, da so se jih študenti bali, saj če so pri kakšnem razgrajanju koga 
ujeli ali ranili, je to pomenilo konec njihove kariere in študija. Sredi decembra 
je bil prvič v tamkajšnjem gledališču, ki je v stavbi, zgrajeni v renesančnem stilu 
in je po njegovem mnenju sprejelo okoli 1000 gledalcev. Ogledal si je predstavo 
Les petits mousquetaire. Večina gledalcev je bila študentov, nekaj meščanov in 
nikogar iz visokega stanu. Preko svojega prijatelja pastorja Jovina je spoznal dru-
žino von Elewyck. S Theodorjem in Arnoldom von Elewyckom je postal dober 
prijatelj. Za božične praznike je ostal v Belgiji in se sam sprehajal po opustelem 
mestu, saj je večina študentov odpotovala domov ali kam drugam. Kmalu je za-
čel preko svojih prijateljev spoznavati tudi mlade gospodične in njihove družine, 
h katerim je začel redno zahajati na vizite, 
večerje in družabna srečanja. Na prvem 
plesu pri družini de Wonters je ugotovil, 
da je v Belgiji navada, da si morajo moški 
že tedne vnaprej rezervirati ples z določe-
no gospodično, vendar je kljub temu ple-
sal skoraj vse plese. Na takšnih večerih so 
plesali plese, kot so valček, polka, mazur-
ka, lancier in cotillon (dve vrsti četvorke). 
Piše, da je bila tam zbrana vsa katoliška 
aristokracija iz Louvaina.3132

Alfons je znal ravnati z denarjem in ga 
ni razsipaval. To je razvidno iz situacije, 
ko se je pripravljal ples v klubu Société de 
la lecture, kjer bi moral plačati članarino 
za tri mesece, kar bi ga stalo 10–20 fran-
kov, poleg tega pa bi si moral tam sam 
plačati tudi večerjo. Razmišljal je, da se 
tega plesa ne bo udeležil, vendar ga je skr-
belo mnenje drugih, saj ni želel, da bi mislili, da je brez denarja ali da noče iti, ker 
bi moral plačati. In to je večkrat vplivalo na njegove odločitve. Za večino časa, 
ki ga je prebil v Belgiji, si je skrbno hranil račune in na koncu vsakega meseca 
je naredil izračun porabljenih sredstev. Tako je, na primer, v mesecu februarju 
1886, porabil 321,15 franka. V to vsoto je vštel: nakupe toalete, vstopnic za 
gledališče in koncerte, poštnih znamk in pisemskega pribora, pijače, cigar, napit-
nine; lekcije francoščine; najemnino za stanovanje in dodatke ter še druge reči. 
Konec pomladi je šel v Blankenbergh, tam je spoznal barona van Haeftena, ki 
mu je predlagal, da bi odšel z njim v London za nekaj dni. Piše, da bi za en dan 

 31 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887: Louvain 23. 11. 1885, 1. 12. 1885, 21. 12. 1885, 
27. 12. 1885, 5. 2. 1886, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.

 32 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887, 29. 1. 1887, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.

Slika 5: Njegovo stanovanje v Louvainu 
(tri okna z balkonom)32
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v Londonu potreboval 45–50 frankov. Celotno potovanje bi ga stalo okoli 500 
frankov. To se mu je zdelo preveč, zato se za to potovanje ni odločil.33

Med študijem je spoznaval deželo, njene navade in običaje, velikokrat jih je 
primerjal z italijanskimi. Mesta, ki si jih je ogledal, je primerjal z drugimi mesti, 
ki jih je že kdaj obiskal. V Belgiji je bilo prepovedano dvoriti poročeni dami, med-
tem ko je bilo to v Italiji v modi. Če se je v Italiji kdo preveč opijanil, je izgubil 
ugled in čast, v Belgiji pa to ni pomenilo nič, ljudje so se mu samo smejali.34

Louvain naj bi bilo najbogatejše mesto Belgije. Za hiše pa piše, da so bile na 
zunaj videti lepe in da so jih vsako leto znova barvali, vsak teden so s klistirjem 
umivali okna in zidove, ki so gledala na cesto. Namesto da bi se stanovanja v 
hišah delila horizontalno in bi vsaka družina imela eno nadstropje ter skupno 
stopnišče, so se tukaj hiše delile vertikalno. Vsaka stranka je imela svoj vhod s ce-
ste in lastno stopnišče, ki je bilo ozko, temno, slabo narejeno. Tako so živeli v več 
nadstropjih v širini dveh, treh oken na fasadi. Ponavadi so bili v kletnih prostorih 
klet, kuhinja in skladišče premoga, v pritličju sta bila salon in jedilnica, v prvem 
nadstropju je bilo stanovanje lastnikov, še višje pa stanovanje služabnikov.3536

Prvi januar za Belgijce ni bil prazničen, ampak so na ta dan umivali ulice. 
Piše, da je bilo mesto kljub temu čiščenju umazano in je moral paziti, kam je 
stopil. Ljudje so odmetavali odpadke, kamor se jim je zazdelo, ni jih motilo, če 
si jih pri tem opazoval. Glavne ceste so bile očiščene enkrat na teden, stranske 
enkrat na mesec, druge ulice pa le enkrat na leto. Prebivalci so metali smeti na 
sredino ceste; ko so začele ovirati 
promet, so jih odpeljali z vozom. 
Zjutraj so dali smeti v škatlo in 
jo nastavili na cesto pred hišo; 
če voza, ki je pobiral smeti, ni 
bilo, potem so te smeti razsuli 
po cesti, ker so škatle ponovno 
potrebovali. Opisuje, da so upo-
rabljali pse namesto oslov. Psi so 
vlekli majhne vozove, na katerih 
so bili sodi petroleja, mleko, me-
so, kruh in podobno. Okoliški kmetje so s takšnimi vozički vozili prodajat svoje 
pridelke v mesto.37

 33 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887: Louvain, 6. 3. 1886, 11. 6. 1886, PAM, Gospoščina 
Fala, a. š. 172.

 34 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887: Louvain, 16. 1. 1886, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 
172.

 35 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887: Louvain, 7. 12. 1885, 2. 1. 1886, PAM, Gospoščina 
Fala, a. š. 172.

 36 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887, Louvain 18. 2. 1887, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 
172.

 37 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887: Louvain, 2. 1. 1886, 24. 3. 1887, PAM, Gospoščina 
Fala, a. š. 172.

Slika 6: Pasja vprega36
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Ogledal si je pohod liberalcev po mestu. Nekateri so nosili tudi svojo zastavo, 
ki je imela na eni strani državne barve, na drugi pa modro barvo, barva katolikov 
pa je bila rdeča. On sam je po politični usmeritvi spadal med katolike. Med ogle-
dom pohoda liberalnega društva po mestu je zapisal, da ne pozna nobene države, 
kjer bi bilo tako malo politične svobode, kot je v Belgiji. To se je lepo občutilo, 
saj so nadzorovali vsak korak in sodili človeka po tem, v katere kavarne zahaja, 
pa čeprav slučajno, po osebah, ki jih pozdravlja, ker pač tako nanese prilika, po 
urah, v katerih zapušča hišo, pa čeprav le zaradi drobnarij. Vse najmanjše malen-
kosti so se takoj razvedele po celem mestu. Komaj si prišel v kakšno hišo, že so 
te vsi bolje poznali, kot ti samega sebe. Če si pripadal katoliški stranki, nisi smel 
poznati nobenega liberalca, ničesar pri katerem kupiti, niti početi kaj takega, 
kar so počeli liberalci. Bil je pri kanoniku Grontarsu, študentskem policistu in 
direktorju univerze. Slednji je namreč prijatelja Tirellija spraševal o njem, zato 
se je odločil obiskati ga sam in mu povedati vse o sebi, kar ga zanima. Direktor 
univerze je Alfonsa sprejel prijazno in mu tudi dobro svetoval.38

Od prijatelja barona Korba je dobil člansko izkaznico za študentski klub 
Société générale des studiants,39 v katerem so bili tako Valonci kot Flamci. Med 
njimi je prihajalo do trenj in Alfonso naj bi na volitvah, ki bi potekale v klubu, 
glasoval za Valonce, vendar se je odločil, da se kot tujec ne bo vtikal v njihove 
zadeve. Če pa bi že moral glasovati, bi glasoval za Flamce, ki so jih vsepovsod 
zatirali. Študentske volitve so imele tokrat nacionalni pridih. Pred volitvami so 
se dogajale razne nepravilnosti, bogatejši kandidati so delili članske izkaznice 
pod pogojem, da bo tisti, ki jih bo sprejel, volil njih, pojavljale so se grožnje, 
prilizovanja in druge metode pregovarjanja. Volitve so potekale v odmorih med 
predavanji in kandidati so delili pivo in vino. Po volitvah so kandidati (zma-
govalci in poraženci) zbrali svoje privržence in odšli po mestu od gostilne do 
gostilne in pili, proti večeru je situacija postajala nevarna. Če sta se zvečer srečali 
dve skupini, ki sta bili zjutraj še prijateljski, je ponavadi prišlo do pretepa. Nasled-
nji dan po volitvah se je situacija umirila. Ta študentski klub je obstajal samo 
zato, da je skrbel za družabno življenje študentov – tako so pripravljali koncerte, 
gledališke predstave, predavanja in podobno. Zato mu ni bilo jasno, zakaj so se 
tako razburjali in zakaj je prihajalo do takšnih stvari pri volitvah predsedstva. 
Na državnih volitvah, ki so potekale v začetku junija 1886, so zmagali katoliki. 
Ulice so bile polne ljudi. Pred njegovo hišo so potekale demonstracije liberalcev. 
Po celem mestu je prihajalo do pretepov med liberalnimi in katoliškimi študenti, 
pa tudi med študenti in liberalnimi meščani.40

Za velikonočne praznike se je odzval povabilu grofa Alphonsa Stienona in se 
odpravil k njemu v Tournay. Grofov brat Hidolph je njega in Arnolda von Ele-

 38 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887: Louvain, 9. 1. 1886, 16. 1. 1886, PAM, Gospoščina 
Fala, a. š. 172.

 39 Študentski klub.
 40 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887: Louvain, 16. 1. 1886, 22. 1. 1886, 11. 6. 1886, 

PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
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wycka povabil na ogled premogovnika v Bracquegniesu. Preden so se spustili v 
rudnik, so se preoblekli v delavska oblačila (delavske hlače, pisana srajca, usnjena 
kapa), vsak pa je dobil tudi oljno svetilko in piščalko.

Slika 7: V rudniku – 500 metrov pod zemljo41

Z dvigalom so se spustili 500 metrov globoko v rudnik, kjer so vagone vlekli 
konji, zanje so imeli zgrajene tudi hleve. Potem so odšli v rove, ki so postajali 
vse ožji in nižji, po sto metrih je bila višina rova le še okoli 1 meter. Pogovarjali 
so se tudi z delavci. Obiskali pa so še direktorja rudnika, za katerega je Alfons 
napisal, da je njegov zaslužek znašal 30 000 frankov, poleg tega pa je dobil še 
odstotke od dobička. V počitnicah, ki so trajale okrog 12 dni, je nameraval obi-
skati Holandijo, vendar so mu to vsi odsvetovali, zato je raje ostal v Lou vainu. 
Zato si je v času počitnic ogledal Antwerpen, Heverlee, se s prijatelji vozil s čolni 
po kanalu, se sam ali skupaj z njimi odpravil na kakšen enodnevni izlet peš, s 
čolnom, kočijo ali vlakom. V Louvainu se je 16. maja začel letni sejem. Ta do-
godek se mu je zdel podoben dogodku Fiera del Santo v Padovi. Povsod je bilo 
polno umetnikov, natakarjev, prodajalcev, večina je bilo študentov. Tudi služba 
za vzdrževanje reda in miru je bila v večini sestavljena iz študentov. Vsak je vabil 
k sebi in ponujal to ali ono, vsak te je naenkrat poznal in te vlekel k svoji stojnici 
in je bil tvoj najboljši prijatelj. O študentkah je zapisal, da so bila najlepša stvar 
na sejmu, oblečene so bile v ležerna oblačila in so se po lepoti lahko kosala z 
gospodičnami, ki jih je poznal.42

 41 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887, leto 1886, 28. 5 1886, PAM, Gospoščina Fala, a. 
š. 172.

 42 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887: Tournay, 24. 4. 1886, Louvain, 21. 5. 1886, 3. 6. 
1886, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
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V zadnjih dnevih predavanj si je ogledal še mesta Namur, Dinant, Rochefort, 
Han sur Lesse, kjer si je skupaj z drugimi sopotniki ogledal podzemno jamo, v 
katero so se odpeljali s čolnom. Ob pogledu na veliko podzemno dvorano Sale 
du dôme in ob bučanju reke nekje v globini, si je zapisal, da je Dante verjetno 
videl nekaj podobnega in je po tem opisal pekel v svojem delu Božanska kome-
dija. Konec julija je opravil izpite in se odpravil preko Aachna, Kölna in Mainza 
domov na Falo, kjer je preživel poletje. V Louvain se je vrnil konec oktobra z 
očetom in sestro, ki ju je predstavil družini von Elewyck in nekaterim svojim 
prijateljem.43

V sredini meseca novembra je dobil urnik predavanj – dve uri na teden filo-
zofije, tri ure administrativnega prava, štiri ure in pol politične ekonomije, eno 
uro in pol mednarodnega prava, tri ure državnega prava in tri ure komercial-
nega prava. Konec januarja 1887 je umrl rektor univerze. Na univerzi in na z 
njo povezanih objektih so bile izobešene črne zastave. V Belgiji pa je bilo tudi v 
navadi, da so se ob smrti zaprle naoknice na objektih, v katerih je umrla oseba 
delovala. Alfons je prisostvoval pri pogrebnem sprevodu rektorja. Piše, da je bilo 
dosti ljudi, med njimi veliko vojakov, saj je bil rektor tudi komandant Leopoldo-
vega reda. Sprevod je potekal od univerze do cerkve in od tam do pokopališča. 
Pogreba so se udeležili tudi škof iz Tournaya in nadškof iz Mechelena ter štirje 
ministri. O novem rektorju so odločali belgijski škofi. Konec februarja se je 
zaročil njegov prijatelj Arnold von Elewyck z Eulalijo de Wijels. To je storil na 
obisku pri nevestinih starših, njegov brat Theodor jih je zamotil, Arnold pa je 
povedal Eulaliji, da mu je všeč, da jo ljubi in jo vprašal, če bi se poročila z njim. 
Potem ko mu je odgovorila pritrdilno, jo je vprašal, če se njeni starši strinjajo. V 
naslednjih dneh je odšel k njim še s svojo materjo, ki je uradno zaprosila za roko 
njihove hčerke, Arnold pa si je pridobil dovoljenje za dopisovanje z njo. Alfons 
je skoraj enomesečne aprilske počitnice preživel doma na Fali, v Louvain se je 
vrnil konec aprila. V začetku junija se je odpravil na Arnoldovo poroko, kjer 
se je par najprej poročil civilno, nato pa še cerkveno. Alfons je bil na poroki v 
svoji vojaški uniformi in je sodeloval v špalirju, ki so ga postavili pred vhodom 
v cerkev. V cerkvi so ženske sedele na levi, moški pa na desni strani. Mladopo-
ročencema so lahko čestitali šele, ko so prišli domov. Po slavnostnem kosilu sta 
mladoporočenca na skrivaj odšla od mize, se preoblekla in odpotovala, kakor je 
bil to običaj v Belgiji. Konec junija se je Alfons prijavil k izpitu. Pisni in ustni 
izpit je imel konec julija, oba tudi uspešno opravil in s tem uspešno zaključil 
študij. Do konca avgusta je preživljal čas z družino de Witten in se potem preko 
Padove vrnil na Falo. Diplomo je prejel šele oktobra.44

 43 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887: Louvain, 25. 6. 1886, 9. 7. 1886, 23. 7. 1886, 
Mainz, 26. 7. 1886, Louvain, 4. 11. 1886, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.

 44 A. Zabeo, pisma iz Louvaina 1885–1887: Louvain 16. 9. 1886, 2. 2. 1887, 6. 2. 1887, 28. 
2. 1887, 6. 3. 1887, 27. 4. 1887, 7. 6. 1887, 29. 6. 1887, 20. 7. 1887, 25. 7. 1887, PAM, Go-
spoščina Fala, a. š. 172.
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Italija

V Italiji je Alfons preživel kar nekaj svojega življenja, saj je od tam izvirala 
njegova družina po očetovi strani, tam si je našel tudi ženo. Po smrti očeta in 
njegovih dveh bratov v Padovi je podedoval 
veliko posesti, poleg tega pa je veliko v zakon 
prinesla tudi njegova žena Elelija di Velo, ki 
je bila edina naslednica svoje družine. Nekaj 
časa pa je preživel tudi v Rimu, kjer je pri 23 
letih postal papežev tajni komornik, kakor je 
bil njegov oče. V tej službi je služil štirim pa-
pežem, Leonu XII., Piju X., Benediktu XV. 
in Piju XI. Tam je bil tudi zadnja leta svojega 
življenja.45

Po končanem študiju v Belgiji je decem-
bra 1887 odpotoval z očetom v Rim, kjer 
sta takoj po prihodu obiskala de Wittena, 
enega najvplivnejših mož v Vatikanu. Al-
fons je večino časa v Rimu porabil za obi-
ske znancev, za oglede mesta in njegovih 
znamenitosti, muzejev in cerkev. Konec fe-
bruarja 1888 je dobil obvestilo, s katerim je 
bil proglašen za tajnega komornika njegove 
svetosti.46

47Cameriere segreto je lahko postal 
samo rojen Italijan. Služenje v Vatikanu je 
prvič nastopil 6. aprila 1888. Papeža je spre-
mljal pri raznih sprejemih in razgovorih z ve-
leposlaniki, kardinali, škofi, romarji. Tako 
je bil pri sprejemu bolivijskega veleposlanika 
Lorenzana, francoskega senatorja, pri spreje-
mu romarjev. V mesecu marcu se je odpravil 
v Neapelj. V Collepassu je opisal dogajanje v vasici. Domačini so si morali k maši 
prinesti sedeže, če so želeli sedeti, pridigar pa se je svojo pridigo učil na pamet. 
Opisal je tudi, na kakšen način so si ljudje v teh krajih gradili hiše: najprej so 
izkopali klet, od koder so dobili potrebno kamenje za gradnjo. Nato so klet 
opremili in lastnik se je z družino in sodi vselil. Tako da je bilo pogosto videti 
dim, ki se je dvigal iz zemlje. Če je imel lastnik dovolj dobička z vinom, je dalje 
gradil pravo hišo; zelo redko se je na deželi zgodilo, da bi zgradili enonadstropno 

 45 Slovenec, 1. 9. 1932, let. LX, št. 199, str. 5, 7; Marburger Zeitung, 2. 9. 1932, let. 72, št. 234, 
str. 5. 

 46 Cameriere segreto sopranumerario di S & C.
 47 A. Zabeo (11. 5. 1904), PAM, Gospoščina Fala, a. š. 218.

Slika 8: Alfons Zabeo v uniformi 
cameriere segreto47
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hišo. V mestu Terni si je ogledal tovarno orožja, kamor so ga spustili šele, ko so 
se prepričali, da ni Francoz.48

Naslednje leto je bil marca zopet v Rimu, kjer je čakal, da bo poklican v 
Vatikan. Medtem je obiskoval znance. Ker so se gospodarske razmere v Rimu 
slabšale, je moralo veliko premožnih družin zaradi prevelikih izgub prodati svoje 
imetje in se odseliti, prav tako so zapirali prej dobro obiskane lokale. Tudi cerk-
vene razmere niso bile preveč obetavne. Veliko ljudi v Rimu, predvsem višjega 
sloja, ni bilo zadovoljnih s tedanjo ureditvijo in s politiko, ki so jo vodili v Va-
tikanu. O teh razmerah se je pogovarjal z znanci in eden od njih, grof Soderini, 
je v pogovoru izjavil: »Cerkev naj se začasno ne ukvarja s politiko – ki se vedno 
postavlja na vrh civilizacije in vseh svetovnih problemov – naj zdaj da vzpodbu-
do socialnemu vprašanju in željeno usmeritev. Naj ne upa na pomoč svetovnih 
velesil ali celo Avstrije, ki v kratkem ne bo imela več moči same sebe skupaj 
držati, ampak naj se obrne na italijansko prebivalstvo, ki je bilo vedno center 
krščanstva, ne pa da ga sistematsko in skupaj z državo uničuje. To naj bi bil 
nikoli izrečen želeni cilj mnogih monsinjorjev, kar je v največji meri nemoralno. 
Človek naj ne bi počel slabih stvari za posvečene namene.«49

Leta 1890 je preživel v Rimu dva meseca, spoznal nekaj novih ljudi, kot so 
bili žena portugalskega veleposlanika kneginja Viano, žena italijanskega mini-
stra v Washingtonu gospa Fava, španskega veleposlanika, atašeja francoskega 
veleposlaništva. Medtem ko je čakal na sprejem pri monsinjorju Mocenniju, 
mu je hišnik gospod Alberto Zama razkazal Vatikanski arhiv in Alfons je za-
pisal: »Ko bi lahko človek vse to prebral.« Za služenje v Vatikanu si je dal sešiti 
uniformo, za katero je moral plačati 530 frankov. Pomagal je tudi pri pogrebni 
maši umrlega papeževega brata kardinala Guiseppija Peccija. Februarja 1890 
se je v Rimu ustavil tudi znameniti cirkus Buffalo Billa. Cirkus se je nastanil 
na ulici Prati di Castelo. Predstave so bile hitro razprodane, vendar si je Alfons 
predstavo Buffalo Billa ogledal dvakrat. Predstava mu je bila všeč, še posebej se je 
čudil nad skrivnostno natančnostjo strelcev, tako da so ljudje že skoraj ploskali, 
če je strelec zgrešil. Občudovanja vredne pa so se mu zdele tudi neverjetne spo-
sobnosti dresiranih divjih konjev. Da bi si lahko njegova mati bolje predstavlja, 
kaj se je dogajalo med predstavo, je Alfons k pismu priložil časopisni izrezek iz 
italijanskega časopisa Fanfulla, v katerem je bil opisan celotni potek predstave. 
Alfons je kot komornik sodeloval tudi pri papeževem sprejemu Buffalo Billa 
in njegovih Indijancev. Indijanci mu niso bili všeč, ker so bili oblečeni v svoja 
pisana oblačila in so imeli poslikane obraze. Ob vsakem Indijancu sta stala dva 
palatinska stražarja. Buffalo Bill je stal s posebnim varstvom takoj za kardinali. 
Bil mu je všeč, vendar se mu je zdel preveč postavljaški. Ceremonije ni opisal, saj 
je navedel, da je vse zapisano v časopisu. V Rimu se je družba delila na belo in 

 48 A. Zabeo; pisma iz Italije 1887–1888: Rim 24. 12. 1887, 23. 2. 1888, Neapelj 14. 3. 1888, 
Terni, 23. 3. 1888, Rim, 7. 4. 1888, 18. 4. 1888, Rim, 4. 3. 1893, PAM, Gospoščina Fala, a. 
š. 172.

 49 A. Zabeo, 1889: Rim, 27. 3. 1889, Rim, 20. 2. 1893, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
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črno družbo.50 Beli so bili tisti, ki so podpirali kralja, vsi drugi pa so bili bolj ali 
manj črni. Po končanih obveznostih v Vatikanu se je v sredini marca odpravil v 
Neapelj, kjer si je znova ogledal Pompeje. Njegov znanec vojvoda del Galdo mu 
je priskrbel vstopnico za ogled kraljeve palače. Povzpel se je tudi na Vezuv, za 
ogled katerega je moral plačati 25 frankov. Ko so si ogledovali krater, je iz njega 
izbruhnil velik in visok val lave, ki je prestrašil vse obiskovalce. Delci izbruha so 
padali tudi mednje, vendar ni bil nihče poškodovan. Z grofico Arnts sta se opo-
gumila in skupaj še enkrat stopila do roba kraterja. Nato se je z vlakom odpeljal 
do Cassina, kjer si je najel vodiča in se z oslom odpravil na Monte Cassino, tam 
prenočil in si naslednji dan pod vodstvom ogledal vso opatijo. V arhivu so mu 
pokazali nekaj znamenitih pergamentov, v tiskarni pa reprodukcijo miniatur 
dragocenih knjižnih del.51

Preden se je spomladi 1892 odpravil v Rim, si je ogledal tudi mesto Pisa, kjer 
pa se je soočil z velikimi poplavami reke Arno. Piše, da je voda v samem mestu 
segala vse do robov obrambnih nasipov in če bi ti popustili, bi bilo vse mesto pod 
vodo. Iz Pise je odšel v Rim, kjer je čakal, da bo poklican v Vatikan. Medtem si je 
ogledal neke vrste rimsko bikoborbo, ki so jo prirejali mladi moški iz Kampanje. 
V areno so spustili razdraženega bika, nato pa se je eden od fantov postavil biku 
nasproti, se vrgel med njegove rogove in ga poskušal prevreči ali pa ga je bik tako 
dolgo nosil, dokler niso nanj skočili še drugi moški in bika podrli na tla.52

Sredi januarja 1893 je Alfons v Rimu izvedel, da je bil dodeljen konzistoriju, 
na katerem bo papež slovesno podelil kardinalske naslove in kardinalske kape. 
Tudi njegov dobri prijatelj Mocenni je postal kardinal. Sodeloval je tudi pri 
slovesnosti v kraljevi dvorani. V začetku marca je odpotoval v Neapelj, kjer ga je 
grof Girolamo Ginsso povabil na ogled svojega posestva na Monte San Angelo. 
Zjutraj je vstal pred grofom in grofov logar Luigi mu je razkazal okolico. Piše, 
da je pozimi na Monte San Angelo zelo delavno, saj so moški spravljali sneg, ki 
so ga potem ženske nosile ali vozile v jame in kotanje, kjer so ga otroci tlačili na 
kup. Poleti pa so ta sneg prodajali v dolini, in sicer 100 kg za 2 fr. V dolino so ga 
nosili na hrbtu moški in ženske. Jame so bile globoke 8 m in široke okoli 15 m. 
Na grofovem posestvu je bilo okoli 40 takih jam, v katerih je bil tudi do tri leta 
star sneg. Preden se je Alfons vrnil v Padovo, si je na enodnevnem izletu ogledal 
mesto Capri in znamenito Modro jamo.53

Leta 1896 je bil v Vatikanu komornik pri sprejemu pruskega princa Friedri-
cha Wilhelma, njegove žene in spremstva. Prav tako je bil pri sprejemu istega 

 50 »Weisse Gesellschaft und Schwarze Gesellschaft«. 
 51 A. Zabeo, 1890: Rim, 25. 1. 1890, 4. 2. 1890, 7. 2. 1890, 10. 2. 1890, 18. 2. 1890, 

23. 2. 1890, 4. 3. 1890, 8. 3. 1890, 12. 3. 1890, 28. 3. 1892, Neapelj, 25. 3. 1890, San 
Germano, 27. 3. 1890, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.

 52 A. Zabeo, 1892: Rim 16. 3. 1892, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
 53 A. Zabeo, 1893: Rim, 14. 1. 1893 , 21. 1. 1893, Neapelj, 11. 3. 1893, 12. 3. 1893, PAM, 

Gospoščina Fala a. š. 172.
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princa tudi leta 1900. Spremljal je papeža v Sikstinsko kapelo, kjer je ta maševal. 
V Rimu si je prvič ogledal predstavo v kinematografu.54

Potovanje po francosko-italijanski rivieri

Leto 1894 je bilo zanj žalostno, saj mu je umrla mati. Poleg tega je imel zdrav-
stvene probleme tudi njegov oče in zdravniki so mu priporočali morsko klimo. 
Zato je sredi februarja očeta spremljal na potovanju po obmorskih krajih. Svojo 
pot sta pričela v Padovi, od koder sta odpotovala v Genovo. Po nekaj dnevih se 
je oče naveličal in odšla sta naprej v San Remo, kjer si je Alfons ogledoval mesto 
in njegovo okolico. Nekaj časa sta prebila skupaj, vendar je večino časa oče želel 
biti sam. Nato sta teden dni prebivala v Mentonu. Od tam sta odšla na izlet v 
Monte Carlo, kjer sta obiskala tudi kazino. Za Alfonsa je bil kazino le uglajena 
oblika ropanja ljudi, saj je le redko kdo obogatel. Omenil je tudi, da so imeli 
ljudje, ki so igrali v kazinu, pri sebi toliko zlata in srebra, da bi z njim lahko takoj 
končali krizo v Italiji. Ker se je njegov oče raje sprehajal sam, se je Alfons odpravil 
planinarit po okoliških hribih, ogledal si je tudi gorsko vasico Roquebrune. Z 
vlakom sta se odpeljala v Monako, kjer sta si najprej hotela ogledati grad, vendar 
ju niso spustili noter, ker je prav takrat v njem prebival knez. Ogledala sta si 
mesto in se vrnila v Menton.55

Naprej sta se odpravila v Nico, v naslednjih dneh pa sta se s parnikom odpra-
vila na izlet do kraja Villefranche, kjer je bilo zasidranih sedem oklopnih ladij, 
nekaj torpednih čolnov in križark. Ogledala sta si tudi novo ladjo Magenta 
in starejšo Devastation. Obiskala sta otok Sveti Honoracij, kjer so jima opati 
razkazali samostan, nato pa sta si ogledala še otok Sveta Margarita, kjer sta 
videla prostor, v katerem je bil deset let zaprt mož z železno masko. V Nici sta 
si ogledala tudi cvetlični korzo, kjer so se ljudje obmetavali s cvetjem. Vojaki, 
ki naj bi skrbeli za red, so imeli v ceveh svojega orožja zataknjene cvetlice in so 
metali šopke mladim damam. Tudi njegov oče se je z veseljem pridružil pri-
reditvi. Seveda pa je bilo za to potrebno plačati vstopnico. Prireditev je trajala 
dve uri in na koncu je bilo na ulici toliko cvetja, da je konjem drselo na vsakem 
koraku. Iz Nice sta odšla v Cannes in se nastanila v hotelu Nacional. Alfons si 
je šel ogledat mesto si pod vodstvom inženirja ogledal tudi elektrarno, kjer so 
imeli turbino z močjo 250 konjev, akumulatorje in dva parna stroja za oskrbo 
mesta z elektriko. V Cannesu je bila 10. marca velika regata, ki sta si jo tudi 
ogledala. Alfons je največ možnosti za zmago pripisoval jahti Princ de Galles, ki 
je do takrat največkrat zmagala. Ogledal si je tudi mestece Grasse, ki je dandanes 
prestolnica dišav sveta. Tudi v tistem času je bila največja pridobitvena dejavnost 
izdelovanje parfumov. Iz Cannesa sta se po rivieri odpravila do Hyresa in od tam 

 54 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1896, 1900, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.
 55 A. Zabeo, 1894: Genova, 12. 2. 1894, San Remo, 15. 2. 1894, Menton, 18. 2. 1894, 22. 1. 

1894, Nica, 26. 2. 94, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
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naprej v Toulon. V Toulonu sta si želela ogledati orožarno, vendar ju straža ni 
spustila naprej, ker so si orožarno smeli ogledati le francoski državljani. To se 
je Alfonsu zdelo zelo čudno, saj so na Dunaju in v Benetkah vsakomur dovolili 
ogled orožarne. Ogledal si je tudi pridobivanje soli v solinah. Po nekaj dneh sta 
nadaljevala pot z vlakom do Marseilla, kjer sta se nastanila v hotelu De Rome. 
Pri kosilu sta se pogovarjala s hotelirjem, ki je povedal, da odkar sta Francija in 
Italija v sovražnih odnosih, upada promet, parniki ne vozijo več med državama, 
Italija uporablja angleško pošto, Genova pa je prevzela vso nemško trgovino. 
Konec marca sta se odpravila v Toulouse, kjer sta si najprej ogledala mesto in 
njegove znamenitosti ter muzeje. Odpravila sta se tudi v Lurd, kjer sta molila za 
materino zdravje.56

Alfonsov oče je ostal v Lurdu še nekaj časa, Alfons pa se je vrnil v Toulouse 
in se od tam napotil skozi mesta Capdenac, Arvant, Clermont-Ferrand, Paray-
le-Monial, kjer se je ustavil za nekaj dni, da si je ogledal cerkve in samostane 
ter druge znamenitosti. V naslednjih dneh je obiskal še Cluny, kjer si je ogledal 
ruševine cerkve in samostana, ki so ga razstrelili francoski revolucionarji, in 
se odpravil naprej v Mâcon in Lyon. V Lyonu si je ogledal muzej, ki se nahaja 
v zgradbi nekdanjega ženskega samostana. V muzeju so hranili slike njegove-
ga priljubljenega slikarja Veroneseja. Po hodnikih pa je bilo na zidovih veliko 
rimskih napisov in nagrobnih plošč, med njimi je Alfons našel tudi nagrobno 
ploščo nekemu človeku iz okolice Ptuja. Z očetom se je zopet srečal v Marseillu, 
kjer jima je bilo sporočeno, da se je zdravje matere poslabšalo. Zato sta se po 
najhitrejši poti vrnila nazaj na Falo.57

Bellano58

Ko je končal delo v Vatikanu, 
se je iz Rima odpravil v Padovo. 
Na poti se je ustavil v Assisiju 
in Firencah, v obeh mestih si je 
ogledal znamenitosti, muzeje in 
katedralo. Ko se je sprehajal po 
Firencah, je pred neko trgovino 
videl kraljico Srbije. Po nekaj 
dneh v Padovi se je odpravil v 
Milano, kjer je poiskal tovarnar-
ja gospoda Cantonija, ker je oče 

 56 A. Zabeo, 1894: Nica, 26. 2. 1894, 1. 3. 1894, Cannes, 3. 3. 1894, 12. 3. 1894, Hyres, 19. 
3. 1994, Marseille, 22. 3. 1894, Toulouse, 30. 3. 1894, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.

 57 A. Zabeo, 1894: Toulouse, 30. 3. 1894, Lyon, 4. 4. 1894, Milano, 8. 4. 1894, PAM, Falska 
gospoščina, a. š. 172.

 58 A. Zabeo; pisma iz Italije 1887–1888: 25. 5. 1888, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.

Slika 9: Hotel v Bellano, kjer je prebival Alfons58



Aleksander Veronik, Grof Alfons Zabeo 65

želel, da se izpopolni v vodenju tovarne in knjigovodstva. Alfons si je za to 
izpopolnjevanje izbral predilnico v Bellanu ob jezeru Como. V Bellano je pri-
spel sredi maja, sprejel ga je direktor Beck, ki mu je razkazal tovarno, kjer so 
predelovali samo ameriško volno. Tovarno je poganjala turbina, ki je dajala 130 
konjskih moči energije za poganjanje 8000 vreten. Delo je potekalo neprestano 
24 ur na dan, delavci so opravljali 12-urni delavnik. Delo se je ustavilo samo v 
nedeljo, in sicer od šestih zjutraj do osmih zvečer. Najboljši delavki v tovarni sta 
bili deklici, stari 12 in 12,5 let, ena je v tovarno prišla že z devetimi leti. Zaslužili 
sta 85 centimov. V tovarni si je ogledoval delovni proces, naprave in spremljal 
celotno dogajanje. Kadar mu je postalo dolgčas, se je 
odpravil na kakšen izlet v okolico, se vozil po jezeru 
in planinaril.5960

Povzpel se je tudi na Monte Generoso, kjer je po-
iskal mejni kamen med Italijo in Švico iz leta 1804. 
Opazoval je tudi ribolov na jezeru in ker se mu je 
zdel nekaj posebnega, ga je tudi opisal. Zapisal je, 
da rib ni bilo dovoljeno loviti z mrežo, saj so občine 
dajale to pravico v zakup, vendar so nekateri ponoči 
prihajali na skrivaj lovit z mrežo. Kmetje so lahko 
lovili ribe s palico in trnkom, ob tem sedeli ali stali 
na nekakšnih stojalih, postavljenih v vodo, ribe pa 
so lovili tudi tako, da so na vrvico privezali predmet 
iz svetleče kovine, ponavadi žličko, pod njo pa pritrdili trnek in potem so se s 
čolnom vozili po jezeru, to vabo vlekli za sabo, ribe je privabil sijaj in vabo so 
pogoltnile. Nekateri pa so ob izteku reke Adda v jezero gradili s kamni majhne 
zalivčke, v katere so se potem ujele ribe, ki so plavale po reki navzdol. Svoje 
izpopolnjevanje je zaključil konec junija 1888 in se vrnil na Falo.61

Padova–Costabissara–Vicenza

Alfonsova sestra Pia in njen mož Aleduse de Buzzacarini sta leta 1894 kupila 
grad Costabissara. Prvič ju je obiskal v novem domu za božič istega leta. Po no-
vem letu je odšel v Padovo, kjer se je prvič v življenju peljal s kolesom, ki mu ga 
je posodil prijatelj Giovanni Rigoni. Po nekaj dnevih mu je Rigoni najel kolo za 
tri franke na dan. V začetku aprila 1895 se je odpravil v Rim in se sredi aprila 
vrnil preko Ancone, Loreta, Riminija in Ravene v Padovo. V mesecu maju mu 
je umrl stric Marco Zabeo. Julij je preživel s sestro in njeno družino v Benetkah. 

 59 A. Zabeo; pisma iz Italije 1887–1888: Padova, 30. 4. 1888, Milano, 8. 5. 1888, Bellano, 15. 
5. 1888, 20. 5. 1888, 28. 5. 1888. 

 60 A. Zabeo; pisma iz Italije 1887–1888, 9. 6. 1888, PAM Gospoščina Fala, a. š. 172.
 61 A. Zabeo; pisma iz Italije 1887–1888: Monte Generoso, 12. 6. 1888, Milano, 30. 6. 1888, 

PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.

Slika 10: Ribiči na jezeru 
Como60
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Oktober in večji del novembra pa je preživel v Collepassu, kjer je pomagal reše-
vati denarne težave prijatelja Marsonija, ter obiskoval Luigija Costo. Naslednje 
leto je bil na zborovanju Banca Cattolica imenovan za svétnika.62

Leto 1896 je bilo pomembno v njegovem življenju tudi zato, ker je tega leta 
spoznal in se tudi poročil z Elelijo di Velo. Spoznal jo pri svoji sestri v Costabis-
sari, kamor je prišla grofica di Velo s hčerko Elelijo, da bi se naučila igranja na 
citre. Zanimivo je pripomniti, da jo je Alfons le na kratko omenil, saj je drugače 
vse gospodične, ki jih je spoznaval, opisal – so lepe, grde, pametne, simpatič-
ne … V začetku junija se je vrnil v Costabissaro, kjer je pričel hoditi s sestro na 
obiske h grofici di Velo. Ko si je ogledoval Elelijo na sprehodih, je zapisal »mo-
rava se spoznati, če to ni le hipno navdušenje, potem mi je ona namenjena«.63 
Vedno več se je sprehajal z njo in jo spoznaval, seveda ob spremstvu gardedame 
in 30. junija je prispel v Vicenzo tudi njegov oče. Pogovoril se je z grofico di 
Velo in podaril Eleliji svojo zapestnico s srebrne poroke, s tem sta bila Alfons in 
Elelija zaročena. Njuna zaroka na gradu Casalatina je bila objavljena tudi v ne-
kaj časopisih kot so Der Salon – Österreichissches Adelsblatt, Marburger Zeitung, 
Südsteirische Post. Videvala sta se vedno pogosteje, če pa to ni bilo možno, sta 
si pisala pisma. Alfons je smel svojo zaročenko prvič poljubiti na praznovanju 
njenega rojstnega dne. Njegov oče in grofica di Velo sta se dogovarjala tudi glede 
poročne pogodbe in javno je bila poroka oznanjena 6. septembra. Civilno sta se 

poročila 20., cerkveno pa 21. septembra 1896 v 
Trentu. Po poroki sta odpotovala v Inns bruck, 
Salzburg in na Dunaj. Od brata sta za poroč-
no darilo dobila knjižico Največji problemi ži-
vljenja. Prav tako je bila na dan njune poroke 
posthumno izdana zbirka kompozicij Marca 
Zabea. Od svojih najzvestejših delavcev Fran-
za Machate, Johanna Honeggerja starejšega, 
Johanna Honeggerja mlajšega, Ludwiga Wos-
sa in Wilhelma Wernerja je za poročno darilo 
dobil album za fotografije.6465

V sredini marca 1897 sta se odpravila na 
poročno potovanje po Italiji. Potovala sta 
po mestih Ravena, Loreto, Ancona, Bari, 
Tarent, Lecce, Collepasso, Salerno, Nea-
pelj, Rim, Pisa, Firence, Bologna, Manto-

 62 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1894, 1895, 1896, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.
 63 Dnevniki A. Zabea1893–1910; leto 1896, 22. 6., str. 34, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.
 64 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1896, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198; Marburger 

Zeitung, 6. 8. 1896, št. 63, stran 5; Der Salon – Österreichissches Adelsblatt, 1. 8. 1896, št. 
19, stran 7; Südsteirische Post, 5. 8 1896, št. 63, str. 6; Fremden Blatt, 24. 9. 1896, številka 
263, str. 6; Wiener Salonblatt, 27. 9. 1896, št. 39, str. 8; Il Berico, 13.–14. 10. 1896, št. 233, 
PAM, Gospoščina Fala, a. š. 68; Album za fotografije, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 211.

 65 Album za fotografije, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 211.

Slika 11: Poročno darilo – album za 
fotografije s posvetilom65
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va, Costabissara. Na svojem potovanju sta si ogledovala mesta, muzeje, cerkve, 
znamenitosti in obiskovala svoje znance; družino Viva, Ria, Costa. V Neaplju 
je Alfons peljal Elelijo na ogled Pompejev. V Rimu sta se ustavila za toliko časa, 
da je Alfons opravil svojo dolžnost v Vatikanu, kjer je sodeloval pri sprejemu 
perzijskega poslanca. V Vicenzo sta se vrnila 25. aprila.66

Slika 12: Posvetilo v albumu67

Ob prihodu v Padovo konec februarja 1898 sta našla Alfonsovega očeta hudo 
bolnega. Zbolel je za hujšo obliko gripe, za posledicami katere je tudi 3. marca 
1898 umrl. Kmalu zatem je zbolela tudi Elelija, ki ji temperatura ni hotela pasti 
pod 38 stopinj. Šele po enem tednu se ji je stanje začelo počasi izboljševati. Po 
dvomesečnem okrevanju sta se sredi maja, ko je popolnoma ozdravela, vrnila na 
Falo, kjer je Alfons v očetovem imenu podaril 100 florintov za revne otroke in 
50 florintov za svete maše duhovnikoma v Rušah in Puščavi.68

Leta 1906 je prodal tri svoja posestva v Italiji v velikosti 21.931,03 m2 za 8812 
lir. V maju istega leta je umrl tudi Alfonsov drugi stric Antonio Zabeo. Po njego-
vi smrti je prišla vsa posest, ki so jo imeli njegov oče in brata Marco ter Antonio 
Zabeo v Italiji, v Alfonsovo last, saj nobeden od stricev ni imel potomcev. Proti 

 66 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1897, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.
 67 Album za fotografije, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 211.
 68 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1898, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.
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koncu leta pa je v Vicenzi preko svojega posrednika barona Zanettija kupil del 
hiše oz. 2. in 3. nadstropje. K svojim posestvom v Santa Croce pa je dodal po-
sestvo Szabelo, ki ga je kupil za 33.000 lir. Po podatkih v dnevniku za leto 1907 
je imel na dan 22. 12. 1907 v Italiji posestvo v velikosti 3.347 hektarjev.69

Šele leta 1921 je Alfons zopet dobil dovoljenje za potovanje v Italijo. Ob-
činski urad Činžat je leta 1921 izdal potrdilo, v katerem izjavlja, da je Alfonsu 
in njegovi družini dovoljeno brez ovir življenje tukaj ali vrnitev v tujino, saj sta 
tako on kot vsa njegova družina v moralnem in političnem pogledu neoporečna 
ter je bil s tukajšnjim prebivalstvom vedno v najboljših prijateljskih odnosih. Po 
dolgih letih se je konec leta 1921 odpravil z Giovannijem v Italijo, kjer je preživel 
tudi novo leto. S sinom sta odšla tudi v Collepasso. Konec aprila 1922 je šel z 
družino v Rim, kjer jih je v Vatikanu sprejel sam Pij X. Alfons je vložil prošnjo 
za svojega sina, da bi tudi ta postal cameriere segreto. Začetek leta 1923 in vso 
pomlad je preživel z družino v Italiji, večinoma v Padovi. Istega leta, 1. maja, 
je v Padovo prišel Mussolini in otroci so šli gledat njegov prihod in pohod po 
mestu. Zvečer istega dne pa so na trgu Cavour poslušali koncert in Mussolinijev 
govor. V začetku marca leta 1924 je moral z ženo v Rim, kamor ju je poklicala 
predstojnica samostana, v katerega je vstopila njuna hči Antonija, ker naj bi ta 
preživljala težko obdobje in ni bila sposobna opravljati izpitov, ki so se bližali, saj 
ji je življenje v samostanu predstavljalo veliko breme in napor. Kot je razvidno 
iz pisma, ki je priloženo dnevniku, je velikokrat jokala in iskala uteho pri pred-
stojnici Salm. Starše je zato prosila, naj jo vzpodbudita z obiskom in prijaznimi 
besedami.70

Avstrija

V začetku septembra 1888 se je na Dunaju začel uvajati v posle. Najprej si 
je z Machato ogledal njihovo predilnico v kraju Kleinmünchen, od koder se je 
konec septembra vrnil na Dunaj, kjer so imeli svojo hišo in tudi pisarno. Prijatelj 
Pasquinelli ga je povabil v Baden, kjer sta obiskala perzijskega ministra Nerima-
na. Alfons se je takoj spoprijateljil z ministrom in ga spremljal na Dunaj. Tam 
ga je minister povabil, da mu je pomagal izbrati uniforme za njihovo vojsko 
med modeli, ki jih je predložil krojač. Alfonsu ni bila všeč nobena uniforma in 
minister je od krojača zahteval nove. Alfons je zapisal za videne uniforme, da 
»so bile gledališki kostumi, vrezani po avstrijskem vzoru s trapastimi dodatki 
iz slabega materiala«. V začetku oktobra se je na Dunaju odprla razstava sadja, 
na kateri je svoj razstavni prostor imela tudi gospoščina Fala. V tem času mu 
je minister Neriman sporočil, da je bil izbran za perzijskega odposlanca, ki bo 
odpotoval v Atene na praznovanje 25. obletnice vladanja grškega kralja in mu 

 69 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1906, 1907, str. 87, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.
 70 Potrdilo občinskega urada Činžat, 1921, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 167; Dnevniki A. Zabea 

1911–1927; leto 1922, 1923, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 200.
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predal čestitke svoje vlade. Alfonsa je povabil, naj gre z njim v Grčijo kot njegov 
ataše in mu zatrdil, da si bo s tem zagotovo pridobil kakšno grško odlikovanje. 
Alfons je povabilo sprejel in si dal po ministrovem nasvetu sešiti suknjo z zlatimi 
pletenicami na rokavih in ovratniku, zlate gumbe s perzijskim grbom in sabljo 
mu posodi minister. Dogovorila sta se, da se bosta srečala v Atenah.71

Alfons je z vlakom odpotoval v Padovo in od tam v Brindisi, kjer se je vkrcal 
na ladjo Simeto ter odplul proti Grčiji. Do otoka Krfa je ladja potovala 15 ur. 
Tam je imela prvi daljši postanek, ki ga je Alfons izkoristil za ogled mesta. Po 
postanku so pluli do Patrasa, kamor so prispeli po nadaljnjih 36 urah plovbe. Po 
nastanitvi v hotelu Grand Bretagna je pri ministru Nerimanu spoznal Metaxasa 
in tudi gospo Metaxas. Spoznal pa je tudi veliko veleposlanikov drugih držav 
ali njihovih namestnikov. Med sprehodom z Metaxasom ga je slednji spraševal, 
če bi mu lahko pomagal priskrbeti kakšno perzijsko, italijansko, avstrijsko ali 
kakšno drugo odlikovanje. Alfons je zanj napisal, da je obseden z odlikovanji. 
30. oktobra zjutraj so prišli po njih kraljevi vozovi. Na ulicah se je trlo ljudi, ki 
so spremljali njihovo pot do kraljeve palače, saj je prvič po zmagah Aleksandra 
Velikega prišlo v Grčijo perzijsko poslanstvo. Pred vhodom v palačo sta jih priča-
kala zvok trobent in straža. Alfons je zapisal, da lepše vojske od grške še ni videl, 
zdelo pa se mu je, da je to verjetno zaradi njihove narodne noše. Pred vhodom v 
palačo jih je sprejel dvorni maršal in jih pospremil v predsobo, kjer so se v tišini 
rokovali z različnimi dostojanstveniki. Ko so stopili pred kralja, so se trikrat 
priklonili in nato se je kralj Jurij rokoval z njimi. Alfonsa je vprašal, če se je res 
rodil v Teheranu, ampak preden je uspel kar koli odgovoriti, je minister kralju 
razložil, da je evropskega porekla in da so mu ga dodelili na Dunaju. Naslednji 
dan je bil slavnostni obred v katedrali, temu je sledil sprejem pri kraljevi družini. 
Dan pozneje so bili povabljeni še na kraljevo večerjo. Kraljevo slavje je praznova-
lo tudi ljudstvo po ulicah z glasbo in ognjemeti. Naslednji dan je k njim v hotel 
prišel komandant Antonopoulos in s slavnostnim nagovorom predal ministru 
odlikovanje gross-cordon,72 njemu pa je bil podeljen oficirski red Salvator. Zvečer 
so odšli v palačo, kjer so skupaj z drugimi, ki so prav tako dobili odlikovanja, 
čakali na kralja, da so se mu zahvalili in se poslovili od njega.73

Pot so nadaljevali 7. novembra, odpravili so se v Pirej, kjer pa so morali čakati 
na odhod ladje. V tem času si je Alfons v spremstvu dveh Francozov ogledal 
francosko vojaško ladjo Vanuban in italijansko Baussan. Zapisal je, da čeprav 
sta skoraj enake velikosti, ima prva 500 članov posadke, druga pa je dvakrat 
hitrejša, saj ima 6000 konjskih moči ter doseže hitrost 17 vozlov na uro in ima 

 71 A. Zabeo, Perser, 1888: Munchen, 14. 9. 1888, Dunaj, 24. 9. 1888, 2. 10. 1888, 4. 10. 1888, 
PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.

 72 Odlikovanje, ki se podeljuje za dolgoletne, odlične zasluge kraljestvu ali državi in šteje za 6 
viteških odlikovanj. 

 http://www.schlaraffia-berolina.de/schlaraffia/Chronika_Allschlarafiae/chronika_allschla-
rafiae.html (Dostopno 25. 2. 2004.)

 73 A. Zabeo, Perser, 1888: Padova, 20. 10. 88, Atene, 28. 10. 1888, 29. 10. 1888, 31. 10. 1888, 
1. 11. 1888, Dunaj 10. 11. 1888, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
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le 250 članov posadke. Potem so se vkrcali na ladjo Gironde in odpluli proti 
Solunu. Tam si je ogledal mesto in njegove znamenitosti. Iz Soluna so se naprej 
odpravili z vlakom. V Beogradu so prestopili in nadaljevali pot po Madžarski 
do Budimpešte. Na Dunaj se je vrnil 9. novembra 1888.74

Na Dunaj je prispel 28. 4. 1889. Z očetom se je udeležil katoliških dni, v 
okviru katerih so potekali razni seminarji, govori, predavanja, razprave o social-
nih problemih, kmetih …75

V jeseni 1890 je bil, tako kakor vsako naslednje leto, na Dunaju, kjer je večino 
časa preživel v pisarni ali pa je obiskoval svoje prijatelje. Arpad Györy, eden od 
prijateljev, je delal v arhivu na Dunaju in je pomagal Alfonsu, ki ga je zanimala 
zgodovina falskega gradu, pri iskanju dokumentov v arhivu.7677

S Fale je odpotoval na Dunaj 11. 2. 1892, od tam je šel v Linz pogledat, 
kako poteka delo v tovarni. Nato se je odpeljal v Brixen, kjer je obiskal barona 
Schönberg-Thammenheima v zdravilišču doktorja von Guggenberga. Iz Brixna 
je odpotoval v Meran k baronu Richardu Hoffmannu. Hoffmann mu je raz-
kazal okolico in okoliške gradove. Ob večerih so igrali igri reversi in halma. V 

 74 A. Zabeo, Perser, 1888: Dunaj, 11. 11. 1888, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
 75 A. Zabeo, 1889: Dunaj, 1. 5. 1889, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
 76 A. Zabeo, 1890: Dunaj, 1. 11. 1890, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
 77 Tovarna Rädler (Zabeo) v kraju Schörgenhub – Kleinmünchen, PAM, Gospoščina Fala, a. 

š. 226. 

Slika 13: Tovarna Rädler v kraju Kleinmünchen pri Linzu77
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začetku marca se je iz Merana odpravil proti Padovi. V sredini novembra se je 
zopet vrnil na Dunaj, kjer je bil povabljen na poroko prijatelja Arpada Györyja 
de Radudvarja. Iz Rima si je pridobil dovoljenje, da je lahko na poroki nosil 
uniformo. Konec meseca pa se je z Machato odpravil v Kleinmünchen, kjer je 
opravil pregled tovarne pod vodstvom direktorja Honeggerja.78

V juniju 1895 mu je oče Giovani Prosdocimo Zabeo na Dunaju prepisal 50 
delnic severne železniške družbe. Skupaj sta jih deponirala pri banki Sparrkasse. 
V jeseni se je zopet odpravil v Kleinmünchen, da je preveril, kako napreduje 
tovarna.79

Po letnem obisku v tovarni v Kleinmünchnu se je z Arpadom Györyjem 
odpravil na ogled razstave v Budimpešto. Nato se je vrnil na Dunaj in se od-
pravil domov na Falo, kjer je bil priča na poroki Giselle Werner, hčerke svojega 
gozdarskega upravitelja.80

Konec julija 1897 je postal Alfonsov brat Camillo v Innsbrucku novomašnik 
in je dobil blagoslov. Svojo prvo mašo je imel pri sestrah karmeličankah in ob 
tem dogodku je bila zbrana vsa njegova družina. Alfons in Elelija sta se proti 
koncu leta vrnila na Dunaj, kjer je Alfons večino časa delal v pisarni, ob popol-
dnevih pa sta hodila na sprehode po Dunaju in obiskovala znance. Tudi božič in 
novo leto sta preživela na Dunaju, kjer sta ostala do konca februarja. Ob večerih 
sta pogosto obiskovala gledališke predstave, kot so Macbeth, Schah dem Konig, 
Emilia Galotti, Wallenstein, Der Liquidator, In Behandlung, Ministerialsecretär, 
Der Verschwender, Faust. Udeležila sta se tudi plesa, ki ga je priredilo mesto 
Dunaj. Tega plesa sta se zopet udeležila leta 1905. Z Dunaja sta se odpravila v 
Padovo.81

V septembru 1899 je družino Zabeo v Budimpešto povabil Alfonsov prijatelj 
Tibor Györy, od koder so se po krajšem obisku vrnili na Dunaj, kjer so ostali 
do sredine marca naslednjega leta. V tem času sta si ogledala precej gledaliških 
predstav, kot so Der Hahn im Korb, Netopir, Ich bin so frei, Sprechen sie mit Ma-
ma, Der Traum ein Leben, An der Sonnenseite, Nathan der Weise, Josef Lanner, 
Madame Lebardieux, Das fünfte Rad, Die Jugend Freunde, Rhodope, Schmetter-
lingsschlacht, Der Bibliothekar, in opere Aida, Es war einmal, Fra Diavolo, Hansl 
& => und Gretl, Geisha, Trompeten von Sakkingen.82

Leta 1902 se je sam odpravil na Dunaj pregledat posle. V Kleinmünchnu 
je bila v tem letu v tovarno napeljana elektrika. V juliju mu je zobozdravnik 
na Dunaju naredil zobno protezo. V naslednjem letu sta si z ženo na Dunaju v 
gledališču ogledala Beneškega trgovca, opero Rigoletto, Cyrano de Bergerac, Wal-
lensteina, Hamleta, opero Orfej in Evridika ter druge predstave. Ogledal si je 

 78 A. Zabeo, 1892: Dunaj, 11. 2. 1892, 17. 11. 1892, 26. 11. 1892, PAM, Gospoščina Fala, a. 
š. 172.

 79 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; 1895, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.
 80 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1896, , a. š. 198.
 81 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1897, 1905, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.
 82 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1899, 1900, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.
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tudi razstavo avtomobilov. Leta 1905 pa sta si ogledala tudi japonsko razstavo, 
ki je bila postavljena v avstrijskem muzeju na Dunaju. V novembru 1903 mu 
je umrla babica Julija Rädler, rojena Diller v starosti 99 let. V svoji oporoki 
je mestu Dunaj zapustila 1000 kron, ki naj bi jih 
župan mesta razdelil med najbolj revne prebivalce 
mesta. Julija Diller je bila druga žena Alfonsovega 
dedka Johanna Michaela Rädler, in sicer po mate-
rini strani. Njegova prava babica, Terezija Rädler, 
rojena Diller, mati njegove matere, je umrla nekaj 
mesecev po rojstvu Karoline Rädler. V juniju 1906 
je kupil v Kleinmünchnu travnik v velikosti 3268 
m2 za 4250 kron.8384

Z letom 1906 je na Dunaju najel vzgojiteljico 
Ano May in učitelja Huberta Vockha za svojo naj-
starejšo hčer. Naslednje leto je začel Vockh pouče-
vati tudi Antonijo. Alfons se je v februarju 1907 
udeležil sestanka komisije za ohranitev kulturnih 
spomenikov. V aprilu tega leta je imela njegova že-
na Elelija težave z zdravjem, zato jo je odpeljal v 
Italijo na okrevanje, vendar sta se na poti ustavila 
še v Mariboru, kamor sta bila povabljena na poro-
ko med družinama Ferrari in Warsberg. Alfons pa se je moral kmalu sam vrniti 
na Dunaj, ker so vsi njegovi otroci zboleli. V jeseni 1910 se je začelo za njegove 
tri najstarejše otroke šolanje. Giovanni je bil poslan v Kalksburg, Karolina in 
Antonija pa sta odšli v Pressbaum.85

Leta 1912 se je več časa zadržal v Kleinmünchnu, kjer je neurje huje poškodo-
valo streho tovarne in je nadzoroval popravila. Prav tako se je tam udeležil tudi 
generalne skupščine zdravstvenega zavarovanja. Večino leta je preživel na Duna-
ju, kjer je obiskoval svoje otroke v šoli in spremljal njihov napredek. V jeseni se 
je udeležil evharističnega kongresa, ki je trajal od 12. do 14. septembra. Nato je 
z ženo zaradi njenih zdravstvenih težav odpotoval v zdravilišče v Karlove Váry. 
Konec novembra pa sta z Elelijo odpotovala v Costabissaro, kjer je njegova sestra 
Pia praznovala srebrno poroko. Spomladi 1913 se je Alfons na Dunaju prvič 
peljal z avtomobilom. Medtem ko je bila njegova žena na okrevanju v Karlovih 
Váryh, je on odpotoval in skrbel za svoje tri najmlajše hčerke na Fali in se vsak 
dan z njimi tudi sprehajal.86

 83 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1902, 1905, 1906, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198; 
Neue Presse, 5. 12. 1903, št. 14108, str. 7, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 153.

 84 Julia Rädler, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 218. 
 85 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1906, 1907, 1910, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198
 86 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1912, 1913, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198
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Thammenhaim–ferendija

Avgusta 1892 se je Alfonz z Dunaja odpravil preko Münchna in Leipziga v 
Thammenhaim. V Münchnu si je ogledal cerkve, muzeje in galerije, v eni izmed 
galerij je občudoval tudi zbirko Rubensovih del, zvečer si je v gledališču ogledal 
gledališko predstavo Sen kresne noči.87 Prebival je pri baronu Adolfu Schönbergu 
na gradu Thammenhaim, kjer se je začenjal čas praznovanj ob zaključku spravila 
letine. Skoraj vsak dan se je z drugimi gosti odpravil na kakšen kratek izlet, se 
sprehajal po posestvu ali pa so ob večerih odšli v Leipzig v gledališče. V drugi po-
lovici septembra se je Alfons odpravil z grofom Schönbergom na pregled njegove-
ga posestva v Niederzwönitz. Skupaj s Schönbergovim gozdarjem sta si ogledala 
poseke, pregledala lovske revirje in napredovanje del pri izsuševanju močvirij. 
Alfons je bil navdušen nad ureditvijo revirjev in gospodarno izrabo gozdov in si 
je želel, da bi lahko na podoben način uredil tudi gospoščino Fala. Schönberg 
mu je ponudil svoje strokovnjake in mu dal v pregled svoje gospodarske knjige. 
Po pregledu sta se vrnila na grad, kjer je Alfons pomagal pri izpraznitvi dveh 
velikih ribnikov (3 in 5 oralov).88

Konec septembra pa sta se z grofom odpravila še na njegova posestva na Ma-
džarskem. Potovala sta preko Dresdna, Dunaja, Budimpešte, Temešvara do Feren-
dije.89 Tam sta si ogledala, kako poteka delo na poljih. Zapisal je, da je tam veliko 
kraje, zato so ob koncu dela nadzorniki pregledali vozove in delavce, če so ukradli 
kaj koruze. Delavce, ki so čistili žito, so zaklepali v žitnice, da niso kradli. Piše, da 
je bilo v Ferendiji posajenih okoli 400 oralov s koruzo. Po nekaj dneh sta se odpra-
vila v Vršac, kjer sta se ločila, Schönberg je odpotoval domov v Thammenhaim, 
Alfons pa se je odločil še malo potovati. Z vlakom se je odpeljal do Padine, od 
koder je s kočijo nadaljeval do Prigorja. Potoval je po krajih Oravita, Lapusnicel, 
Lablanita, Mehadija, Orsova, kjer se je vkrcal na ladjico in po reki Donavi odplul 
do Drenkove, prestopil na parnik Elisabeth in potoval dalje do mest Brazias in 
Zemun, zaradi izbruha kolere v večjih mestih jih niso takoj spustili z ladje in so 
morali ostati v karanteni, če bi bil kdo na ladji okužen. Iz Vukovarja je potoval do 
Zagreba in naprej do Maribora in Fale, kamor je prispel 10. 10. 1892.90

Prva svetovna vojna

Začetek prve svetovne vojne je ujel Alfonsa in njegovo družino na Fali, vendar 
je že v drugi polovici septembra 1914 odpotoval z otroki na Dunaj, kjer so otroci 

 87 William Shakespeare.
 88 A. Zabeo, 1892: Dunaj, 27.–31. 8. 1892, München, 3. 9. 1892, Thammenhaim, 9. 9. 1892, 

27. 9. 1892, Niederzwonitz, 23. 9. 1892, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
 89 Danes je to v Romuniji.
 90 A. Zabeo, 1892: Thammenhaim, 27. 9. 1892, Ferendija, 3. 10. 1892, Brazias, 8. 10. 1892, 

PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.



74 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 4/2006 • razprave – studies

odšli na šolanje v Pressbaum in v Kalksburg. Na konzulatu si je uredil potni list 
in se vrnil na Falo. Na fronto je bil poslan tudi sin njegovega generalnega direk-
torja Franca Machate, a je kmalu pristal v Krasnojarsku kot vojni ujetnik.91

V začetku leta 1915 se je z vso družino odpravil na Dunaj, kjer pa so morali 
ostati vse leto, saj jim dovolilnica za vrnitev na Štajersko ni bila odobrena. O 
svoji prošnji se je pogovarjal z dvornim svetnikom Doelterjem in poskušal doseči 
čimprejšnjo odobritev. Prošnjo so vložili nekje v sredini julija, negativen odgovor 
pa so prejeli šele konec oktobra. Prav tako ni mogel odpotovati v Italijo na svoja 
posestva. Šele 14. julija 1917 so iz rok policijskega agenta dobili dovolilnico za 
odhod na Falo. Čez nekaj dni je dobil na policiji dva potna lista, v naslednjih 
dneh pa je moral urediti še nekaj zadev na švicarsko-italijanskem konzulatu, 
nato je moral vse urejeno nesti zopet nazaj na policijo, kjer so napisali potrdila 
za potne liste. Ko je bilo vse urejeno, so 1. avgusta odpotovali na Falo. Na Fali 
so se morali javiti pri stražmojstru. Prav tako so morali to storiti njegovi otroci, 
ki so se po končanih počitnicah v sredini septembra vračali v šolo na Dunaj. V 
začetku oktobra je na grad prišlo enajst vojakov, ki so zaplenili in odpeljali iz 
grajske kapele zvonec premera 36 cm in tudi kuhinjski zvonec. V decembru se 
je tudi preostali del družine odpravil na Dunaj.92

Bolj ko se je vojna bližala h koncu, več je bilo nemira med ljudmi, večje je 
bilo pomanjkanje. Na Dunaju je v januarju 1918 prišlo do demonstracij zaradi 
razdeljevanja moke. Zaradi vsesplošnega pomanjkanja je prihajalo do kraj. Ta-
ko je tudi Alfons v svojem dnevniku za leto 1918 poročal o krajah na svojem 
posestvu na Fali. Večinoma je bila ukradena hrana, tj. krompir, meso, kruh, 
ribe. Leta 1919 se je situacija še poslabšala. Tudi na Dunaju je vladalo veliko 
pomanjkanje. Alfons je osnovna živila dobival vsakih 14 dni pri italijanski enoti 
za razdeljevanje živil. Prva pomoč se je začela deliti 22. februarja 1919, dobil pa 
je riž, testenine, mast/slanino, sir, kavo, kruh, polento, moko, mleko, za kar pa je 
moral tudi nekaj plačati. Ko je hodil po Dunaju, je pregledoval trgovine in iskal 
živila, vendar ni ničesar našel, saj je bilo vse prazno. Le enkrat je imel srečo in je v 
neki trgovini našel sir. Za kosilo je ponavadi jedel krompirjevo juho, kakšno jed 
z rižem, ribe, testenine, goveje meso iz konzerve, lazanjo, tudi svinjska pečenka, 
buhtlji in kompot so se znašli na njegovem jedilniku. Slabe razmere so se poznale 
tudi pri Alfonsovi teži, saj je pred vojno imel okoli 100 kg,93 ob koncu vojne 
pa je njegova teža padla na 80 kg, kar je bilo malo več, kot je imel v mladosti. 
V aprilu je veliko časa porabil za urejanje papirjev za potovanje nazaj na Falo. 
Kar naprej se je moral javljati zaradi ureditve dokumentacije na jugoslovanskem 
konzulatu in pri italijanski misiji. Konec maja mu je končno uspelo dobiti vizum, 
za katerega je moral odšteti 80 kron.94

 91 Dnevniki A. Zabea 1911–1927; leto 1914, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 200.
 92 Dnevniki A. Zabea 1911–1927; leto 1915, 1917, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 200.
 93 Dnevniki A. Zabea 1911–1927; leto 1914, str. 24, 32, 45, Gospoščina Fala, a. š. 200.
 94 Dnevniki A. Zabea 1911–1927; 1918, 1919, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 200.
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Kljub vojni je potekalo življenje na Dunaju ustaljeno. Otroci so normalno 
hodili v šolo. Alfons in njegova žena sta obiskovala gledališča in kinematografe, 
v katerih so predvajali vojne filme, med drugim tudi bitko na Sommi. Med 
vojno je bila na Dunaju odprta tudi vojna razstava. Manjši problemi so bili s 
poštnimi storitvami, pošta je bila cenzurirana in včasih zavrnjena. Problemi so 
se pojavljali pri pošiljanju in sprejemanju pošiljk, v septembru 1915 so bile te celo 
prepovedane. Pisma so zaradi cenzure potovala dlje časa in največ pisem, ki so 
bila zavrnjena, je tistih, ki sta jih z ženo pošiljala v Italijo. Pismo je z Dunaja v 
Vicenzo potovalo mesec dni ali več. Tako je njegova žena Elelija šele 13. marca 
1916 izvedela, da je njena mati Marija di Velo umrla 28. februarja. Čez dan je 
Alfons opravljal svoje delo v pisarni, kjer so ga nekajkrat obiskali in zasliševali 
policisti. Varuška njegovih otrok Francozinja Valentina Charmontel se je morala 
vsakih nekaj dni javiti na policiji, kmalu pa je morala odpotovati nazaj v Fran-
cijo. Redni policijski obiski v pisarni pa so se začeli po 24. maju, ko je prišlo do 
vojne napovedi Italiji.95

Potovanje po Bosni

V sredini maja 1891 se je z očetom z Dunaja odpravil z vlakom na potovanje 
v Bosno. Njun prvotni cilj je bil obiskati Alfonsovega brata Camilla v Travniku, 
kjer je ta poučeval na jezuitskem kolegiju. Poleg tega pa sta si nameravala ogle-
dati tudi deželo. Z očetom sta se ob osmi uri odpeljala z Dunaja v Budimpešto, 
kjer sta si ogledala mesto in prenočila. Naslednji dan sta se z vlakom odpeljala 
naprej proti jugu. 18. maja sta prispela na Brod in vstopila v Bosno. Na meji 
jima je žandar pregledal potna lista, vkrcala sta se na vlak za Janijče, kjer ju 
je pričakal brat Camillo, ki ju je z vozom odpeljal v Travnik. Tam so jima v 
kolegiju dodelili sobi: očetu za goste, Alfonsu pa eno od celic. Navzoča sta bila 
tudi pri Camillovem pouku, kjer so učenci deklamirali pesmi, računali in se 
učili latinščine.96

V naslednjih dneh mu je brat razkazal okoliško pokrajino in kraje Lašvo, Vi-
lenica, ustavila sta se v vasi Pečine, kjer je bilo včasih roparsko gnezdo. Tam sta 
obiskala lokalnega župnika, ki je zbolel za tifusom. Na poti nazaj sta si ogledala 
neko jamo, kjer sta nabrala nekaj mineralov, nato skozi vas Ruda in Pobrđani 
do kraljevega hrasta, za katerega je navedel naslednje podatke: pri višini 50 cm 
je imel debelino 17,70 metrov in pri višini 150 cm še vedno debelino 14,40 m, 
odprtina v drevesu je bila visoka 4 metre in ob neki priložnosti naj bi bilo v tej 
odprtini naenkrat 65 vojakov. Od tam sta se vrnila nazaj v Travnik. Ko sta si 
tako ogledovala pokrajino, je Alfons zapisal, da so to zelo nerazviti in revni kraji, 

 95 Dnevniki A. Zabea 1911–1927; leto 1915, 1916, 1917, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 200
 96 A. Zabeo, 1891: 16. 5. 1891, 20. 5. 1891, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
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v Pečinah so ljudje gradili kamnito cerkev, drugače pa so za opravljanje cerkvenih 
obredov uporabljali lesen skedenj. Ogledala sta si tudi bogomilski grob.97

V Turbah so si ogledali veliko kapelo s sar-
kofagom, v katerem je ležalo truplo derviša Is-
maila Babe iz Indije, in sicer iz Kotrostana. Po 
legendi naj bi ga med molitvijo pri bližnjem po-
toku napadli sovražniki in mu odsekali glavo, 
derviš pa je svojo glavo odnesel do tega mesta, 
kjer sedaj leži sarkofag. Zaradi njegove krvi, ki 
je tekla po zemlji, je po legendi v zemlji toliko 
hematita. Z vozom so se odpravili preko Tur-
be do Donjega Vakufa. Alfonsu se je zdel ta 
kraj beden in ni mogel razumeti, kako lahko v 
takš nih kočicah ljudje preživijo kakšno ostrejšo 
zimo. Potem ko so se malo razgledali po kraju, 
so odšli naprej ob reki Vrbas do kraja Kaza-
zavica, kjer so si ogledali bogomilske kamne, 
ki jih je tudi narisal za P. Hofferja za objavo v 
njegovem delu. V Jajce so prispeli preko lese-
nega obokanega mostu. Ko so se bližali mestu, 
so jih začeli obkrožati berači, kar je za Alfonsa 
pomenilo začetek napredne kulture. Odšli so 
do hotela, ki je bil kar luksuzen za tisti čas. Na 
reki je bilo polno mlinov, ki so jih poganjale primitivne turbine – kolesa. Peljali 
so se ob jezeru do kraja Jezero. Nazaj so se odpravili s čolnom po jezeru. Pri ve-
čerji se jim je pridružil okrajni inženir s Kranjske Josef Budan, ki je gradil ceste 
po Bosni. Zgradil je tudi lesen obokani most preko reke Vrbas. Naslednje jutro 
so si v mestu ogledali frančiškansko cerkev, v kateri naj bi imeli v stekleni krsti 
shranjeno okostje zadnjega kralja Stefana Tomaševića. Nato so od poročnika v 
konaku dobili dovoljenje za ogled gradu, nato so se najedli in se odpravili nazaj 
proti Travniku.99

Od duhovnikov so se 24. maja zjutraj poslovili in se odpravili na pot. Zapisal 
je, da so srečevali ženske, ki so imele na rokah in prsih tetovirana krščanska zna-
menja, brat mu je razložil, da jih s tem zavarujejo pred ugrabitvijo, saj je to vsaj 
majhen spomin na vero. Okoli poldneva so prispeli v vas Janjići, od koder so se z 
vlakom odpeljali v Sarajevo. V Sarajevu so morali, ko so izstopili, pokazati svoje 
potne liste in povedati, v katerem hotelu bodo nastanjeni. Nastanili so se v hotelu 
Evropa, za katerega je zapisal, da je bil urejen čisto po evropsko in da so narodna 
oblačila nosili le najnižji uslužbenci. Za samo mesto je napisal, da je imel mešane 
občutke, saj je bilo že precej ravnih ulic in modernih hiš, grajenih v dunajskem 

 97 A. Zabeo, 1891: 19. 5. 1891, 20. 5. 1891, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172. 
 98 A. Zabeo, 1891: 16. 5. 1891, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172
 99 A. Zabeo, 1891: 20. 5. 1891, 21. 5. 1891, 22. 5. 1891, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
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slogu. Najprej so si ogledali gotsko katedralo, ki po njegovem mnenju ni spadala 
tja: »gotika ne more biti vsepovsod, kamor prideta Nemec ali Belgijec«. Camillo 
se je 26. maja vrnil v Travnik v samostan k vsakdanjim opravilom in miru. Al-
fons in oče pa sta se razgledala po mestu in zavila tudi na čaršijo. Zapisal je, da 
je bila tam v vsaki uličici po ena vrsta obrti. Polno je bilo majhnih trgovinic, v 
katerih so trgovci posedali in pili kavo. Ogledala sta si tudi Begovo džamijo, ki 
jo je dala restavrirati avstrijska vlada. Obiskala sta tudi tovarno tobaka, kjer jima 
je direktor tovarno tudi razkazal. V njej so delala dekleta, proizvajala pa je pred-
vsem cigarete in tobak. Njun spremljevalec, vojaški kurat, jima je povedal, da so 
ta dekleta ljubice različnih oficirjev, ki se ponavadi dedujejo po činu, se pravi, 
ko nekoga zamenjajo, njegova menjava dobi tudi njegovo ljubico. Direktor jima 
je povedal, da dobi kmet za pridelanih sto kg tobaka 210 florintov. Naslednji 
dan sta se s kočijo odpeljala do Blažuja in od tam v Tarčin, nato sta se povzpela 
na prelaz Ivan do karavle, kjer je bila meja s Hercegovino in se ustavila v majhni 
vasici Bradina. Okoli poldneva sta prispela v Konjic. Od tam sta se z ozkotirno 
železnico odpeljala do Mostarja. Vožnja je trajala malo več kot 4 ure. Ogledala 
sta si znameniti most, po katerem je mesto dobilo ime, in se nastanila v slabšem 
hotelu, ker je bil boljši zaprt zaradi menjave lastnika. Ker jima nastanitev ni bila 
všeč, sta se v Mostarju zadržala le eno noč.100

Svoje potovanje sta iz Mostarja nadaljevala s kočijo preko Gubavice vse do 
Metkoviča v Dalmaciji. V Metkoviču sta se vkrcala na majhen parnik, s kate-
rim sta po Neretvi odplula do morja in naprej do Splita. Med vožnjo sta se s 
kapitanom pogovarjala o jugoslovanski politiki. Za kapitana je bila ustanovitev 
južnoslovanske kraljevine le še vprašanje naslednje vojne. Pomagali naj bi jim 
Poljaki in Čehi. Novo srbsko kraljestvo naj bi vodila Črna gora. Povedal jima je, 
da se zgledujejo po Italiji. V Splitu sta se nastanila v hotelu De Ville. Šla sta na 
krajši izlet v Trogir in se vrnila v Split, kjer ju je gimnazijski in muzejski direk-
tor ter konzervator monsinjor Franjo Bulić vodil po treh muzejih in ju odpeljal 
na ogled izkopavanj v Solin, kjer so jima domačini ponujali rimske artefakte in 
kovance, nekaj od teh reči sta tudi kupila. V Splitu sta si tudi ogledala katedralo 
v središču Dioklecijanove palače.101

Iz Splita sta se 31. 5. z vlakom odpravila v Šibenik. Tam sta si ogledala mesto 
in zvečer odšla v gledališče, ki je bilo takrat večje kot mariborsko. Z majhnim 
poštnim parnikom sta si ogledala tudi slapove Krke. Iz Šibenika sta odpotovala z 
Lloydovim parnikom do Zadra, kjer pa sta zaradi slabih prometnih zvez morala 
dva dni čakati na naslednjo ladjo. Alfons je zapisal, da se mu je zdelo, kot da je 
odrezan od sveta. Po njegovem so bili za tako slabe prometne povezave v Dal-
maciji krivi Madžari, ki so preprečevali vsakršno železniško povezavo do Reke 
ali preko Bosne. Po dveh dneh sta odplula z Lloydovim parnikom naprej proti 
Reki, ustavili so se še na Lošinju, ki sta si ga tudi ogledala. Seveda sta morala 

 100 A. Zabeo, 1891: 24. 5. 1891, 26. 5. 1891, 27. 5. 1891, 28. 5. 1891, PAM, Gospoščina Fala, a. 
š. 172.

 101 A. Zabeo, 1891: 28. 5. 1891, 29. 5. 1891, 30. 5. 1891, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.
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povsod, kjer so pristali oz. kjer sta onadva izstopila, opraviti carinski pregled. V 
Reki sta se nastanila v hotelu Deák. Odločila sta se za ogled Opatije in se do tja 
odpravila z majhnim parnikom, kjer sta se prvič, odkar sta potovala po morju, 
odločila za kopanje, kljub trditvam domačinov, da ima morje le 18 stopinj. Po 
kosilu sta se odpravila v Lovran, od koder sta se s parnikom vrnila na Reko. Od 
tam sta se 6. junija odpravila z vlakom v Zagreb, se tam zadržala dva dni in se 
nato vrnila na Falo.102

Ruše–fala

Gospoščino Fala je, kot je bilo že omenjeno, leta 1875 kupil Alfonsov oče Gio-
vanni Zabeo. Gospoščina je bila po obsegu v celotni Dravski dolini največja in 
zaokrožena posest. Skozi zgodovino se je njena velikost le malo spreminjala. Ob 
nakupu Giovannija Zabea je bilo posestvo veliko 4642 ha. Pozneje se je posestvo 
še malo povečalo in leta 1883 je doseglo 4733 ha, potem so se začela zemljišča 
prodajati in leta 1916 je posestvo merilo 4364 ha. Falska gospoščina je bila ves 
čas svojega obstoja zelo pomembna tudi za razvoj gospodarstva v Dravski dolini. 
Vplivala je na razvoj steklarstva, fužinarstva, kovinske in lesnopredelovalne in-
dustrije. Grof Giovanni in za njim Alfons sta s svojimi gozdnimi delavci vodila 
smotrno gozdno gospodarstvo, to pomeni, da se niso več izvajali goloseki, ampak 
načrtna sečnja, na posekah in golosekih pa se je pričelo sistematsko pogozdo-
vanje. Že njun predhodnik grof Kettenburg je poskušal gospodarsko izkoristiti 
šotišča in močvirja na vrhu Pohorja, vendar brez uspeha. Alfons je poskusil 
izkoristiti šotišča na takšen način, da bi tam kopali šoto za kurivo, vendar je po 
izračunu stroškov za prevoz ugotovil, da bi bilo predrago. Za prevoz 1000 m3 
šote bi bilo potrebnih 250 vprežnih voženj. Zato je tudi on opustil misel o izrabi 
pohorskih močvirnatih predelov.103

Veliko atrakcijo je na Štajerskem leta 1880 povzročil visoki vatikanski obisk 
kardinala Ludvika Jakobinija, ki je bil poslanec papeža Leona XII., na falskem 
gradu. V času njegovega obiska je bila na gradu izobešena tudi papeška zastava. 
Kardinal je obiskal tudi cerkev v Puščavi in pri ljudeh vzbudil prijeten občutek. 
Časnik Slovenski gospodar je ob tej priložnosti zapisal, da je bil prihod papeškega 
poslanca kot gosta pod vznožje Pohorja zelo redka čast.104

Prvi zapisi o življenju Alfonsa Zabea na falskem dvorcu se pričnejo šele leta 
1893, ko je začel pisati dnevnik. Na Fali je preživel večino poletnih dni. Hodil 

 102 A. Zabeo, 1891: 31. 5. 1891, 1 6. 1891, 2. 6. 1891, 3. 6. 1891, 4. 6. 1891, 5. 6. 1891, 6. 6. 
1891, 8. 6. 1891, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 172.

 103 Mavricij Zgonik, Delež falske graščinske posesti pri razvoju gospodarstva in preoblikovanje 
pokrajine na Lovrenškem in Ruškem Pohorju v 19. stoletju, ČZN, nova vrsta 9, 1972, str. 
75–99.

 104 Das Vaterland, 2. 9. 1880, let. XXI, št. 243, Str. 5; Grazer Volksblatt, 1. 9. 1880, let. 13, št. 
200, str. 4, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 153; Slovenski gospodar, 2. 9. 1880, let. 14, št. 36, 
str. 284.
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je na lov na Pohorje, se sprehajal po okolici, pomagal in nadzoroval dela okoli 
graščine, nadzoroval je potek gradnje ceste čez falsko pečino. Kadar so bili dnevi 
dovolj topli, se je kopal v reki Dravi, takrat je v dnevniku zabeležil tudi tem-
peraturo vode. Poleg tega pa je čez poletje prihajalo na Falo veliko povabljenih, 
npr. grof Marius Attems, družina Sulkowski, Ferrari, Tenchert, Windischgraetz, 
Zwickel, baron Pach, baron Goedel in drugi. V Ruše je hodil gledat delo v to-
varni vžigalic, tovarni mila in steklarni.

Kadar se je družina zadrževala na Fali, so vsako nedeljo, razen ob posebnih 
priložnostih, hodili k njim župniki iz Ruš, Selnice, Lovrenca ali Puščave in brali 
mašo v grajski kapeli.

Kadar so božič in novo leto preživljali na dvorcu, so pred novim letom na 
grad prihajali razni tamburaši in drugi glasbeniki. Za zdravje družine med biva-
njem na Fali je do svoje smrti 1911 skrbel dr. Gašper Gorišek,105 ki je bil splošni 
zdravnik za Ruše in daljno okolico, med drugim je bil tudi hišni zdravnik grofa 
Nugenta na Pohorskem dvoru.106

Slika 16: Cigani na falskem gradu107

 105 Dr. Gašper Gorišek (1849–1911), zdravnik: Po rodu Celjan iz obrtniške družine, medicinski 
študij je opravil v Gradcu. Leta 1880 se je naselil v Rušah z ženo Emo, rojeno Peteln, in 
začel delati kot lokalni zdravnik. Organiziral in vodil je službo bolniške blagajne za delavce 
ruške industrije. Slovel je kot dober porodničar. Nekaj let je bil tudi ruški župan, sodeloval 
je v političnem, gospodarskem, zlasti pa v kulturnem življenju. V Rušah je oživil društveno 
življenje v okviru Bralnega društva. Bil je velik ljubitelj cvetja in je doma na svojem vrtu 
gojil vrtnice, katerih cepiče je dobival tudi od vrtnarjev na falskem dvorcu. V: Josip Teržan, 
Ruška kronika, Maribor 1985, str. 684–686.

 106 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; 1893–94, 1905, 1907, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.
 107 Cigani pred gradom Fala 30. 8. 1894, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 214.
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Alfons Zabeo je tudi naročil pregled geološke sestave tistega dela Pohorja, 
ki je spadal pod gospoščino Fala. V Fondu se nahajajo tudi seznam pohorskih 
mineralov in nahajališč. Delno mu je geološko sestavo v svojem pismu z dne 2. 
7. 1893 opisal Franz Horak, ki je navedel, da je po večini našel granit in gnajs 
oz. njuno mešanico.108

V Rušah je dal v začetku leta 1892 zapreti tovarno stekla109 in na poti na 
Dunaj mu je postalo žal, da ni delavcem nič plačal. Delavci so njega in njego-
vega očeta prosili, če lahko ostanejo v svojih stanovanjih še nekaj časa, dokler si 
ne bodo našli drugega dela. Še isto leto je prodal steklarno industrialcu Vinku 
Vošnjaku (Vincenc Woschnagg), ki je objekt spremenil v tovarno CO2.110

Aprila 1894 mu je umrla mati. Po nekajdnevnem žalovanju in molitvah je 
bila njena krsta z vlakom prepeljana v Padovo, kjer je bila pokopana v grobnico 
družine Zabeo. S falskega gradu do železniške postaje je njeno krsto spremilo 
veliko število ljudi. Alfons je spremljal krsto v Italijo. Po pogrebu se je vrnil na 
Falo. V jeseni istega leta je bil njegovemu očetu in družini priznan in potrjen 
grofovski naslov, prav tako pa se je ta naslov prenesel tudi na njegove potomce; 
vpisani so bili tudi v zlato knjigo italijanskih plemičev. Alfons je 26. maja 1895 
od veteranskega društva prejel častno diplomo.111

Ko sta se v jeseni 1896 mladoporočenca po poroki v Italiji vrnila na Falo, ju 
je tam čakalo veliko slavje. Dogajanje je Marburger Zeitung opisal tako: »Krajani 
falske gospoščine so grofu in njegovi ženi priredili prisrčen sprejem. Slavja ni 
pokvarilo niti zelo slabo vreme. Celotna cesta od železniške postaje na Fali do 
gradu je bila podobna gozdu zastav, opletenih z venci, narejenimi iz smrečja in 
dišečimi po smoli; pred vhodom v grad so bila postavljena velika slavnostna vrata 
v podobi starih graščinskih vrat, s katerih so visele zastave v grofovskih barvah. 
Na dvorišču so ga pričakali gasilci iz Ruš, gozdni uradniki in delavci ter odbor 
1. mariborskega društva vojnih veteranov, katerega častni član je bil Alfons, in 
gospodična Marija Kedogg je predala čestitke v imenu društva, ter dala grofici 
Eleliji šopek rož. Večerja je potekala v krogu družine v gradu, za druge pa je 
bilo poskrbljeno v gradu pripadajoči gostilni. Nagovore je začel tovarnar M. 

 108 Pismo Franza Horaka Alfonsu Zabeo, 2. 7. 1893; seznam pohorskih mineralov – izvleček iz 
leksikona mineralov, 2. 9. 1888, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 219.

 109 Steklarna Novi Benediktov dol je obratovala od leta 1834 do 1892. Zgradil jo je znani 
steklarski podjetnik Benedikt Vivat. Po smrti Benedikta in njegovega sina Edvarda Vivata 
1872 je steklarno kupil grof Kettenburg, vendar jo je že leta 1875 s falsko graščino vred 
prodal grofu Giovanniju Zabeu. Ta je leta 1880 uvedel plinsko peč z regeneratorjem, zaradi 
česar je steklarna dobila visok dimnik. Leta 1892 jo je prodal. Bila je spremenjena v tovarno 
ogljikovega dvokisa. Po prvi svetovni vojni je prenehala z obratovanjem. Poslopja so razpadla 
in od nekdanjega kompleksa je danes ohranjenih le še nekaj stavb. V: Josip Teržan, Ruška 
kronika, Maribor 1985, str. 88–89.

 110 A. Zabeo, 1892: PAM, Gospoščina Fala, a. e. 172; Josip Teržan, Ruška kronika, Maribor 
1985, str. 88–89.

 111 Südsteirische Post, 25. 4. 1894, let. XIV, št. 33, str. 4–5; Repertorij št. 855 in register št. 855 in 
prepis ministerialnega dekreta z dne 30. 8. 1894, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 153; Dnevniki 
A. Zabea 1893–1910; 1895, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198. 
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Woschnagg iz Ruš, nato je centralni direktor F. Machata nazdravil gospodarju 
hiše Johannu Zabeu, Wilhelmu Wernerju in gozdarskemu osebju. Ob devetih 
zvečer so v čast mlademu paru pripravili sprevod z baklami, ki je vodil na dvo-
rišče gradu, kjer je gozdarski mojster Werner nagovoril mladi par, potem pa so 
plesali in peli dolgo v noč.«112

Slika 17: Grajsko dvorišče – severovzhodna stran113

Po smrti Giovannija Zabea sta Alfons in njegova žena več časa preživela na 
Fali. Vendar pa je Elelija kmalu prišla, ker je bila noseča, v spor z nekaterimi 
uslužbenci, ki so delali v graščini, kar je imelo za posledico odpuščanje osebja. 
Tako je svoje dolgoletno delo za družino končala tudi gospa Cecilija, ki je skrbela 
za odraščajoče otroke in za grofico. Konec novembra sta se grof in žena vrnila 
v Padovo.114

Prva hčerka, Marija Karolina, se jima je rodila 2. aprila 1899. Na Falo sta 
jo pripeljala že konec maja, kjer so ostali celo poletje. Druga hčerka, Marija 
Antonija, se je rodila 28. 5. 1900. Konec novembra istega leta je Alfonsova žena 
imela splav, naslednje leto, 16. 12. 1901, mu je v Padovi rodila sina Giovannija 
Prosdocima. Kar nekaj problemov je imela z dojiljami za svojega sina, ena je bila 
bolna, druga je imela domotožje, tretja je imela premalo mleka. Sledile so hčerke, 
in sicer 1. 9. 1903 Pia, 11. 4. 1905 Marija Ana, 2. 11. 1908 Franceska in 1. 1. 
1911 zadnja, šesta hči Beatrice.115

 112 Marburger Zeitung, 4. 10. 1896, št. 80, stran 5.
 113 Na dvorišču pred gradom Fala – Zabeo, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 214. 
 114 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1898, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.
 115 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1905, 1908, 1911, PAM, 

Gospoščina Fala, a. š. 198.
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Konec oktobra 1904 je bila na Fali dokončana prenova grajske gostilne, v 
kateri je Zabeo priredil zabavo ob zaključku trgatve. Zapisal je, da se je zaba-
ve udeležilo okoli 150 gostov. Takšno zabavo je v prihodnjih letih priredil še 
nekajkrat. Avgusta 1906 je gospodu Francu Leskovcu na Fali prodal posestvo 
Radlbach, veliko 847 oralov, in sicer preko njegovih dveh posrednikov H. Jaška 
in dr. Šušteršiča za 270.000 kron. Decembra istega leta je dokupil k svoji posesti 
kaščo Napotnik-Trubnik in s Kormanom potrdil zamenjavo zemljišč.116

Slika 18: Družina Zabeo (od leve proti desni): hči Karolina, sin Giovanni, oče Alfons 
Zabeo, hči Maria Ana, hči Francesca, hči Pia, mati Elelija, hči Antonija, hči Beatrice117

Alfonsovi najstarejši hčerki Karolina in Antonija sta se šolali v Rušah. V 
letu 1907 sta imeli svoj prvi celoletni šolski preizkus, ki sta ga dobro opravili 
v Puščavi pri nadučitelju Lasbacherju.118 Leta 1908 je z izobraževanjem pričel 
tudi sin Giovanni, Alfons mu je najel privatnega učitelja Leskovška. Leta 1909 je 
Alfons v Mariboru obiskal glasbenega direktorja Alfreda Kleitmanna, s katerim 

 116 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1904, 1906, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198.
 117 Družina Zabeo, 15. 9. 1920, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 233. 
 118 Jožef Lasbacher (1858–1929), učitelj: leta 1880 je iz Črešnjevca pri Slovenski Bistrici prišel v 

Ruše, kjer je bil sprejet na razpis za delovno mesto ruškega nadučitelja. Sprva je bil le začasni 
vodja šole in šele v aprilu 1891 so Lasbacherja imenovali za stalnega nadučitelja. To delo je 
opravljal do upokojitve leta 1924. Nekaj časa je bil tudi župan Ruš. V: Josip Teržan, Ruška 
kronika, Maribor 1985, str. 491, 540.
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se je dogovoril za učne ure glasbe za hčerko Karolino, ki ga je nato obiskovala v 
Mariboru dvakrat tedensko. V preddverju gradu je dal Alfons postaviti manjši 
gledališki oder, na katerem so njegovi otroci prirejali gledališke igre zanj in za 
njegove goste. V avgustu se je na Lobnici zrušil balon, pozneje pa je Alfonsa na 
gradu obiskal baron Charles Torresani z motornim kolesom. V letu 1910 se je pri 
grofu na Fali mudil tudi gospod Roussy, generalni direktor družbe Nestlé.119

V juliju leta 1910 se je Alfons odpravil obiskat svojega brata v Zagreb. V bliž-
nji Brestanici si je ogledal tovarno čokolade, ogledal pa si je tudi mesto Samobor. 
Poleti 1913 je prvič videl letalo, ki je preletelo njegov dvorec. Zapisal je, da sta ga 
pilotirala polkovnik Mandl in von Florhaim. V jeseni ga je zopet obiskal nemški 
pisatelj Arthur Achleitner.120

Med zapiski na koncu dnevnika je bilo leta 1908 popisano stanje posestva fal-
ske gospoščine na dan 25. 8. 1908. Gospoščina Fala je tako obsegala 7574 oralov 
in 209 kvadratnih klafter121 posesti, kar je bilo malo manj kot 4359 hektarjev. 
Od tega je bilo 7195 oralov 743 m2 gozdov, 131 oralov 1509 m2 travnikov, 102 
orala 1499 m2 slabih pašnikov, 96 oralov 187 m2 polj, 27 oralov 1020 m2 vrtov, 
12 oralov 84 m2 vinogradov, 7 oralov 1567 m2 neproduktivne površine. V davč-
nem katastru za leto 1908 pa je bila zapisana velikost gospoščine 4403 hektarjev. 
Do največje razlike je prihajalo pri gozdnih površinah, ki jih je po grofovem 
zapisu bilo 4141 hektarjev, po izpisu iz davčnega katastra pa 4186 hektarjev.122

Leta 1913 je štajerska električna družba pričela z gradnjo hidroelektrarne na 
reki Dravi pri Fali, ki naj bi z energijo oskrbovala predvsem gornještajersko in-
dustrijo. Alfons je večkrat odhajal na gradbišče, kjer se je pogovarjal z vodilnimi 
inženirji. Dela na elektrarni so se prekinila z začetkom 1. svetovne vojne. Ob 
atentatu 28. junija 1914 na Franca Ferdinanda v Sarajevu grof Zabeo ni napisal 
nobenega komentarja, le F. F. in zraven križec. Šele pozneje, ko se je začelo vse 
večje razburjanje zaradi vojne, je na kratko opisoval dogajanje. Tako je napisal, 
da je postajalo prebivalstvo vse bolj razburjeno šele po 25. juliju. V Mariboru 
se je 27. julija pričela mobilizacija. Sam se je pri vhodu v železniški tunel začel 
pogajati s pehoto in dvema oficirjema črne vojske. O čem so tekla pogajanja, 
ni zapisal, vendar so morala biti uspešna, saj ni prišlo do kakšnih spopadov. V 
naslednjih dneh so se mimo gradu premikale vojaške enote. Do 5. avgusta je še 
bilo možno potovati, pošta pa ni več sprejemala in odpošiljala paketnih pošiljk. 
Na ta dan so vozili še zadnji civilni vlaki. Od naslednjega dne so vozili le še 
vojaški, ki so peljali vojake na fronto. Gradnja na elektrarni je bila ustavljena in 
delavci odpuščeni, najbolj je to prizadelo italijanske delavce, ki so bili obupani, 
saj so ostali brez dela in se zaradi vojne niso mogli vrniti domov. Čez nekaj dni 

 119 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, PAM, Gospoščina Fala, 
a. š. 198.

 120 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1910, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198; Dnevniki A. 
Zabea 1911–1927; 1911, 1913, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 200.

 121 1 oral = 1600 kvadratnih klafter = 0,57554642 hektarjev; 1 kvadratna klaftra = 
3,5967625 m2; 1 klaftra/seženj = 1,896 m; 1 ha = 10000 m2.

 122 Dnevniki A. Zabea 1893–1910; leto 1908, str. 88, 1909, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 198. 
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je prišel na grad orožniški stražmojster iz Selnice in zaslišal vso družino. Iz Ruš 
so v avgustu vpoklicali 17 ljudi, vpoklicani pa so bili tudi moški z Remšnika in 
iz Brezna. Kljub premikom vojaških enot, vojnem stanju in vpoklicu je življenje 
na Fali in v Rušah potekalo dokaj normalno. Alfons je s svojimi otroki hodil 
na sprehode in nabiral sadje. Tistega leta je 20. avgusta v Rimu umrl papež Pij 
X, Alfons bi moral oditi v Rim, vendar zaradi vojne tega ni mogel storiti. Ker 
je bilo potovanje z vlakom onemogočeno, so bili pač vezani na okoliške kraje, v 
Maribor je tako prvič šel šele v začetku septembra.123

V začetku junija 1918 se je z otroki vrnil na Falo, že 8. junija je mimo nji-
hovega gradu prišla skupina učencev z učitelji iz Limbuša, ki so bili na izletu. 
Alfonsova hčerka Antonija je stekla za skupino in jih povabila v grad, kjer so 
otroke pogostili z moštom in kruhom, učitelje pa z vinom. V sredini avgusta je 
Alfons odpeljal Giovannija, Karolino in Antonijo v Zagreb na obisk k svojemu 
bratu Camillu. Ogledali so si tudi Maksimir, razstavo Radiša ter katedralo. 
Alfons jih je odpeljal tudi na krajši izlet, in sicer na ogled mesta Samobor. V 
dnevnik je 4. septembra zapisal, da je bila menjava kron za jugoslovanske krone 
v razmerju 1000 proti 700.124

Na falskem gradu so 1. septembra 1918 pripravili mašo na prostem in tako 
posvetili slovensko zastavo. V dnevniku na strani 71 je narisal slovensko, jugo-
slovansko, hrvaško in srbsko zastavo. V novembru je bilo v okolici Ruš precej 
nemirno, prihajalo je do spopadov in streljanja, vendar je bilo kmalu sklenjeno 
premirje. V Rušah je bila 2. 11. odstranjena avstrijska tabla. Alfonsa so poslali 
k ekipi italijanskih vojakov, ki so se umaknili na varno, da jim je sporočil, da 
je bilo sklenjeno premirje. V drugi polovici meseca so bili z ruškega območja 
odpeljani vojaški ubežniki. V okolici Ruš so se potikali tudi madžarski vojaki, 
s katerimi so ljudje kupčevali in barantali. Rušani so 17. novembra praznovali 
dan republike. Konec meseca je prišlo do velike stavke železničarjev in ustavljen 
je bil ves železniški promet, ki je normalno stekel šele čez nekaj dni. Ko se je sin 
Giovanni vrnil iz Kalksburga, se je pri lokalnem župniku začel učiti slovenskega 
jezika.125

Zaplemba lesa med vojno

V 1. členu odloka 304 z dne 7. 10. 1915, Reichsgesetzblatt 14. 10. 1915, je 
zapisano, da se bodo vsa podjetja ali obrti, ki so upravljana iz sovražne države ali 
prebivalca le-te in katerih prihodki gredo v to državo, nadzirala. Z ministrskim 
odlokom št. 55 je bilo 23. februarja 1916 določeno, da se gospoščini Fala, ker 
je pod italijanskim lastništvom, določi za upravnika del dvorni svetnik Robert 

 123 Josip Teržan, Ruška kronika, Maribor 1985, str. 274; Dnevniki A. Zabea 1911–1927; leto 
1914, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 200.

 124 Dnevniki A. Zabea 1911–1927; 1918, 1919, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 200.
 125 Dnevniki A. Zabea 1911–1927; leto 1918, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 200.



Aleksander Veronik, Grof Alfons Zabeo 85

Kier. V pismu obrambnemu ministrstvu je Alfons navajal, da se zasega razteza 
na področju 1700 hektarjev, kar je bila skoraj polovica vsega njegovega gozdnega 
gospostva. Alfons je poskušal prepričati upravitelja Štajerske, da njegovega po-
sestva ne bi prišel nadzorovat gospod Robert Kier. Njegovo posestvo namreč ni 
predstavljalo nevarnosti državi, ker je redno plačeval davke, poleg tega pa je on 
tukaj tako rekoč asimiliran, rojen na Dunaju, njegova mati je bila avstrijskega 
rodu, šolal se je tukaj, njegovi otroci so se rodili tukaj, Italijani so imeli njega 
in njegovega očeta za avstrofila in podobne reči. Namesto Kiera je predlagal 
za nadzornika svojega dolgoletnega delavca in prijatelja, gozdarskega mojstra 
Wernerja. Na to mu je upravitelj odgovoril, da ne more ničesar storiti, da pri 
tem odloku ni izjem.126

V začetku leta 1919 dr. Orosel v pismu Alfonsu Zabeu pisal, da bo v kratkem 
izšel odlok za razlastitev lastnikov, ki imajo nad 300 ha posesti. Zato mu je pre-
dlagal, da naj svoje posestvo razdeli med svoje otroke, bližnje sorodnike, kot so 
to že storili vsi večji posestniki. On tega ni storil in posestvo grofa Zabea je bilo 
z odredbo z dne 15. novembra 1919 pritegnjeno v agrarno reformo in se je dalo z 
vsemi premičninami in nepremičninami ter pritiklinami od 27. septembra 1919 
pod nadzor. To pa se je zgodilo, ker so sumili, da bi se lahko dohodki pošiljali 
v celoti ali deloma v tujino, da bi se lastnik izmaknil obdavčenju ali si v škodo 
države odsvojil posestvo oz. dele posestva ali jih obremenil. Določen je bil nad-
zornik ing. Janko Urbas, višji gozdarski komisar v Mariboru. Določeno je bilo, 
da se v zemljiški knjigi pripiše prepoved odsvojitve in obremenitve.127

Med vojno je bilo Zabeu zaplenjeno: leta 1916 3331 m3, leta 1917 in 1918 
pa 5840 m3 hlodov, poleg tega pa še 945 m3 lesa za kurivo. Od tega mu je bilo 
le za leto 1916 plačana odškodnina 13 kron za m3, proti čemur se je pritožil. V 
pismu iz leta 1917 je Alfons navajal, da se mu godi krivica, ker so mu odvzeli 
najbolj kakovosten les in je dobil za odškodnino le 13 kron za kubični meter, za 
kar je napisal »odškodninski zneski, ki so danes, ob tem spreminjanju denarnih 
razmer in davkov, že kar iluzorični«,128 saj bi za ta svoj les moral dobiti 38–40 
kron, kot so to dobili drugi lastniki v soseščini. Za leti 1917 in 1918 pa ni dobil 
nobenega nadomestila. Ob nastanku SHS je bil ta les na žagi pri Lovrencu in 
je bil zasežen s strani državnega zbora. Alfons Zabeo je zahteval za leti 1917 in 
1918 odškodnino v višini 296.725 kron ali pa naj mu vrnejo četrtino že rezanega 
lesa, torej 1460 m3 rezanega lesa. Poleg tega pa je zahteval še dodatno plačilo za 
les, ki mu je bil zaplenjen 1916, in sicer 10 kron za m3, torej 33.316 kron. Nakar 
je vodja krajevnega urada dr. Lajnšič podal predlog, da se za vse skupaj izplača 
v denarju 200.000 kron in da se bo to izplačilo izvršilo v naslednjih štirinajstih 
dneh. Ta predlog je Alfons sprejel, vendar do plačila ni prišlo, ker naj bi bili v 

 126 Reichsgesetzblatt 14. 10. 1915; kopija pisma A. Zabea obrambnemu ministrstvu, 8. 6. 1916; 
kopija pisma A. Zabea upravitelju Štajerske, 15. 8. 1916; pismo upravitelja Štajerske A. Za-
beu, 18. 8. 1919, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 167.

 127 Pismo dr. Orosla A. Zabeu, 11. 2. 1919; Odredba 15. 11. 1919 v Ljubljani, PAM, Gospoščina 
Fala, a. š. 167.

 128 Pismo A. Zabea 1917, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 167.
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Ljubljani razglasili oblast v Mariboru za nesposobno. Zato je zopet postavil pr-
votno zahtevo z zneskom 330.035 kron. Krajevna komisija je 4. novembra 1920 
vse skupaj rešila in določeno je bilo, da se mu izplača 330.035 kron in 5 % obresti 
od 9. januarja 1919 naprej do izplačila. Izplačano mu ni bilo še dve leti zatem. 
Potem je zadevo reševalo sodišče in nazadnje je prišlo leta 1926 med Avstrijo in 
Italijo do kompromisa in Zabeu je bilo izplačanih 100.000 lir odškodnine.129

Poleti 1922 sta na Falo za nekaj časa prišla tudi sestra Pia z družino in brat 
Camillo. Alfons je razmišljal tudi o napeljavi elektrike na grad in se pričel o tem 
tudi pogovarjati. Ta investicija bi ga stala 365.500 kron oz. 91.375 dinarjev. V 
sredini avgusta je umrl njegov dolgoletni delavec Joszi Gieber, ki je na gradu 
delal s presledki od leta 1881. Dnevniku je bil priložen račun za stroške pogre-
ba, razvidno je, da je stroške pogreba (2720 kron oz. 680 dinarjev) kril Alfons. 
Stroški so zajemali krsto, sveče, plačilo župniku, pogrebniku, nosačem. Poletje 
so preživeli na Fali, kjer se je Alfonsov sin Giovanni udeležil sokolske prireditve 
v Rušah. Alfons je v septembru poskušal nabaviti v Mariboru apno, ki ga ni 
bilo mogoče dobiti, ker ni prispelo v Maribor zaradi stavke v Zagorju. V jeseni 
1924 je v Costabissari umrl svak, mož njegove sestre Aleduse de Buzzacarini, 
vendar se Alfons in družina niso odpravili na pogreb, saj bi urejanje dokumen-
tacije trajalo preveč časa. V začetku decembra je grofa na gradu obiskala agrarna 
komisija, ki jo je v naslednjih dneh vodil po posestvu, komisija pa je pregledala 
tudi delo gozdnega urada v Rušah. Kmalu po opravljenih obiskih komisije je 
moral Alfons nujno odpotovati v Kleinmünchen, kjer je umrl Honegger, njegov 
direktor v tovarni. Po pogrebu je na mesto direktorja imenoval njegovega sina 
H. Honeggerja, s katerim sta odšla na sodišče, kjer sta uredila dokumentacijo in 
Alfons je podpisal potrebno pooblastilo, da je lahko Honegger delal v njegovem 
imenu. Kadar so bili na Fali, so jih obiskovali mnogi prijatelji in po večini so se 
vsi pripeljali z avtomobili. Tako so k njemu prihajali grof Thurn, Stieger, Pachta 
in drugi, s katerimi so se potem njegovi otroci vozili na izlete po okolici, pa tudi 
v Celje in Velenje. Drugače pa so se njegovi otroci odpravljali na krajše izlete tudi 
s kolesi in čeprav je bil že v šestdesetih letih, se je Alfons še usedel na kolo. Ko 
je v začetku leta 1925 na Dunaju umrla žena njegovega generalnega direktorja 
Machate, je poslal sožalje in opravičilo, ker se ni mogel udeležiti žalne slovesnosti 
zaradi bolezni in birokracije, poslal pa je gospoda Kicka.130

Poletje 1926 je bilo na falskem gradu zelo živahno, saj so grofa obiskali šte-
vilni prijatelji. Grof Marius Attems, baron Gödel, grof Otto in grofica Thurn z 
otrokoma Ottom in Marijo, grof Hubert in grofica Herberstein, Lili Herberstein 
grof Orsič, nečak grofice Herberstein, baron Jožko Adamovič iz Velenja, Her-
man in Otto Zupanc. Ta družba je redno zahajala na Falo, hodila z njegovimi 
hčerami na izlete, jih vabila k sebi … Najdlje se je na gradu zadržal grof Marius 

 129 Pismo in priloga dr. Orosla A. Zabeu, 10. 4. 1920, Pismo A. Zabea 1917, Pismo 14. 3. 1919, 
PAM, Gospoščina Fala, a. š. 167.

 130 Dnevniki A. Zabea 1911–1927; leta 1923, 1923, 1924, 1925, 1926, PAM, Gospoščina Fala, 
a. š. 200.
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Attems. Tega leta je na Falo pričel zahajati tudi konjeniški stotnik Pavel Glanč-
nik, sin advokata Glančnika iz Maribora, ki je imel svoje posestvo na Prager-
skem. Pavel je 1. decembra 1926 zaprosil grofa Alfonsa Zabea za roko njegove 
hčerke Karoline. Grof je privolil in še isti večer so priredili veliko zaročno večerjo 
s šampanjcem. V drugi polovici februarja so praznovali na gradu fantovščino in 
dekliščino, povabljenih je bilo 44 gostov. Povabljeni so bili Herbersteini, Attemsi 
– Marius Attems je bil priča, prav tako je bil priča tudi Franz Tscheligi, Sulkow-
ski, Pahta, Salm, Thurn, Kari Hardtl, Alfonsova sestra Pia in drugi. Poroka je 
bila 22. februarja in mladoporočenca sta se takoj po poroki odpravila na poročno 
potovanje.131

Konec leta 1927 je dobil grof Zabeo pismo od Odseka za varstvo prirode/Mu-
zejskega društva za Slovenijo, v katerem so mu predstavili načrt, po katerem bi 
iz močvirja na Klopnem vrhu uredili zaščiteno območje, saj so se tam nahajale 
določene rastline, ki jih je bilo drugje težko najti, npr. rododendrum v. a. Od 
grofa so poskušali izvedeti, ali bi jim bil pripravljen odstopiti to ozemlje od svo-
jega posestva, da bi na njem postavili nacionalni park, kot je to bilo narejeno na 
območju sedmih Triglavskih jezer. Grof je bil pripravljen razglasiti močvirje za 
zaščiteno območje. Predlagal je, da bi odseku dal to področje v najem za 50 let 
za majhno vsoto denarja na leto132 in se obvezal, da v tem času ne bo na noben 
način posegal v prostor in bo skrbel za ohranitev flore in favne.133

Z letom 1927 se dnevniki končajo. Po tem letu ni več nobenih podatkov o 
grofovem življenju na Fali in moje predvidevanje je, da je gospoščino Fala dal 
v oskrbništvo hčeri Karolini in zetu Pavlu Glančniku, sam pa se je umaknil v 
Padovo, kjer je 28. 8. 1932 umrl. Časopis Slovenec je ob njegovi smrti zapisal: »Iz 
Padove je prispela vest, da je ugrabila smrt preteklo nedeljo grofa Alfonza Zabea. 
Pokojnik je bil znana osebnost tudi v naši domovini kot lastnik falske graščine 
in obsežnega pohorskega veleposestva. Imel je še veliko posestev in industrijskih 
podjetij v Italiji in na Bavarskem. Na svojem pohorskem veleposestvu si je uredil 
vzorno gozdno gospodarstvo in letovišče ter prebil tukaj vsako poletje. Med na-
šim prebivalstvom je bil zelo priljubljen zaradi svoje ljubeznivosti in velike srčne 
dobrote, katero je posebno izkazal revežem. Odlikovala ga je globoka pobožnost. 
Bil je eden od onih italijanskih aristokratov, ki so ostali neomajno na braniku 
katoliškega prepričanja … /…/ … Prebivalstvo našega Pohorja ga bo ohranilo v 
najlepšem spominu.« Marburger Zeitung pa k temu v svojem članku dodaja še: 
»… veliko je število tistih, ki so ga spoštovali, še večje je število tistih, katerim 

 131 Dnevniki A. Zabea 1911–1927; leto 1926, 1927, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 200.
 132 Pacht schillingbetrag: tako bo vse urejeno po zakonu in lahko ima davčna komisija podlago 

za izmero davka. Brez tega bi se ta pogodba smatrala kot neveljaven posel, od katerega bi 
morali plačati velike davke. Ali je do dejanske pogodbe prišlo mi ni znano, saj nisem našel 
kakšnega dokumenta v zvezi s tem. 

 133 Pismo Muzejskega društva za Slovenijo Alfonzu Zabeu, 14. 12. 1927 in 14. 5. 1928, PAM, 
Gospoščina Fala, a. š. 171.
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je za časa življenja naklonil svojo dobroto. Skoraj legendarna srčna dobrota tega 
moža mu je prinesla vzdevek oče revnih.«134

V svoji oporoki z dne 26. 8. 1932, napisani v Padovi, sta posestvo na Fali de-
dovali njegovi hčerki Karolina in Frančiška. Vsaka je dobila polovico premoženja 
v vrednosti 2,5 milijonov dinarjev. Slednja je svoj del 1936 prodala sestri Karo-
lini in njenemu možu Pavlu Glančniku za 1,350.000 dinarjev. Ostala posestva v 
Italiji in na Bavarskem in na Dunaju je razdelil med druge otroke.135

Agrarna reforma

Z nastankom jugoslovanske države in s sprejetjem vidovdanske ustave je 
prišlo tudi do sprejetja zakona o agrarni reformi. Zakon o agrarni reformi je 
bil odsev družbenopolitičnih razmer v takratni državi. Vlada ga je najavljala 
z velikimi obeti in pričakovanji, vendar se je njegovo izvajanje zavleklo še celo 
desetletje. Agrarna reforma ni preveč prizadela veleposestnikov, saj so se ti re-
formi s spretnim izigravanjem in zavlačevanjem uspešno upirali. Tako je tudi 
falska graščinska uprava uspešno krmarila med ugovori, pritožbami in uporom 
nekaterih občinskih in agrarnih interesentov in uspela obdržati svojo veleposest 
skoraj nedotaknjeno. Zakon o likvidaciji agrarne reforme z dne 21. julija 1931 je 
smatral za veleposesti neagrarnih lastnikov tista posestva, ki so presegla 72,8 ha 
obdelovalne zemlje in 194,3 ha celotnega zemljišča. Toda po zakonu je obstajala 
poleg tega še možnost, da je lastnik obdržal določeno površino kot supermaksi-
mum in še 1500 ha gozdov, ob vsem tem pa je lahko zemljišča sam izbral. Na 
začetku agrarne reforme je nameravala komisija razlastiti 3198 ha grofovega po-
sestva. Po dogovarjanjih z bansko upravo v Ljubljani pa je grof dosegel, da mu je 
agrarna komisija priznala 3402 ha površine, od tega 3302 ha gozdov. Grof Zabeo 
je komisiji podal ponudbo, v kateri je bil brez zahteve po odškodnini pripravljen 
odstopiti 1000 ha gozdov in 13 ha obdelovalne zemlje. Iz zapisnika o sporazu-
mu (26. 9. 1933) je razvidno, da je agrarna komisija to ponudbo sprejela. S tem 
dokumentom je Alfons Zabeo odstopil od svojih nepremičnin s pravico odpisa 
iz dotedanjih vložkov, prenosa v novo odprte vložke in vknjižbo lastninske pra-
vice Državnemu erarju kraljevine Jugoslavije, oz. zainteresiranim občinam Sv. 
Lovrenc na Pohorju, Recenjak, Brezno ob Dravi, Bistrica pri Limbušu, Selnica 
ob Dravi, Ruše, Činžat, Rdeči breg, Limbuš, Kumen, Sv. Peter pri Mariboru in 
Ruta za agrarne cilje:

(1) gozdne površine: 1000,9391 ha,
(2) obdelovalna zemlja: 13,4333 ha.

 134 Slovenec, 1. 9. 1932, let. LX, št. 199, str. 5; Marburger Zeitung, 2. 9. 1932, let. 72, št. 234, 
str. 5.

 135 Predpogodba, 28. 4. 1934 Maribor. Kupna pogodba med Frančiško Wögerer roj. Zabeo in 
Pavlom Glančnikom, 10. 11. 1936, PAM, Gospoščina Fala, a. š. 183.
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Navedene površine je odstopil brezplačno in se odrekel zahtevku za povračilo 
vsake odškodnine, ki bi mu pripadala za razlaščeno zemljo po določilih zakona o 
likvidaciji agrarne reforme.136 Grof Zabeo je prepustil in odstopil v last navedene 
površine z vsemi pravicami, služnostmi in užitki, kot jih je imel sam dotlej po 
zemljiški knjigi in naravi. Gozdno površino je prevzela v last državna uprava 
razlaščenih veleposestniških gozdov v Dravski banovini v Ljubljani 19. 5. 1933. 
Pašniško-gozdni zadrugi Činžat in Puščava ter drugi nezadovoljni agrarni inte-
resenti so zahtevali ponovno in pravičnejšo izvedbo agrarne reforme. Svojo peti-
cijo so poslali tudi v dvorno pisarno kralja Aleksandra v Beogradu, a je bila tudi 
tam razglašena za neutemeljeno in zato ovržena. Od 4416,4800 ha je bilo 1933 
gospoščini Fala odvzetih 1014,3724 ha, ostalo pa je 3402,1076 ha površin.137

Viri

Pokrajinski arhiv Maribor, fond Gospoščina Fala, število arhivskih škatel 233.

Slovenski gospodar, leto 1880.

Marburger Zeitung, leta 1894, 1896, 1932.

Slovenec, leto 1932.
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ABsTRACT

Alfons Zabeo was a very interesting person not only was he the last count of the manor Fala 
but also a good man. He was born in the second half of the 19th Century in Wien, attended 
school in Kalksburg. After the time in the army he continued his study in Belgium where he 
graduated in summer 1887. He was a catholic but understood the concept of other religions. 
After his father Giovanni Zabeo died he took over the managment of the manor Fala. There 
were many faithfull workers that helped him to run all the managment. They enjoyed his confi-
dence and were accredited to carry out orders in his name. When he was young he traveled alot. 
After he married Elelija di Velo he calmed down and concentrated his life on his children and 
the managment of his possessions. When his older daughter Karolina married Pavel Glančnik 
he slowly retreated and let the young couple do the managment. He died in August 1932 in 
Padova, where he was put to rest in the family cript.
Alfons Zabeo was also gifted, as he wrote poems and drew pictures of places, buildings and 
people. He traveled acros Italy, part of France, Germany, Bosnia and Greece. Everywhere he 
stopped, he viewed the sights, museums and galeries.
Although he was Italian he established good contacts with the people who lived in Fala and its 
vicinity. The inhabitants of Fala and Ruše loved him, they invited him to marriages, babtisms 
and confirmations of their children.
He owned many properties. In Slovenia he had the manor Fala, in Italy he inherited properties 
after his two uncles and the property that his wife brought with the marriage. In Austria he had 
a spinning mill. He also managed to save his property in the time of the agrarian reform.
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Odmevnost mladinskega  
mirovnega gibanja  
na Ptuju leta 1936
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Ljubica Šuligoj: Odmevnost mladinskega mirovnega gibanja na Ptuju leta 1936. Časopis 
za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 4, str. 91–101 
Avtorica opisuje vključevanje ptujske mladine v mladinsko mirovno gibanje leta 1936. 
Predstavlja njene aktivnosti in širino gibanja navezuje na posledice svetovne gospodarske 
krize in na izzivanja ptujskih Nemcev.

UDC 329.78(497.4 Ptuj)''1936'' 

Ljubica Šuligoj: Echoes of the youth peace movement at Ptuj in 1936. Review for History 
and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 4, pp. 91–101
The author describes the inclusion of the Ptuj youth into the youth peace movement in 
1936. The youth activities and the bread the of the movement are linked to the conse-
quences of the global economic crisis and the defiance on the part of the Ptuj Germans.

Medtem ko so se dvajseta leta minulega stoletja v zgodovino zapisala kot leta 
vzpona fašizma in nastajajočega stalinizma, kot leta razvoja znanosti z daljno-
sežnimi posledicami za življenje navadnega človeka in je polom na Wall Streetu 
napovedal začetek velike človeške depresije in svetovne krize, je svet v nasled-
njem desetletju čutil njihove posledice in doživljal nove pretrese: nad njim je 
visela grožnja miru.

Pota zdravega gospodarstva po svetovni gospodarski krizi so bila strma in 
draga; ves svet je spremljala brezposelnost, z njo pvezani pa so bili tudi družbe-

 * Dr. Ljubica Šuligoj, docentka na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, v pokoju, Koroš-
ka c. 160, SI – 2000 Maribor
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ni nemiri. Nacistična stranka v Nemčiji je ob podpori velekapitala demagoško 
pritegovala razočarane množice in se strmo dvigovala. Politika velike krize je 
postajala v tridesetih letih politika bližajoče se vojne: Nemčija je postavljala 
zahteve po življenjskem prostoru, pa tudi Italija in Japonska nista skrivali impe-
rialističnih ambicij. Na spopad demokratičnih in levičarskih ljudskofrontnih sil 
ter profašističnih španskih nacionalistov je opozorila španska državljanska vojna 
leta 1936; popuščanje zahodnih demokracij je krepilo fašistični ekspanzioni-
zem. Velika Britanija in Francija sta namreč krizo pojmovali tudi kot spor dveh 
totalitarnih sistemov – Stalinovega komunističnega in Hitlerjevega nemškega 
nacizma, zato sta se do nemškega napada na Poljsko leta 1939 opredeljevali za 
politiko popuščanja. Vojna pa je tedaj postala že neizbežna.

V takih razmerah se je tudi slovenski narod, etnično razkosan po prvi sve-
tovni vojni, znašel v nevarnosti, še zlasti po sklenitvi nemško-italijanske pogod-
be leta 1936; za Hitlerja in Mussolinija je bilo slovensko ozemlje strateškega 
pomena. Za ogroženo slovenstvo sta bila boj proti fašizmu in prizadevanje za 
mir življenjskega pomena. Zato se je mladinsko mirovno gibanje ob pripra-
vah na mednarodni ženevski mirovni kongres leta 1936 razmahnilo med širše 
družbene sloje. To je bil odgovor na posledice svetovne gospodarske krize in na 
fašistično nevarnost, saj so se težnje po miru prepletale s socialnimi zahteva-
mi. Temu nasprotno pa so oblasti ocenjevale, da akcija za mir kot sestavni del 
ljudskofrontnega gibanja teče po navodilih Kominterne; tisk je tedaj poročal o 
nevarnosti boljševizma.1

Po smernicah VI. kongresa komunistične mladinske internationale v Mo-
skvi leta 1935 je na Slovenskem iniciativa o boju mladine za mir in proti fa-
šizmu izšla iz ljubljanskega akademskega odbora. Na prvem zborovanju za mir 
25. maja 1936, ki ga je sklicalo društvo Dom visokošolk, so izpostavili pomen 
povezovanja z društvi. Zborovalci pod vodstvom Ptujčanke Cirile Gosak so 
ustanovili mirovni iniciativni odbor (s ptujskega sta bila člana Ivan Bratko in 
Cirila Gosak), ki naj bi skrbel za mirovna predavanja po slovenskih mladinskih 
društvih. Ob pripravah na ženevski mirovni kongres so 30. junija ustanovili še 
akcijski odbor za mir, v katerega je vstopilo 12 zastopnikov študentskih društev. 
Iniciativnemu odboru za mir v Ljubljani je s pomočjo levičarskih akademikov 
uspelo razmahniti dejavnost. Povezati mladino po društvih, organizacijah, ne 
glede na ideološko in strankarsko opredelitev. V boju za kruh in mir je bil smoter 
pobudnikov mirovnega gibanja na Slovenskem.2

Sledilo je ustanavljanje pripravljalnih odborov za mir, tudi na Ptuju.
Ptujska mladina je pokazala izjemno aktivnost in celotno gibanje je dobilo 

narodnoobrambno obeležje; fašistična agresivnost in gospodarska moč ptujskega 
nemštva sta dvigovali njegovo samozavest. Protifašistično razpoloženje so pri 

 1 Slovenec 1936/LXIII (12. 7.), št. 157. France Filipič, Poglavja iz revolucionarnega boja jugo-
slovanskih komunistov 1919–1939/II., Ljubljana 1981, str. 237, 244.

 2 Prav tam, Filipič, str. 237, 248–250. Delavsko gibanje v Sloveniji 1918–1941, izd. Center za 
obveščanje in propagando pri RK ZMS, Murska Sobota 1974, str. 58.
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zavednem slovenskem prebivalstvu krepili tudi španski dogodki. Esperantski 
krožek pri Delavskem prosvetnem društvu (DPD) Vzajemnost naj bi po kore-
spondenčni poti spremljal dogodke v Španiji. To pa je imelo Okrajno načelstvo 
na Ptuju za »znamenje komunistične usmerjenosti«.3

Domovinska čustva ogroženega slovenstva so se zdaj zlivala v mladinsko mi-
rovno gibanje, katerega širino so na ptujskem območju pogojevali tudi družbeno-
gospodarski razlogi – posledice svetovne gospodarske krize (nizka akumulativ-
nost gospodarstva, brezposelnost, odvisnost odvečne delovne sile od nemških 
delodajalcev, zadolženost podeželja, viničarstvo) so bile še vedno prisotne. De-
mokratična slovenska javnost je zato v zagotovitvi miru videla možnost izbolj-
šanja socialnoekonomskih razmer. Iz navedenega sledi, da je na Ptuju lahko 
prišlo do širšega odziva na svetovno mladinsko gibanje leta 1936. Razumljivo je 
tudi, da so programske usmeritve ptujskega akcijskega odbora za mir segle v srž 
tedanjih družbenih razmer.

Odbor, ki se je oblikoval 9. julija 1936, so predstavljali zastopnik ptujskih 
akademikov, študent veterine Alojz Jerin, gimnazijec Jože Drofenik kot odbo-
rov tajnik in predstavnik Ferijalnega saveza ter zastopnik sokolskega naraščaja, 
dijak Marko Kafol, v odboru zadolžen za blagajniške posle. Slovenski narod je 
14. julija 1936 zapisal, da so ponosni: »ker se je združila za mir ogromna večina 
ptujske mladine,« saj so bili v odboru zastopani predstavniki kar desetih društev 
in organizacij.4

Med odborniki srečamo gimnazijca Josipa Belšaka (predsednik Ferijalnega 
saveza), Jurija Cestnika (zastopnik pododbora Zveze kmečkih fantov in de-
klet za ptujsko okrožje), delavko Marijo Hrenič (zastopnica Splošne delavske 
strokovne zveze), delavca Petovie Jožefa Klepa (zastopnik Narodne strokovne 
zveze), delavca Franca Mikuleca (tajnik DPD Vzajemnost), odvetniškega pri-
pravnika, primorskega begunca s Krasa Alojza Perica (predsednik Društva 
primorskih emigrantov Gorica), gimnazijca primorskega rodu Alberta Rusjana 
(predsednik skavtov) in uradnika Špata (tajnik slovenskega Športnega kluba 
Drava).5

Po politični opredelitvi odbornikov in programskih usmeritvah celotnega 
gibanja na Ptuju sodimo, da je delo teklo pod močnejšim levičarskim vplivom. 
Tedaj so se namreč pričeli vračati domov nekdanji ptujski gimnazijci, ki so bili 
zaradi sodelovanja v januarski listkovni akciji KP leta 1934 obsojeni na zaporne 
kazni. Le-ti so se v okviru ljudskofrontnega gibanja pričeli po letu 1935 pove-
zovati s ptujsko delavsko in dijaško mladino. Iz te gimnazijske generacije, ki 
je otroštvo preživljala skozi svetovno vojno in je na prelomu v trideseta leta v 

 3 Arhiv Republike Slovenije, AS 1551, Oddelek I. Okrajna glavarstva – preganjanje komuni-
stov, seznami komunistov 1919–1940. Kraljeva banska uprava – oddelek II 1929–1939. Josip 
Domajnko pripoveduje, Tednik/XXXII (22. 3.), št. 11.

 4 Slovenski narod 1936/LXVIII (14. 7.), št. 158. Jutro 1936/XVII (15. 7.), št. 161).
 5 Prav tam. Prim. Primorski slovenski biografski leksikon, Gorica 1981, str. 681. Med obema 

vojnama so imeli ptujski Nemci svoje športno društvo – Sportklub Pettau.



94 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 4/2006 • razprave – studies

dijaških klopeh neposredno spremljala socialnoekonomsko krizo na ptujskem 
območju, je izhajal tudi komunizma obdolženi Ivan Bratko.6

Mlajši so se zgledovali po omenjeni generaciji in od nje povzemali spoznanja o 
socialnih krivicah in doseganju pravičnejšega sveta. Težko življenje na ekonom-
sko zaostalem ptujskem območju je mladini narekovalo, da se je vključevala v 
družbena dogajanja, npr. pri zbiranju solidarnostne pomoči za stavkajoče mari-
borske tekstilne delavce leta 1936.7

Zapisati tudi moramo, da je mirovno gibanje ptujske mladine pritegnilo 
pozornost širše slovenske javnosti. Slednje potrjuje tudi odziv predstavnikov 
ptujskega javnega življenja, da sodelujejo v Pripravljalnem odboru za mirovni 
mladinski kongres v Ženevi. Ta je namreč na pobudo akcijskega odbora za mir 
zasedal že dan po njegovi ustanovitvi, torej 10. julija 1936. Seje so se tedaj med 
drugimi udeležili: ptujski župan dr. Alojzij Remec, ravnatelj Državne meščanske 
šole Dragotin Kveder, odvetniki – prvi izvoljeni župan Ptuja po vojni dr. Ma-
tej Senčar, odvetnika dr. Jurij Sluga in dr. Alojz Visenjak, predsednica ženske 
podružnice CMD Štefka Jerše, predsednica ptujskega podružnice Kola jugoslo-
vanskih sester Jelka Šalamun idr.8

V dvorani ptujske Mladike (Državne meščanske šole) se je zvrstilo več predavanj; 
29. avgusta 1936 se je na mirovni akademiji predstavila občinstvu mariborska mladina. 

(Vir: ZAP, zbirka razglednic, št. 235.)

 6 Zaradi kritične obravnave družbenih vprašanj je bilo dijaško glasilo Rast pod uredništvom 
Ivana Bratka prepovedano leta 1933. Istega leta je Bratko vodil partijsko celico na ptujski 
gimnaziji. Na ljubljanskem komunističnem procesu obsojen na 13 mesecev zapora. O tem 
Slovenec 1934/LXI (27. 6.), št. 144 a. Arhiv Slovenije, AS 307 Okrožno sodišče Ljubljana, 
prejšnja oznaka ACK ZKS fasc. 33, Okrožno sodišče Ljubljana 1933, Feuerberg Isak in tov. 
I. II.

 7 Zapisnik Lackovih sodelavcev v KS Heroja Lacka v Rogoznici 11. 3. 1983, izjava Maksa 
Gašpariča, zapisnik hrani avtor.

 8 Slovenski narod 1936/LXVIII (14. 7.), št. 158. Jutro 1936/XVII (15. 7.), št. 161.
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Akcijski odbor za mir je svoj program obširno zasnoval. Delovni zagon je 
odboru dajal akademik Ivan Bratko, ki je bil sicer povezovalni člen med ma-
riborsko in ptujsko mladino. Ptujčani so v svoj program med drugim uvrstili 
predavanja o miru po posameznih društvih ter različne prireditve, npr. mirovno 
akademijo, na kateri bi izvolili delegata za ženevski kongres, nadalje cvetlični 
dan, nogometno tekmo med nemškim Sportklub Pettau (SKP) in Športnim 
klubom Drava, tekmo Društva kmečkih fantov in deklet, koncert v mestnem 
parku in gledališko predstavo o vojni. Pridobljena sredstva so bila namenjena 
delegatom na ženevskem mirovnem kongresu.9

Med večje mladinske akcije na Ptuju sodi tudi zbiranje podpisnikov za mir. 
Tedaj so mladinci hodili po domovih in ljudem pojasnjevali pomen gibanja za 
mir. Nekatere prireditve so potekale še konec leta 1936, npr. Alojz Peric je 10. 
novembra v dvorani Mladike predaval o Primorski. Predavanje s skioptičnimi 
posnetki in recitacijami je spremljalo številno občinstvo vseh slojev.10

Predčasno zaključena nogometna tekma med slovensko Dravo in nemškim 
SKP kaže, da je narodnoobrambna ost mirovnega gibanja na Ptuju vnesla tudi 
narodnostno nestrpnost.11

Mladinsko mirovno gibanje na Ptuju moramo zaradi skupnih aktivnosti 
obravnavati v tesni povezanosti z mariborsko mladino. Skozi kronologijo doga-
janj izpostavimo nekatera.

Mariborskemu akcijskemu odboru za mir se je 11. julija 1936 z dopisom oglasil 
tajnik ptujskega odbora Jože Drofenik. Ker delovnega gradiva Mariborčani niso 
imeli, so ga v nekaj dneh pridobili iz Ženeve. Že 13. julija so mariborski tovariši 
odposlali gradivo ptujskemu pripravljalnemu odboru in ga hkrati obvestili o or-
ganizacijskih podrobnostih. Ptujčanom so tudi sporočili, da bodo 26. julija pod 
pokroviteljstvom mariborskega škofa in drugih uglednih osebnosti za dnevom 
miru priredili še miting. Toda tedaj še niso vedeli za stališča Slovenca, zaradi ka-
terega so visoki pokrovitelji preklicali svoje sodelovanje. Slovenec je namreč dan 
poprej zapisal, da so se »večine« pripravljalnih odborov polastili skrajni levičarji, 
ki se ne morejo iskreno boriti za mir. Zato se »propagandnega komunističnega 
procesa« v Ženevi mednarodna organizacija katoliških študentov Pax Romana ne 
bo udeležila; katoliška mladina bo sama organizirala mirovni kongres.12

Na dogodek se je odzval mariborski pripravljalni odbor za mladinski kongres 
v Ženevi. Na odborovo razširjeno sejo 30. julija 1936 so Mariborčani povabili 
tudi Ivana Bratka kot predstavnika ptujskega akcijskega odbora, ki je sicer na seje 
mariborskega odbora prihajal že prej. Kljub politični krizi in deljenim organi-
zacijskim mnenjem so na sestanku zbliževali stališča v prid mirovnemu gibanju. 
Slednje je potrjevala razgibanost mladine v avgustu mesecu, predvsem z mirov-

 9 Prav tam, Slovenski narod. 
 10 Jutro 1936/XVII (11. 11.), št. 262. Mariborski večernik Jutra 1936/X(XVII), (12. 11.), št. 

260.
 11 Nešportni šport, Mariborski večernik Jutra 1936/X(XVII), 15. 10., št. 236.
 12 Gl. op. 1, Slovenec, Filipič, str. 263.
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Tajnik Pripravljalnega odbora za mirovni mladinski kongres Jože Drofenik obvešča Mestno 
načelstvo na Ptuju o cvetličnem dnevu, kar je župan dr. Alojzij Remec potrdil. (Vir: ZAP, 
MOP 1936, spis 1698/36.)
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no akademijo in mladinskim zborovanjem v Mariboru, mirovno akademijo na 
Ptuju ter z drugimi aktivnostmi.13

Mirovno predavanje v ptujski Mladiki 7. avgusta 1936 zvečer je npr. zaje-
lo obravnavo več vprašanj. Predsednik akcijskega odbora za mir Alojz Jerin je 
govoril o februarski bruseljski svetovni mladinski konferenci in o ženevskem 
mirovnem mladinskem kongresu. Spregovorila sta tudi delavca Jožef Klep o na-
logah mladine v boju za mir ter Franc Mikulec o ogroženosti miru.14 V prosvetni 
dvorani Mladike (Državne meščanske šole) se je zvrstilo več družbenoaktualnih 
prireditev.

Cvetlični dan, ki ga je ptujski pripravljalni odbor najverjetneje izpeljal 15. 
avgusta, je bil v bistvu odgovor slovenstva na nemška izzivanja ptujskih Nemcev. 
Mladinci, med njimi gimnazijec Marko Kafol in dejavne članice DPD Vzajem-
nost – Milica Domajnko, Primorke Dana Furlan, delavka Pletarne Olga Meglič 
s sestro Anico, so po mestu simbolično prodajali nageljne. Zbrana sredstva so 
bila namenjena brezposelnim mariborskim delavcem.15

Najpomembnejše dejanje mladinskega mirovnega gibanja na Ptuju je vseka-
kor izdaja Proglasa mladini. Proglas predstavlja temeljni dokument slovenskega 
mladinskega gibanja leta 1936; sestavil ga je Ivan Bratko. Proglas realno ocenjuje 
družbena dogajanja in poudarja, da je za mladino edina pot boj za mir; vojna in 
z njo mržnja med narodi pa nista izhod iz družbene krize.

Proglas odločno poziva k nasprotovanju vsem, ki skušajo z vojno doseči »da 
bi ves slovenski narod doživel pod tujim fašizmom iste sramotne čase, kot jih 
doživlja del Slovencev pod Italijo in Avstrijo«.16

Ivan Bratko je 3. avgusta poslal mariborskemu akcijskemu odboru ptujski pre-
dlog Proglasa. Mariborski Pripravljalni odbor je 7. avgusta sporočil Ptujčanom, 
da se z njim strinja. Mariborčani so 12. avgusta obvestili Ptujčane o mirovnem 
večeru, ki ga bodo priredili v Unionski dvorani 22. avgusta; akademija v režiji 
Frana Žižka naj bi izzvenela pod geslom: »Hočemo skupnost živih, ker nočemo 
skupnosti mrtvih!«. Po dveh dneh je Jože Drofenik obvestil mariborske tovariše, 
da bodo Ptujčani 22. avgusta prišli v Maribor in da bodo tedaj pripravili mi-
rovni list, v katerem bo objavljen njihov Proglas mladini, pa tudi razna obvestila 
o bruseljski konferenci in ženevskem mirovnem kongresu. Mirovni list so želeli 
deliti po mestu in tako mariborsko javnost podrobneje seznaniti z mladinskim 
mirovnim gibanjem. »Z mirovnim pozdravom!« končuje pismo tajnik ptujskega 
pripravljalnega odbora.17

 13 Gl. op., Filipič, str. 266.
 14 Jutro 1936/XVII (7. 8.), št. 181. 
 15 Arhiv Slovenije, AS 1505, prejšnja oznaka ACK ZKS, fas. 2, Mladinski kongres v Ženevi leta 

1936. ZAP, MOP, šk. št. 284, spis 1698/36. Zapisnik sodelavcev Olge Meglič na »okrogli 
mizi« 5. 7. 1982 na Vičavi, izjava Marka Kafola, hrani avtor. Pri Megličevih na Vičavi je v 
letih 1937/38 delovala ilegalna ciklostilna tehnika KP.

 16 Prav tam, AS.
 17 Gl. op. 1, Filipič, str. 283, 286. Režiser Fran Žižek je na Ptuju vodil avantgardni teater v 

letih 1938–1940.
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Ptujski predlog Proglasa mladini, ki ga je sestavil akademik Ivan Bratko, poziva mladino, da se 
pridruži gibanju za mir. (Vir: AS 1505.)
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Slovesnosti v Mariboru se je 22. avgusta 1936 udeležilo večje število ptujske 
mladine. Na mirovnem mladinskem zborovanju v preddverju Unionske dvora-
ne je Ptujčane pred akademijo posebej pozdravil Viljem Androjna, predsednik 
mariborskega mirovnega odbora. Mirovna akademija v polni Unionski dvorani 
je izzvenela kot manifestacija miru kot pogoja za napredek. Boj Slovencev za 
mir pomeni boj za obstanek slovenskega naroda – je bilo sporočilo mariborskega 
mirovnega večera.18

Ptujski akcijski odbor je 29. avgusta z razglasom »Slovenska mladina!« in s 
klicem »Nočemo vojne!« vabil prebivalstvo na večerno mirovno akademijo v dvo-
rano Mladike. Razglas je z gesli pozival miroljubne sile in opozarjal na nevarnost 
vojne, ki bo za slovensko zemljo pomenila razdejanje ter »izkrvavitev« naroda. 
Dokument izpostavlja, da bo mladina na mednarodnem mirovnem kongresu v 
Ženevi od 31. 8. do 7. 9. 1936 »pokazala vsemu na svetu neizmerno moč, voljo 
do dela in miru«.19

Ob številni udeležbi prebivalstva so se mariborski mladinci predstavili ptujski 
javnosti s programom svoje nedavne mirovne akademije. Da bi spoznali viničar-
stvo, so nastopajoči prespali na skednju pri Jožetu Lacku v Novi vasi pri Ptuju 
in se naslednji dan odpravili v Haloze.20 Povzamemo lahko, da se je mladinsko 
mirovno gibanje ob Mariboru in Ljubljani globoko dotaknilo tudi Ptuja.

Toda ob vsestranski dejavnosti akcijskih odborov in vplivih levičarjev je za-
vršalo med nasprotniki v slovenskem političnem prostoru, čeravno je mirovno 
gibanje na Slovenskem v ospredje postavljalo povsem demokratične zahteve po 
miru in svobodi slehernega človeka. Iz tedanjih časopisnih poročil je razbrati 
politično vznemirjenost, ki je ob aktivnostih mladih zavela med vodilnimi po-
litičnimi strankami. Politična nesoglasja so se znova pokazala. V časopisu Jutro 
so npr. na gonjo Slovenca proti mirovnemu gibanju, češ da ga vodijo skrajni 
levičarji, 21. julija 1936 zapisali, da »enaka aktivnost različnih političnih sku-
pin izključuje vsako možnost monopoliziranja«. Odzval se je tudi Mariborski 
večernik Jutra, 23. julija, in ovrgel trditev o ženevski komunistični prireditvi, 
saj je kongres organizirala Liga narodov in zahtevala sodelovanje mladine vseh 
strank.21

Polemični napadi so se nadaljevali tudi ob začetku ženevskega kongresa. Slo-
venec je 31. avgusta pisal, da so organizatorji kongresa »neki temni in nejasni 
sklicatelji«. V tistih dneh je tudi Jutro, ki je do pred kratkim še branilo idejo 
miru, izrazilo strah pred komunizmom.22

 18 Gl. op. 1, Filipič, str. 290. Srečanje predvojnih komunistov in aktivistov na »okrogli mizi« 
Zgodovinskega društva Ptuj in Občinske konference SZDL Ptuj, 27. 10. 1981, izjave Maksa 
Gašpariča, Zvonka Sagadina in Frana Žižka, zapisnik hrani avtor.

 19 Arhiv Zgodovinskega oddelka PMP, fasc. Komunistična dejavnost 1919–1941.
 20 Mirovna akademija 1936–1986, pohod po poteh Kozjanske čete in kurirjev NOV 1982–

1986, cikl. Majšperk 1986, str. 10 in 12, izjavi Mirka Fajdige in Jožeta Duha.
 21 Gl. op. 1, Filipič, str. 258–259.
 22 Gl. op. 1, Filipič, str. 278.
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Na polemične razprave se je odzval Ivan Bratko, ki je na izkušnjah svoje ge-
neracije pojasnjeval upornost mladih na poti iskanja socialne pravičnosti in vere 
v bodočnost. Bratkova generacija je življenjsko hitro dozorevala ob spoznavanju 
razmer na nerazvitem ptujskem območju.

Omenjena generacija je pustila sledi na mlajših dijakih, vajencih, kar je širina 
mirovnega gibanja ptujske mladine potrjevala.

Izhajajoč iz razglasa ptujskega akcijskega odbora, ki ga je ta avgusta 1936 
poslal vsem akcijskim odborom na Slovenskem, je Ivan Bratko v Slovenski zemlji 
3. septembra 1936 argumentirano zavrnil stališča Slovenca in Jutra ter tehtno 
analiziral ptujski Proglas mladini. Opozoril je, da bo v bodoči vojni »slovenska 
domovina med prvimi, po kateri bodo hoteli poseči tuji osvajalci,« saj tretjina 
Slovencev že okuša italijanski in avstrijski fašizem. Za zedinjenje slovenska mla-
dina ne bo zahtevala vojne, ampak le narodovo svobodo. Hkrati pa je poudaril, 
da je za dosego tega cilja potrebna enotnost slovenske mladine. Pri tem je Bratko 
še izpostavil sodelovanje večine mladinskih katoliških organizacij na mednarod-
nem mladinskem kongresu in zastavil vprašanje, ali je Društvo narodov »temen, 
nejasen sklicatelj« kongresa.23

Med drugim piše tudi, da je mirovna akcija slovenske mladine pokazala zre-
lost in sposobnost prevzemanja nalog, ki jo »kličejo v sedanjosti in čakajo v 
bodočnosti«.24

Pozneje se je še nekajkrat pisalo o ženevskem kongresu in o neudeležbi slo-
venske delegacije kot predstavnice naroda na najbolj ogroženem koščku zemlje 
v Evropi. Za to je bilo več ovir, predvsem ozke slovenske razmere: zato duhovna 
slepota starejše generacije prevzema odgovornost, ker hoče mladino potegniti v 
svojo slepoto.25 Bratko je leta 1939 v mariborskih Obzorjih opozoril, da je na 
zaostritev mednarodnih odnosov mladina odgovorila z mirovnim gibanjem; leto 
poprej pa je v Sodobnosti zapisal, kako je svetovna gospodarska kriza razmajala 
svet. Mladina je torej zorela v letih najhujše stiske in se ob posledicah krize ter 
razmer kraljeve diktature v Jugoslaviji osveščala. Mlada generacija se je preda-
la razmišljanjem o socialnih krivicah, o nekem boljšem, pravičnejšem svetu; v 
mladih se je rojevalo uporništvo, tako tudi med Bratkovo generacijo na ptujski 
gimnaziji v prvih tridesetih letih prejšnjega stoletja.26

Ne oziraje se na politična nasprotovanja pa je jasno, da je mirovna akcija 
slovenske mladine pokazala njeno družbeno zrelost. Slovenska mladina na ptuj-
skem območju je bila do nemške okupacije pomemben člen narodnoobrambnega 
boja.

 23 Gl. op. 1, Filipič, str. 276–278. Gl. op. 15, AS.
 24 Gl. op. 1, Filipič, str. 279.
 25 Gl. op. 1, Filipič, str. 297.
 26 Gl. op. 1, Filipič, str. 296–297. Prim. 65. in 66. Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju, 

Ptuj 1972, str. 12, Ivan Potrč.
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ZusAMMenfAssung

Im Jahr 1936 bekamen die Jugendaktionen auf dem Gebiet von Ptuj (deutsch: Pettau) einen 
nationalen Verteidigungscharakter. Der in der Welt immer mehr hervortretende Faschismus 
und das damit verbundene Selbstbewusstsein des Pettauer Deutschtums hatten zur Folge, 
dass die antifaschistische Bewegung immer lebhafter wurde. Dies zeigte sich ausgesprochen 
in der jugendlichen Friedensbewegung. Auch die Folgen der Weltwirtschaftskrise auf dem 
unterentwickelten Pettauer Gebiet umgingen die Jugend nicht; sensibel für die sozialen Unge-
rechtigkeiten stellte sie sich Visionen über eine gerechtere Welt ohne Kriege, über die Freiheit 
jedes Volkes dar.
Die Antwort auf die faschistischen Eroberungstendenzen und dadurch auf die Friedensbedro-
hung bedeutete die Einberufung des Jugend-Friedenskongresses in Genf, der vom 31. August 
bis zum 7. September 1936 stattfand.
In Slowenien fanden auf Initiative der linken Laibacher Akademikerkreise Aktivitäten der 
Jugendlichen zur Friedensunterstützung statt. Die Jugend nahm ungeachtet ihrer parteilichen 
und ideologischen Zugehörigkeit aktiv an dem Gesellschaftsgeschehen teil. In zahlreichen 
Orten, auch in Pettau, haben die vorbereitenden Friedensausschüsse viele Verbände und Or-
ganisationen verbunden.
In Pettau wurde der vorbereitende Ausschuss am 9. Juli 1936 gegründet und von der breiteren 
slowenischen Öffentlichkeit unterstützt. Der Ausschuss übte zahlreiche Aktivitäten aus, unter 
anderem auch die Friedensveranstaltungen und die Friedensakademie im Saal von Mladika. 
Die Arbeit des Ausschusses leitete der ehemalige und des Kommunismus beschuldigte Pettauer 
Schüler, Akademiker Ivan Bratko, der auch die Proklamation an die Jugend (Proglas mladini) 
verfasste. Das Dokument verweist die slowenische Jugend darauf, dass ihr einziger Weg der 
Kampf um den Frieden ist. Ivan Bratko fungierte in der Zeit der jugendlichen Friedensbewe-
gung als Bindeglied zwischen der Pettauer und Marburger Jugend. Diese stellte sich der Pettauer 
Bevölkerung anlässlich der beachteten Friedensakademie am 29. August 1936 vor.
Wegen des Einflusses der Linken auf die jugendliche Friedensbewegung rauschte unter den 
Gegnern im slowenischen politischen Raum auf, obwohl die Friedensbewegung die demokra-
tischen Forderungen nach dem Frieden und der Freiheit des Menschen in den Vordergrund 
stellte.
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uvod

Cilj Evropske Unije je, da do leta 2010 aktivno ustvarja »najbolj dinamično, 
konkurenčno in trajnostno na znanju temelječo gospodarstvo na svetu, ki bo 
uživalo zaposlenost ter ekonomsko in socialno kohezijo«, kot je bilo leta 2000 
zapisano v lizbonski strategiji (http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/
index). Cilji lizbonske strategije predstavljajo tudi za Slovenijo (kot polnopravno 
članico EU) politično usmeritev pri uresničevanju evropske razvojne strategije. 
Le-ta temelji na gospodarstvu, socialni politiki in okolju ter stremi k poveča-
nju evropske konkurenčnosti na globalnem trgu. Kljub precejšnjim težavam pri 
uresničevanju teh ciljev pa EU ne odstopa od ključnih načel, kar pomeni, da so 
jim še vedno zavezane tudi nacionalne strategije njenih članic oz. posameznih 
regij.

Slovenija mora tako v ostri konkurenci evropskih držav in regij izkoristiti 
vse primerjalne prednosti svojega prostora. Te predstavljajo zlasti prometna lega 
in vozlišča, naravne lepote za turistični razvoj, raznolikost krajin, vodna boga-
stva itd. Optimalno je potrebno izkoristiti prednosti slovenskega in evropskega 
prostora zaradi ustvarjanja konkurenčnega gospodarskega razvoja v tekmovanju 
evropskih in svetovnih regij. Slovenija mora izkoristiti svojo pripadnost oz. pri-
sotnost v alpskih, sredozemskih, srednjeevropskih in podonavskih regionaliza-
cijah. Njena geografska lega je ugodna tudi glede na širitev EU proti vzhodu v 
smeri višegrajskih, črnomorskih in balkanskih držav.

nekatere socio-ekonomske značilnosti obmejnih regij slovenije 

Vpliv državne meje in stopnja njene odprtosti dopuščata takšen regionalni 
razvoj obmejnih območij, ki je rezultat različno kakovostne povezanosti in so-
odvisnosti razvoja same regije kot tudi širšega prekomejnega povezovanja. Pri 
tem imajo pomembno vlogo tudi sosednje države ter njihove regionalne razvojne 
politike. Poleg obče usmeritve medregionalnih povezovanj lahko ugotovimo, 
da je za Slovenijo že od nekdaj zelo pomembno dejstvo tudi njena ozemeljska 
majhnost, saj se na vsem njenem državnem ozemlju čutijo neposredni in po-
sredni vplivi sosednjih držav. Tretji pomemben vidik povezanosti Slovenije s 
sosedstvom pa so narodnostne manjšine.

Današnji državni teritorij R Slovenije in njenih robnih območij poselitve, 
na katerih so obmejna območja sosednjih držav (Italija, Avstrija in Madžarska) 
ter v najnovejšem obdobju še Hrvaška, se je nacionalna struktura prebivalstva 
močno spremenila. Še pred I. svetovno vojno so se s Slovenci homogeno poseljena 
območja podeželja na obmejnih območjih današnjih sosednjih držav spremenila 
v narodno mešana. Spremenila se je tudi nacionalna struktura na nekoč z Ma-
džari sklenjenih in homogeno poseljenih prostorih v Prekmurju. V vseh, nekdaj 
z večino italijanskega prebivalstva poseljenih obalnih mestih na Koprskem, pa 
danes v glavnem prevladujejo Slovenci. Italijani so tod prisotni le kot manjšina, 
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sorazmerno visok pa je tudi delež doseljenih z drugih območij nekdanje Jugosla-
vije. Ker so večinski narodi vodili v državne meje zaprto nacionalno ekonomijo, 
so obmejna območja prepustili njihovi nerazvitosti, kar je pogojevalo hitro naza-
dovanje skupnega števila prebivalstva obmejnih območjih (Gosar, 1993). Ob teh 
procesih sta zaradi hitrega odseljevanja manjšinskega prebivalstva in doseljevanja 
večinskega ter zaradi statične in dejanske asimilacije manjšin delež in število 
pripadnikov manjšin povsod upadala hitreje kot število in delež pripadnikov 
večinskih narodov. Pri tem se moramo zavedati, da imajo obmejne regije še 
poseben nacionalni značaj, saj gre za najbolj izpostavljena območja nacionalne 
samobitnosti in ob tem identitete slovenske kulturne krajine, kar je še zlasti 
pomembno ob nastajanju novih tržnih pogledov na problematiko regionalnega 
razvoja in prvih zametkih Evroregij.

Predvidevanja in dejanske izkušnje iz drugih evropskih regij nas prepričuje-
jo, da bo ob šengensko odprtih mejah prišlo do krepitve čezmejnih povezav in 
s tem do oblikovanja novih ali do obnavljanja nekdanjih regij oz. do gravitacij-
skih območij velikih mest. Tako bo lahko prihajalo do večkratnega neskladja 
med upravnim (državna meja), etničnim (narodnostne manjšine) in funkcio-
nalnim (velika mesta). Razmisliti moramo, kako bomo presegli pospešeno šir-
jenje vplivnih območij sosednjih velikih urbanih regij Trsta, Gorice, Vidma, 
Zagreba, Reke in delno Gradca na naše izpraznjeno ozemlje oz. na odsotnost 
gospodarsko razvitih mest Slovenije na obmejnih območjih in dosegli urbano 
oskrbo perifernih regij in razvite evropske konkurenčne mreže mest z izpo-
stavitvijo vloge glavnega mesta (Ljubljana), mednarodno pomembnega mesta 
(Maribor) in edinega evropskega vhodnega mesta (Koper) (Černe, 2001). S 
tem pa se bo vloga naših obmejnih regij ponovno spremenila in morda še bolj 
onemogočala uravnotežen regionalni razvoj celotnega državnega ozemlja, še 
posebej, če upoštevamo njihovo sedanjo različno regionalno gospodarsko in 
družbeno vitalnost.

Obmejnost in marginalnost

Od samoosvojitve dalje se Slovenija sooča z močnimi vplivi gospodarske glo-
balizacije, npr. s spremembami velikostne in lokacijske strukture podjetij, njiho-
ve vloge v mednarodni delitvi dela, njihovega socio-ekonomskega regionalnega 
učinka, sprememb na mednarodnim trgu delovne sile itd. Pri tem je kot celota 
gospodarsko uspešna, kar navsezadnje dokazuje tudi njena letošnja priključi-
tev evromonetarnemu območju. Vendar pa se zgodba o uspehu spremeni, ko jo 
pogledamo v regionalno geografski perspektivi in jo analiziramo z nekaterimi 
socio-ekonomskimi kazalci.

Med različnimi možnimi kriteriji za ugotavljanje gospodarske in družbene 
uspešnosti nekega območja smo izbrali tiste, za katere menimo, da imajo najbolj 
neposreden učinek na mlado prebivalstvo. Med primerjane regije pa smo izbrali 
dve obmejni regiji (v njih živijo mladi, zajeti v raziskavo mnenj) ter Osrednje-
slovensko regijo, ki je geografsko gledano najbolj odmaknjena od učinka ob-
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mejnosti. V Obalno-kraški regiji in Pomurski regiji živi narodnostno mešano 
prebivalstvo, sočasno pa sta to regiji, ki sta v preteklosti doživljali zelo različen 
socio-ekonomski razvoj (Kolenc-Kolnik, 1999). Osrednjeslovenska regija s svojo 
centralno lego in Ljubljano kot glavnim mestom izkazuje izrazite preferenčne 
značilnosti. Njihova primerjava in primerjava s slovenskih povprečjem izkazuje 
na vseh izbranih področjih izrazitejša negativna odstopanja prav Pomurske re-
gije.

Preglednica 1: Prikaz izbranih kriterijev gospodarske in družbene vitalnosti slovenskih regij

Izbrani kriteriji gospodarske in družbene vitalnosti Slovenija
Obalno-
kraška 
regija

Osrednje- 
slovenska 

regija

Pomurska
regija

Število prebivalcev (31. 12. 2004) 1.997.590 105.029 496.675 122.717

Gostota prebivalcev (št./km2) (30. 6. 2003) 98,5 100,6 193,4 92,2

Naravni prirastek prebivalstva (2004, v ‰) – 0,3 – 1,4 1,4 – 2,9

Selitveni prirastek prebivalstva (2004, v ‰) 1,0 1,6 2,6 – 0,7

Delež prebival-
stva, starega 
od 25–64 let po 
doseženi stopnji 
izobrazbe (2002, 
v %)

Brez izobrazbe 25,9 21,0 17,9 35,3

Srednješolska izobrazba 58,7 59,7 58,3 53,7

Višja in visokošolska 
izobrazba

15,4 19,2 23,8 10,9

Izobrazbena 
struktura (2002) 

Število dijakov 101.817 4.820 24.749 5.831

Število študentov 110.962 5.678 30.705 5.144

Število diplomantov / spe., 
mag., dr.

14.709 / 1426 721 / 64 4309 / 575 644 / 45

BDP na prebivalca 2003 (v EUR) 12.461 12.882 17.954 8.535

Stopnja prostih delovnih mest 2004 (v %) 1,5 1,7 1,6 1,2

Stopnja registrirane brezposelnosti 2004 (v %) 10,3 7,9 7,5 16,8

Vir: Statistični letopis RS 2005 – Slovenske regije v številkah 
http://www.stat.si/tema_splosno_upravno.asp (Privzeto 10. junij 2006.)

Primerjava izbranih kriterijev (gostota prebivalcev, naravni prirastek prebi-
valstva, selitveni prirastek prebivalstva, delež prebivalstva, starega od 25–64 
let po doseženi stopnji izobrazbe, BDP na prebivalca, stopnja prostih delovnih 
mest in stopnja registrirane brezposelnosti) pokaže zelo velike razlike med tremi 
izbranimi regijami.
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Nadaljuje se razvoj delov Osrednjeslovenske in Primorske regije. Depopu-
lacija se nadaljuje v Pomurski regiji in je posledica negativnega prirodnega in 
selitvenega prirastka prebivalstva. Ob najnižji stopnji prostih delovnih mest 
Pomurska regija izkazuje v primerjavi z drugima regijama tudi dvakrat višjo 
stopnjo registrirane brezposelnosti prebivalstva. Tudi izobrazbena struktura 
prebivalstva v delovno aktivnem obdobju se v naslednjih letih ne bo bistveno 
dvignila, saj Pomurska regija tudi na tem področju izkazuje zaostanek tako 
za obema primerjanima regijama kot za slovenskim poprečjem. Očitno je, da 
prav mladi iz Pomurske regije doživljajo najslabše pogoje za izobraževanje: 
podatki izkazujejo najnižji delež dijakov in študentov na 1000 prebivalcev in 
izrazito zaostajanje števila diplomantov, specialistov, magistrov in doktorjev 
znanosti.

Socialno-ekonomske razlike med prebivalstvom, živečim v primerjanih re-
gijah, so očitne. Demografsko ogrožene regije s skromno lastno gospodarsko 
podlago, ki se v primeru Pomurske regije izkazuje v opazovanem obdobju tudi z 
32 % nižjim BDP na prebivalca od slovenskega povprečja in več kot 52 % nižjim 
od BDP na prebivalca v Osrednjeslovenski regiji, ne izkazujejo samo sedanje 
potencialne socialne in ekonomske ogroženosti prebivalstva, ampak tudi slabe 
obete za nadaljnji razvoj. Pri načrtovanju razvoja obmejnih regij bi morali poi-
skati tudi odgovor na vprašanje, kako mladi razmišljajo o razvojnih potencialih 
in perspektivi življenja ob meji, saj so bodoči nosilci njihovega razvoja.

Čeprav sta v preteklosti bili regionalna in lokalna identiteta v slovenskem 
prostoru tradicionalno močno zasidrani, je moč pričakovati, da bo tolikšen 
razkorak v doseganju socio-ekonomskih kazalcev posameznih regij povzro-
čil spremembe v navezanosti dela prebivalstva na domačo regijo. Znotraj te-
ga konteksta mora biti še posebej dobro načrtovan razvoj tistih regij, ki so v 
pretek losti izkazovale zaostajanje v socio-ekonomskem razvoju Slovenije in so 
ob obmejni legi njeni prebivalci v preteklosti prepogosto zaznali tudi družbeno 
in gospodarsko marginalnost (Kolenc-Kolnik, 1999). Posebno pozornost je v 
bodoče potrebno nameniti funkcionalni povezanosti gospodarsko vitalnih ur-
banih središč z narodnostno mešanima obmejnima območjema Slovenije in z 
območji, ki jih naseljuje slovensko manjšinsko prebivalstvo v sosednjih državah 
(Zupančič, 2001).

Raziskava: Perspektiva življenja v nekaterih obmejnih regijah 
slovenije 

V letu 1998 je bila zaključena dvoletna raziskava Mladi in življenje v obmej-
nih regijah Slovenije, v kateri je sodelovalo 523 dijakinj in dijakov iz Slovenije. 
Proučevano je bilo njihovo mnenje o državni meji in multikulturni raznolikosti 
življenja v obmejnih regijah, njihova prostorska identifikacija in njihovo mnenje 
o perspektivi življenja ob državni meji (Kolenc-Kolnik, 1999).
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Samo nekaj let pred izvedbo raziskave se je Slovenija osamosvojila in postop-
no oblikovala nov politični, družbeni in ekonomski program svojega razvoja. V 
želji ugotoviti, kako je le-ta bil uspešen v očeh naslednjih generacij srednješolcev, 
smo del raziskave ponovili leta 2006. 

Temeljni cilj raziskave leta 2006 je bil preučiti prostorsko identiteto izbrane 
slovenske srednješolske populacije, ki živi na dveh narodnostno mešanih obmej-
nih območjih Slovenije in njihovo tokratno razumevanje specifičnosti življenja 
ob državni meji. Pridobljene odgovore smo želeli primerjati z dogovori anketi-
rancev iz leta 1998 ter proučiti, ali so sedanje generacije mladih zaznale kakšen 
kakovosten premik v hitrejšem in bolj uravnoteženem socio-ekonomskem ra-
zvoju obmejnih regij.

Definirali smo naslednje generalno raziskovalno vprašanje: 
Ali se je v petnajstih letih samostojne države Slovenije in dveh letih vključe-

nosti Slovenije v EU spremenilo razumevanje in doživljanje specifičnosti življenja 
ob državni meji v očeh srednješolske populacije?

Opredelili smo dva tematska cilja in predpostavki:
a) Razumevanje in vrednotenje življenja ob državni meji in odnos do same dr-

žavne meje se v tem obdobju ni pomembno spremenil.
 Predpostavka: Večina anketirane populacije iz leta 2006 se bo opredelila do 

državne meje podobno kot anketirani populacije iz leta 1998. Pričakovana pa 
je večja razlika v mnenjih dijakov glede na to, ali prihajajo iz obmejne regije 
ali iz Osrednjeslovenske regije.

b) Občutenje kakovosti življenja v domači regiji vpliva na posameznikovo stop-
njo pripravljenosti za selitve.

 Predpostavka: Večina anketirane populacije iz leta 2006 bo izkazovala manj-
šo pripravljenost za selitev zaradi samostojne države in dviga življenjskega 
standarda Pričakovano je zmanjšanje razlik v mnenjih dijakov anketirane 
populacije iz leta 2006 v primerjavi z anketirano populacijo iz leta 1998. Pri 
tem pa se bodo ohranjale izkazane razlike v mnenjih anketiranih, in sicer 
glede na to, ali prihajajo iz obmejne regije ali iz Osrednjeslovenske regije.

Metodološka opredelitev raziskave, opis merskega instrumenta in vzorca 
sodelujočih

Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi em-
piričnega pedagoškega raziskovanja, saj z njo poskušamo posneti stanje preuče-
vanega pojava in tudi poiskati zveze med posameznimi parametri. Temelji na 
anonimnem anketnem vprašalniku za dijake srednjih šol. V celoti je vprašalnik 
v letu 1998 zaključeni raziskavi sestavljalo 14 vprašanj. Za potrebe raziskave 
leta 2006 smo izbrali samo dva sklopa štirih vprašanj. V prvem sklopu je dvoje 
vprašanj: eno s petstopenjsko ocenjevalno lestvico (deskriptivnih), kjer smo an-
ketirance spraševali po pripravljenosti na selitev, in eno vprašanje zaprtega tipa. 
V drugem sklopu je dvoje vprašanj zaprtega tipa.
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Postopek zbiranja podatkov
Raziskava je potekala v marcu in aprilu 2006 na šestih izbranih srednjih šolah 

Slovenije, v katerih se šolajo dijaki, ki prihajajo s slovensko-madžarskega obmej-
nega območja (Murska Sobota in Lendava), slovensko-italijanskega obmejnega 
območja (Koper, Nova Gorica, Tolmin) in kontrolna skupina dijakov iz osrednje 
Slovenije (Celje, Ljubljana). Na vsaki šoli smo prosili za sodelovanje en razred 
tretješolcev ali četrtošolcev. Tako smo dobili naključno izbrani vzorec dijakov, 
ki so bili na dan anketiranja pri pouku. Anketiranje je bilo izvedeno na osmih 
srednjih šolah pod vodstvom anketarjev in ob prisotnosti učiteljev. Dijaki so na 
vprašanja odgovarjali 10 minut.

Značilnosti anketirane populacije
Osnovno populacijo, ki smo jo proučevali, predstavljajo mladi v starosti med 

15 in 19 let, ki obiskujejo srednjo šolo v izbranih krajih šolanja. V raziskavi so 
sodelovali 203 dijaki srednjih strokovnih šol in gimnazij iz Celja, Ljubljane, 
Murske Sobote, Lendave, Kopra, Nove Gorice in Tolmina. V času izvedbe an-
ketiranja so bili v povprečju stari 18 let.

Preglednica 2: Struktura vzorca anketiranih dijakov

Lokacija srednje šole Povprečna starost F (ženske/moški) f (%)
Koper, Nova Gorica, Tolmin (1. skupina) 17,8 64 (38/26) 31,5

Murska Sobota, Lendava (2. skupina) 18,1 71 (39/32) 34,9

Celje in Ljubljana (3. skupina) 18,2 68 (33/35) 34,1

Skupaj 18,0 203 (110/93) 100,0

Obdelava podatkov
Podatke ocenjevalnih lestvic smo najprej ponderirali: deskriptivno izraženim 

stopnjam smo priredili numerične vrednosti, in sicer od ocene 1, ki je pomenila 
najvišjo stopnjo pripravljenosti, do ocene 5, ki je pomenila najnižjo oceno pri-
pravljenosti.

Podatke anketnih vprašalnikov smo statistično obdelali v skladu z nameni 
in predvidevanji raziskave s pomočjo statističnega preizkusa vrednosti χ² in jih 
tabelarično ter grafično prikazali. Dobljene rezultate leta 2006 smo primerjali z 
rezultati raziskave iz leta 1998 po istih statističnih parametrih. 

Rezultati z razpravo

Odnos do državne meje in stopnja soglašanja o multikulturni pestrosti
Kako se opredeljujejo do pomena državne meje in z opredelitvijo stopnje 

soglašanja, da je življenje veliko bolj pestro in zanimivo tam, kjer se mešajo 
kulture, narodi in rase, ugotavljali smo, v kolikšni meri so mladi naklonjeni 
multikulturni pestrosti, značilni za večino obmejnih regij.
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Na vprašanje je odgovorilo 203 anketirancev leta 2006.

Grafikon 1: Pojmovanje državne meje leta 2006

1. skupina – dijaki iz Kopra, Nove Gorice, Tolmina;
2. skupina – dijaki iz Murske Sobote, Lendave;
3. skupina – dijaki iz Celja in Ljubljane.

Največjo odprtost do državne meje kažejo mladi, živeči ob mejah z narodno-
stnima manjšinama na obeh straneh. Mejo sicer še vedno doživljajo kot določeno 
ločnico, vendar bolj v pozitivnem smislu vrat k sosedom, in ne kot ščit pred tujci. 
Anketirani iz osrednjega dela Slovenije ne odstopajo pri svojih odgovorih v tem 
sklopu vprašanj. Čeprav imajo pri tem precej mešane občutke, saj se del anketira-
nih znotraj same skupine nagiba k njeni odpravi, del anketiranih pa jo sprejema 
kot formalno. Še vedno pa je v tej skupini največji delež tistih, ki državno mejo 
(bolj kot pri drugih anketiranih) doživljajo kot obrambo oz. ščit pred tujci.

Grafikon 2: Stopnja soglašanja o multikulturni pestrosti

1. skupina – dijaki iz Kopra, Nove Gorice, Tolmina;
2. skupina – dijaki iz Murske Sobote, Lendave;
3. skupina – dijaki iz Celja in Ljubljane.
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Izračunana vrednost χ(= 19,4739 preseže kritično vrednost χ(= 16,81 (P = 
0,01; g = 6). Ničelno hipotezo zavrnemo s tveganjem, manjšim od 1 %. Razlike 
v stopnji soglašanja treh anketiranih skupin so statistično potrjene. Anketirani, 
živeči ob državni meji, so izkazali višjo stopnjo strinjanja s postavljeno trditvijo 
in so bolj naklonjeni multikulturni pestrosti kot njihovi vrstniki iz osrednjega 
dela Slovenije.

Primerjalna izračunana statistična vrednost med odgovori iz leta 1998 in od-
govori iz leta 2006 pokaže vrednost χ(= 19,4739, ki preseže kritično vrednost χ(= 
16,81 (P = 0,01; g = 6). Ničelno predpostavko zavrnemo s tveganjem, manjšim 
od 1 %. Razlike v stopnji soglašanja anketiranih skupin iz leta 1998 in 2006 so 
statistično potrjene. Raziskovalno predpostavko lahko potrdimo v tistem delu, 
kjer je pričakovana opredelitev do državne meje kot do nepotrebne admini-
strativne formalnosti. Zavrnjena pa je v delu, ko se pričakuje večja enotnost in 
dovzetnost mladih za multikulturno sožitje. 

Pripravljenost na selitev v naslednjih petih letih 
V obeh raziskovalnih obdobjih smo želeli ugotoviti stopnjo selitvene priprav-

ljenosti srednješolcev in ugotoviti, ali obstajajo razlike med mladino, živečo v 
različnih delih Slovenije. Odgovori so bili rangirani s petimi stopnjami, in sicer 
od (1) zelo velike pripravljenosti na selitev, do (5) zelo velike nepripravljenosti 
nanjo. Na vprašanje so odgovorili 203 anketiranci leta 2006.

Preglednica 3: Pripravljenost anketiranih na selitev leta 2006 

Lokacija
Poprečna ocena (rang) pripravljenosti na selitev

1. skupina 2. skupina 3. skupina

Sosednji kraj 2,4 3,3 3,4

Drugi kraj v isti regiji 2,5 3,5 3,0

V drugo slov. regijo 2,8 2,0 3,1

Izven Slovenije 2,5 2,1 3,8

V sosednjo državo 2,3 4,0 2,1

V evropsko državo 2,8 2,2 2,9

Izven Evrope 2,0 2,1 1,9

Pripravljen na selitev 2,5 1,4 2,6

Vseh odgovorov skupaj 64 71 68

1. skupina – dijaki iz Kopra, Nove Gorice, Tolmina;2. skupina – dijaki iz Murske Sobote, 
Lendave; 3. skupina – dijaki iz Celja in Ljubljane.

Večina anketirancev je navezana na Slovenijo in jo izbira kot državo želenega 
bivanja, saj v poprečju izkazujejo nizko stopnjo pripravljenosti na selitev. Pri tem 
so dijaki, živeči v osrednjem delu Slovenije in dijaki z območja ob slovensko-
italijanski meji, so še izraziteje manj pripravljeni se seliti kot njihovi vrstniki s 
slovensko-madžarskega obmejnega območja. Ugotovimo lahko, da se tudi v osta-
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lih predlaganih selitvenih postavkah veliko pogosteje ujemajo odgovori dijakov 
1. in 3. skupine anketiranih.

Dijaki, živeči ob slovensko-madžarski državni meji, so izkazali največjo stop-
njo nepripravljenosti na selitev v sosednji kraj in v drug kraj v isti regiji ter v 
sosednjo državo. Očitno je, da doživljajo širše meddržavno in medregionalno 
območje kot neatraktivno za življenje. Do vseh drugih predlaganih lokacij so 
približno enako naklonjeni. Sklepamo lahko, da oddaljenost od kraja sedanjega 
bivanja ni ovira, ampak je njihova prevladujoča želja oditi drugam.

Dijaki, živeči ob slovensko-italijanski državni meji, izkazujejo največjo mero 
zadovoljstva s sedanjim krajem bivanja in so sorazmerno enakomerno naklonjeni 
oz. nenaklonjeni selitvam na druge ponujene lokacije. Edina izjema je nekoliko 
izstopajoča pripravljenost na selitev izven Evrope, v čemer se vse tri skupine 
dijakov tudi sicer najbolj poenotijo.

Primerjava odgovorov anketiranih iz leta 1998 in leta 2006 pokaže, da ni 
prišlo do večjih sprememb v občutenju pripadnosti določenemu življenjskemu 
prostoru in z njim povezano stopnjo pripravljenosti mladih na selitev. Tako kot v 
raziskavi, končani leta 1998, so se tudi v raziskavi leta 2006 pokazale statistično 
pomembne razlike. Izračunana vrednost χ²= 59,76 močno presega kritično vre-
dnost χ(= 39,25 (P = 0,001; g = 8), to pa pomeni, da lahko ničelno predpostavko 
v statistični nepomembnosti razlik med stališči v posameznih skupinah osnovne 
populacije zavrnemo s tveganjem, manjšim od 0,1 %. Razlike med odgovori 
posameznih skupin so torej statistično pomembne. Kažejo se v vseh petih kate-
gorijah prostorske pripadnosti med obema primerjalnima obdobjema.

Zaznavanje statistično pomembnih razlik v odgovorih anketiranih mladih 
leta 1998 in leta 2006 je nazorno pokazalo, da izhajajo iz prostorske spremenljiv-
ke (iz katere obmejne regije prihajajo anketirani), in ne iz časovne spremenljivke. 
Zato pred slabim desetletjem zaznane razlike še danes ostajajo oz. se v nekaterih 
segmentih vrednotenja in perspektive življenja v domači regiji v očeh mladih še 
povečujejo.

sklep

Evropska solidarnost je omenjena že v preambuli Pogodbe o Evropski uniji. 
Pogodba določa ukrepe EU za krepitev njene ekonomske in socialne enovitosti 
in predvsem za zmanjšanje razlik v razvitosti med regijami. Zato države članice 
sodelujejo pri evropski regionalni politiki, ki jo sofinancirajo različni evropski 
skladi, kot so strukturni skladi in kohezijski sklad. Vsi Evropejci in vsi Slovenci 
nimamo enakih možnosti, da bi se spoprijeli z izzivi globalizacije. Vse je odvisno 
od tega, ali živimo v gospodarsko napredni regiji ali v regiji, ki zaostaja v razvoju, 
na družbeno dinamičnem ali zaostalem območju, v mestu ali na podeželju, na 
državnem obrobju ali v centru oz. v enem od ključnih gospodarskih središč. 
Slovenija mora ob upoštevanju skupnih mednarodno in evropsko opredeljenih 
načel prostorskega razvoja suvereno odločati o lastnem prostoru, da bi zagoto-
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vila trajno uravnotežen razvoj in reševala dosedanje slabosti neuravnoteženega 
regionalnega razvoja. Obstajajo velike socio-ekonomske razlike v razvitosti pro-
učevanih regij Slovenije, ki se izražajo v različnih pogojih za življenje in delo 
(velike razlike v razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni 
strukturi prebivalstva itd.), pa tudi v neenakomerni dostopnosti do družbene 
infrastrukture znotraj regij. Rezultati dveh primerjalnih raziskav so prikazani 
na majhni in izbrani populaciji srednješolcev, vendar pa odslikavajo odnos bo-
dočih intelektualcev in nosilcev družbenega razvoja do njihove domače regije. 
Ugotovljena nizka stopnja vrednotenja in navezanosti na domači obmejni prostor 
pri mladih iz Pomurske regije postavlja pomembno vprašanje: Kdo bo v bodoče 
poseljeval in razvijal to obmejne regije, če ne domačini?

Statistično potrjene razlike v mnenjih mladih govorijo o dejanski navzočnosti 
različnih vrednotenj domače regije. Kljub potrjeni prostorski identiteti mladih 
in njihovemu pozitivnemu odnosu do multikulturne pestrosti obmejnih regij 
narodnostno mešanega ozemlja mladi, živeči ob slovensko-madžarski meji ne 
vidijo svoje prihodnosti v njej. Njihovi vrstniki z narodnostno mešanega ozemlja 
ob slovensko-italijanski meji so veliko bolj zadovoljni v svoji domači regiji, čeprav 
so tudi naklonjeni selitvam. Najmanj sprememb (tako pred devetimi leti kot 
tudi sedaj) v perspektivi za življenje in najvišjo stopnjo zadovoljstva z obstoječim 
življenjskim prostorom izkazujejo mladi, živeči v osrednjem delu Slovenije.
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ABsTRACT

European solidarity is mentioned already in the preamble of the Contract of the European 
Union. The Contract provides for EU measures for the strengthening of its economic and social 
unity and for the deminution of disparities in development among regions. Thus, member states 
cooperate on the European regional policy, which is financed by various European funds, such 
the structural fund and the cohesion fund. All Europeans and all Slovenians do not have equal 
chances to tackle with the challenges of globalisation. All depends on whether we live in an 
economically advanced region or in a region, which is retarded in development, in a socially 
dynamic or retarded area, in a city or in the countryside, in the state periphery or in the centre, 
i.e. in one of the economic centres. Slovenia, while observing joint international and European 
defined principles of area development, shall decide on its own space in a sovereign manner, 
in order to provide for for a sustainable balanced development and to resolve drawbacks thus 
far accumulated in unbalanced regional development.
There are major socio-economic disparities in development of the studied areas of Slovenia, 
which are indicated in varied conditions for life and work (major disparities in the dispersion 
of jobs, in the level of unemployment, in the education structure of the population etc.), as well 
as with the availability of the infrastructure within certain regions. Results of two comparative 
investigations are depicted on a small chosen population of secondary school pupils. Neverthe-
less, these results reflect the attitude of future intellectuals and bearers of social development to 
their domestic region. The findings of a low degree of evaluation of and of association to the 
domestic border area among youths from Pomurje (Mura) region raises the question: who will 
habitate and develop the border speace in the future.
Differences in the opinions of the youngsters indicate on the factural existence of variations in 
evaluations of the domestic region. In spite of the area identity of the youngsters found and of 
their positive attitude to multi-cultural variety of border regions with ethnically mixed territory, 
the young, living along the Slovenian-Hungarian border do not foresee their future in it. Their 
peers from the ethnically mixed area along the Slovenian-Italian border are much more satisfied 
as to their domestic region, although they are inclined to mobility. Least changes (both 9 years 
ago and at present) in life prospects and the highest level of satisfaction with their existing life 
environment is indicated by the youngsters living in the central part of Slovenia.
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Bleiweisova odprtost za 
vzhodnoslovensko besedje in  
življenje tega besedja do danes

n a t a l i j a  u l č n i k *

UDK 811.163.6'282(497.4-18):929 Bleiweis J. 

Natalija Ulčnik: Bleiweisova odprtost za vzhodnoslovensko besedje in življenje tega 
besedja do danes. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 77=42(2006), 4, str. 
114–128 
V želji po odpravljanju besednega primanjkljaja je urednik Janez Bleiweis, sicer pogosto 
označen kot konservativec, omogočil vzhodnoslovenskemu besedju pot v Novice. Nekaj 
tega besedja se je razširilo tudi izven panonskega prostora in se, večinoma kot ekspresivno 
in časovno zaznamovano, ohranilo do danes.

UDC 811.163.6'282(497.4-18):929 Bleiweis J.

Natalija Ulčnik: Bleiweis’s openness for Eastern Slavic vocabulary and the existen-
ce of this vocabulary until present. Review for History and Ethnography, Maribor 
77=42(2006), 4, pp. 114–128
Wishing to overcome the vocabular deficit, the editor Janez Bleiweis, often noted as a 
conservative, opened the way for the Eastern Slavic vocabulary to the Novice. Some of 
this vocabulary expanded outside the Panonian area and has been retained until present as 
expressive and noted by time.

Za Janeza Bleiweisa, osrednjo osebnost staroslovencev, ki je bil v središču 
kulturnega in političnega dogajanja prav v času, ko se je porodila ideja Zedinjene 
Slovenije in zahteva po rabi slovenskega jezika v javnem življenju ter uradovanju, 
pa tudi želja po ustanovitvi univerze v Ljubljani, za katero si je kot predsednik 
Slovenskega društva in poslanec v deželnem zboru na Kranjskem zelo prizadeval, 
je značilno, da je bil zelo različno ovrednoten. Na eni strani zasledimo številna 
priznanja, na drugi pa negativne ocene, ki so jih začeli poudarjati predvsem v 
začetku 20. stoletja in se nanašajo na njegov odnos do Prešerna (ki naj bi ga na-

 * Natalija Ulčnik, asistentka na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, natalija.ulcnik@
uni-mb.si
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merno zapostavljal), Koseskega (ki ga je poveličeval) in na spor z Levstikom oz. 
mladoslovenci. Negativni predznak je dobil tudi zaradi zavračanja znanstvene 
kritike in političnega konservativizma, ki pa ga nikakor ne bi smeli posploševati. 
Pri tem gre pogosto za zelo enostranske sodbe, ki so prerasle v nekakšne stereo-
tipe in bi jih bilo treba popraviti.1

»Novice je povzdignil Bleiweis, one pa njega.« 
(Bleiweisov zbornik 1909: 136)

Najprej tajnik Kmetijske družbe za Kranjsko, kasneje pa urednik novona-
stalega poljudnogospodarskega lista v slovenskem jeziku, ki naj bi med drugim 
preprostim ljudem obudil veselje do branja, je med sodelavce pritegnil najspo-
sobnejše strokovnjake, pisce in napredne kmetovalce. Čeprav naj bi Novice po-
speševale predvsem gospodarski razvoj, so s svojo razširjenostjo po vseh deželah 
s slovenskim prebivalstvom začele svoj pomen že v začetku izhajanja presegati. 
Tako so presegle prvotno praktični okvir, kar je tudi posledica urednikovega 
poziva, naj ljudje pišejo o raznih stvareh. Že konec leta 1843 pravi: »Vsaka povest 
iz dežele nam bo veselje naredila. Zavoljo tega nam bodejo tudi druge reči – ne 
samo kmetijske in rokodelske – prijetne, ker namen teh novic je kaj za poduk in kaj 
za kratek čas Slovencam povedati. Kakor smo slišali, nekatere bravce posebno po 
novicah mika; tudi tem bodemo vstreči se prizadjali«. Prinašale so tudi pregovore, 
pesmi in slovstvene sestavke, velikokrat pa se je v njih razvilo narodnostno ter 
jezikovno vprašanje.

Za ugled, ki so si ga Novice z leti pridobile, je vsekakor zaslužen prav Janez 
Bleiweis,2 ki jih je urejal do leta 1867, usmerjal pa jih je vse do konca svojega 
življenja, saj naj bi bil v glavnem seznanjen tudi s številko, ki je naznanila nje-
govo smrt.

»Nedvomno je za vsak časopis bistvenega pomena prav urednikov pogled na 
jezik.« (Orožen 1996: 159)

Bleiweis je kot urednik določal vsebino in obliko jezika Novic, čeprav je leta 
1843 zaradi večletnega bivanja na Dunaju slabo poznal slovenski jezik.3 Teža-

 1 Na to so že opozorili Vasilij Melik, Srdjan Bavdek in Štefan Barbarič. Glej Zbornik za zgo-
dovino naravoslovja in tehnike VII, Bleiweisov zbornik, Ljubljana 1983.

 2 Tudi Janez Mencinger je Bleiweisovo delo zelo cenil. To lahko razberemo iz naslednjih vrstic, 
ki jih je zapisal v Abadonu: »V sredo dné 5. malega srpana 1843. leta je začel dr. Janez Bleiweis 
izdajati svoje »Novice«. Ta dan je za Slovence toli pomemben, da ne vém važnejšega v XIX. 
stoletju. M. Orožen, Pogledi Bleiweisovega kroga na slovenski knjižni jezik. Oblikovanje 
enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju, Ljubljana 1996, 157.

 3 Da je lahko presodil prispevke, so jih morali prevajati iz slovenščine v nemščino. Najprej 
je za to poskrbel Jože Orel (ki je prvi pripravil program in poskusni list Novic), kasneje 
pa pretežno Fran Malavašič.
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ve je povzročalo tudi dejstvo, da ni bilo edino veljavne slovenske slovnice, ne 
enotnega knjižnega jezika (razdeljen je bil na pokrajinske jezikovne različice) in 
tudi ne enotnega črkopisa. Bleiweis se je že na začetku ob bohoričici odločil tudi 
za gajico, v kateri so bili med drugim natisnjeni dopisi z vzhoda. Leta 1845 je v 
opombi4 pohvalil nekega štajerskega kmetovalca, ki je svoj dopis poslal v gajici, 
in dodal, da nikogar ne sili, kako naj piše, vendar pa ga zelo veseli, ker se je novi 
črkopis že uveljavil med pišočimi. Metelkovih prizadevanj za novi črkopis ni 
podpiral, čeprav jih je dokončno zavrnil šele leta 1848.5

Glede jezika je bil Bleiweis zelo odprt, saj je sprejemal dopise z vseh koncev 
Slovenije. Želel je namreč, da bi bile Novice namenjene vsem Slovencem, kar 
lahko razberemo iz njegovih besed: »Dopise, ki jih dobivamo, take natisniti damo, 
kakoršne smo v roke dobili, zunej tistiga, kar je duhu jezika in gramatiki suprotivno, 
kar tedaj poleg naše dolžnosti popraviti moramo, naj bo od koder hoče. Sicer pa mi 
ne pišemo ne za Gorence, ne za Dolence samo, ampak za Slovence. Zavoljo tega bo 
lahko vsak rodoljub prav vesel, de se je v Novicah sredstvo našlo, po kterim se vsakteri 
lahko z jezikoslovnim bogastvom matere Slovenje iz vsih krajev oznani in vdeleži, in 
ne bo želel, de bi se besede zaterale. Kam bomo pa prišli, če bo vsakteri hotel imeti, 
de naj se besede zaveržejo, ki v njegovim kraji navadne niso, ki so se tu ali tam v 
časa viharju zgubile? Mislimo, de nobeden, ki svoj materinski jezik in svoje očestvo 
ljubi, tega želel ne bo.«

Tako se je v Novicah zbralo številno narečno gradivo, saj je vsak dopisovalec 
pisal bolj ali manj v svojem lastnem narečju. Ob narečnem besedju pa so se poja-
vile tudi številne narečne glasoslovne, oblikoslovne in besedotvorne posebnosti.

Bleiweis je menil, da je pomembneje, da je sporočilo kljub narečnim poseb-
nostim razumljivo preprostemu slovenskemu ljudstvu ter da se mora besedišče 
knjižnega jezika izpopolnjevati oz. bogatiti z besedjem iz vseh slovenskih nare-
čij in po potrebi tudi iz bližnjih slovanskih jezikov. Kakor ugotavlja Martina 
Orožen,6 je od leta 1843 približno do 1850 za Novice značilno izločanje kalkov 
in popačenk iz knjižnega jezika in njihovo zamenjevanje z domačimi nareč-
nimi izrazi, novoknjižnimi izpeljankami ter slovanskimi izposojenkami. Pisci 
so pogosto v oklepaju dodali knjižno nezaželeno besedo ali pa so na tak način 
bralce seznanjali s slovenskimi narečnimi besedami. Po Kopitarjevem in Vuko-
vem načelu Piši, kakor govoriš se je knjižni skladenjski sistem vse bolj približeval 
živemu ljudskemu govoru. Iskanje izvirnih slovenskih skladenjskih vzorcev je 
slovničarje in pisce privedlo v panonski prostor, kjer so se zaradi jezikovne arhaič-
nosti ohranile tudi nekatere oblikoslovno-skladenjske in leksikalne posebnosti 
staroslovenščine.7

 4 Svoje mnenje je pogosto skrival za mnenji drugih ali pa ga je zapisoval kot opombe pod črto, 
torej na manj opazno mesto.

 5 Prim. M. Orožen, Pogledi Bleiweisovega kroga na slovenski knjižni jezik. Oblikovanje enot-
nega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju. Ljubljana 1996, 159.

 6 M. Orožen, n. d., 157.
 7 M. Jesenšek, Deležniki in deležja na -č in -ši, Maribor 1998, 11.
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Vprašanj o slovenskem jeziku se je dotaknil tudi Oroslav Caf in leta 1845 
lahko v Novicah v Pozdravcu vsem Slovencem beremo njegov prispevek, v ka-
terem poroča o smrti Antona Krempla, o nepriljubljenosti štajerskih piscev pri 
Kranjcih, ker govorijo in s tem tudi pišejo drugače kot Kranjci. V nadaljevanju 
pa pravi: »ino taka bo ostala, dokler bo vsako podnaréčje svojo posebno gramati-
ko imélo: Dajnko je ves Štajerec spodnjega kraja, Murko ves pokrajnčeni Štajerec, 
Metelko cél Krajnec ino Gutsmanna je malo drujga, kakor Korošec, ob kratkem: 
Slovenske gramatike ino slovenskega pisanja po vseh podnaréčjih še neimamo! Po 
vsi pravici imá zato pravopisna postava: »Piši, kakor govoriš« ali s pristavkom »ka-
kor dobro govoriš« ovèržena biti, ino veliko bolje takó stati: »Piši, kakor slovensko 
ljudstvo (po etimologii ino bližnjih slavjanskih narečjih) prav govorí.«8 Po tem se 
nadejamo, da bodo Novice /…/ rade prijemale vsak popravek iz podnarečij v svoji 
besédi.« (N 1845, 10) Caf torej že takrat zagovarja etimološko (staroslovensko) 
osnovo knjižnega jezika. Želi si tudi, da bi se mnogi zgledovali po Kremplu, ki 
se je trudil pisati za vse Slovence, ne le za Štajerce.

Bleiweis je v odgovoru najprej zavrnil njegovo trditev o nepriljubljenosti Šta-
jercev med Kranjci, nato pa dodal: »Bolj pa, ko se bomo z pisanjem med seboj 
znanili, bolj se bomo različnih narečij navadali. /…/ Dokler bomo pa premišljevali, 
kakó de bi mogli pisati, bomo zmiraj zadej ostali. /…/ Dobrih slovenskih gramatik 
nam ne manjka, ki nas učijo, kakó imamo pisati. Dokler pa ne bomo od raznih 
rečí pisali in veliko veliko pisali, nam bo zmiraj slovenskih besed manjkalo in to 
pomanjkanje je nar večí zaderžek slovenskiga slovstva.« V nadaljevanju je vse po-
zval, naj čim več pišejo (»Le peró v roke dragi prijatli!«), ker jim je v Novicah »pot 
odperta, od raznih reží pisati: kdor nam kaj koristniga v natis pošlje, naj bo prosti 
kmet in rokodelec ali pa žlahten gospod, z veseljem bodemo vse sprijeli, ne gledavši 
na pisavca, ampak na to, kar je pisal« (N 1845, 10).

Bleiweisu je bilo pomembneje, kaj se piše, ne pa, kako se piše. Želel je, da bi 
ljudje veliko pisali in pri tem je mislil predvsem na besedni zaklad.

Glede slovničnih vprašanj se je sprva večinoma zgledoval po Metelku in nje-
govi slovnici, ki mu je bila glavno vodilo, vendar pa je upošteval tudi druge slov-
ničarje. Spremljal je tudi vse predloge z vzhoda in tako je v Novicah leta 1848 
v nadaljevanjih izšla zelo pozitivna ocena Murščeve Kratke slovenske slovnice 
za pervence. Nepodpisani kritik je bil najverjetneje sam urednik in je Slovnico 
imenoval slovensko kljub nekaterim štajerskim značilnostim, ki jih lahko zasle-
dimo. Avtorja je pohvalil, ker si je prizadeval ugoditi vsem Slovencem, slovnico 
pa priporočal vsem bralcem (N 1848, 125).

V Novicah zelo dolgo ni bilo jezikovne enotnosti, saj je urednik Janez Blei-
weis dopuščal in celo spodbujal soočanje in prepletanje različnih jezikovnih 
možnosti. Prav to pa je pripomoglo k postopnemu približevanju obeh knjižnih 
norm in oblikovanju enotne slovenščine. Pri tem je imela pomembno vlogo 

 8 V Oznanilu novih, za vse Slovenske domoródce imenitnih bukev Caf opozarja, da ne zadošča 
več razumeti samo govora svojega kraja, temveč se je treba učiti tudi »beséde drugih Slavja-
nov« (N 1845, 71).
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odločitev za gajico in Murščeva slovnica, ki je močno vplivala na jezik Novic, 
še pomembnejše pa je bilo sprejetje »novih oblik« v 50. letih,9 ki je privedlo do 
razvoja enotnega slovenskega knjižnega jezika (t. i. novoslovenščine). Tako je 
Bleiweis, čeprav staroslovenec, s svojo odprtostjo in zagovarjanjem postopnosti 
že pred pomladjo narodov omogočil rešitev jezikovnega vprašanja, to pa je bil 
tudi pogoj za razrešitev nacionalnega vprašanja.

Prispevki vzhodnoslovenskih piscev so v Novicah med leti 1843 in 1850 ves 
čas prisotni, zlasti v dopisih iz raznih krajev, kjer se da že iz naslova razbrati 
avtorjevo poreklo (Glas iz Štajerskega, Od Drave, Dopis iz Radgone …). Če iz 
naslova ni razvidno, od kod je poslan sestavek, je težje določiti, ali gre za panon-
skega pisca, saj je veliko člankov anonimnih, ponekod pa otežujejo določanje 
identitete avtorja kratice (J. E., F. S., H.…) ali druge oznake (npr. ––l––). Največ 
prispevkov iz vzhodnoslovenskega jezikovnega prostora vsekakor pripada Oro-
slavu Cafu, ob njem pa lahko dokaj pogosto zasledimo tudi Antona Krempla, 
Antona Krefta, Jurija Matjašiča, Antona Strajnška in Davorina Trstenjaka.

Našteti dopisniki prihajajo iz vzhodnoštajerskega področja, vendar se je v 
Novicah pojavljalo tudi prekmursko besedje, predvsem preko Oroslava Cafa, ki 
je imel ob sebi ustne informatorje iz Prekmurja, izpisoval pa je tudi besedje iz 
prekmurskih besedil.10

V glavnem so dopisniki poročali o dogajanju v svojih krajih, o tem, kakšna 
je letina, katere bolezni jim pretijo, o vremenu (Cafa je na primer 18. septembra 
1849 na Pohorju presenetil sneg; N 1849, 171), o družinskih tragedijah, zaslugah 
rojakov ipd. V člankih lahko na vseh jezikovnih ravninah zasledimo značilnosti 
vzhodnoslovenskega jezika, predvsem pa izstopa panonsko besedje, ki je v želji 
po čim večji razumljivosti pogosto razloženo s sopomenko (npr. besédnik ali 
slovnik, šteti (brati)). Zanimiv je prispevek, v katerem avtor (podpisan je kot Kos, 
vinorejc v Zwajnekí) izraža svojo zaskrbljenost zaradi vse večjega prevzemanja 
nemških besed: »Poslednjič za pokušnjo še nektere besede, kako v naši okolici v slo-
venski jezik nemške besede mešajo: Od našiga letašnjiga vina pravijo: »Spomlad je 
übš (precej) lepo balò, nah (potlej) je pa furt (skoz in skoz) dêž šel.« Kadar dve babci 
skup klepetate, pravijo, de »gučate«. Moke nimamo pri nas, samo »melo«. Takó v 
vsaki pogovor nemške besede vmès silijo.« (N 1849, 228)

 9 Ker je za Bleiweisa značilno, da je bil do novosti precej nezaupljiv, se je obotavljal tudi pri 
sprejetju »novih oblik«, zlasti, kadar se mu je zdelo, da se oddaljujejo od jezika ljudstva 
ali da gre za vpliv ilirizma. Nikogar ni hotel siliti, kako naj piše, vendar so »nove oblike« 
zmeraj bolj prodirale v Novice (nekateri so analogno po -ega, -emu pisali e tudi v vseh 
drugih sklonih, kjer se je dalo) in tako je leta 1853 sprejel pet predlaganih oblik: -am, 
-ega, lepši -a, -e, soglasniški sklop šč in veznik da.

 10 V kazalu naročnikov Novic nisem zasledila Prekmurcev, vendar sklepam, da so Novice 
kljub temu prihajale čez Muro, glede na to, da so jih prejemali v Radgoni, tedanjem kultur-
nem središču severovzhodnega prostora. Izmenjava informacij s Slovenci onstran Mure je 
obstajala že prej, saj je Peter Dajnko v svojih tiskih omenjal Küzmičev katoliški prekmurski 
abecednik. Prim. M. Jesenšek, Jezik prekmurskih abecednikov in učbenikov v 19. stoletju. 
Slovensko-madžarski jezikovni in književni stiki od Košiča do danes. Budimpešta 1998, 137.
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Panonsko besedje, tj. vzhodnoštajersko in prekmursko, še ni bilo temeljito 
raziskano in samostojno predstavljeno v slovarju,11 zato sem si pri izpisovanju 
tega besedja iz Novic pomagala predvsem s Pleteršnikovim slovarjem.

Pleteršnik je v želji po vseslovenskem slovarju osrednjeslovenski besedni za-
klad dopolnil tudi s panonskim, ki ga je glasoslovno in oblikoslovno prilagodil 
tedanji knjižni normi. Posredno je prišlo v Pleteršnikov slovar besedje skoraj vseh 
štajerskih slovarjev 18. in 19. stoletja, avtor pa je najbolj cenil obsežno Cafovo 
slovarsko gradivo, čeprav se je kasneje izkazalo, da so prepisovalci njegovega 
gradiva pri svojem delu površno in nedosledno označevali vire. V svoj slovar je 
zajel tudi besedni zaklad Dajnkovih Posvetnih pesmi (1827), Volkmerjevih Fabul 
in Pesmi (1836), dotaknil se je spisov Davorina Trstenjaka, člankov v maribor-
ski Zori in Slovenskem gospodarju, Vrazovih Narodnih pesni ilirskih (1839) in 
njegovih odlomkov v Pajkovih črticah. Precej besed je tudi iz Habdeličevega 
Dictionarja (1670) in Valjavčeve študije Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku 
(Rad).

Panonsko besedje je v njegovem slovarju v osnovi razdeljeno na vzhodno-
štajersko (vzhŠt.) in prekmursko (ogr.),12 lahko pa je opredeljeno tudi ožje po-
krajinsko (Hal., SlGor. Ščav. …) in krajevno (Fr., Mariborska ok., Ormož …). 
Pleteršnik je upošteval tudi prispevke zbiralcev besed iz živega govora; vzhodno-
štajersko besedje so mu posredovali Josip Freuensfeld, J. Ivančič, T. Porekar in 
drugi sodobniki.

Panonski kvalifikatorji oz. oznake panonskih virov: C., Fr.-C., danj., Fr., 
Habd., Hal., kajk., kajk.-C., kajk.-Mik., Kremp., M., Mik., Mur., Npes.-vraz, 
Npes.-Mik. ogr., ok. (npr. Mariborska ok.), pjk. (črt.), slGor., slom.,13 Ščav., 
trst., valj. (Rad), volk., vzhŠt., zora, na vzhodu.14

 11 V 18. in 19. stoletju je na Štajerskem sicer nastalo nekaj slovarjev in slovarskih drobcev, 
vendar je v njih zraven panonskega besedja zbrano tudi osrednjeslovensko. Podobno 
je v osrednjeslovenske slovarje prišla panonska leksika in tako vplivala na oblikovanje 
skupnega besedišča t. i. novoslovenščine. Prim. M. Jesenšek, Slovaropisje na Štajerskem 
do konca 19. stoletja. ČZN 70/1–2 1999, 355–372.

 V novejšem času so se s posameznimi segmenti sicer ukvarjali določeni raziskovalci, 
nastali pa so tudi nekateri slovarčki kot rezultat ukvarjanja z besedjem določenih pa-
nonskih piscev oz. njihovih del. Glej B. Rajh, Knjižnojezikovno delo Petra Dajnka kot 
poskus standardizacije vzhodnoslovenskega narečja, Ljubljana 1998; Dajnkovo berilo, Ma-
ribor 1998; Dajnkov zbornik, Maribor 1998; Murkov zbornik, Maribor 1998; Volkmerjev 
zbornik, Maribor 1998 …

 12 Pri prekmurščini (ogr.) ni razvidno, ali je beseda zajeta iz pisanih virov ali iz živega govora. 
Več o kvalifikatorju ogr. J. Narat, Oznaka ogr. v Pleteršnikovem slovensko-nemškem slo-
varju. Ob Oblakovi opazki v Archivu 1893. Vatroslav Oblak (Obdobja 17). Ljubljana 1998, 
167–181.

 13 Slomšek si je sicer prizadeval za osrednjeslovenski jezik, vendar pri njem najdemo veliko 
besed tudi iz panonskega prostora. O tem gl. diplomsko delo N. Tominc, Slomškovo besedje 
v Pleteršnikovem slovarju. Maribor 2002.

 14 Razlaga krajšav je na koncu prispevka. Besedje, označeno z jvzhŠt., je bolj osrednjeslovensko, 
zato te oznake nisem navedla med panonskimi kvalifikatorji.
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Življenje panonskega besedja iz Bleiweisovih novic

Zanimalo me je, kje vse so zbrane vzhodnoslovenske besede iz Bleiweisovih 
Novic živele, katere so izginile in katere so se ohranile do danes ter kako so si 
utirale pot v Novice.

Besedje panonskih piscev v Bleiweisovih Novicah lahko glede na oznake 
virov v Pleteršnikovem slovarju razdelimo na dve skupini: (1) besedje, ki se je 
uporabljalo le v panonskem prostoru in (2) besedje, ki se je razširilo tudi izven 
panonskega jezikovnega prostora.

Besedje panonskega prostora

Gre za vzhodnoštajerske in prekmurske besede, pomene ali zveze, ki so v 
Pleteršnikovem slovarju označene samo s panonskimi viri: bar Danj., vzhŠt., 
ogr.; behete C., vzhŠt.-Zora; besednik 3. Mur., C.; črček 2. Hal.-Zora; črstev 
Danj.-Mik.; den vzhŠt., ogr.; dlačje Mur., C.; dogodivščina ‘zgodovina’ Krempelj, 
Slom.; domanje platno C., Pjk. (Črt.), vzhŠt.; drvenka Mik., Ormož; gorman C.; 
izdavati vzhŠt.; izpitavanje ogr.-Valj. (Rad); jedrka Mur.; jenka C.; junota C.; kda 
C., Mik., vzhŠt.; kakti Mur., vzhŠt.-M., ogr.-Levst. (Rok.); kečka ‘glava’ SlGor.; 
kihra Mur., kajk.-Valj. (Rad), vzhŠt.; kinč ‘zaklad’ ogr.-Valj. (Rad); ljubljenčič 
C.; meša vzhŠt.; naravnati 1. Mur.; opominovati M.; peščnat Zora; pletenka 1. 
C.; posetva Mur., C.; prilizavščina C.; pšenaten C.; strokast vzhŠt.; štrkavec 3. C.; 
šteti 4. Mur., ogr., kajk.-Valj. (Rad), vzhŠt.; ubrejati Mur.; umarjati Habd.-Mik., 
Kremp.-M., ogr.-Valj. (Rad), Npes.-Vraz; znati 2. na vzhodu.

Le redke besede oz. pomeni so označeni kot samo vzhodnoštajerski (izdavati, 
kečka, meša, strokast) ali samo prekmurski (izpitavanje, kinč), večinoma gre za 
skupno panonsko leksiko, kar dokazuje, da je prekmursko besedje prešlo tudi v 
vzhodnoštajerski prostor in obratno. Za besede, ki imajo kot edini vir navedeno 
Cafovo slovarsko gradivo (C.), pa ne moremo natančno določiti področja rabe, 
ker ne vemo, kje jih je Caf slišal oz. od kod jih je izpisal. Oznako C. imata v 
Pleteršnikovem slovarju tudi dva frazema, ki ju je v Novicah pod naslovom 
Prislovice Štajerskih Slovencov zapisal Anton Krempel: Kaj boš se čohal, gdér te ne 
serbí? in Že mi brezje v kečko sili (N 1844, 14). Prav tako pa je Caf v Novicah 
leta 1848 v prispevku o Pesničarjih zapisal stavčno zvezo,15 ki je kasneje prišla 
v Pleteršnikov slovar, kot vir zanjo pa so navedene Pajkove Črtice iz duševnega 
žitka štajerskih Slovencev (Pjk. (Črt.)). Besedna zveza domanje platno je ozna-
čena samo s panonskimi viri (C., Pjk.(Črt.), vzhŠt.), medtem ko ima pridevnik 
domanji ob prevladujočih panonskih virih (Mur., C., Mik.) naveden tudi Ciga-
letov slovar (Cig.). To dokazuje, da so se nekateri panonizmi razširili tudi izven 
panonskega prostora, kar bo razvidno zlasti iz naslednje skupine besed, v kateri 
je navedenih več takih primerov.

 15 »Pesnički Slovenec /…/ nosi /…/ pozimi pa zelén ali moder čamer iz sukna s kosmatimi okrájki« 
(N 1848, 173).
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Besedje skupnega slovenskega prostora

Velika večina zbranih besed se ni uporabljala samo v panonskem prostoru, 
ampak je bila znana tudi širše, pri tem pa so bile smeri prevzemanja različne. 
Ob panonskih ima to besedje navedene tudi druge vire oz. nima oznak virov, če 
je postala beseda, pomen ali zveza splošno znana: bize C., Zora + Cig.; bratva 
Mik., ogr.-Valj. (Rad) + Cig., Jan., Dalm.; bregeše vzhŠt. + Meg., Alas., Dalm.; 
bukvarnica 2. Mur. + Cig., Jan.; čamer Trst. (Let.) + Laško (Št.); črešnja; črevelj 
Mur. + Št., Dol., Guts., Jarn., Cig., Jan.; črez; dača Habd., Mur., Mik. + Cig., 
Jan.; darovnik Habd., Mur., vzhŠt.-C. + Dict., Jarn., Gor.-Svet. (Rok); dijak 
Habd., Mur. + Cig., Jan., nk.; domanji Mur., C., Mik. + Cig.; dosta Mur., C. + 
Cig., Jan.; dosti Mur., C. + Cig., Jan.; dnes Mur., C., vzhŠt. + Jan; ednajst Mur. 
+ Cig., Jan.; divjak 4.; farba; golčati16 vzhŠt., ogr.-C. + Cig., Jan.; gondrati Mur., 
vzhŠt. + Jan.; gorica 2.; gorna Mur., C. + Cig.; gruška 1. Mur. + Št., Kor.-Cig., 
Jan.; guzniti Št.-C.; izobraziti 1. Mur. + Cig., Jan.; jako; jezero ‘tisoč’ C., ogr., 
kajk., + Št., BlKr.; kečka ‘šop las, lasje’ C., Mik., na vzhodu + Cig., Jan.; kmetiški 
Mur., Slom. + Levst. (Zb. sp.), Pirc; koler Mur., Mik., vzhŠt. + Cig., Jan.; kradun 
Mur. + Cig.; kripa 1. Mur., C. + Cig.; kupica 1. Št., Cig., Jan., Dol.; v kvar iti C. 
+ Z.; legar Mur., Slom. + Cig., Jan., Gor., nk.; mrva 2. Mur., C. + Cig., Kr.; mi-
lodar Mur. + Cig., Jan.; množina Mur., ogr.-Valj. (Rad) + Cig., Jan., nk.; navoliti 
se Mur., C., ogr.-Mik., SlGor. + jvzhŠt., Cig., Jan., Dol.-Erj. (Torb.); oča Mik., 
vzhŠt. + Notr.-Valj. (Rad); ogon Mur. + jvzhŠt., Cig., Jan., Polj.; okolnost Mur., 
kajk.-Valj. (Rad) + Jan., DZ, nk.; ondi; oznanovati Mur. + Cig. in drugi; parma 1. 
Mur., Mik., Valj. (Rad), vzhŠt. + Jan.; peča 1.; penez Mur., ogr., kajk.-Valj. (Rad) 
+ Guts., Cig., Jan.; piča Mur., C. + Cig., Jan., Ravn. (Abc.), Rib.-Mik.; pisač 
Mur., ogr.-Valj. (Rad) + Cig.; pisker 1.; platiti Mur., Danj. (Posv. p.), kajk.-Valj. 
(Rad) + Cig., Trub., Dalm., Krelj; podbujati Mur. + Cig.; pogor Mur., C. + Cig., 
Jan.; pogrešek 1. C. + Z.; pojas ‘pas’ Mur., Danj. (Posv. p.), ogr.-Valj. (Rad) + Jan.; 
pravdoznanec ogr.-Valj. (Rad) + Cig.; pre vzhŠt. + Cig., Jan.; preša 1.; protivnik 
Mur., kajk.-Valj. (Rad) + Meg., Cig., Jan., nk.; pšeničnjak Danj. (Posv. p.), Valj. 
(Rad), Mur. + Cig.; punčoh Mik. + Št.; puter; radovati se 1. Mur., ogr.-Valj. (Rad) 
+ Cig., Jan., nk.; rešitva; robača Habd.-Mik., Mur. + Meg., Cig., Jan., Trub., 
Dalm., Prip.-Mik., Dol.; seljak Mur., C., Valj. (Rad). + V.-Cig., Jan.; skrivoma 
Mur., vzhŠt. + Cig.; skuha 1. Mur., C., ogr.-Valj. (Rad) + jvzhŠt.; spisati Mur. 
+ Cig.; spremnik Mur., C. + Jan., Let.; srakica Mur., Mik., SlGor. + Alas., Jan., 
Rez.-Baud.; stariši; škrinja; štrtinjak; toti Mur., ogr.-C. + Št.-Cig., Rož.-Kres, 
KrGora; trgatva; učiniti 1. Mur., Mik., vzhŠt. + Jan., nk.; vadljati Mur. + Št., 
Cig., Jan., Tolm.; vihta Mur., Mik., Danj. (Posv. p.) + jvzhŠt., Cig., Jan.; vrabel 
Mur., Mik., Slom., ogr.-Valj. (Rad) + Št., Kor.-Cig.; vsikdar ogr. + jvzhŠt.; vun; 
zajem Fr.-C., Slom.-C. + Cig.; zapaziti Mur. + Cig., Jan., nk.; započetje Mur. + 
Cig., Jan; zoriti se Mur., ogr.-Valj. (Rad) + Cig.; zvati se 2. Mur., kajk., ogr.-Valj. 
(Rad) + Cig., Jan., nk.

 16 Pleteršnik je v svoj slovar za gučati ‘govoriti’ zapisal poknjiženo obliko golčati.
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Nekatere naštetih besed so danes ohranjene le še na vzhodnem delu sloven-
skega jezikovnega prostora, kar potrjuje kvalifikator nar. vzhodno v SSKJ (dača, 
domanji, gorica, kečka, navoliti se, parma, pre).

Različice skupnega slovenskega besedja
Pogosto se v Novicah pojavijo glasoslovne, oblikoslovne ali besedotvorne 

različice sicer skupnega slovenskega besedja, ki jih Pleteršnik, glede na to, da je 
pisal slovar knjižnega jezika, pogosto ni zajel v slovar: delitva, etymologički, gder, 
gojzd, grojzdje, jednak, jednoroden, jenica, jihov, nasledovnik, ojgen, ojstro, plajš, 
ves ‘vas’, vuš, wajncerl, zezoriti se …

V SSKJ, ki je enojezični informativno-normativni slovar slovenskega knjižne-
ga jezika srednjega obsega, so bile narečne besede sprejete le, če so jih v svojih 
delih zapisali pomembnejši pisatelji, pesniki in dramatiki 20. stoletja. Pri dolo-
čanju obsega in pomena narečnega izraza so si pomagali tudi s Pleteršnikovim 
slovarjem. Narečno besedje, sprejeto v SSKJ, se glasoslovno, oblikoslovno in 
naglasno vključuje v sistem knjižnega jezika. Pri samostalnikih, ki jih je največ, 
gre večinoma za besede, ki označujejo človeka in okolje, v katerem živi.

Panonsko besedje je v SSKJ označeno z različnimi kvalifikatorji. Oznako 
nar. vzhodno ima kar 414 besed oz. pomenov (npr. domanji ‘domač’, grmljavica 
‘grmenje’, vuzem ‘velika noč’), nar. prekmursko je opredeljenih 73 besed (npr. 
belica ‘jajce’, cintor ‘pokopališče’, plebanuš ‘župnik’). Po pogostosti jima sledita 
oznaki nar. vzhodnoštajersko (58), npr. aškrc ‘košček’, stoječki ‘stoje’, vrbača ‘vr-
ba’, in nar. štajersko (56), npr. čunka ‘svinja’, furež ‘koline’, sušač ‘kdor suši seno’. 
Precej manj je nar. severovzhodnih besed (39), npr. črničevec ‘borovničevec’, icek 
‘teliček’, juckati ‘vriskati’. Oznako nar. jugovzhodno pa imata le dve besedi, picek 
‘piščanec’ in škrljak ‘klobuk’. Znani sta v delu Bele krajine, južne Štajerske in 
Prekmurja. Nekaj panonskih besed se skriva tudi pod širšo oznako nar., ki ozna-
čuje besede, znane v več narečnih skupinah, npr. bregeše/breguše/brgeše ‘hlače’. 
Včasih so besede ponazorjene tudi s citati, kar pomeni, da so značilne zlasti za 
kraj, od koder je avtor doma, npr. kolník ‘kolovoz’: po kolnikih so ropotali vozovi 
(M. Kranjec).

Ohranjene besede

Besede oz. besedne zveze, ohranjene v SSKJ, so večinoma stilno-plastno, 
ekspresivno ali časovno označene. Med njimi pa je zelo malo takih, ki so, po 
podatkih v Pleteršnikovem slovarju, živele samo na panonskem področju.

Stilno-plastno označene besede
Gre za besede, ki so danes tesno povezane s posameznimi socialnimi zvrstmi 

jezika. V SSKJ so označene z naslednjimi kvalifikatorji: nar.: bregeše, črstev, kri-
pa, oštrigljati, punčoh, skuha, škrinja, štrtinjak (besede, ki se danes uporabljajo 
na širšem geografskem področju – v več narečjih ali narečnih skupinah); nar. 
vzhodno: dača, domanji, gorica, guč, kečka, navoliti se, parma, pre, putar (pome-
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ni, da besedo poznajo na Štajerskem in v Prekmurju, torej na vzhodnem delu 
slovenskega narodnostnega ozemlja); nar. severovzhodno: janka; nar. štajersko: 
štrkavec, toti (narečni besedi, značilni za Štajersko); knjiž.: okrajek, radovati se, 
skrivoma, v Slovenskem pravopisu je tako označena tudi beseda okolnost (gre za 
ozkoknjižne izraze, ki se rabijo zlasti v leposlovnem ali znanstvenem jeziku, v 
pogovornem jeziku pa zvenijo nenavadno); pog.: pisker, preša (besedi, vzeti iz 
vsakdanje govorice ljudi, ki ne govorijo v narečju); nižje pog.: puter, v Slovenskem 
pravopisu tudi farba (besedi iz nižje plasti pogovornega jezika).

Ekspresivno označene besede
Gre za močno čustveno obarvane besede ali zveze, ki imajo ob sebi kvalifi-

katorje: ekspr.: čuda, gondrati, penez; vem, kje ga čevelj žuli; noč in dan; nizko: 
guzniti; ne čohaj se, kjer te ne srbi (gre za grobo izražanje občutka odpora, zopr-
nosti); slabš.: pisač (zaničljiva, prezirljiva beseda; izraža nenaklonjen odnos do 
poimenovanega).

Časovno-frekvenčno označene besede
Navadno so to besede, ki se umikajo iz rabe, za sedanji knjižni jezik so časov-

no odmaknjene: star.: darovnik, kmetiški, kvar, milodar, oča, ondi, piča, pogrešek, 
protivnik, spisati, započetje, znati; v Slovenskem pravopisu tudi gondrati (besede, 
ki so bile nekoč splošno rabljene, danes pa imajo ali dobivajo nadih preteklosti; 
imajo nezaznamovane dvojnice); zastar.: bukvarnica, čamer, izobraziti, jezero, 
kinč, množina, oznanovati, platiti, seljak, spremnik, učiniti, vadljati, vsikdar, za-
jem (nekoč rabljene besede, ki so danes v knjižnem jeziku mrtve); raba peša: jako, 
legar (besedi se umikata iz splošne rabe); redko: okrajek, dlačje (beseda, ki je sicer 
v splošni rabi, vendar je v razmerju do sopomenke precej redka).

Terminološko označeni besedi
V strokovno izrazje sta prešli le dve besedi: zgod.: gorna (zgodovina, zgodo-

vinske pomožne vede); etn.: peča (etnografija, etnologija).

Neoznačene besede
Nekaj besed v SSKJ ob sebi nima nobenega zgoraj naštetih kvalifikatorjev. 

Gre za neoznačene, knjižno nevtralne in splošno znane besede oz. pomene: div-
jak, dijak, dosti, kupica, mrva, ogon, okolnost, zvati se.

Besede bratva, črstev in črez imajo ob sebi kazalko gl., ki nas usmerja na po-
gostejšo oz. pravilnejšo dvojnico.

izgubljene besede

Besedje je spremenljivo v času in prostoru, kar pomeni, da nekatere besede 
izginjajo, druge pa se na novo pojavljajo. Vzroki izginjanja so različni: (1) ker iz-
ginja predmetnost, (2) ker besede izpodrivajo sopomenke, (3) spremenjeni druž-
beni odnosi. Že Anton Breznik je opozoril na dejstvo, da smo Slovenci zaradi 



124 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 4/2006 • razprave – studies

nepremišljenosti izgubili veliko domačih izrazov in jih brez potrebe nadomestili 
s tujimi.17

V nadaljevanju bom predstavila besede, ki so ostale zunaj besedišča SSKJ, 
kar pa nujno ne pomeni, da jih ne najdemo v narečjih.18

Izginila je predmetnost
behete, bize (Gre za sopomenki, ki sta označevali hlače iz belega platna, kakr-

šne so, po podatkih v Pleteršnikovem slovarju, nosili ob Sotli, Muri in drugod. 
Besedi sta izginili iz slovarjev in ju danes ne uporabljamo več. Sklepamo lahko, 
da zaradi tega, ker takih hlač ne nosijo več; morda so še prisotne v narodni noši, 
a jih imenujejo drugače.)

drvenka (Beseda je zapisana tako v Pleteršnikovem kot tudi Glonarjevem 
slovarju in je pomenila suho mero za žito, pol vagana, torej približno 30 litrov. 
V SSKJ je ne najdemo, saj žita ne merijo več z drvenkami.)

Nadomeščanje z drugo besedo
Besed, ki so v Pleteršnikovem slovarju zapisane, v SSKJ pa jih je že nadome-

stila sopomenka ali glasoslovna oz. besedotvorna različica, je bistveno več: bar 
→ vsaj, besednik → slovar, črček → klopotec, dogodivščina → zgodovina, farba 
→ barva, izpitavanje → izpraševanje, jenka → krilo, junota → mladina, kakti 
→ kakor, kihra → čičerka, koler → ovratnik, naravnati → ukazati, pšenaten → 
ikrast, pogor → požar, polegotiti → olajšati, strokast → ikrast, šteti → brati; črevelj 
→ čevelj, den → dan, dnes → danes, ednajst → enajst, gruška → hruška, kda → 
kdaj, meša → maša, pojas → pas, srakica → srajca, vun → ven; dosta → dosti, 
veliko, mnogo, gorman → gornik, izdavati → izdajati, jedrka → jedrce, kradun 
→ kradljivec, tat, ljubljenčič → ljubljenček, peščnat → peščen, podbujati → spod-
bujati, posetva → posetev, pravdoznanec → pravnik, prilizavščina → priliznjenost, 
pšeničnjak → pšeničnik, rešitva → rešitev, stariši → starši, trgatva → trgatev, vihta 
→ nevihta, umarjati → moriti, vrabel → vrabec, zapaziti → opaziti.

Vendar pa je večina teh besed še ohranjena, predvsem v panonski narečni 
skupini.

stične sopomenke

Novice so sredi 19. stoletja pripomogle k oblikovanju novoslovenskega be-
sedišča ter iskanju strokovnih izrazov. Primernejše besedje se je iskalo tudi z 
zapisovanjem sopomenk. Janez Bleiweis je spodbujal dotok besedja z vseh kon-
cev Slovenije in tako so tudi dopisniki s panonskega področja v svoje prispevke 
vnašali besedje svojega govornega okolja. V želji po čim širši razumljivosti so ga 
pogosto razložili s sopomenko. Vzhodnoslovenska leksika si je tako utrla pot v 

 17 A. Breznik, Življenje besed. Maribor: Založba Obzorja, 1967, 75.
 18 Za preverjanje bi ob Novakovem Slovarju beltinskega prekmurskega govora potrebovali tudi 

slovarje drugih panonskih govorov.
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Novice, vendar ponavadi ni prišla občutneje do izraza – v besedilu se ni osamo-
svojila in ni nadomestila osrednjeslovenskih ustreznikov.

Načini vključevanja panonizmov so bili različni. Najpogosteje je na prvem 
mestu panonski izraz, na drugem mestu, v oklepaju ali za veznikom, pa mu sledi 
osrednjeslovenska ustreznica. Funkcija teh sopomenskih nizov je bila pojasnje-
vanje oz. razlaga pomenov panonske leksike, da bi se lahko le-ta utrdila med 
bralci in bila v prihodnje uporabljena tudi samostojno. Z domačimi (narečnimi) 
izrazi pa bi se lahko zamenjale tudi številne popačenke in kalki, ki so se pojavili 
predvsem v osrednjeslovenskem jeziku.

Vzhodnoslovenski + osrednjeslovenski izraz / osrednjeslovenski + vzhodno-
slovenski izraz

Najobsežnejša skupina stičnih sopomenk je, ko ob vzhodnoslovenskem (pa-
nonskem) izrazu stoji bolj znan, osrednjeslovenski izraz: /…/ de bi se naš slovenski 
– domáči besédnik ali slovnik po mogočnosti popolnil (N 1848, 63); Pri bratvi 
(terganji) so v vinogradi streljali (N 1845, 184); /…/ dogodivšinsko (zgodovinsko) 
knjigo pa têžko iz rok izpustiš (N 1848, 62); /…/ da je /…/ 17 mladenčov se izpi-
tavanju (izpraševanju) iz slovenskiga jezika podverglo (N 1850, 159); /…/ tudi 
naše drage junote – slovenske mladine – nesem iz misli pustil (N 1848, 63); Ženske 
Pesničke so Slovénsko nošo narberžej veliko pèrole (préj) opustile (N 1848, 173); 
/…/ ima okoli života širok rudéč pojás ali pás (N 1848, 173; gre za glasoslovno 
različico); /…/ téle pa neusmiljeno na voz dene, de mu glava čez pletenko (kripo) 
visi (N 1845, 128); /…/ sim pismo vsim dušnim pastirjem štel (bral) (N 1847, 11); 
/…/ vzel je jalovo kravo k sebi /…/ potlej jo je pa k juncu spustil in precej je pleme 
vzela (se je vbrejala) (N 1845, 23); Namesti hlač ali bregeš ima bize (behête 
ali dolanjšćice) (N 1848, 173); /…/ le nosite čevlje, šoljne, pa tudi jermenčnice 
(punčohe) (N 1846, 191).

Vzhodnoslovenski + nemški izraz

Manj pogosto najdemo primere, kjer vzhodnoslovensko besedo pojasnjuje 
nemška: bukvarnica za izposojevanje bukev (Leihbibliothek) (N 1850, 11); /…/ 
da so iméle stáre tudi modre jenke (Kittel) suknjéne z rudéčimi debelimi robi (N 
1848, 173); en spremnik (Kondukteur), ki se je iz Dunaja privozil (N 1849, 
117).

Ekspresivni + nevtralni izraz

Pisci so za lažje razumevanje tudi ob čustveno obarvanem izrazu dodali nev-
tralnega: Unidan pride zopet vinjen domú, iše žene, jo oštrigljati (tépsti) kakor 
je navajen govoriti in storiti (N 1846, 92); živinče mu stegne (pogine) (N 1846, 
92).
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Razlaga krajšav po Pleteršniku19

C., Cafovo slovarsko gradivo. Kjer so pripiski izvirnikov bili na pole prepisani, tam so se 
tudi v tem slovarju zapisali; n. pr. Fr.-C., kar pomenja, da je pri dotični besedi v Cafovem 
gradivu pripisano: Fr., da jo je torej Caf v Framu slišal in zapisal.

danj., Peter Danjko, (Danjko), (posv. p.), Posvetne pesmi, 1827.

Fr., Fram (Frauheim) na Pohorju, kjer je Caf 20 let kaplanoval in največ slovarskega gradiva 
nabral.

Habd., Juri Habdelich, Dictionar, 1670.

Hal., Haloze pod Ptujem ob hrvatski meji na Štajerskem.

kajk., kajkavsko narečje; ta kratica je pripisana vsem besedam, ki so ali narodu iz ust ali iz 
knjig po Cafu zapisane (kajk.-C.); ali v Miklošičevih knjigah omenjene, (kajk.-Mik.), ali se 
nahajajo v Valjavčevi razpravi v Radu jugosl. ak. (prim. Valj.).

Kremp., A. Krempelj (Krempl), (iz njegovih del je nekoliko citatov v Miklošičevem in 
Cafovem gradivu).

M., Miklošičevo slovarsko gradivo.

Mik., Fr. Miklosich, razna dela, zlasti: (Lex.) Lexicon palacoslovenico-graeco-latinum, 
1865.

Mur., A. J. Murko, Slovensko-nemški in nemško-slovenski ročni besednik, 1832–33; izpiski 
iz tega slovarja so poglavitni del Miklošičevega slovar. gradiva; tudi sta se med urejevanjem 
oba dela vedno primerjala.

Npes.-vraz, St. Vraz, Narodne pesni ilirske (1839) in odlomki iz njegove rokopisne zbirke 
narodnih pesmi v Pajkovi »Črticah«, prim. Pjk. (Črt.); Npes.-Mik., Miklošičeva rokopisna 
zbirka narodnih pesmi.

ogr., ogrsko narečje in knjištvo; ta kratica je pripisana vsem besedam, ki so ali po Cafu med 
narodom nabrane ali iz knjig po Cafu, Miklošiču, Valjavcu (prim. Valj. /Rad/) in Raiču (v 
Narodnem koledarju Matice Slov. l. 1868) zapisane.

ok., okolica, n. pr. Mariborska ok.

pjk. (Črt.), J. Pajek, Črtice iz duševnega žitka štaj. Slovencev, 1884.

slGor., Slovenske Gorice na Štajarskem.

slom., A. M. Slomšek, Zbrani spisi, izdal in uredil M. Lendovšek, I.–III., 1876–1879.

Ščav., kraji ob Ščavnici v vzhodnem delu slov. Štajerskega.

trst., D. Trstenjak, razni spisi v Let. Mat. Slov.

valj. (Rad), M. Valjavec, Prinos k naglasu u (novo) slovenskom jeziku, Rad jugoslavenske 
akademije, knj. 43 i. nasl.

volk., L. Volkmer, Fabule in pesmi, 1836; (pomnožena izd. dr. J. Pajka, 1885).

vzhŠt., vzhod. del slov. Štajerskega, kar ga je od Maribora na vzhodno stran.

zora, časopis zabavi in poduku, 1871–77.

 19 Navedene so samo panonske oznake virov. M. Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, I. del. 
Ljubljana 1894–95, XIII–XVI.
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ABsTRACT

In Bleiweis’s Novice, we also find correspondents from the Panonian area (e.g. Oroslav Caf, 
Anton Krempl, Davorin Trstenjak), who included East Slavic, i.e. East Styrian and Prekmurje 
vocabulary into their contributions. The editor Janez Bleiweis has much merit for this, as he 
called upon them to write as much as possible an to take into account the vocabulary of their 
locality at it, in order to overcome a word-stock deficit. Thus, he indirectly contributed to 
the formation of the new Slovenian vocabulary and to achieving proximity between the two 
linguistic zones, the central Slovenian one and the Eastern Slovenian one.
Regarding marks of sources in Pleteršnik’s dictionary, we may find that there are not many 
words in Novice, which had been used in the Panonian area, e.g. bar, behete, izdavati, strokast, 
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znati. Those which are in use outside the Panionian area as well are more numerous (bize, 
dača, domanji, jezero, kečka, koler, penez, pojas, zvati se...). These have, along with the pre vailing 
Panonian ones (npr. C., Danj., Hal., kajk, Mik., Mur., ogr., vzhŠt.) also central Slovenian 
qualifiers (Cig., Jan. …).
Since words live a certain existence, some have for various reasons withered away and are not to 
be found in the Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). (e.g. behete, drvenka, gruška, jenka, 
pojas, strokast, srakica, vrabel), although some are still living, primarily within the Panonian 
dialect group. Others have been retained in the SSKJ, majority having stylistic-stratum, ex-
pressive an time-frequency qualifiers (e.g.. nar., nar. vzhodno, knjiž., pog., ekspr., nizko, star., 
zastar., raba peša). Only rare Panonian words used in Novice are today normatively neutral 
(e.g. mrva, zvati se).
In Novice, contact synonyms are frequent, as Panonian writers, wishing to make the Panonian 
vocabulary more comprehensible in a wider area, explained the Panonian words by central 
Slovenian and German synonyms, e.g. besédnik ali slovnik, dogodivšinsko (zgodovinsko) knjigo; 
jenke (Kittel).
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Izhodiščne teze

Raziskava medetničnih odnosov in jezikov v stiku zajema območje, ki je 
prostorsko in institucionalno omejeno s slovensko-madžarsko državno mejo in 
leži ob tej meji. S protistavno analizo je mogoče primerjati dve skupnosti, ki 
nista v enakem položaju na tej in oni strani meje: na eni strani meje se Slovenci 
pojavljajo kot večina, Madžari kot manjšina; na drugi strani meje pa se pojav-
ljajo Slovenci kot manjšina in Madžari kot večina. Torej sta kategoriji narod in 
kultura po eni strani naddržavni, saj se Slovenci in Madžari pojavljajo na obeh 
straneh meje, po drugi strani pa, kadar govorimo o družbeni strukturi odno-
sov na območju ob slovensko-madžarski oz. madžarsko-slovenski meji, le-teh ni 
mogoče enačiti z družbeno strukturo v Sloveniji ali na Madžarskem nasploh. 
Kot posebnost družbene strukture se na tem območju pojavljajo še odnosi med 
vlogo narodne večine in vlogo narodne manjšine. Preučevanje jezikov v stičnem 
položaju zahteva poleg analize jezikovnega stanja tudi preučevanje zunajjezikov-
nih dejavnikov oz. sociokulturnega konteksta vsakokratne jezikovne skupnosti v 
stiku. Pripadniki obeh manjšinskih skupnosti kažejo glede jezikovnih primanj-
kljajev v svoji materinščini in drugem jeziku podobne značilnosti. Vsako širše 
ali ožje presojanje sporazumevalne prakse na stičnem območju predstavlja hkrati 
tudi presojanje o družbeni pogojenosti in družbenih okoliščinah, v katerih spo-
razumevanje poteka. Preučevanje medetničnih odnosov, jezikov v stiku in dvo-
jezičnosti lahko opredelimo kot preučevanje družbene stvarnosti in odkrivanje 
medsebojnih funkcionalnih zvez med dvema jezikoma dvojezične skupnosti, ki 
delujeta v določenih sociokulturnih okvirih.

Jezik manjšine (Jm) in jezik večine (Jv) sta v manjšinskih skupnosti ob sloven-
sko-madžarski meji prisiljena soobstajati zaradi političnih meja in sta v stalnem 
stiku prek svojih govorcev, ki oba jezika uporabljajo za sporočanje in družbeno 
sporazumevanje. Družbena posledica stikov med jezikoma je dvojezičnost, ki se 
odraža v jezikovni izbiri, jezikovnem preklapljanju in v mešanju jezikov, posle-
dično pa tudi v nastajanju vmesnega jezika, v neugodnih sociokulturnih razme-
rah pa je pogosta posledica stikov med jezikoma tudi zamenjava nedominantne-
ga manjšinskega jezika z dominantnim večinskim jezikom. Jezikovne posledice 
stikov med genealoško in tipološko nesorodnim slovenskim in madžarskim je-
zikom ter pogostega preklapljanja se v neugodnih družbenih okoliščinah kažejo 
v različnih oblikah jezikovne redukcije (poenostavljanje in opuščanje zapletenih 
oblik) in kompenzacije (interferenca in transferenca).

Obravnavani jezikovni skupnosti sta bili v preteklosti – in sta tudi v sedanjosti 
– zaradi zgodovinsko in sociokulturno pogojenih razlogov pretežno dvojezični. 
Jezikovni stiki med govorci Jm in Jv so vplivali na nastajanje naravne ali ljud-
ske dvojezičnosti, zlasti med pripadniki manjšinskih skupnosti, ki uporabljajo v 
delnih domenah svojega socialnega, gospodarskega in kulturnega življenja svoj 
izvorni jezik, toda za njih sta hkrati nujna tudi obvladanje in raba večinskega 
državnega jezika, da bi lahko popolnoma sodelovali v življenju celotne družbe. 
Do jezikovnih stikov med slovenskim in madžarskim prebivalstvom je prišlo 
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po naselitvi Madžarov na to območje. Jezika sta sprva obstajala v vsakdanjem 
sožitju, med njima je prihajalo tudi do vzajemnega vplivanja, čeprav je bila njuna 
funkcijska delitev različna. Slovenska manjšina je postajala dvojezična, njena 
jezika sta bila v diglosičnem razmerju. Prekmurski Madžari so bili prvotno eno-
jezični, le v mestih je prihajalo do začetne/nastajajoče dvojezičnosti uradniškega 
in upravnega sloja zaradi stikov s slovenskim prebivalstvom. Dvojezičnost ma-
džarskega prebivalstva se je začela razvijati po priključitvi tega poselitvenega 
območja k Jugoslaviji.

Opredelitev dvojezičnosti

Dvojezičnost je zelo spremenljiv, na družbeni ravni s številnimi sociokultur-
nimi dejavniki, v individualnem merilu pa s številnimi osebnostnimi lastnostmi 
določljiv pojav. Večdisciplinarni in meddisciplinarni pristop k obravnavi dvoje-
zičnosti nam omogoča presojo različnih vidikov dvojezičnosti na različnih rav-
neh analize. Dinamiko medskupinskega in znotrajskupinskega sporazumevanja 
v dvojezičnih okoljih obravnavajo predvsem sociologija, makrosociolingvistika 
in socialna psihologija, raziskovanje sporazumevalne zmožnosti, sporazumeval-
ne dejavnosti ter osebnostnih značilnosti dvojezičnega govorca pa sodi v polje 
raziskovanja psiholingvistike, preučevanje medosebnih vidikov sporazumevanja 
v dvojezičnem kontekstu pripada zlasti jezikoslovnim in komunikacijskim ve-
dam.

Psihološki vidik dvojezičnosti je v ospredju pri obravnavi psihološkega stanja 
dvojezičnega govorca, ki ima dostop do dveh jezikovnih kodov kot sredstev za 
družbeno sporazumevanje. Dostop do jezikovnih sredstev se spreminja hkrati 
s sociokulturnimi in jezikovnimi okoliščinami. Z vidika jezikovne zmožnosti 
se definicije dvojezičnosti, vezane na oceno jezikovnega znanja, vrstijo od ma-
ksimalne do minimalne zahtevnosti (receptivna, reproduktivna, produktivna, 
aktivna, pasivna, normativna, enostransko normativna, nenormativna).

Po stopnji sporazumevalne zmožnosti in po pogostnosti rabe razlikuje stro-
kovna literatura dominantno, uravnoteženo, poljezično, aditivno in subtraktivno 
dvojezičnost (E. Oksaar 1972). Socialnopsihološki vidik obravnave dvojezičnosti 
je usmerjen na sporazumevalno zmožnost v dveh jezikih kot na identitetno/iden-
tifikacijsko prvino posameznika, pripadnika ene ali druge/obeh skupnosti.

Glede mišljenja dvojezičnega govorca in jezikovnega procesiranja v njego-
vih jezikih razlikujejo psihologi (S. Ervin in Ch. Osgood 1965) sestavljeno 
in usklajeno dvojezičnost. Pri sestavljeni dvojezičnosti je en pomen povezan 
z označevalcem v dveh jezikih, tako se jezika razlikujeta v leksikalnem, ne pa 
tudi v pomenskem pogledu. Pri usklajeni dvojezičnosti besedni inačici v obeh 
jezikih ustrezata dvema različnima pojmovnima podstavama. Pri sestavljenem 
tipu dvojezičnosti je verjetnost pojavljanja interferenc večja kot pri usklajenem 
tipu, čeprav tudi tu ni izključena. Oba tipa procesiranja sta odvisna tudi od 
načina usvajanja jezikov: sestavljena dvojezičnost je rezultat formalnega učenja 
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drugega jezika ali se pripisuje strategiji sporazumevanja z otrokom v prvem in 
drugem jeziku v istem učnem položaju. Usklajena dvojezičnost pa je rezultat 
vzporednega/zaporednega usvajanja jezikov v ločenih učnih položajih (J. B. 
Carrol 1973).

Sociolingvistični vidik obravnave dvojezičnosti se usmerja na stike med Jm 
in Jv ter na govorno vedenje posameznika in skupnosti. Glede na razmerje med 
posameznikom in družbo ločimo individualno in družbeno dvojezičnost: (1) 
individualna je lahko naravna (oblikuje se v družini in ožjem okolju) ali kulturna 
(oblikuje se v formalnem izobraževanju), (2) na družbeni ravni se dvojezičnost 
pojmuje kot lastnost območja in družbe, ki na tem območju živi. Lahko je eno-
smerna (dvojezični so samo pripadniki manjšine) ali dvosmerna (dvojezični so 
pripadniki obeh skupnosti v stiku) (Fishman 1986). Pri dvosmerni dvojezično-
sti razlikujemo popolno (funkcionalno) dvojezičnost (vzporedna raba jezikov v 
vsakdanjem sporazumevanj) ter diglosijo (komplementarna raba dveh jezikov v 
določenih govornih položajih).

Na podlagi predstavljenih meril je mogoče s primerjavo različnih vidikov 
dvojezičnosti sintetično opredeliti tip dvojezičnosti v raziskovanih skupnostih. 
Glede na merilo jezikovne zmožnosti ugotavljamo, da pripadniki mlajše genera-
cije v Porabju obvladajo Jm na minimalni stopnji razumevanja in govorjenja, Jv pa 
obvladajo na ravni rojenega govorca. Njihova kompetenca v Jm je receptivna ali 
reproduktivna, le izjemoma tudi produktivna. Glede na merilo jezikovne norme 
jih je mogoče uvrstiti v tip enostranske normativne dvojezičnosti (v madžarskem 
jeziku). Na dvojezičnem območju Prekmurja je za pripadnike manjšine prav tako 
značilna receptivna ali reproduktivna, redkeje produktivna kompetenca v Jm 
(starejša generacija in izobraženci); produktivna kompetenca pa v Jv. Glede jezi-
kovne norme v svojih jezikih je za njih značilna delno dvostranska normativna 
dvojezičnost. Pripadniki večinskega naroda na narodnostnem območju onstran 
meje ne obvladajo Jm, na tej strani meje obvladajo Jm na minimalni receptivni 
stopnji, za njih je značilna pasivna enostranska normativna (v slovenskem jeziku) 
dvojezičnost.

Za sporazumevalno zmožnost dvojezičnih govorcev je v obeh skupnostih 
značilna dominantna dvojezičnost v Jv (tako glede rabe kakor tudi glede kom-
petence).

Na osnovi analize socialnopsihološkega vidika dvojezičnosti ugotavljamo, 
da je v obeh skupnostih opazna težnja akulturacije, na dvojezičnem območju 
Prekmurja so zaznavni tudi pojavi dvokulturnosti, tj. identifikacije z obema 
jezikovnima skupinama in kulturama (T. Skutnabb-Kangas 1981: 67).

Glede jezikovnega procesiranja v jezikih dvojezičnih govorcev ugotavljamo, 
da v obeh skupnostih prevladuje sestavljeni tip dvojezičnosti, med pripadniki 
madžarske manjšine so zaznavni tudi primeri usklajene dvojezičnosti.

Glede časa in načina usvajanja manjšinske materinščine se kažejo v obeh skup-
nosti opazne razlike: v slovenski manjšinski skupnosti se v zadnjih desetletjih Jm 
pretežno usvaja zaporedno (tj. za Jv) v okviru formalnega učenja; v madžarski 
narodni skupnosti se oba jezika usvajata vzporedno v družini ali zaporedno v 
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okviru formalnega učenja, po novem modelu dvojezičnega pouka tudi v ločenih 
učnih položajih in na različnih nivojih.

Za družbeno razmerje med jezikoma skupnosti je v Porabju značilna nestabil-
na diglosija, ki je posledica nesimetrične delitve funkcij med Jm in Jv. Za prek-
murski tip dvojezičnosti se z vidika družbenega razmerja med Jm in Jv uporablja 
izraz funkcionalna dvojezičnost (Nećak Lük 1989: 121–128), vendar pogosto 
preklapljanje med jezikoma v številnih vsakdanjih govornih položajih potrjujejo 
domnevo, da gre tudi tu bolj za diglosijo kot za popolno dvojezičnost.

Glede na merilo dvojezičnosti posameznika in družbe je mogoče ugotoviti, 
da je v obeh skupnostih čedalje manj primerov naravne dvojezičnosti, družbena 
dvojezičnost v Porabju je zelo omejena, v Prekmurju pa se postopoma omejuje na 
urbano okolje. Porabski tip dvojezičnosti bi lahko opredelili kot enosmerno dvo-
jezičnost (dvojezični so samo pripadniki manjšine); na narodnostno mešanem 
območju Prekmurja je zaznavna tudi delna dvosmerna dvojezičnost, kar pomeni, 
da so delno dvojezični tudi pripadniki večinskega naroda. Glede na primarni 
jezik socializacije je z današnjega vidika za najmlajše porabske Slovence značilna 
madžarsko-slovenska dvojezičnost (njihov prvi jezik postaja madžarščina), za 
pripadnike madžarske manjšine je pretežno, a ne vedno izključno, značilna ma-
džarsko-slovenska, za pripadnike večinskega naroda na narodnostno mešanem 
območju Prekmurja pa pasivno slovensko-madžarska dvojezičnost (kot posledica 
dvojezične šole). Po geopolitični razširjenosti rabe Jm in Jv je za narodnostno 
mešano območje ob slovensko-madžarski meji značilna stacionirana, regionalna 
dvojezičnost stičnega tipa. Po generacijski pripadnosti govorcev ugotavljamo, da 
so najstarejši pripadniki manjšinskih skupnosti pretežno enojezični v manjšinski 
materinščini ali okuženo dvojezični, starejša generacija je dominantno dvojezična 
v Jm, srednja generacija je dominantno dvojezična v Jv, mlajša generacija je po-
gosto poljezična v Jm ali povsem enojezična v Jv (zlasti v Porabju).

Raziskave so pokazale, da je za materni jezik v manjšinskih okoliščinah zna-
čilno oženje komunikacijskega prostora: funkcija manjšinske materinščine se v 
danih govornih položajih zmanjšuje, zato jo govorci opuščajo, ker niso motivi-
rani za njeno rabo. Procesi opuščanja Jm se kažejo v oslabljeni dvojezičnosti ter 
v nestabilni, razpadajoči diglosiji, ki vodi v progresivno asimilacijo pripadnikov 
skupnosti.

Dejavniki opuščanja manjšinskega jezika

Asimilacijo manjšinske skupnosti je v prvi vrsti mogoče dokumentirati z 
razkrivanjem procesa izgubljanja oz. zamenjave jezika,1 ker ta dokazuje, da ne-
zadostno delujejo tisti mehanizmi jezikovne socializacije, ki naj bi zagotavljali 

 1 Izgubljanje jezika je značilnost dvojezičnega posameznika, zamenjava jezika pa je družbeno-
jezikovna sprememba, ki zadeva celotno govorno skupnost. Prim. S. Gal (1991: 66–67) i n 
L. Campbell – M. C. Muntzel (1992: 118–195).
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predajanje in razvijanje jezika. Jm se mora v dvojezičnih skupnostih na vseh 
področjih življenja soočati z močnejšim prestižnim državnim jezikom in osta-
ne vitalen le, če pokriva vsaj tri področja rabe: javnoupravno področje, šolo in 
poklicno dejavnost, zožitev Jm na zasebno sfero glede perspektive ohranjanja in 
razvijanja manjšinskega jezika ni spodbudno. Vitalnost Jm v dvojezični skupnosti 
lahko zagotovi le enakopraven in enakovreden status z Jv, t. i. funkcionalna dvo-
jezičnost. K razvijanju funkcionalne dvojezičnosti lahko v veliki meri pripomore 
tudi dvojezična šola, v kateri imata oba jezika skupnosti vlogo učnega jezika in 
učnega predmeta; in sicer tako, da pri načrtovanju učne snovi v okviru učnega 
predmeta ter pri sestavljanju jezikovnih učbenikov upošteva interferenčne vplive, 
ki izhajajo iz različnih jezikovnih sistemov v stiku in tako omogoča usvojitev 
jezikovne zmožnosti na visoki stopnji. Pri učnem jeziku (dvojezičnih predmetih) 
pa upošteva komunikacijske primanjkljaje, kar pomeni, da učencem omogoča 
usvojiti funkcionalno kodno izbiro in kodno menjavo.

Na individualno izgubljanje ter na kolektivno zamenjavo Jm vplivajo zunanji 
in notranji dejavniki. Lingvistična struktura stičnih jezikov namreč ne določa, 
kateri jezik bo odstopil od svojih funkcij, to je v veliki meri odvisno od sociokul-
turnih dejavnikov, zlasti od statusa in prestiža stičnih jezikov, od vrednostnega 
sistema, vezanega na jezik, od jezikovne lojalnosti in obvladanja jezika.

dvojezičnost manjšinskih skupnosti ob slovensko-madžarski meji

Sociolingvistika v zadnjem času s čedalje večjo pozornostjo in sistematič-
nostjo obravnava take vrste dvojezičnosti, ki se pojavljajo med manjšinskimi 
govorci, živečimi v sožitju zunaj strogo pojmovanih jezikovnih/etničnih mej. 
Pojem manjšine opredeljuje N. Girasoli v svojem delu O pojmu narodne manj-
šine takole: »/… / taka skupina državljanov neke države, ki je glede na ostalo 
prebivalstvo v številčni manjšini, ni v dominantnem položaju, njeni pripadniki 
so zaradi zgodovinskih dogodkov odtrgani od matične države, a so ohranili 
njene verske, jezikovne in kulturne značilnosti ter si s skupno voljo prizadevajo 
za svojo ohranitev in enako obravnavo – tako dejansko kot pravno – z veči-
no.« Dvojezični skupnosti ob slovensko-madžarski meji sta bili in sta še zaradi 
zgodovinskih in sociokulturnih razlogov v preteklosti in sedanjosti dvojezični. 
Skupinska (kolektivna) dvojezičnost se kaže v tem, da so jezikovne skupnosti, 
živeče na istem območju, zaradi različne narave in obsega interakcij v stalnem 
stiku. Glede na smer in obseg medskupinske komunikacije razlikujeta Appel in 
Mysken (1987) tri tipe dvojezičnosti. Za dani skupnosti, zlasti za prekmursko 
dvojezično jezikovno skupnost je značilen tip, po katerem je večina pripadnikov 
skupnosti na določeni stopnji dvojezična. Za porabsko jezikovno skupnost na 
Madžarskem je značilen drugačen tip, t. i. izolirana oz. enostranska dvojezič-
nost: ena od skupin v stiku je eno-, druga dvojezična. Slednja je v dani skupnosti 
pojmovana kot manjšina. Medskupinska komunikacija je enosmerna oz. stiki 
med skupinama se navadno odvijajo v Jv, obratno le redko. Medtem ko je gle-
de na druge jezikovne skupnosti na Madžarskem in v Sloveniji madžarska oz. 
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slovenska enojezična skupnost sociolingvistično dominantna, se madžarski oz. 
slovenski jezik v zamejstvu pojavlja v položaju manjšinskega jezika. Po tej logiki 
ni takega stičnega položaja, v katerem bi slovenski/madžarski jezik ob še kakem 
jeziku obstajal tako, da bi skupina, ki govori oba jezika, bila povsem enojezična 
oz. da bi bili obe skupini enako dvojezični. Glede na vloge stičnih jezikov (Hau-
gen 1973: 334) je za prekmursko madžarsko narodno skupnost kljub deklarira-
ni funkcionalni dvojezičnosti (enakopravna in enakovredna raba obeh jezikov v 
formalnih in neformalnih govornih položajih) značilen t. i. komplementarni tip 
dvojezičnosti, ki je dejansko stabilna dvojezična diglosija: oba jezika imata po-
membno vlogo v življenju skupnosti, a med njima obstaja funkcionalna delitev. 
Za porabsko manjšinsko skupnost je značilen nadomestni tip dvojezičnosti, tj. 
pomembne funkcije v življenju skupnosti se udejanjajo v Jv, Jm pa je potisnjen v 
neformalno zasebno sfero.

Urbanizacija

V obdobju relativne dvojezične stabilnosti ostanejo tudi govorni položaji in 
vzorci medosebnih stikov nespremenjeni, z družbenoekonomskimi spremem-
bami, zlasti z industrializacijo in z njo povezano urbanizacijo, ki privede do 
sprememb v zaposlitveni strukturi, se spremenijo tudi jezikovnovedenjski vzorci. 
Vključevanje vaških skupnosti v urbane mreže je vodilo do razlikovanja med 
standardnim Jv in krajevnim vernakularjem, ki sta postala del mrežnospeci-
fičnih pragmatičnih konvencij. S tem ko so pripadniki manjšin dobili vstop v 
urbano območje, je postalo njihovo napredovanje bolj odvisno od urbanih mrež 
in čedalje manj od vsakdanje kooperacije s pripadniki soseske. Efektivnost v 
teh novih položajih pa se vrednoti po retoričnem standardu enojezične urbane 
skupnosti. Jm in Jv se že stoletja nahajata v stanju dokaj stabilne diglosije, ki 
se je v zadnjih desetletjih začelo spreminjati. Številčno omejene funkcije Jm so 
posledica omejenega števila govornih dogodkov in omejenih vsebin govornega 
dogodka. Redukcija jezikovnih funkcij in omejitve govornih dogodkov vodi-
jo k poenostavljanju jezikovnih oblik in struktur. Pripadniki mlajše generacije 
zgubljajo kontrolo nad gramatiko svojega maternega jezika, istočasno pa raste 
njihova jezikovna kompetenca v vseh zvrsteh Jv.

status in raba manjšinskega jezika

Za status Jm je bistvenega pomena, ali se uporablja na vseh področjih javne-
ga življenja ali je omejen na zasebne stike oz. ali je njegova vloga podrejena ali 
enakovredna z Jv. Po pravnem statusu je Jm na narodnostno mešanem območju 
ob slovensko-madžarski meji enakopraven z Jv, toda zakonsko predvidena ena-
kopravnost še ne pomeni, da je Jm tudi družbeno enakovreden z Jv. Raba Jm oz. 
Jv v določenih položajih (Jv v več položajih) je jasen odraz diglosične situacije, ki 
potrjuje, da je Jv institucionaliziran in dominanten v določenih področjih rabe 
kot posledica demografske, politične in ekonomske moči govorcev Jv, ne glede 
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na jezikovno načrtovanje. Raba Jm v dvojezični skupnosti je namreč odvisna od 
sporazumevalne zmožnosti pripadnikov manjšine v Jm, od osebne in kolektivne 
identitete, od odnosa do Jm, da so do njega lojalni, tj. da so ga v dani situaciji 
pripravljeni govoriti in od možnosti ter priložnosti za rabo. Možnost za rabo Jm 
je odvisna od zakonske predvidenosti rabe Jm (tj. od pravnega statusa), priložnost 
za rabo Jm pa je odvisna od družbenega statusa, od etnolingvistične vitalnosti 
manjšine in sogovorca, ki jezik zna in ga tudi uporablja. V Porabju Jm zna samo 
manjšina, v Prekmurju ga bolj ali manj produktivno obvladajo tudi pripadniki 
večine. To dejstvo pa v veliki meri pogojuje, ali bo pripadnik manjšine v etnično 
mešani družbi govoril svoj jezik ali ne. Za Porabje bi lahko rekli, da pri spora-
zumevanju med Slovenci in Madžari slovenščina nima dostopa, pri sporazume-
vanju med Slovenci pa jo postopoma zamenjuje madžarščina. Na dvojezičnem 
območju Prekmurja se v sporazumevanju med Madžari in Slovenci (predpostav-
ljajmo, da so dvojezični) pretežno uporablja slovenščina, manj madžarščina, v 
sporazumevanju med Madžari se v čedalje več govornih položajih uporablja 
vmesni jezik ali slovenščina, izključna raba madžarščine je redka. Stična jezika se 
torej nahajata v bolj ali manj stabilnem diglosičnem položaju, zanju je značilno 
razmerje nesimetričnosti, ki vpliva na širitev in razvijanje Jv ter na potiskanje, 
opuščanje in siromašenja Jm. Možnosti za rabo obstajajo, priložnosti zanjo pa je 
manj. Zaradi omejene rabe (funkcionalno izgubljanje) jezikovno znanje upada, 
to pa vodi do pospešenega opuščanja jezika, do negativnega vrednotenja ter tudi 
do razpada jezikovnega sistema (strukturalno izgubljanje). Na obravnavanem 
območju obstaja več priložnosti za rabo Jv v vseh govornih položajih, dejanska 
raba pa potrjuje tudi njegovo dominantnost. Posledica omejene rabe Jm (funk-
cionalno izgubljanje) je upad jezikovne kompetence, kar privede do pospešenega 
opuščanja jezika, do negativnega vrednotenja ter tudi do razpada jezikovnega 
sistema (strukturalno izgubljanje).

izbira in menjava koda

Med vodilnimi načeli sociolingvističnih raziskav je jezikovna raznolikost, 
tj. upoštevanje dejstva, da v resničnosti noben jezik ni nečlenljiva nadstavba, 
ampak diasistem različnih variant, teritorialnih in socialnih dialektov, stilov in 
registrov. Ta za celotno skupnost značilen sestav, ki je na razpolago vsem članom 
skupnosti za družbeno pomembne interakcijske stike, označuje strokovna litera-
tura z izrazom jezikovni repertoar, sestav govornih variant, značilen za posamez-
nika pa z izrazom individualni govorni repertoar. Govorci poleg univerzalne 
zmožnosti, ki omogoča jezikovno učenje, ter poleg abstraktnih znanj, pravil 
in načel razpolagajo tudi s poznavanjem družbeno-kulturnih komunikacijskih 
norm in pravil, z možnostjo oblikovanja in preoblikovanja ter rabe teh pravil, 
ki so združena v skupni pojem sporazumevalna kompetenca. Komunikacijske 
oblike in vrednote, vezane na jezike, variante, stile, ter govornovedenjski vzorci 
in pričakovanja, nanašajoča se na družbeno vedénje, so del kulturnega védenja 
vsake govorne skupnosti. V sporazumevalno kompetenco govorca spada tudi 
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poznavanje pravil in norm jezikovne rabe: posameznik ali skupina govorcev veže 
določene govorne dejavnosti na določen jezik ali varianto. Rabo teh kodov po 
normi označujemo kot nezaznamovano kodno izbiro (Gal 1979: 9), od norme 
odstopajočo rabo jezikovnih oblik in izbiro koda pa kot zaznamovano. Izbira 
jezika (koda) torej pomeni določitev bazičnega koda interakcije. Ker govorci 
na različne načine pojmujejo pravila, ki so povezana z izbiro govornih variant 
(Ervin-Tripp 1968: 197), tako tudi jezik interakcije med dvojezičnimi govorci ni 
vedno in dokončno vezan; kodna izbira in kodna menjava sta med seboj tesno 
povezani vprašanji. Menjavo koda lahko opredelimo in klasificiramo na različne 
načine. Po najbolj razširjeni definiciji je kodna menjava izmenična raba dveh/več 
jezikov/variant znotraj istega govornega dogodka ali diskurza (Grosjean 1982: 
145). Po obliki lahko obsega eno besedo, izraz, stavek ali poved. Kodna menjava 
(podobno tudi sposojanje leksemov) je lahko komunikacijska strategija in izraža 
različne družbene pomene. Oba pojava sta jezikovno in/ali družbeno motivirana: 
poleg zapolnjevanja vrzeli izražata še prestiž, jezikovno vedenje, menjavo stila 
in komunikacijsko strategijo solidarnosti s skupino. Poleg referencialne funkcije 
opravlja jezik še različne transakcijske in interakcijske vloge, te funkcije dobijo 
različne pomene glede na matriko osnovnih dejavnikov komunikacijskega pro-
cesa. Od teh imajo odločilno vlogo pri izbiri in menjavi koda zlasti udeleženci, 
kraj, čas in tema pogovora. V jezikovno stičnih situacijah je potrebno poleg ugo-
tavljanja aktualnega jezikovnega stanja določiti tudi jezikovni repertoar skupno-
sti ter okvire izbire in rabe posameznih kodov. Pripadniki jezikovnih skupnosti 
razpolagajo z določenimi komunikacijskimi sredstvi, ki jih je potrebno uporabiti 
v specifičnih položajih s specifičnimi udeleženci (vlogami). Večina pripadnikov 
obeh skupnosti je dvojezična in eno- ali večjezikovna2 v enem jeziku ali v obeh. 
Porabski Slovenci so dvojezični, v slovenščini so enojezikovni (pretežno obvlada-
jo narečno socialno zvrst in le reducirano knjižno zvrst), prav tako so funkcijsko 
enojezikovni v praktičnosporazumevalni zvrsti, v madžarščini so pretežno že 
večjezikovni tako glede socialne kot funkcijske zvrstnosti. Prekmurski Madžari 
so dvojezični in delno dvojezikovni (jezikovno privilegirani) v socialnih zvrsteh 
madžarskega jezika, v slovenskem jeziku so pretežno enojezikovni, mlajši tudi 
dvojezikovni. Glede funkcijske zvrstnosti so v manjšinski materinščini enojezi-
kovni (praktičnosporazumevalna zvrst), v slovenščini so funkcijsko večjezikovni. 
Dvojezični govorci torej razpolagajo z dvema glavnima jezikovnima kodoma, 
med katerima prihaja do menjave v številnih vsakdanjih položajih brez posebnih 
težav za uporabnike jezika. Toda to je le navidezno arbitrarno območje, bolj gre 
za določeno diglosično sistematičnost, izbira jezika je namreč določena z mno-
gimi situacijskimi, kontekstualnimi in drugimi dejavniki, ker je menjava koda 
zunaj teh okvirov malo verjetna. Jezikovna heterogenost ne pomeni neomejene 

 2 Izraz eno- in večjezikovnost povzemam po B. Pogorelec, M. Kaučič Baša, M. Stabej, Slo-
venski knjižni jezik: jezikovno načrtovanje in jezikovna politika v preteklosti in danes (teze), V 
SSJLK 30, Ljubljana, 1995, 35–37. Prim. še B. Schlieben, Soziolinguistik, Stuttgart, 1979. 
(Razlikuje multilingvalnost – poznavanje več jezikov – in multilektalnost – poznavanje več 
zvrsti istega jezika.)
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proste izbire, raznolikost je strukturirana, ima svoje omejitve, ki jih določajo 
različni dejavniki, med drugim družbene skupinske norme, družbeni položaj, 
sporazumevanjski cilji in interakcijska pravila.

V dvojezični skupnosti je med jezikoma skupnosti večja ali manjša stopnja 
funkcionalnega razločevanja. Dvojezični govorci vedo, da se določeni govorni 
dogodki lažje izrazijo v enem kot v drugem jeziku, zato so odločitve glede izbire 
jezika pogosto povezane s psiholingvističnimi in sociokulturnimi razlogi in so 
bolj ali manj nearbitrarne. Komunikacijska pravila v obeh skupnostih še vedno 
implicirajo določeno podrejenost Jm pri sporočanju. Kodne variante v diskurzu 
si ne stojijo nasproti v poljubni, ampak v komplementarni distribuciji. Medtem 
ko večina dvojezičnih govorcev loči veliko število govornih položajev po svojih 
jezikih, pa obstaja še vrsta domen, za katere sta oba jezika enako primerna, a se 
v njih zaradi prestiža kljub temu daje prednost Jv. V terenskih raziskavah se je 
pokazalo, da se v interakciji v ožji skupnosti običajno izbira domači vernakular 
(največkrat s sposojenkami prepredeno narečje), v soseski pa se institucionalno 
določene vloge iz celotnega repertoarja vlog večinoma odvijajo v mreži dominant-
ne kulture, v javni neformalni sferi tudi v vmesnem jeziku. Izbira standardnih 
variant Jm v tej sferi je le navidezno arbitrarna: v Porabju zaradi enosmerne dvo-
jezičnosti in neobvladanja standardne variante Jm, v Prekmurju zaradi omejene 
dvosmerne dvojezičnosti v tej komunikacijski mreži.

Ne glede na to, ali gre za jezikovno interakcijo govorcev v notranjih variantah 
istega jezika ali v različnih jezikih, se govorci soočajo s problemom izbire koda, 
tj. kateri kod bodo v danem diskurzu izbrali za bazični kod interakcije.3 Najpo-
gosteje je izbrani kod interakcije tisti, v katerem imajo govorci najbolj razvito 
komunikativno kompetenco. Izbira koda predpostavlja tudi določeno lojalnost 
med udeleženci interakcije, hkrati pa to ne pomeni, da se govorci na posamez-
nih točkah interakcije zaradi določenih dejavnikov – tu mislim na menjavo 
teme, spremembo relativnih odnosov vlog med govorci, na jezikovno zmožnost, 
utrujenost itd. – ne bi mogli oddaljiti od izhodiščnega koda. Nasprotno, prav 
na teh mestih menjava koda vedno signalizira, da se je v teku pogovora nekaj 
spremenilo. Tako kot izbiro koda tako tudi menjavo koda izzovejo določeni 
dejavniki: stopnja komunikativne kompetence, zlasti ožje pojmovano leksikal-
no in gramatično znanje v obeh jezikih, čas in način usvojitve obeh jezikov kot 
temeljnih dejavnikov za uspešno dvojezično govorno dejavnost. Idealni primer 
kodne menjave je t. i. funkcionalna kodna menjava, ko sta pri menjavi koda jezi-
ka/varianti strukturno ločena/i (diskurz vsebuje na povedni ali celo medpovedni 
ravni samo prvine enega ali drugega jezika/variante). Vprašanje kodne menjave 
pa je v dvojezičnem položaju seveda bolj zapleteno. Poleg menjave koda dvoje-
zični govorec koda lahko tudi meša,4 tj. uporablja še tretji kod, ki zajema prvine 

 3 Prim. J. J. Gumperz, Discourse Strategie, Cambridge: CUP, 1982, 463.
 4 Mešanje kodov (code mixing) povzemam po H. Weinrichu (Sprachmischung, In: E. Oksa-

ar (ur.), Spracherwerb-Sprachkontakt-Sprachkonflikt, Berlin-New York: Walter de Gruyter, 
1984).
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iz obeh jezikov, in v katerem so različni interferenčni tipi odvisni od socialnih 
razmerij med udeleženci govornega dogodka.

Funkcionalna in nefunkcionalna kodna menjava

Razlogi funkcionalne kodne menjave v obravnavanih skupnostih so: (a) 
menjava koda zaradi spremembe govornega položaja (v javnih govornih polo-
žajih preklopijo v Jv, v zasebnih v Jm), (b) menjava koda zaradi solidarnosti s 
sogovorcem (moment odločitve je sogovorčevo jezikovno znanje), (c) menjava 
koda zaradi percepcije kulturne in družbene razdalje med udeleženci govorne-
ga dogodka (višje družbene vloge zahtevajo preklop v Jv, z nekaterimi nosilci 
vlog so navajeni govoriti v enem izmed svojih jezikov), (č) menjava koda zaradi 
spremembe teme pogovora, ki je vezana na terminološke oz. leksikalne vrzeli 
v Jm in na metaforične razloge, (d) menjava koda na meji govornega dogodka 
(prehod iz intimnega dialoga v formalni monolog), (e) menjava koda zaradi 
spremembe sporočanjskega namena in (f ) menjava koda zaradi večje moči Jv 
pri argumentiranju.

Nefunkcionalna kodna menjava pa nastopi znotraj govornega dejanja za-
radi šibitve ali zgubljanja kompetence v enem izmed jezikov, posledica tega je 
nastajanje vmesnega jezika, za katerega je značilna prepredenost z različnimi 
interferenčnimi pojavi, ki so odraz jezikovnosistemskih razlik med tipološko 
različnima jezikoma ter različni pojavi redukcije, kompenzacije in poenostavlja-
nja, ki so odraz jezikovne erozije. Mešanje kodov največkrat nastopi v jezikovno 
nediferenciranih govornih položajih, v katerih sta oba jezika enako dostopna, 
tj. v javni neformalni in zasebni sferi. Javna neformalna sfera namreč zahteva 
višjo jezikovno varianto, tj. pogovorni jezik, ki se bogati in razvija s prvinami 
standardne variante, večina dvojezičnih govorcev pa standardno varianto Jm 
slabše obvlada kot standardno varianto Jv, zato se jezikovnovedenjski vzorci v 
javni neformalni sferi oblikujejo s prvinami standardne variante Jv, in sicer v 
obliki terminološke oz. metaforične kodne menjave, v zasebni sferi pa največkrat 
z mešanjem kodov, s pidžinizacijo in hibridnimi tvorbami. Tako se govorci učijo 
rabe jezika v družini in soseski iz jezikovnovedenjskih vzorcev v vmesnem jeziku 
oz. se soočajo z vzorci nefunkcionalne kodne menjave. Za soočanje s funkcio-
nalnimi vzorci kodne menjave, ki se pretežno izvajajo v standardni varianti obeh 
stičnih jezikov (na narodnostno mešanem območju Prekmurja), pa zunaj insti-
tucionalnih okvirov (šola, državna uprava …) nimajo priložnosti. V Porabju so 
primeri intralingvalne kodne menjave v slovenščini zelo redki, pogostejši pa so 
v madžarščini, interlingvalno kodno menjavo med slovenščino in madžarščino 
izpodriva izključna raba madžarščine ali mešanje kodov. V Prekmurju je opazno 
menjanje kodov znotraj slovenščine, delno tudi znotraj madžarščine, redkeje 
smo lahko priča funkcionalne menjave dveh jezikov pri jezikovno privilegiranih, 
običajno pa gre tudi tu za mešanje kodov. Menjavo koda se govorci naučijo v 
rabi: v družini in soseski se soočajo z vzorci nefunkcionalne menjave kodov, pri 
dvojezičnem pouku pa se soočajo pretežno le s terminološkim preklopom. V 
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obravnavanih manjšinskih skupnostih je malo možnosti in priložnosti za usvo-
jitev funkcionalne kodne menjave v javni sferi, zato je osnovna naloga dvojezične 
oz. narodnostne šole (v Porabju še danes prevladuje tip narodnostne šole z ma-
terinščino kot učnim predmetom), da ustvari pogoje za usvojitev funkcionalne 
rabe Jm.

Perspektive in hipoteze

Na osnovi ugotovljenega jezikovnega stanja v obeh manjšinskih skupnostih 
postavljam naslednje podmene o možnostih zaustavitve procesa izgubljanja 
(funkcionalnega in strukturalnega) jezika in identitete:

Za napovedovanje prihodnosti Jm so pomembne ugotovitve glede razmerja 
moči med obema jezikoma. Šibkejša ali močnejša pozicija jezikov je v veliki meri 
odvisna od zunajjezikovnih dejavnikov. Na podlagi ugotovitev predpostavljam, 
da bi lahko z načrtovanjem korenitih sprememb zunajjezikovnih dejavnikov 
vplivali tudi na korenite spremembe v izidu boja med jezikoma. Ker je ohranit-
veni potencial Jm odvisen od družbenih funkcij in rabe jezika, imata moderna 
družba in država možnosti, da z učinkovitim načrtovanjem razvijanja in rabe 
jezika, z ustreznimi pravnimi, institucionalnimi in tehničnimi sredstvi vplivata 
na zaustavitev procesa opuščanja jezika, s tem pa posledično tudi na zaustavi-
tev osiromašenja in razpada jezikovnega sistema Jm. Z vidika dejavnikov, ki 
povzročajo spremembe v jezikovnem sistemu Jm, je potrebno razlikovati med 
modifikacijami, ki so pogojene z jezikovnosistemskimi razlikami med stičnima 
jezikoma, in modifikacijami, ki so povezane z rušenjem Jm.

Jezik se ohranja in razvija, če se uporablja; uporabljamo pa ga lahko, če ga 
obvladamo. Učimo se ga iz ožjega in širšega okolja v primarni in sekundarni 
socializaciji. Dejavniki okolja, ki dopuščajo nezahtevno jezikovno rabo, so se 
izkazali kot nezadostni za razvijanje jezikovne zmožnosti in za rabo v zakonsko 
predvidenih govornih položajih. Torej je prva podmena tesno povezana z razvi-
janjem jezikovne in sporazumevalne zmožnosti v Jm.

Pri reševanju vprašanj jezikovnega stanja je potrebno razlikovati med nalo-
gami, ki so povezane z zaustavitvijo opuščanja jezika, in nalogami, ki se nave-
zujejo na razvijanje jezika, četudi sta oba procesa tesno povezana. Opuščanje 
ali funkcionalno izgubljanje jezika bi bilo mogoče zaustaviti z dostopom Jm v 
govorne položaje oz. z enakovredno rabo Jm v položajih (v javni formalni sferi), 
ki so povezani s prestižno funkcijo jezika. Ta dostop je po drugi strani povezan 
z razvijanjem ustreznih jezikovnovedenjskih vzorcev v ustreznih socialnih in 
funkcijskih zvrsteh Jm, torej z ustrezno jezikovno vzgojo.

Preučevati jezik v manjšinski situaciji pomeni preučevati razmerje med je-
zikovno obliko in družbenim kontekstom. Tako je tudi pri jezikovni vzgoji 
potrebno uzavestiti, kako lahko dvojezični govorec z izbiro jezika in govornih 
variant zadovoljuje svoje sporazumevanjske potrebe in funkcije v dani jezikovni 
skupnosti. Posledično mora biti jezikovni pouk sporazumevanjsko in funkcio-
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nalno usmerjen, kar v metodološkem pogledu pomeni, da je treba učencem 
zagotoviti vsa sredstva za izbiro tistih jezikovnih variant, ki jih določeni govorni 
položaji zahtevajo. Pri tem je potrebno upoštevati tudi, s katerimi socialnimi 
mrežami bo prišel učenec v stik in katere komunikacijske naloge bo moral oprav-
ljati. Pri načrtovanju jezikovnega korpusa je potrebno opraviti selekcijo tistih 
oblik v langue, ki imajo družbeni oz. pragmatični značaj. Poleg razmerja med 
jezikovno obliko in družbenim položajem je treba upoštevati tudi razmerje med 
jezikovno obliko in kulturnim kontekstom, da bi lahko usvojili organizacijska 
pravila, zakonitosti vedenja, norme delovanja in ideološke principe, ki posamez-
niku omogočajo funkcioniranje znotraj hierarhije različnih vrednot in vedenj-
skih vzorcev v dani skupnosti. Jezikovna vzgoja in pouk bi, kot pravi Fishman, 
morala zagotavljati določeno lingvistično ustreznost, tj. izbiro govornih variant, 
ustrezno dinamiki situacije, vlogam govorcev in drugim dejavnikom govornega 
dogodka na lingvistični in pragmatični ravnini. To pa predpostavlja učinkovito 
razvijanje jezikovne in sporazumevalne zmožnosti v Jm.

Dvojezični govorec je v manjšinski situaciji zaprt v kak notranji kod svoje 
materinščine. Praviloma pozna katero od podrejenih, nizkih (N) variant Jm, 
največkrat je ta vernakular lokalno narečje (ki se mu zdi manjvredni kod), od 
visokih (V) variant pa pozna pomanjkljivo standardno varianto (vrednostne 
sodbe o njej so med prekmurskimi Madžari visoke, med Porabci tako vrednote-
nje standardne slovenščine ni prisotno ali pa jo vrednotijo kot tuji jezik). Tako 
manjka pri dvojezičnih govorcih zmožnost funkcionalne kodne menjave znotraj 
manjšinske materinščine.

Na osnovi ugotovitev predpostavljam, da je narečna varianta dobra izho-
diščna podstava za razvijanje drugih socialnih zvrsti Jm, ker se večina sporazu-
mevanjskih potreb v manjšinski skupnosti še vedno izvaja v tem kodu. Knjižne 
variante se pretežno posredujejo institucionalno in imajo le malo vpliva na go-
vorno vedenje dvojezičnih govorcev. V manjšinski situaciji pogosto manjkajo 
tudi ustrezne akademske, izobraževalne in prosvetne ustanove, ki bi učinkovito 
spravile v delovanje standardno normo, jo uzaveščale in nadzorovale. Standard 
sam pa tudi ni sposoben premostiti njemu podrejenih variant, zlasti ker se v 
njem ni izoblikovala v matici značilna funkcijska razslojenost, ki je nujna za 
opravljanje novih družbenih vlog. Z uvajanjem oz. razširjanjem rabe Jm v vseh 
institucijah na manjšinskem območju, zlasti v dvojezični šoli pri dvojezičnih 
učnih predmetih na osnovni in srednji stopnji, v obliki lektorata, tudi na visoki 
stopnji, bi govorci imeli možnost usvojiti tudi manjkajoče, a za nove vloge tako 
potrebne funkcijske zvrsti, ki jih do zdaj iz obstoječih govornih položajev niso 
mogli usvojiti, če pa so jih že, te niso na pričakovani ravni. Pri večini besedil v 
teh funkcijskih zvrsteh (v strokovni, znanstveni, uradovalni, publicistični ipd.) se 
namreč uveljavlja t. i. prevodna dvojezičnost z vsemi predvidljivimi prevodnimi 
interferencami, zlasti na področju strokovne terminologije (psevdoekvivalence, 
kalki, prevzemanje tujk na podlagi Jv ipd.).

Izkušnje tudi kažejo, da narečje samo nima zadostne ohranitvene moči zoper 
vplive Jv; v dani situaciji kot edina nizka stična, z interferenčnimi pojavi stigma-
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tizirana varianta jezika tudi ne more opravljati funkcij v neformalni javni sferi, ki 
se običajno udejanjajo v visokem kodu. Zato je pri načrtovanju jezikovne vzgoje 
potrebno veliko pozornosti nameniti prav razvijanju pogovorne variante Jm, ki 
se v manjšinski situaciji prav zaradi stičnosti razlikuje od iste variante v matični 
državi (od splošne in regionalne). Te naloge pripadajo institucijam, kot so šola, 
mediji, kulturna društva ipd.

Pri dvojezičnih govorcih je treba uzavestiti rabo in kodno menjavo med zno-
trajjezikovnimi kodi, tj. med kodi V in N. Vpliv V na N je zaželen in ga je 
potrebno podpirati, vpliv N na V pa je potrebno čim bolj omejiti. To je mogoče 
le, če V poučujemo kot od lokalnih stičnih variant različno entiteto, in ne kot 
jezik, ki ga učenec že obvlada z vstopom v šolo. Četudi bi morala biti standardna 
varianta v manjšinski situaciji enaka standardni varianti v matični državi, bi bilo 
zaželeno, da bi se v manjšinski standardni varianti kodificiral del razlikujočih se 
pojavov, zlasti v besedišču.

Nadaljnje naloge pri razvijanju Jm se navezujejo na dopolnitve ciljev jezikovne 
vzgoje v Jm. V dvojezični situaciji je eden izmed jezikov materni jezik ene jezi-
kovne skupine, drug jezik pa je materni jezik druge skupine. Materni jezik manj-
šinske skupine ima dvojno vlogo: družbeno vlogo v državi govorca, a hkrati se 
uporablja tudi kot interakcijsko sredstvo z govorci iz matične države. Ti funkciji 
pa zahtevata tudi dvoje metodičnih pristopov, ki morata upoštevati obe situaciji. 
Prva funkcija je povezana z vsebinami in liki ter z besediščem in kontekstom v 
učbenikih in priročnikih, ki naj bi bili zajeti iz naravnega učenčevega okolja, da 
bi iz njih usvojene jezikovne vzorce lahko uporabljal v funkcijah v manjšinskem 
okolju. Druga funkcija je povezana z zadovoljevanjem komunikacijskih potreb 
zunaj manjšinskega okolja, v matični državi, zato je potrebno vsebine učbenikov 
razširiti tudi z jezikovnokulturnimi vzorci iz matične države.

Glede jezikovnih sprememb (interferenčnih, transferenčnih, redukcijskih) v 
Jm, ki so pogojene s sistemskimi razlikami med stičnima jezikoma, predpostav-
ljam, da jih je mogoče predvideti s protistavno analizo danih jezikov, ugotovitve 
le-te pa bi bilo potrebno upoštevati: (a) pri didaktičnem programiranju učne 
snovi, tj. pri izbiri in oblikovanju učne snovi za pouk obeh jezikov, pri razvršča-
nju učne snovi glede na zaporedje obravnave ter pri organiziranju metod dela v 
razredu v skladu s težavnostno stopnjo; (b) pri sestavljanju pedagoških slovnic, 
ki bi upoštevale in uzaveščale podobnosti in razlike med obema jezikoma. Z 
ustreznim utrjevanjem jezikovnih enot, ki so lahko zaradi kontrasta ali homoge-
nih ovir potencialni vzrok za interferenčno pogojene napake, bi lahko odpravili 
jezikovne primanjkljaje v govorni dejavnosti dvojezičnega govorca v njegovem 
maternem jeziku in tako vplivali na njegovo jezikovno zavest.

Stična jezika sta v Prekmurju učna jezika in učna predmeta, v Porabju je 
slovenski jezik le učni predmet, predvideva pa se, da bo v skladu z novim pred-
metnikom in učnimi načrti tudi tam nastopal v funkciji učnega jezika, torej se 
bo uporabljal v funkciji sporazumevanja in spoznavanja. Pri tem pa se pojavlja 
niz nerešenih vprašanj. Opravljanje teh funkcij zahteva tako stopnjo razvitosti 
učenčeve jezikovne zmožnosti v Jm, da bo v njem lahko razumel in tvoril tudi 
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stavčne zgradbe za zapletene miselne operacije. Praksa, ki se zadovoljuje z ravnijo 
splošne nezahtevne rabe Jm za vsakdanje sporazumevanje o nezahtevnih vsebi-
nah oz. s podajanjem povzetkov ali z navajanjem strokovnega izrazja v Jm pri 
dvojezičnih predmetih, izpričuje, da Jm, razen v vlogi učnega predmeta, dejansko 
ne funkcionira kot jezik spoznavanja.

S funkcijo Jm pri dvojezičnih predmetih je povezano tudi vprašanje kodne 
menjave med dvema jezikoma znotraj posameznih predmetov. Omejevanje na 
nefunkcionalne ali zgolj na terminološke preklope (ki največkrat izhaja iz ne-
zadostne jezikovne kompetence v enem izmed jezikov) ne privzgoji ustreznega 
sporazumevalnega vzorca za kasnejše pričakovano funkcionalno kodno menja-
vo v javni sferi širšega okolja. Torej je potrebno rešiti tudi psiholingvistično 
vprašanje modela dvojezičnega sporazumevanja, tj. preučiti možnosti dvojezične 
interakcije.

namesto zaključka

Večino vprašanj glede zaustavitve opuščanja manjšinske materinščine v današ-
nji situaciji lahko reši manjšina sama tako, da bo svoj jezik govorila, da bo do 
njega lojalna, da bo prek njega izražala tudi osebno identiteto v svojih osebnih 
imenih, z rabo priimkov v lastni pisavi in izgovarjavi ter kolektivno identiteto z 
doslednim izpričevanjem zunanje dvojezičnosti na celotnem manjšinskem ob-
močju.
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ABsTRACT

The process of abandoning and of impoverishment of the minority language in the ethnically 
mixed area of Porabje (along the Raba) and Prekmurje (Trans-Mura) could be easily stopped 
in case of favourable socio-cultural conditions, or even be turned around. At resolving issues 
of linguistic state, it is necessary to underscore the tasks linked to the stopping of abandoning 
the language and tasks pertaining to the development language, even though both processes are 
associated to language development, although the processes are closely linked. Abandoning or 
functional loss of language may be stopped by access of the minority language to the public-
formal speech areas, i.e. by a parity use of the minority language in speech situations which 
are associated with a prestigious role of the language. On the other hand, this access is linked 
to the development of linguistic ability and of appropriate linguistic-behavioral patterns in 
standard social and functional types of language with minority status, i.e. with an appropriate 
linguistic up-bringing. On the basis of findings, it is possible to suppose that in the given situ-
ation the dialect variant may be a good initial point for the development of other social types, 
as the majority communicational needs are till carried out in this code. Literary variants are 
predominantly interiorized institutionally and have little impact upon the linguistic behaviour 
of bilingual speakers. In the Raba Slovenian minority community, appropriate academic and 
educational institutions, which efficaciously stimulate the use of the linguistic standard, create 
an awareness of it and control it, are lacking. By the introduction of the use of the minority 
language into all institutions in the minority area, speakers would have the possibility to interi-
orise the lacking fuctional types, necessary for new roles, which they were not able to interiorise 
thus far from the existing speech positions. The disappearance of the minority language in the 
ethnically mixed area along the Slovenian-Hungarian border could be stopped by planning of 
the use of language in speech positions in the public sphere at carrying out roles in these social 
networks, by the introduction of the minority language as the parallel language of instruction 
at all levels of education, particularly by the development of linguisting proficiency and the 
affirmation of linguistic awareness, and generally by speaking the minority language and the 
members of the majority community at least passively learning the language of their neighbours, 
thus enabling the expansion of its use.
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Dragan Potočnik: Pouk neevropske zgodovine v osnovni šoli. Časopis za zgodovino in 
narodopisje, Maribor 77=42(2006), 4, str. 145–160 
Učni načrti zgodovine v osnovni šoli so preobsežni in so nujno potrebni temeljite prenove. 
Še posebej v učnem načrtu za 7. razred osnovne šole bi morali večjo pozornost nameniti 
zunajevropski zgodovini. To ne pomeni, da bi morali že obstoječi količini dodati še nove 
učne enote, ampak bi morali iskati rešitev v posodabljanju obstoječega učnega načrta.

UDC 372.893:373.34

Dragan Potočnik: Instruction of non-European history in elementary school. Review for 
History and Ethnography, Maribor 77=42(2006), 4, pp. 145–160 
Elementary school curricula in history are too extensive and urgently in need of funda-
mental renovation. Particularly, in the 7th grade elementary school curriculum greater 
attention should be devoted to the extra-European history. This does not mean that the 
existing quantity should be expanded by new instruction units, but the solution should be 
sought in the up-dating of the present curriculum.

V prispevku predstavljam pouk neevropske zgodovine v 7. razredu osnovne 
šole. Namen je opozoriti na še vedno izrazito evropocentričnost naših učnih 
načrtov.

Učni načrt v 7. razredu zajema obdobje človeške zgodovine od življenja pr-
vih človeških skupin do konca srednjega veka.1 V tem dolgem obdobju, ko je 
predstavljal islamski svet skupaj s Kitajsko vodilno civilizacijo na svetu, se zu-

 * Dr. Dragan Potočnik, docent na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, dragan.potoc-
nik@uni-mb.si

 1 http//www.zrss.si/pdf/ZGO_zg.pdf. Učni načrt Zgodovina za 7. razred, str. 15–19.
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najevropski zgodovini namenja večjo pozornost le s prvimi visokimi kulturami. 
Ta tematski sklop z naslovom: Najstarejše civilizacije sestavljajo naslednje učne 
enote:

Prve visoke kulture – Mezopotamija,
Stari Egipt – življenje ob Nilu,
Stari Egipt – država in družba,
Vsakdanje življenje Egipčanov in njihovo verovanje,
Dosežki Egipčanov v znanosti in umetnosti,
Druge dežele starega sveta.

Operativni cilji, ki so zapisani v učnem načrtu, so zelo splošni in med drugim 
zahtevajo, da znajo učenci opisati pogoje za nastanek prvih visokih kultur, da 
znajo navesti področja in reke, kjer so nastale prve visoke kulture (Egipt, Mezo-
potamija – Babilon, Fenicija, Izrael, Indija, Kitajska), da ob slikovnem gradivu 
in odlomkih iz besedil primerjajo položaj različnih socialnih skupin v Egiptu, 
spoznajo nekatere večje dosežke v znanosti in kulturi ter značilnosti verovanja, 
se seznanijo s pojavom monoteizma in osnovnimi značilnostmi judovske kulture, 
pojasnijo pomen izuma pisave; ob časovnem traku in zgodovinskem zemljevidu 
razvijajo sposobnost časovnih ter prostorskih predstav.2

Učni načrt in seveda tudi obstoječi učbeniki3 pri tem tematskem sklopu ne 
omenjajo Perzije, ki je z dinastijo Ahajmenidov dosegla obseg svetovne države in 
se je v zakladnico svetovne zgodovine vpisala z izjemnimi dosežki na področju 
kulture in umetnosti.4 Največ prostora (4 ure) je v tem sklopu namenjenega sta-
remu Egiptu. Menim, da je obseg sicer zadosten, vendar so operativni cilji preveč 
splošni.5 Učni načrt namreč ne omenja, recimo, vsakdanjega življenja Egipčanov 
(obleka, hrana, pijača, zabava).

Za boljšo preglednost, lažjo razumljivost in ob upoštevanju pomanjkljivosti, 
je bolj smiselno, da se tematski sklop Najstarejše civilizacije začne z Mezopota-
mijo in se nadaljuje z Egiptom; zaključi pa se s področji, kjer so nastale še druge 
visoke kulture (Feničani, Izraelci, Stara Perzija, Indija in Kitajska). Področje 
Amerike bi morali prestaviti v obdobje srednjega veka, saj so te civilizacije ob-
stajale in dosegle najvišjo stopnjo razvoja v obdobju zrelega in poznega srednjega 
veka, ne pa v času tematskega sklopa Najstarejših civilizacij, kjer se obravnavajo 
trenutno.

Za boljšo predstavo sem pripravil zapis celotnega tematskega sklopa. V njem 
sem zajel vsebine, ki se v učnih načrtih ne omenjajo, a so za razumevanje ome-
njenih starih kultur nujne.

 2 http//www.zrss.si/pdf/ZGO_zg.pdf. Učni načrt Zgodovina za 7. razred, str. 15–16.
 3 V uporabi sta učbenika: Olga Janša-Zorn, Darja Mihelič, Stari in srednji vek, DZS, in Kar-

men Simonič Mervic, Stari svet, Modrijan. 
 4 Dragan Potočnik, Azija med preteklostjo in sedanjostjo, Založba Pivec 2006, str. 29–37.
 5 Glej opombo št. 2.
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1. učna enota: 
pRvE visOKE KUltURE
Najzgodnejše civilizacije so nastale v dolinah velikih rek v Aziji in Afriki. Ta-

ko so Sumerci v Mezopotamiji, deželi med rekama Evfrat in Tigris, gradili prva 
mesta že pred približno šest tisoč leti. Nekoliko kasneje so civilizacije nastale še 
v dolini reke Nil v današnjem Egiptu, ob Rumeni reki na Kitajskem in v dolini 
reke Ind na območju današnjega Pakistana. Med temi starimi civilizacijami so 
potekale stalne karavanske poti, po katerih so prevažali trgovsko blago. Prenašali 
pa so se tudi izumi, ideje, verovanja.

V dolinah velikih rek, kjer so nastale prve visoke kulture oz. civilizacije, so 
morali ljudje polja namakati. To pa je zahtevalo sodelovanje in skupno delo ljudi 
po enotnem načrtu, ki je predvideval gradnjo prekopov, kanalov, zapornic in je 
skrbel tudi za pravično delitev vode. Dober namakalni sistem je zahteval ustrez-
no organizacijo. To so prevzeli svečeniki z vladarjem na čelu. Iz nekoč enake 
družbe je vse bolj začel izstopati bogati sloj prebivalstva.

Tako je postopoma z nastankom bogatega in vladajočega sloja prebivalcev, ki 
je vladal na določenem ozemlju, ter revnega, kmečkega sloja in sužnjev, nastala 
država.

MEzOpOtaMiJa – zibelka civilizacije
Območje med velikima rekama Evfrat in Tigris je suho in vroče, temperature 

v času od marca do oktobra presežejo tudi 45 ºC. Posledice suhega in vročega 
podnebja so težko prehodne puščave. Del tega ozemlja namakata omenjeni reki, 
ki izvirata v visokih gorah današnje Turčije. Ker ta dežela leži med rekama, jo 
imenujemo Medrečje ali po grško Mezopotamija. Tu se je med leti 3100 in 3000 
pred našim štetjem izoblikovala prva visoka civilizacija v zgodovini. Torej v času, 
ko so se v večjem delu Evrope ljudje še selili iz kraja v kraj kot lovci in nabiralci. 
To staro civilizacijo so ustvarili Sumerci. Ti so gradili namakalne sisteme za 
polja, iz ilovice delali opeko za gradnjo hiš in templjev, zgradili prva mesta in 
– ustvarili pisavo na glinastih tablicah. Tablice so bile popisane z ostrimi zare-
zami, ki so videti kot trikotniki ali klini, zato to pisavo imenujemo klinopis. 
Sumerski pisarji so znamenja pisali v glino, ki so jo nato žgali v pečeh.

Pisava ni bila pomembna le za vodenje in načrtovanje del na namakalnih 
sistemih, za gradnjo pomembnih stavb, za pobiranje davkov, temveč so se za-
hvaljujoč izumu pisave ohranila tudi literarna dela. Med njimi je pomemben Ep 
o Gilgamešu, ki pripoveduje o prijateljstvu, iskanju nesmrtnosti in vesoljnem 
potopu.

Okoli leta 1900 pred našim štetjem je v severni Mezopotamiji nastalo Babi-
lonsko kraljestvo. Babilonci so gradili visoke stolpe, ki so bili posvečeni njiho-
vemu glavnemu bogu Marduku.

Učenjaki so z vrha teh stolpov opazovali zvezde. Ugotovili so, da so nekatere 
zvezde nepremične, druge pa da krožijo. Tem so dali tudi imena. Prepričani so 
bili, da nekatere prinašajo srečo, druge pa nesrečo. Vsakemu od planetov so na-
menili tudi po en dan. Skupaj s Soncem in Luno je bilo teh zvezd sedem. Tako 
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je nastal naš teden. Še danes se v angleščini imenuje sobota Saturnov dan oz. 
Saturday ali v nemščini nedelja dan Sonca oz. Sonn-Tag ali in ponedeljek dan 
Lune oz. Mond-tag.

Največji razcvet je doživelo kraljestvo v času vladarja Hamurabija, ki je zdru-
žil večino dežel na tem območju. Prestolnica te mogočne dežele je bil Babilon, ki 
je v času vladanja Hamurabija predstavljal največje mesto na svetu. V njem je bil 
neznanski vrvež, saj so tam trgovali ali zamenjevali dobrine ljudje z vseh koncev 
sveta. Hamurabi pa ni znan le kot združitelj, ampak je dal v črn steber vklesati 
tudi prvi zakonik. Njegovi zakoni so strogi in pravični. Skušal je uvesti kazni, 
ki so bile enakovredne s povzročeno škodo (oko za oko, zob za zob). Nastal pa 
je iz potrebe po urejanju odnosov med ljudmi in zaradi potrebe po utrjevanju 
vladarjeve oblasti.

2. učna enota:
staRi EGipt – ŽivlJENJE OB NilU
Tudi v Egiptu je v večjem delu leta vroče in cele mesece ne dežuje. Puščava 

prekriva kar 90 % dežele. Ozko in dolgo dolino reke Nil, ki teče skozi Egipt, na 
obeh straneh obdaja puščava. Ta nerodovitna in neprijazna suha pokrajina pa je 
hkrati predstavljala tudi naravno zaščito pred napadalci z vzhoda in zahoda.

Reka je vsako poletje poplavljala, kar je posledica močnih padavin na Etiop-
skem višavju, kjer izvira Modri Nil.

Narasle vode so s seboj prinašale rodovitno črno blato in ga odlagale na 
bregove reke. Prav po tej plasti črnega blata so rodovitno rečno dolino Egipčani 
poimenovali kemet, kar pomeni črna dežela, ljudje pa so sebe poimenovali remet-
en-kemet, ljudje črne dežele.

Vsakoletne poplave so omogočile cvetoče poljedelstvo. Zaradi izjemno vro-
čega in suhega podnebja pa je zemlja v Egiptu obrodila le, če so polja namakali. 
Zato so že zgodaj zgradili mrežo namakalnih naprav: kanalov, zapornic, jezov in 
umetnih jezer. Le tako so polja lahko namakali tudi v sušni dobi. S posebnimi 
napravami šadufi in vodnimi kolesi so vodo dvigovali v višje ležeča polja.

Še posebej veliko dela so imeli kmetje ob Nilu, ko se je obdobje padavin 
v oktobru končalo. Zemljo so kmetje z ralom najprej preorali, nato pa so na 
rodovitne naplavine posejali pšenico in ječmen. Sadili so tudi zelenjavo, imeli 
so sadovnjake in tudi vinograde. Zaradi rodovitne prsti so polja naslednje leto 
marca bogato obrodila. Do julija, ko je reka spet poplavljala, so morali pripraviti 
polja, obnoviti pa so morali tudi nasipe in kanale.

V zahvalo reki, ki jim daje življenje, so Egipčani že v starih časih častili reko 
kot božanstvo:

»Hvaljen bodi, o Nil, ki izviraš iz zemlje in tečeš k nam.
Ti, ki Egiptu daruješ živež.
Ti, ki namakaš naša polja, da lahko redimo živimo.
Ti, ki napajaš puščavo, ki je tako daleč od vode.
Ti, ki nam daješ ječmen in pšenico.
Ti, ki polniš naše kašče in skednje.
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Ti, ki daješ revežem. Tebi igramo na harfo in Tebi pojemo.«
  Pesem o Nilu (Ernst H. Gombrich, Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce, str. 23.)

Nil je omogočil, da so se ob njem ljudje začeli naseljevati že zelo zgodaj. Naj-
bolj mogočno obdobje v zgodovini tega območja imenujemo stari Egipt, začetek 
tega obdobja sega kar šest tisoč let nazaj. To je tisti čas, ko so v Egiptu vladali 
faraoni. Področje ob reki Nil pa je bilo naseljeno že veliko prej. Najdbe nam 
dokazujejo, da so bili tod ljudje naseljeni že v starejši kameni dobi (paleolitiku). 
Ti zgodnji naseljenci so gojili ječmen, se ukvarjali z živinorejo in gradili skromne 
hiše iz blata. Tudi iz tega časa se je ohranilo nekaj imenitnih predmetov, tako 
na primer lepo izrezljana slonovina in lepa posoda, ki so jo pogosto zakopavali 
v grobove skupaj z umrlimi.

3. učna enota:
staRi EGipt – dRŽava iN dRUŽBa
Na področju Egipta sta obstajali pred približno šest tisoč leti dve kraljestvi, 

ki sta se borili za prevlado: Zgornji Egipt ob gornjem toku Nila in Spodnji Egipt 
na območju Nilove delte. Zgornjeegipčanski kralj Menes je s svojo vojsko okrog 
leta 3000 pred našim štetjem porazil Spodnji Egipt in tako združil obe kraljestvi. 
Ustanovil je mesto Memfis in postal najvišji vladar vseh Egipčanov. Imenovali 
so ga faraon in bil je neznansko mogočen, saj so ga častili kot živega boga.

Vse v Egiptu je pripadalo le njemu: vsako polje, vsaka hiša in celo vsi ljudje. 
Faraon sam pa seveda dežele ni mogel voditi, zato so mu pri tem pomagali še vezir 
Zgornjega Egipta, vezir Spodnjega Egipta in najvišji svečenik. Oba vezirja sta skr-
bela za izvajanje zakonov, svečenik pa za verske dogodke. Pri teh nalogah so jim 
pomagali še številni nadzorniki: kraljevi arhitekt, vojaški vodja, vrhovni sodnik, 
nadzornik za namakanje zemlje. Vsem tem je pomagala še množica uradnikov.

Faraoni pa so imeli seveda tudi stalno vojsko, ki je branila državo in tudi 
osvajala sosednje dežele. Sestavljena je bila iz pehote in iz enot na vozeh. V mir-
nem času so vojaki opravljali čisto vsakdanje delo: kopali so namakalne kanale 
ali pa so klesali kamenje za faraonovo grobnico.

Za organizacijo velike države, za organizacijo pridelave in razdelitve hrane, 
za gradnjo nasipov in namakalnih kanalov ter tudi za gradnjo mogočnih palač 
in piramid so bili pomembni tudi pisarji. Ker je v Egiptu veljalo pravilo, da kdor 
zna pisati, računati in brati, sodi v visoko družbo, štejemo tudi pisarje v visoko 
družbo. Seveda pa niso bili vsi pisarji tako zelo pomembni, mnogi med njimi so 
bili čisto navadni pisarji.

V višji sloj egipčanske družbe so še spadali visoki uradniki in duhovniki. 
Sledili so jim trgovci in obrtniki.

Veliko večino egipčanske družbe pa so sestavljali kmetje, ki so obdelovali zem-
ljo, skrbeli za vzdrževanje namakalnih naprav, sodelovali pri gradnji piramid, 
svetišč, palač in cest.

Na dnu egipčanske družbe so bili sužnji, ki so bili nesvobodni in brez zemlje. 
Sužnji, ki so bili največkrat vojni ujetniki, so opravljali razna težaška dela, npr. 
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v kamnolomu, pri gradnji. S sužnji so ravnali kot s predmeti. Lahko so jih ku-
povali in tudi prodajali.

Mogočna civilizacija starega Egipta je trajala približno kar tri tisoč let. Razde-
limo jo na tri glavna obdobja: Staro kraljestvo, Srednje kraljestvo in Novo kra-
ljestvo ter na tri vmesna obdobja. Skupaj je v tej dolgi dobi vladalo 30 dinastij.

4. učna enota:
vsaKdaNJE ŽivlJENJE EGipčaNOv iN NJiHOvO vEROvaNJE
Stari Egipt je obstajal kar tri tisoč let. Vladarji in svečeniki so skrbeli tudi 

zato, da so se dolga tisočletja ohranjale šege in navade. Vse staro jim je bilo sve-
to, zato so svečeniki še kako pazili, da mladi niso počeli ničesar, kar bi motilo 
tradicionalni način življenja.

Največ iz vsakdanjega življenja zvemo iz poslikav. Številni prizori prikazujejo 
čisto vsakdanja opravila, npr. lov z mrežami na race, veslanje, ribarjenje, peko 
kruha itd.

Večina svobodnega prebivalstva je živela na podeželju, kjer so se ukvarjali s 
poljedelstvom. Pomagati pa so morali tudi pri javnih delih, npr. pri gradnji pira-
mid. Osnova egipčanske skupnosti je bila družina. Posebnost egipčanske družbe 
je bila – v primerjavi z drugimi deželami starega sveta – da sta mož in žena imela 
enakopraven položaj. Ženske so lahko podedovale, posedovale in upravljale z 
imetjem. Kljub temu pa je mož lahko imel več žena.

Otroci so že zgodaj morali pomagati odraslim. Deklice so morale z materjo 
na polje ali pa doma opravljati čisto prava ženska dela. Podobno se je godilo tudi 
fantom, ki so pripravljali drva za ognjišče ali pa pomagali na polju. V prostem 
času so se fantje zelo radi igrali za vojake, deklice so se žogale ali pa igrale s 
punčkami. V bolj premožnih družinah so odrasli fantje in dekleta, podobno kot 
danes, zelo cenili lepoto in modo. Oboji so uporabljali očesno barvilo. Lepoti-
čili so se s kozmetičnimi pripravki, lasuljami, cvetjem, finim perilom. Sinovi iz 
takih družin so se šolali v posebnih tempeljskih šolah – za razliko od otrok na 
podeželju, ki te možnosti niso imeli. Poročali so se zelo zgodaj: deklice, ko so 
bile stare dvanajst/trinajst, fantje pa petnajst/šestnajst let.

Bivališča v vaseh so bila grajena iz zidakov, ki so jih delali iz nilskega blata. 
Blatu so dodajali slamo in prodnike, potem pa so to mešanico vlivali v lesene 
okvire in tako delali zidake. Na stene hiš so nanesli malto, nato pa notranjost 
poslikali s prizori iz narave. Kljub skromnosti so jih hiše varovale pred vročim 
soncem in puščavskim vetrom. Tudi notranjost je bila skromna. Na ilovnatih 
tleh so bile kože in rogoznice iz trstja, na katerih so spali.

Bogate družine so imele velike hiše, kjer je bilo več prostorov, polnih raznega 
pohištva, čaš, vrčev in loncev.

Hrana, pijača in zabava
Na poljih, ki so obdajala vasi, so gojili ječmen, iz katerega so pekli kruh. 

Kruh je bil tudi glavna hrana Egipčanov. Pekli so ga kar doma, kjer so žitno 
zrnje najprej zdrobili na kamnitih žrmljah, potem so moko presejali, zmešali z 
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začimbami, zamesli testo in spekli kruh. Sicer pa so gojili še česen, čebulo, fižol, 
solato, buče, dateljne, fige. V Nilovi delti in v oazah pa je uspevalo tudi grozdje. 
Iz njega so delali vino ali pa so ga sušili za rozine.

Revni prebivalci so pogosto jedli ječmenovo in proseno kašo, stročnice (grah, 
bob, lečo), razne vrste sadja (dateljne, grozdje, fige), jedli so manj mesa, zato pa 
več rib, ki so jih lovili v Nilu. Zelo priljubljena pijača je bilo pivo, ki so ga pili 
ob vsaki priložnosti.

Bogatejši so imeli bolj razkošen jedilnik: pečene race, gosi, goveje meso in 
divjačino.

Poslikave v grobnicah s prizori z zabav, pesmi na papirusih, glasbila, ples pa 
nam na kažejo, da so Egipčani znali uživati življenje. Radi so prirejali velika 
slavja, kjer so množice razveseljevali s petjem in glasbo flavt, harf in kastanjet, 
ob tem pa so popili tudi veliko vina.

Priljubljena zabava za faraone in tudi za kmete je bil lov. V puščavah so lovili 
divje bike, gazele, antilope in tudi leve.

Obleka
Oblačila v starem Egiptu so bila lanena. Tako je faraon nosil zelo fin lan, 

kmetje pa oblačila iz bolj grobe tkanine. Sploh pa so bila njihova oblačila eno-
stavna. Osnovno oblačilo moških je bilo krilo, ovito okrog pasu in zavarovano 
z vozlom. K temu so kasneje dodali še ogrinjala. Ženske so nosile dolge obleke, 
čeznje pa pogosto lepo nabrana ogrinjala. Obute so imeli največkrat usnjene san-
dale, narejene iz govejega usnja, ali trstene sandale, ki so jih naredili iz papiruso-
vega ali kakšnega drugega trstja. Trstene sandale so nosili vsi sloji prebivalstva, 
tudi svečeniki, ki jim je bilo prepovedano, da bi nosili na nogah kar koli drugega. 
Na stenskih poslikavah pa lahko pogosto vidimo tudi, da so Egipčani radi nosili 
lasulje. Lasulje so delali iz človeških las in jih pritrjevali s čebeljim voskom.

Verovanje Egipčanov
Egipt so najprej sestavljala številna plemena in vsako je imelo svoje lastno 

božanstvo. Ko so se plemena začela združevati, so se tudi njihova božanstva 
stapljala drug z drugim. Ob združitvi države v času faraona Menesa je nastala 
tudi stara egipčanska vera. Egipčani so verovali v veliko bogov. Verovali so, da 
so mnogi od njihovih bogov nekoč kot faraoni vladali na Zemlji. Najbolj znana 
sta bog Oziris in njegova žena Izida. Verjeli so, da je tudi Sonce bog, imenovali 
so ga Amon. Tudi podzemlje je imelo svojega boga: vladal mu je bog s šakaljo 
glavo, imenovali so ga Anubis. Verjeli so, da so faraoni sinovi boga Sonca. Tudi 
zato so se jih tako bali.

Svojim bogovom so gradili ogromne in veličastne templje, pred katerimi so 
stali visoki, ošiljeni kamni iz enega samega kosa granita, ki jim pravimo obeliski. 
V teh templjih so imeli običajno še kapelo, kjer je bil v razkošni skrinji kipec 
boga, ki so ga tam častili. Svečeniki so skrbeli za potrebe boga tako, da so kip 
vsak dan umili, ga natrli z olji ter ga oblekli v najboljša lanena oblačila. Vsakih 
nekaj ur pa so pred kip postavili obrok, ki je vseboval vino, pecivo in sadje.
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Egipčani pa so častili tudi nekatere živali, npr. mačke. Veliko bogov so si 
predstavljali kot živali, zato so jih kiparji tudi upodabljali. Gotovo najbolj znano 
je bitje s človeško glavo in levjim telesom, ki ga imenujemo sfinga.

Ena od posebnosti egipčanskega verovanja je bilo tudi, da so verjeli, da duša 
po smrti zapusti človekovo telo. Prepričani pa so bili, da duši ne bi bilo prav, da 
bi pokopali njeno nekdanje telo, zato so telesa umrlih skušali kar najbolj ohra-
niti. Da so bili pravi mojstri v mumificiranju dokazuje, da še danes – po tolikih 
stoletjih – mumije niso razpadle.

5. učna enota:
dOsEŽKi EGipčaNOv v zNaNOsti iN UMEtNOsti

Piramide, templji
Preden so začeli pokopavati faraone v piramide, so jih pokopavali v mastabah. 

Prvi faraon, ki ni bil več zadovoljen s preprosto grobnico ter je začel z veliko draž-
jo in zahtevnejšo obliko grobnic, je bil faraon Džoser. Dal je zgraditi piramido, 
ki je merila v višino 60 metrov in je bila zgrajena v petih nadstropjih. Znotraj 
te stopničaste piramide je bilo veliko ozkih prehodov, ki so vodili do pogrebne 
dvorane. V njej so bili pokopani faraon in njegova družina.

Keops, faraon, ki je živel 2500 let pred našim štetjem, je v gradnji piramid še bolj 
pretiraval. Svojim podložnikom je ukazal, da mu zgradijo grobnico, ki bo velika 
kot gora. Na desettisoče ljudi je leta in leta gradilo piramido. Delavci so ogromne 
kamnite bloke najprej prevažali po Nilu, nato pa so jih z volovsko vprego vlekli do 
gradbišča, od koder so jih ročno dvigovali drugo nad drugo, vse do vrha.

Ko so faraona pokopali, je njegovo krsto prekrivalo zlato. Poleg tega pa je bilo 
v grobnici še pohištvo, glasbila, posoda, nakit, orožje. Vse, kar pač človek potre-
buje za posmrtno življenje. Slavna Keopsova piramida še danes stoji in predsta-
vlja največjo piramido, ki so jo kdaj zgradili. V višino meri kar 146 metrov in je 
zgrajena iz kar 2,3 milijona kamnitih blokov, stoji pa na površini, veliki kar za 
deset nogometnih igrišč. Velja tudi za eno od sedmerih čudes starega sveta.

Egipčani so bili tudi pravi mojstri v slikarstvu. Človeška telesa so sicer upo-
dabljali od spredaj, roke in noge pa od strani. Kljub temu da so taki liki precej 
nenaravni, pa so Egipčani dosegli svoj namen. O življenju prebivalcev Egipta 
smo namreč največ zvedeli prav iz teh poslikav.

Balzamiranje in medicina
Mumificiranje je bilo za Egipčane izjemnega pomena. Duše umrlih so se 

morale prebiti mimo vseh nevarnosti do podzemlja, domovanja duš. Toda v 
drugi svet, v posmrtno življenje, so se lahko preselile le, če so se uspele združiti 
s telesom. Zato je bilo še kako pomembno, da njihova trupla v tem času niso 
razpadla.

Kako so preprečili razpad trupel? Najprej so skozi nos odstranili možgane. 
Nato so izrezali drobovje, želodec, pljuča, srce in jetra, kajti ti organi začnejo 
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najprej razpadati. Od teh organov so le možgane zavrgli, medtem ko so vse druge 
organe obdelali z isto mešanico, kot so jo uporabljali za truplo. Srce so tako spet 
vstavili v truplo, druge organe pa so shranili v kamnite vrče.

Truplo so umili z mešanico brinovega olja, palmovega vina, mleka in začimb. 
Nato so ga natrli z natrijevo soljo, ki je izsušila truplo, in ga pustili ležati 40 dni. 
Petem so ga natrli z olji in rastlinskim smolami, ki zmehčajo kožo. Na koncu so 
ga še zavili s platnenimi trakovi. Tako mumificirano truplo so položili v krsto in 
ga skupaj s kamnitimi vrči predali svečenikom, ki so opravili pogreb.

V starem Egiptu pa so balzamirali tudi živali. Med drugim mačke, ki so jih 
častili kot božanstvo, kobre, kuščarje, krokodile in celo hrošče skarabeje.

Prav mumificiranje je pomagalo, da se je v Egiptu dobro razvila tudi medici-
na. Najdbe dokazujejo, da so znali opraviti tudi zahtevne operacije, celo na glavi. 
Kljub znanju pa je tudi pri medicini očitno vraževerje.

Znanost
Stari Egipčani so bili tudi imenitni matematiki. Zaradi vsakoletnih poplav 

so morali na novo meriti in določati meje, da bi tako preprečili morebitne spo-
re; zaradi trgovanja, pobiranja davkov, gradnje svetišč ali palač se je že zgodaj 
začela razvijati matematika. Poznali so že decimalni sistem. Računali pa so celo 
z ulomki.

Veliko pozornost so namenjali tudi astronomiji, saj je bilo potrebno iz polo-
žaja zvezd ugotoviti, kdaj se bodo začele poplave. Svetišča so imela zato posebne 
opazovalnice. Delo svečenikov pa je poleg skrbi za opravljanje verskih obredov 
obsegalo tudi proučevanje gibanja nebesnih teles. Kot posledica tega je nastal 
tudi koledar.

Nil je bil za Egipčane že od nekdaj življenjsko pomemben, zato so ga natanč-
no opazovali. Ugotovili so, da so se poplave pojavljale vsakih 365 dni. Toliko 
dni je štelo Nilovo leto, ki so ga razdelili v dvanajst mesecev s po 30 dnevi in 
petimi dodatnimi dnevi. Tako so Egipčani že pred pet tisoč leti uvedli koledar, 
ki ga z manjšimi spremembami uporabljamo še danes. Leto je bilo razdeljeno na 
tri letne čase: poplava, setev in žetev. Začetek poplave je oznanjala zvezda Sirius, 
ki se je na nebu pojavila sredi julija. To je bil najpomembnejši dan v letu in zato 
tudi začetek novega leta.

Tudi dan in noč so razdelili na štiriindvajset ur, le da so bile ure na začetku 
različno dolge, poleti so podaljšali dnevne ure, pozimi pa nočne.

Pisava
Egipčani so že zgodaj razvili tudi svojo lastno pisavo. Sestavljala jo je meša-

nica slik in znakov. Sličice sov in ljudi, zastavic, hroščev, pa tudi spiralaste in 
zobčaste črte so sestavljale egipčansko pisavo, ki jo imenujemo hieroglifi, kar 
pomeni »sveti znaki«. Egipčani so bili namreč tako ponosni na umetnost pisanja, 
da so od vseh poklicev najbolj častili pisanje. Tega pa se ni bilo lahko naučiti. 
Šolanje dečkov za pisarje je namreč trajalo kar sedem let. Najprej so se morali 
naučiti brati in pisati hieroglife, teh je bilo približno 700. Ker je bilo učenje 
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težko, so bili učitelji zelo strogi. Lenuhi so jih dobili po zadnji plati ali pa so jih 
celo izključili. Najbolj vztrajni so bili pri dvanajstih usposobljeni pisarji. Pisali 
so na dolge trakove papirusa in jih potem zvijali v zvitke. Veliko teh zvitkov je še 
ohranjenih, v njih pa lahko preberemo in vedno bolj spoznavamo, kako pamet-
ni, vsestranski in človekoljubni so bili. Tako je v zbirki naukov visok faraonov 
uradnik med drugim zapisal: »Biti pohvaljen kot človekoljuben, je boljše kakor 
bogastvo v skladišču.«

Pisali so s pisalom iz trstja in s posebnim črnilom.

6. enota
dRUGE dEŽElE staREGa svEta
Na območju med Egiptom in Mezopotamijo so živeli Feničani in Izraelci.

Feničani
Feničani so bili imenitni trgovci, ki so veslali prek morij in na vseh koncih 

takrat znanega sveta trgovali s svojim blagom. Živeli so na obali Sredozemskega 
morja, kjer so ustanovili več mestnih držav. Najbolj znani sta bili Tir in Sidon. V 
teh mestih so živeli svetovno znani obrtniki, ki so bili najbolj znani po škrlatno 
obarvanih tkaninah.

Na sredozemskih obalah so postavljali tudi trgovske naselbine, najbolj znana 
je bila Kartagina. Prav zaradi teh široko razpredenih trgovskih zvez so imeli 
vodilno vlogo posrednikov kulture med Prednjo Azijo, Afriko in sploh Sredo-
zemljem.

Največji prispevek v svetovno kulturno zakladnico Feničanov je nedvomno 
pisava. Obe pisavi, hieroglifi in klinopis, sta bili precej zapleteni: imeli sta veliko 
več znakov, ki pa niso pomenili črk, ampak cele zloge. Toda izum, da lahko vsak 
znak pomeni samo en glas in da s petindvajsetimi glasovi lahko zapišemo vse, 
je last Feničanov.

Feničani so namreč razvili feničansko abecedo, ki je sestavljena iz 22 znakov 
za soglasnike. Ta črkopis so v nekoliko spremenjeni obliki sprejeli Grki, ki so ga 
posredovali Rimljanom, ti pa nam.

Izraelci
Izraelci so bili naseljeni v Palestini, kjer so živela pastirska ljudstva. Zaradi 

bližine Egipta in Mezopotamije so tam pogosto vladali mogočni sosedje. Kljub 
temu da je bilo to majhno ljudstvo, je s svojo vero predstavljalo nekaj posebnega. 
Vsa ljudstva starih kultur so verjela v več bogov, Izraelci pa so verjeli v enega 
boga. Pesnitve, ki opisujejo njihovega boga, in tudi njihova dejanja so zapisana 
v Bibliji, v Stari zavezi.

Imeli so tudi svojo državo z glavnim mestom Jeruzalemom. Prvi kralj tega 
kraljestva je bil Savel. Med njegovimi nasledniki je še posebej znan kralj Salo-
mon. Zgodbe o njegovih dejanjih so zapisane v Bibliji. Ta vladar je pomemben 
tudi po tem, da je dal postaviti znameniti Salomonov tempelj v Jeruzalemu, ki 
je bil podobno razkošen, kot so bili templji v Egiptu in Mezopotamiji.
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Ob koncu njegove vladavine je država razpadla na dva dela: Izrael in Judejo. 
Ta pomemben prostor je kmalu spet postal plen sosednjih držav.

Stara Perzija
Na območju med Perzijskim zalivom in Kaspijskim morjem je že zelo zgodaj 

nastala mogočna Perzijska država. Vrhunec je država doživela v 6. stoletju pred 
našim štetjem, ko je v Perziji vladal Kir Veliki, ki velja za ustanovitelja perzijske 
dinastije Ahajmenidov. Kirovi nasledniki so nadaljevali širitev meja svoje države 
proti Indiji, Sredozemlju in Egiptu. Na teh pohodih so naleteli tudi na Grke, 
ki so kljub svoji majhnosti odločno kljubovali mogočni sosedi v številnih t. i. 
perzijskih vojnah.

Posebnost njihovega vladanja na novo osvojenih ozemljih je bila, da pokorje-
nih ljudstev niso odpeljali v suženjstvo, ampak so podrejenim narodom dovolili, 
da so še naprej častili svoje bogove. Pustili so jim, da so še naprej gojili svoje 
navade, dovolili so jim tudi lastno upravo.

Indija
Vzhodno od že znanih velikih azijskih rek je ob reki Ind v današnjem Paki-

stanu že pred več kot štiri tisoč leti nastala mogočna država.
Osnovni gospodarski dejavnosti sta bili poljedelstvo in obrt. Ta visoka kul-

tura je od vseh najmanj znana, saj njene pisave še vedno niso razvozlali. V dveh 
najbolj znanih mestih Mohendžo Daro in Harapa so že imeli kanalizacijo, ne-
katere hiše pa so imele celo vodovod, kopalnice in stranišča. Trgovali so s Su-
merci in drugimi mezopotamskimi ljudstvi. Kultura ob Indu je propadla okrog 
leta 1500 pred našim štetjem zaradi vdora ljudstev s severa. Ti so si podredili 
prvotne prebivalce tudi s pomočjo delitve družbe na kaste. Iz verskih predstav 
priseljencev in domačinov se je razvila vera, ki je še danes najbolj razširjena v 
Indiji – hinduizem.

Kitajska
Tudi na Kitajskem se je ob reki Hoangho ali Rumeni reki pred približno tri 

tisoč petsto leti razvila mogočna stara kultura. Osnovna gospodarska dejavnost 
je bilo poljedelstvo, poleg tega pa so Kitajci razvili še razne obrti. Kitajska je 
zlasti zaslovela po izdelavi porcelana, brona in po svilarstvu. Tudi Kitajci so 
razvili svojo pisavo. Še bolj pa so znani po tem, da so že pred našim štetjem 
začeli z gradnjo zidu, ki naj bi jih zaščitil pred vdori divjih stepskih ljudstev 
s severa.

V naslednjih tematskih sklopih sta le še dve učni enoti, ki segata na področje 
Afrike in Azije:

(1) Bizantinsko cesarstvo in (2) Arabska država.
Obe učni enoti se nahajata v tematskem sklopu z naslovom: Evropa po pro-

padu Zahodnorimskega imperija. Tudi tukaj so operativni cilji zelo splošni, tako 
se zgodovine Arabcev dotika le stavek: ob zgodovinskem zemljevidu učenci na-
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vedejo območja, ki so jih osvojili Arabci.6 Zaradi velikega pomena te kulture in 
zaradi boljšega razumevanja islama je to tema, ki je za razumevanje sodobnih 
problemov izjemno pomembna.7 Operativni cilji in zapisi v obstoječih učbenikih 
so zato preskromni.

Za boljšo predstavo sem pripravil zapis te učne enote:

aRaBsKa dRŽava
Arabci so bili prebivalci velikega in skoraj povsem puščavskega arabskega 

polotoka. Bili so nomadi, ki so se s čredami kamel, konj, ovc in koz selili iz oaze 
v oazo. Živeli so v šotorih. Ob vsem tem so bili še dobri trgovci in tudi bojevni-
ki. Na svojih hitrih konjih so ropali karavane in se vojskovali med seboj. Slabe 
razmere puščavskega življenja so jih še kako utrdile.

Nastanek islama
V 7. stoletju so se v Arabiji živeča plemena nenehno vojskovala med seboj. 

Tako se dežela nikakor ni mogla razvijati. Vse to pa je spremenil mož, ki je usta-
novil novo religijo, in sicer islam. Ime mu je bilo Mohamed in je bil iz ugledne 
družine, saj je sodila k tistim, ki so v Meki varovali svetišče Kaaba.

Že kmalu je ostal brez staršev, zato se je preživljal kot pastir in karavanski 
vodnik. Na potovanjih je prihajal v stik s kristjani in judi. Ti so nanj močno vpli-
vali s svojimi zgodbami o edinem, vsemogočnem bogu. Vse to ga je navdihnilo, 
da se je odpravil spreobračat ljudi k čaščenju enega boga, Alaha. Kljub temu da 
so ga v domačem mestu hoteli zaradi pridiganja celo ubiti, so mu kmalu sledili 
številni verniki. Še posebej svečano so ga sprejeli v sosednjem mestu Medini. V 
Medino je Mohamed pribežal leta 622. Od takrat muslimani štejejo leta.

Mohamed je učil, da je človekovo življenje določeno z usodo, zato se je treba 
vdati v božjo voljo. Prav vdanost v božjo voljo se imenuje islam. Še pred smrtjo 
se je zmagoslavno vrnil v Meko in postavil temelje novi religiji tudi tako, da je 
vernikom zapovedal, da morajo verovati v enega boga, petkrat na dan moliti, 
obrnjeni proti Meki, naj skrbijo za revne, naj romajo v Meko ter naj se postijo. 
Islamski verski nauk je zapisan v sveti knjigi, imenovani Koran.

Arabci in njihov prodor v Evropo
Arabci so se držali prerokovih navodil. Pod vodstvom njegovih naslednikov 

ali kalifov so se kmalu – v divji verski gorečnosti – odpravili osvajat nove dežele 
in širit novo religijo. Že kmalu so osvojili ogromno področje od Indije, preko 
Perzije, severne Afrike do Španije. Od tam so vdrli v Frankovsko državo. K sreči 
jih je frankovska vojska ustavila, saj bi sicer Arabci zagotovo zavzeli celotno 
današnjo Francijo, Nemčijo in še kaj.

Razlogi za tako uspešno osvajalno vojno Arabcev so različni. Poleg verskega 
fanatizma je pomemben trgovski razlog. Vojne med Perzijo in bizantinskim ce-

 6 http//www.zrss.si/pdf/ZGO_zg.pdf. Učni načrt Zgodovina za 7. razred, str. 18.
 7 Dragan Potočnik, Azija med preteklostjo in sedanjostjo, Založba Pivec 2006, str. 37–60.
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sarstvom so prekinile glavne trgovske poti med Evropo in Azijo. Trgovci so bili 
prisiljeni trgovati prek arabskih pristanišč in nato po kopnem do Sredozemlja. 
Mesta vzdolž te nove trgovske poti so cvetela in arabski svet je bil kar naenkrat 
v središču dogajanja.

Pomembni dosežki islamske civilizacije
Arabci niso bili le divji, puščavski bojevniki. Od podjarmljenih narodov, 

predvsem Perzijcev in Grkov, so prevzeli občutek za čudovite dosežke: veličastne 
zgradbe, preproge, poezijo. Mošeje so okrasili s prekrasnimi, prepletenimi črtami 
v obliki rastlinskih in geometričnih vzorcev, ki jih po njih imenujemo arabeske. 
V umetnosti in arhitekturi so tako razvili značilen slog, prepoznaven tudi v 
deželah, ki so jih osvojili. Stavbe so pokrite s kupolastimi strehami, ob njih pa 
stojijo visoki stolpi, imenovani minareti. Še nekaj si velja zapomniti: muslimani 
ne smejo upodabljati živali ali ljudi.

Da Arabci niso bili le divji osvajalci, kaže tudi to, da so brali in prevajali spise 
slavnih grških učenjakov. Pa ne le to, njim gre zasluga, da so evropski učenjaki 
po dolgih stoletjih teme spet odkrili slavna dela grških učenjakov.

Človeški civilizaciji so Arabci pustili tudi pomembna odkritja na področju 
astrologije, plovbe in medicine, ki so jih pozneje prevzeli mnogi narodi. Arab-
ski učenjaki so dokazali, da je Zemlja okrogla. Arabci so izpopolnili kompas, 
krmilo, astrolab.

Imenitni so njihovi zdravniki, ki so že takrat izvajali operacije z anestezijo, 
izdelovali sirupe in zdravila iz rastlin. Precej poimenovanj za znanosti prihaja iz 
arabščine, npr. kemija, algebra. Arabcem pa smo lahko hvaležni tudi za papir. 
Izdelave papirja so se naučili od Kitajcev, to pa potem posredovali Evropejcem. 
Od njih prihajajo tudi arabske številke, ki so jih prevzeli od Indijcev. Posredovali 
pa so nam tudi čudovite pravljice, ki so zbrane v knjigi Tisoč in ena noč.

Za učno enoto Bizantinsko cesarstvo ni v učnem načrtu nobenega operativ-
nega cilja.8 Zaradi pomembnosti teme za evropsko in zunajevropsko zgodovino 
sem za boljšo predstavo pripravil zapis tudi te učne enote:

BizaNtiNsKO CEsaRstvO
Bizantinsko cesarstvo se je ob koncu 5. stoletja razprostiralo okrog Sredozem-

skega morja, in sicer od Grčije do Male Azije in severne Afrike. Svojo zlato dobo 
je Bizanc doživel v 6. stoletju v času svojega najpomembnejšega vladarja cesarja 
Justinijana. Bil je pomemben tudi zato, ker je zbral in uredil zbirko zakonov 
(Justinijanov kodeks). Tako se je izročilo rimskega prava ohranilo še do danes.

Za vse vladarje v bizantinskem cesarstvu velja, da so imeli veliko oblast. 
Vladarjeva je bila celo vsa zemlja v državi. Del davkov je sicer namenil za pla-
čo uradnikom in vojakom, večina pa je ostala kar njemu. Prav zaradi tega so 
živeli zelo razkošno. Nekateri vladarji so se v zgodovino zapisali tudi kot veliki 

 8 http//www.zrss.si/pdf/ZGO_zg.pdf. Učni načrt Zgodovina za 7. razred, str. 15–19.
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podporniki umetnosti. To dokazujejo mogočne zgradbe in imenitni ostanki te 
dobe sploh.

Nekateri vojaki so kot plačilo za svojo službo lahko dobili tudi zemljo. Tako 
pridobljeno posestvo je sin po očetu lahko podedoval le, če je hkrati prevzel tudi 
očetovo službo.

Glavno mesto cesarstva je bil Konstantinopel, ki je bil ustanovljen že leta 330, 
in sicer na kraju, kjer je prej stalo grško mesto Bizanc. Mesto, ki se je nahajalo 
v Bosporski ožini, je ležalo na zelo pomembni strateški legi. Na tem mestu so se 
končale trgovske poti, po katerih so trgovci tovorili zlato, svilo, začimbe, jantar, 
krzno in še kaj. Mesto je bilo tudi pomembno pristanišče, kamor so prihajali 
predvsem najbolj znani srednjeveški trgovci tega območja, to so bili Benečani. 
Okrog leta 1000 je v mestu živelo celo okrog milijon prebivalcev, ki so se ukvar-
jali predvsem s trgovino in obrtjo, bogateli pa so tudi na račun dajatev, ki so jim 
jih morali plačevati v provincah.

S preseljevanjem narodov in z arabskim osvajanjem pa se je mirno življenje 
v cesarstvu nehalo. Nekateri predeli cesarstva so prešli v tujo oblast. S severa so 
ob Donavi prodirali Slovani. Na vzhodu so Arabci zavzeli najbogatejši provinci 
v cesarstvu, to sta bili Egipt in Sirija. Cesarstvo pa je bilo še bolj ogroženo, ko 
so se v Mali Aziji naselili Turki in na jugu Italije Normani. Pravo pustošenje 
Konstantinopla pa so povzročili še križarji, ki so leta 1204 zavzeli mesto. Vse 
hujši vpadi Turkov so v 14. stoletju cesarstvo skrčili na mesto Konstantinopel. 
Leta 1453 so čete turškega sultana zavzele mesto, preimenovali so ga v Istanbul. 
Skoraj tisočletna doba Bizantinskega cesarstva se je tako končala.

Pomanjkljivost učnega načrta je tudi ta, da v nobenem od tematskih sklopov 
srednjega veka ni omenjena vodilna kultura v tem obdobju, torej Kitajska, prav 
tako ni omenjena Indija. V to učno enoto bi spadale tudi visoke kulture Ameri-
ke, zato predlagam dopolnilo. Zapis te učne enote:

visOKE KUltURE zUNaJ EvROpE
V času evropskega srednjega veka je bil islamski svet skupaj s Kitajsko vodilna 

civilizacija na svetu. V veliki prednosti pred Evropo so bili zlasti na znanstvenem 
področju. V zakladnico svetovne znanosti in umetnosti pa je pomemben tudi 
prispevek indijske civilizacije.

Dosežki indijske civilizacije
Prvo od treh velikih obdobij indijske civilizacije je obdobje, ko je na tem 

ogromnem ozemlju vladala dinastija Maurja. Višek je dosegla država v času 
vladanja vladarja Ašoke, ki je živel v 3. stoletju pred našim štetjem. Država, ki je 
temeljila na močni in zelo številni vojski, je bila pomembna zlasti na področju 
obrti, še posebej zlatarstva. To pa je tudi čas, ko je vodilno religijo na tem ob-
močju – hinduizem – zamenjal budizem.

V 4. stoletju se je pojavila druga mogočna staroindijska država, kraljestvo 
dinastije Gupta. Obdobje Guptov je pomembno zaradi dveh dogodkov: (1) nji-
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hova najtrajnejša zapuščina je decimalni sistem štetja, (2) preporod hinduizma, 
ki spet postane vodilna religija.

V indijski umetnosti tega časa doživijo razcvet zlasti gledališče, ples in ki-
parstvo. Stenske slikarije v skalnih votlinskih samostanih Adžante prikazujejo 
prizore vsakdanjega življenja ter podajajo podobo indijske dvorne kulture. V 
živo skalo vklesana stupa in prekrasne freske so delo ver, ki bi ji težko našli 
primerjavo v svetu.

Od 11. stoletja dalje pa so začeli vdirati v Indijo muslimani. Začelo se je tretje 
obdobje indijske zgodovine, ko so muslimani zavzeli večino Indije. V umetnosti 
in kulturi je prišlo mešanja islamskega in indijskega stila.

Pomembni dosežki kitajske civilizacije
Kitajski so v obdobju evropskega srednjega veka vladale domače dinastije 

(Tang, Song, Ming). V 13. stoletju pa je tudi Kitajska doživela vpade Mongolov, 
ki so zavladali z dinastijo Yuan. V tem obdobju so se močno povečali trgovski 
stiki med Evropo in Kitajsko. Trgovci, ki so potovali po svilni cesti, so prinašali 
v Evropo poročila o življenju na Kitajskem. Eden od teh je bil Marko Polo, ki je 
od leta 1275 do 1291 celo živel na dvoru velikega kana.

Še posebej za obdobje vladanja dinastije Song so bili značilni številni izumi, 
npr. izdelovanje strelnega orožja in bomb, tisk, uporaba kompasa in izdelava ur. 
Poznali so celo zaščitno cepljenje zoper koze. Ugotovitve v različnih znanostih 
so že v času pred letom 1000 zbirali v obsežnih strokovnih delih, ki so jih širili s 
tiskom. Kitajci so namreč že pred letom 1000 poznali skrivnosti tiskanja. Izum 
boljše tehnike v času dinastije Song je pospešil razvoj kulture in znanstvenih ved, 
saj je omogočil širjenje knjig med množice. Kitajci so izumili tudi izdelavo papir-
ja in tudi prvi uporabljali papirnati denar. Marko Polo se je papirnatemu denarju 
zelo čudi. Menil je, da je kan tako zelo bogat, da lahko kar izdeluje denar. Ni pa 
vedel, da je lahko izdal le toliko denarja, kolikor je imel zalog zlata in srebra.

Amerika pred odkritji
V primerjavi z nastankom starih kultur v Aziji in Afriki so v Ameriki nastale 

mogočne države nekoliko kasneje. Na območju Srednje Amerike sta se v obdobju 
evropskega srednjega veka razvili azteška civilizacija in civilizacija Majev, v Južni 
Ameriki pa je nastala kultura Inkov s središčem v današnjem Peruju.

Gospodarstvo prvotnih prebivalcev v Ameriki je temeljilo na rastlinah, ki 
jih v Evropi takrat še niso poznali. Najpomembnejše so bile koruza, fižol, buče, 
krompir, paradižnik, kakav in tobak.

Za vsa ljudstva indijanskih starih kultur je značilno verovanje v številne bogo-
ve. Božanstva, ki so bila moška ali ženska, so združevala človeške in živalske la-
stnosti. Poleg čaščenja bogov so častili tudi prednike. Verjeli so tudi v posmrtno 
življenje. Od vseh starih narodov so bili v svojem žrtvovanju bogovom najbolj 
kruti. Pogosto so namreč žrtvovali ljudi.

Indijanci so bili tudi odlični gradbeniki. Tako so bile v azteški prestolnici 
veličastne palače in tudi piramide, ki so jih na vrhu krasili templji. Mesto so 
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krasili tudi kipi in okrasje iz dragocenih kovin. Še večji razcvet so doživela ma-
jevska mesta, kjer so gradili razkošne piramide, ki so bile sicer skromnejše od 
egipčanskih. Zanimivo je zlasti, da jih niso uporabljali za grobnice, ampak so 
predstavljale svetišča.

Tudi indijanska ljudstva so dosegla visoko stopnjo razvoja, žal pa so s priho-
dom Evropejcev, torej po odkritju Amerike, te kulture propadle.9

Zaključek

Kot član predmetne komisije za posodabljanje učnih načrtov in kot pisec 
učbenikov sem v kratkem prispevku skušal opozoriti na problem obravnave ne-
evropske zgodovine. Učni načrti, ki so preobsežni in nujno potrebni temeljite 
prenove, bi morali večjo pozornost nameniti tudi zunajevropski zgodovini. To 
ne pomeni, da bi morali že obstoječi količini dodati še nove učne enote, ampak 
bi morali iskati rešitev v posodabljanju obstoječega učnega načrta.

ZusAMMenfAssung

Die Lehrpläne für Geschichte für die Grundschule sind noch immer ausgesprochen euro-
pazentrisch orientiert. Vor allem in der 7. Klasse müsste man eine größere Aufmerksamkeit 
der Geschichte außerhalb Europas widmen, denn in dieser langen Epoche des europäischen 
Mittelalters stellte die islamische Kultur gemeinsam mit China die führende Zivilisation der 
Welt dar. Die nicht-europäische Geschichte genießt eine größere Aufmerksamkeit nur mit 
den ersten Kulturen (Mesopotamien, Ägypten, Babylon, Phönizien, Israel, Indien, China). In 
den nachfolgenden thematischen Kapiteln gibt es jedoch nur noch zwei Lerneinheiten, die das 
Gebiet Afrikas und Asiens anschneiden: das Byzantinische Reich und den Arabischen Staat.
Auch die im Lehrplan festgelegten operativen Ziele sind zu allgemein und zu wenig vertieft. 
So schneidet die Geschichte der Araber nur folgender Satz an: mit Hilfe der Geschichtskarte 
nennen die Schüler Gebiete, die von den Arabern erobert wurden. Wegen der großen Bedeu-
tung dieser Kultur und wegen der besseren Verständlichkeit von Islam ist dies ein Thema, das 
sicher zu einem besseren Begreifen der modernen Probleme beitragen könnte. Bezüglich der 
Lerneinheit vom Byzantinischen Reich ist im Lehrplan kein operatives Ziel festgelegt. Ein 
weiterer Mangel des Lehrplanes ist auch der, dass in keinem der thematischen Kapitel des 
Mittelalters die führende Kultur dieser Epoche angeführt wird, d. i. China, ebenso ist auch 
Indien nicht erwähnt. Im Rahmen dieser Lerneinheit sollte man auch die hohen Kulturen von 
Amerika behandeln, die jedoch im Kapitel Hohe Kulturen behandelt werden, was aber völlig 
unzeitgemäß ist.

 9 Vsebina učnih enot, obogatena s slikovnim gradivom in dodatnim besedilom, bo objavljena 
v učbeniku za 7. razred osnovne šole, ki bo predvidoma izšel pri Mladinski knjigi v letu 
2007. 
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o c e n e  i n  p o r o č i l a  –  
r e v i e w s  a n d  r e p o r t s

Janez Šumrada, adrijan Kopitar: 
NastaJaNJE NapOlEONO-
vE KRaNJsKE: korespondenca 
Françoisa-Marie Farguesa, fran-
coskega intendanta za Kranjsko in 
Gorenjsko 1809−1810. ljubljana, 
arhiv slovenije 2004, 498 str.

Rezultati slovenskih zgodovinarjev so 
širšemu znanstvenemu svetu zaradi 
jezikovne ovire manj dostopni, zato je 
zgodovina Slovencev v svetu malo po-
znana. Toliko bolj dobrodošlo je, če se 
na knjižnem trgu kdaj pojavi kakšna 
publikacija v enem od svetovnih jezi-
kov. Prav to se je zgodilo s knjigo, o ka-
teri na kratko poročam. Sedež Napoleo-
novih Ilirskih provinc je bila Ljubljana 
in iz tega obdobja je ostal znaten fond 
arhivalij, ki so ostale pri nas. Arhiv Re-
publike Slovenije se je odločil za izdajo 
ohranjenih konceptnih knjig Napoleo-
novega intendanta Françoisa-Marie 
Farguesa (1785–1861), ki jih hrani ta 
arhiv. Arhivar Adrijan Kopitar je v ra-
čunalnik transkribiral besedilo izvirni-
ka, vnesel korekture obeh urednikov, 
izdelal kazalo osebnih imen in krajev, 
poleg tega pa še stvarno kazalo in kaza-
li institucij in pravnih oseb. Janez Šu-
mrada, danes najboljši poznavalec tega 
obdobja med slovenskimi zgodovinar-
ji, ki je sicer začel svojo znanstveno pot 
kot medievist, pa je prispeval opombe 
k posameznim konceptom pisem, pre-
delal in z natančnimi biografskimi po-
datki obogatil imensko kazalo, sestavil 
uvodna besedila, prikazal življenjsko 

pot Ferguesa in celotno publikacijo 
uredil.

Pri objavi gre za tri (od petih) v Lju-
bljani ohranjene konceptne zvezke in-
tendanta, ki se začno 22. julija 1809 in 
se končajo 11. septembra 1810 ter skup-
no obsegajo 664 enot. Ker so intendan-
ti nadzorovali delo državne uprave in 
nižjih oblastnih instanc v okupiranih 
deželah ter posredovali med držav-
no upravo in francoskimi vojaškimi 
oblastmi, še posebej pri pobiranju 
kontribucije in rekvizicij, ti dokumen-
ti ilustrativno in verodostojno kažejo 
na stanje v deželi v tem času francoske 
zasedbe. Vsi dokumenti so objavljeni 
v izvirnem jeziku, torej v francoščini, 
opombe pa so le v slovenščini. Na za-
četku edicije so uvodna poglavja, ki so 
prevedena tudi v francoščino: biogra-
fija Farguesa, opis rokopisov, pregled 
dosedanjih objav, seznam uporablje-
ne literature in kratek prikaz denarja, 
mer in uteži tistega časa. Večino kar 
obsežne knjige (str. 43–443) obsegajo 
dokumenti sami, tem pa sledijo še že 
omenjena kazala. Rečemo lahko, da 
gre za zelo temeljito, vestno in skrb-
no pripravljeno izdajo dokumentov z 
zelo temeljito dopolnjeno literaturo z 
bogatim biografskim dodatkom ome-
njenih oseb. Odveč je seveda poudariti 
da tematika sega tudi čez meje naše 
domovine, zaradi dvojezičnosti pa bo 
služila tudi znanstvenikom zgodovine 
Napoleonovega obdobja v tujini.

Franc Rozman
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silvin Eiletz: sKRivNOst KO-
MiNtERNE. Mohorjeva družba, 
Celovec 2006, 253 str.)

Izšla je imenitna knjiga, ki verno in 
objektivno razkriva mnoga ozadja Ko-
minterne. Avtor Silvin Eiletz nam uvo-
doma pojasnjuje, da je bila »Kominterna 
ves čas obdana s skrivnostjo« in dodaja, 
da v glavnem zato, ker so bili ruski ar-
hivi popolnoma zaprti in niso bi dosto-
pni znanstvenikom, »tako da doslej o 
njej ni bilo mogoče napisati znanstvene 
zgodovine«. Še posebej skrivnostna vr-
zel je bilo obdobje pakta med Stalinom 
in Hitlerjem v letih 1939–1941. Knjiga 
osvetljuje mnoga ozadja in dokumenti-
rano odgovarja na številna vprašanja in 
dileme, povezane s Kominterno in do-
gajanjem okoli Komunistične interna-
cionale. V njej je po zdajšnjem vedenju 
»teklo mnogo krvi med glavnimi vodi-
telji te svetovne organizacije. Maščeval-
nost, intrige in notranji boji za oblast 
ter ozračje sumničenja in nezaupljivosti 
prikažejo povsem nov obraz Kominter-
ne – sprva je ta imela boljševiško, a od 
1934 stalinistično strukturo; komuni-
stične partije so bile totalno podrejene 
Stalinu«.

Knjiga sloni na mnogih novih doku-
mentih, ki so zgodovinarjem postali 
dostopni potem, ko so se v Moskvi v 
začetku leta 1991 v presledkih za nekaj 
časa odprli dotlej strogo tajni arhivi. 
Prišlo je do senzacije: zgodovinarji so 
dogodke v časovni vrzeli (mišljen je že 
omenjeni čas znamenitega pakta med 
Stalinom in Hitlerjem) tako lahko toč-
no opisali, odkrili so povsem nove po-
glede na Internacionalo in nove plasti 
graditeljev Kominterne. Ti dokumenti 
razjasnijo »najbolj temno obdobje, naj-
manj poznano zgodovino komunistič-
nih partij in Internacionale«. Odkriti 

dokumenti so pokazali, da je bila Ko-
minterna le »privesek« Sovjetske komu-
nistične partije, nič drugega kot njen 
instrument zunaj meja Sovjetske zveze. 
V knjigi, ki je resnično dobrodošla in 
vredna pozornosti, so najprej predstav-
ljeni najpomembnejši dokumenti o 
Kominterni iz arhiva »Rossijskij gosu-
darsvennij arhiv socialnoj i političeskoj 
istorii (RGASPI – Ruski državni arhiv 
za socialno in politično zgodovino v 
Moskvi). Ti dokumenti so bili prevede-
ni v francoščino in izdani marca 2003 v 
Parizu. Za obdobje od poletja 1939 do 
jeseni 1941 odkriti dokumenti razjasni-
jo mnoga ozadja » najbolj temnega ob-
dobja, najmanj poznane zgodovine ko-
munističnih partij in Internacionale«. 
Gre za tajne in šifrirane telegrame Ko-
minterne, s katerimi je ta komunicirala 
s komunističnimi partijami Zahodne 
Evrope (Francija, Italija, Velika Bri-
tanija, Nemčija, Švica in deloma tudi 
Jugoslavija) od avgusta 1939 do jeseni 
1941. Ti telegrami so shranjeni v Ru-
skem državnem arhivu za socialno in 
politično zgodovino v Moskvi (RGA-
SPI) 495/184, pod posebno signaturo, 
poleg velikih fondov Kominterne (Di-
mitrov, Manuiljski in Marty). Uredniki 
te zbirke tajnih telegramov so poznani 
kot najboljši poznavalci Komunistične 
internacionale (Bernhard H. Bayerlein, 
Mihail Narinski, Brigitte Studer, Serge 
Wolikow) in so s svojim delom omo-
gočili objektivnejše poznavanje skriv-
nostnega mehanizma organizacije in 
delovanja Kominterne.

Knjiga je razdeljena na več smisel-
nih in tematsko zaokroženih delov in 
poglavij. Prvi del ima naslov »Stalin si 
prilasti Kominterno – nad njo je budno 
oko GPU«, v njem pa avtor problemati-
ko razčlenjuje v sedmih poglavij. Začne 
s tajnimi telegrami (1939–1941); nada-
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ljuje s poglavjem o Stalinovem posegu v 
Kominterno, pojasni dogodke leta 1924 
in Stalinova prizadevanja za izenačitev 
Kominterne s Sovjetsko komunistično 
partijo, obsežno in zanimivo piše o Sta-
linovi podreditvi Kominterne, sprego-
vori o zakulisju Kominterne, ki je »od 
svoje ustanovitve vodila tajno vojno pro-
ti večini držav na svetu«, analizira doga-
janje v času španske državljanske vojne 
in opozori na Stalinov poseg v Španiji, 
ki postane »ognjeni krst revolucije in 
čistk«; v zadnjem poglavju prvega dela 
pa piše o sklepih kominterne in nači-
nih njihove transmisije. V drugem delu 
knjige razčlenjuje burna dogajanja v Ko-
minterni v letih 1939–1941 in jih uvršča 
v štiri obdobja. Prvo ima naslov Šok ob 
nemško-sovjetskem paktu (avgust –sep-
tember 1939); drugo Normalizacija ko-
munističnih partij (oktober 1939–april 
1940); tretje Bojevati se proti napadalcu 
ali se z njim pogajati (april–september 
1940) in četrto Poskusi dvolične igre 
(september 1940–junij 1941). Tretji del 
knjige govori o sovjetski tajni obvešče-
valni službi. Med drugim avtor piše o 
znamenitem »Rdečem orkestru«, njego-
vih agentih in o Stalinovih čistkah, ki 
so prizadele agente in povzročile, da jih 
je nekaj prebegnilo k nasprotnikom. V 
tem delu knjige je tudi obsežno poglavje 
o antifašizmu in patriotizmu v času od 
junija do decembra 1941. Začenja s peto 
direktivo Kominterne, antifašizmom in 
vojaškim bojem proti Nemčiji po 22. ju-
niju 1941 in konča z decembrom 1941, 
ko nemške enote dosežejo Moskvo. 
Knjiga ne temelji zgolj na že omenjenih 
zbirkah tajnih telegramov, temveč tudi 
na drugih obsežnih virih francoskih in 
nemških zgodovinarjev. Vsi se opirajo 
izključno na zgodovinarje, ki so sami 
raziskovali v moskovskih arhivih. Ti 
viri nam podrobno prikažejo dogodke 

in opišejo tudi ozračje, ki je obdajalo 
predvsem komunistične funkcionarje 
Sovjetske zveze, ter nas popeljejo tudi v 
psihološki tok dogajanja. V teh virih ni 
prikazana samo krutost funkcionarjev, 
temveč tudi njihov strah, saj so bili pol-
ni »paranoje« sistema. Ozračje paranoje 
so tako rekoč vdihovali in ga hkrati tudi 
sami ustvarjali. Večina teh funkcionar-
jev je bila polagoma likvidirana – in 
ob branju dokumentov o tem človeka 
zajame kar vrtoglavica zaradi morije, 
iz dokumentov pa je prvič razvidna di-
alektika »morilcev« in »žrtev«: morilci 
postanejo sami žrtve sistema, ki so ga 
sami ustvarili. Iz tega je razvidna neka 
demonska sila stalinizma, ko morilci 
sledijo svojim prejšnjim žrtvam – bodisi 
v gulage bodisi na drugi svet. Knjiga ve-
rodostojno opisuje progresivno struktu-
riranje Kominterne, dokler le-ta ne dobi 
svoje dokončne oblike: to pokaže proces 
boljševizacije Kominterne v letu 1924 
z okrepljeno centralizacijo, monolitno-
stjo in strogo kontrolo. V tem obdobju 
je Stalin izenačil Kominterno s Sovjet-
sko komunistično partijo. Boljševizacija 
je prešla v stalinizacijo Kominterne leta 
1934, ko je sovjetski diktator podredil 
Internacionalo sovjetski partiji. Atmos-
fera sumničenja in nezaupljivosti je pre-
pojila vse komunistične partije, ki jih je 
zato vezala tajnost, in sicer navzven in 
v partiji sami, »dostop do tajnosti« nam 
prikaže hierarhično strukturo aparata. 
Ves aparat je bil »obdan s skrivnostno-
stjo«. Politika komunističnih kadrov 
nas postavi v osrčje stalinističnega ideo-
loškega sistema. Zbirka natančnih bio-
grafskih vprašanj, na katera so morali 
odgovoriti kadri komunistične partije, 
je bila »ena od modalitet interiorizacije, 
s katero kadri izročijo samega sebe par-
tiji«. To pomeni, da je bila »celotnost 
njihove osebne zgodovine odslej pod 
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pogledom institucije«. Kontrola kadrov 
je bila totalna. Kontrolni aparat je bil v 
stalinizmu, ki je dosegel svoj vrhunec 
leta 1945, tako popoln, da kontroli ni 
ušel noben komunistični kader. Skriv-
nost Kominterne se je izražala tudi v 
njenem kriptogramu: direktive komu-
nističnega aparata so bile skrivnostno 
opremljene s šiframi, osebe pa s psev-
donimi. Za dešifriranje kriptogramov 
so bili usposobljeni posebni kadri, ki so 
imeli tudi knjigo kodov. Da bi Stalin 
prodrl v vodilna mesta Kominterne in 
njenih narodnih sekcij, je ustvaril še 
poseben kontrolni aparat: Kominterno 
je povezal s sovjetsko varnostno službo. 
Agenti GPU oz. NKVD (tajna policija, 
ki je imela popolno oblast nad Oddel-
kom kadrov) so od leta 1934 tako rekoč 
prepojili višja mesta organizacije ter bili 
prisotni pri vseh njenih potezah. Sovjet-
ski agenti pa niso bili zgolj kontrolorji 
in informatorji, pač pa so tudi opera-
tivno posegali v delovanje Kominterne 
in poskrbeli za aretacije njenih funkcio-
narjev. Knjiga nam odkriva tudi druge 
elemente Stalinove paranoje in osvetlju-
je ozadje njegovega prepričanja, »da je 
sovražnik med nami«. Knjigi so dodani 
tudi imensko kazalo, pregled kratic in 
viri fotografij.

Silvin Eiletz je napisal odlično knjigo, 
po kateri bodo zagotovo radi segali šte-
vilni slovenski bralci. Še zdaleč ne samo 
tisti, ki jih njegova odkritja, ocene in 
korektne analize zanimajo s strokovne-
ga vidika, pač pa tudi vsi tisti, ki bi že-
leli spoznati ozadja burnega dogajanja v 
razgibanem 20. stoletju. Avtor slovenski 
javnosti ni neznan, saj je, na primer, leta 
2002 kot gostujoči profesor na univerzi 
v Mariboru predaval na temo svoje knji-
ge »Zgodovina neke kolaboracije; bolj-
ševiki in Nemci 1914–1918«. V Novi 
reviji pa je objavil tudi članek o zgodo-

vinskem razvoju sovjetske filozofije od 
Lenina do Stalina.

Marjan Toš

diaHRONiJa iN siNHRONiJa 
v dialEKtOlOŠKiH RazisKa-
vaH. slavistično društvo Maribor, 
zora 41, Maribor 2006, 548 str.

Pri založbi Zora, ki jo urejajo Jožica 
Čeh, Marko Jesenšek in Bernard Rajh, 
je izšla kot 41. knjiga z letnico 2006 
znanstvena monografija Diahronija in 
sinhronija v dialektoloških raziskavah, 
katere urednici sta bili Mihaela Kolet-
nik in Vera Smole.

Dr. Jožica Škofic je kot recenzent-
ka zapisala: »Prispevki v znanstveni 
monografiji Diahronija in sinhronija v 
dialektoloških raziskavah so urejeni v 
petih tematskih sklopih. Predstavitev 
slovenske, beloruske, bolgarske, češke, 
hrvaške, makedonske, poljske, slovaške 
in ukrajinske dialektologije omogoča 
tako primerjavo med njihovimi dosežki 
kot metodami in težišči raziskav – av-
torji se ob pregledu največjih dosežkov 
osredotočajo predvsem na nacionalne 
in pokrajinske geolingvistične projek-
te, monografske raziskave posameznih 
narečij, narečno slovaropisje in raziska-
ve različnih ravnin narečnih jezikov-
nih sistemov (fonetika in fonologija z 
akcentologijo, besedotvorje, skladnja). 
Med aktualnimi evropskimi dialekto-
loškimi projekti tako posebno vidno 
mesto zavzemajo lingvistični atlasi, na-
rečna leksikografija in frazeologija ter 
terminologija in besedotvorje, pa tudi 
raziskave narečnega glasoslovja, obliko-
slovja in skladnje.
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V sodobni družbi globalizacije so na-
rečja vse bolj zastopana tudi v različnih 
medijih, zato so zanimivi prispevki, ki 
osvetljujejo vlogo narečij pri usvajanju 
slovenskega knjižnega jezika in preva-
janje narečnih besedil v knjižni jezik, 
njihovo rabo v umetni prozi in poeziji 
ter slovstveni folklori, v elektronskih 
in tiskanih medijih ter metode v avdio-
vizualni dialektologiji. Med aktualne 
teme dialektoloških raziskav pa gotovo 
sodijo tudi jeziki v stiku – v monogra-
fiji precejšen delež tako zavzemajo tudi 
razprave o značilnostih obmejnih slo-
venskih in hrvaških narečij.

Prispevki zadnjega tematskega sklopa 
obravnavajo razvoj slovenskega nareč-
nega in knjižnega besedja, kot se kaže v 
različnih slovarjih, liturgičnih besedilih 
in leposlovju od 16. do 19. stoletja, ter 
etimološko proučevanje zemljepisnih 
lastnih imen in dialektološka besedila 
kot vir nadaljnjega zgodovinskega in 
etnološkega raziskovanja.«

Dr. Vlado Nartnik je monografijo 
označil takole: »Mednarodni simpozij 
ob 70-letnici prof. dr. Zinke Zorko je 
dobra priložnost za strnjen pogled na 
mesto slovenske dialektologije v širšem 
slovanskem in evropskem prostoru. 
Simpozijski prispevki se delijo na pet 
tematskih sklopov. Prvi sklop povzema 
raziskovalna področja, metode, dosež-
ke in cilje nacionalnih dialektologij v 2. 
polovici minulega stoletja v Sloveniji, 
Avstriji, Makedoniji, Bolgariji, Ukrajini 
in Belorusiji ter na Hrvaškem, Madžar-
skem, Slovaškem in Poljskem. Tu je na 
eni strani važen vpogled v raznoterost 
reševanja vprašanj narečne geografije, 
leksikografije in leksikologije, na drugi 
pa spodbudna možnost sodelovanja in 
izmenjave izkušenj.

V drugem sklopu so predstavljeni 
skupinski in avtorski projekti, ki so v 

središču raziskovalnih prizadevanj za-
dnjega desetletja. V okviru dialekto-
logije se tako postopno množi število 
obravnavanih ravnin od fonetike in 
gramatike do leksikona in semantike 
ter širi vezanje jezikoslovja z drugimi 
znanostmi, kakor so logika in semio-
tika, sociologija in etnologija, jezikov-
na politika in kultura. V navezavi na 
prvi sklop velja posebej izpostaviti ši-
roko prizadevanje za izdelavo Malega 
balkanskega jezikovnega atlasa, saj ta 
vključuje sodelovanje ruskih in nem-
ških strokovnjakov s kolegi iz balkan-
skih dežel.

Tretji sklop registrira porast popular-
nosti narečij, ko se z njihovo rabo v me-
dijih krepi tudi narodna zavest v razme-
rah globalizacije. Tako se v prispevkih 
s to tematiko razbira nova vloga narečij 
v vsej njihovi raznolikosti ter njihovo 
prestavljanje v knjižni jezik.

V prispevkih četrtega sklopa se pozor-
nost posveča vplivom sosednih jezikov 
na slovenska narečja in stikom z njimi. 
Monografijo zaključujejo prispevki pe-
tega sklopa, ubrani na temo zgodovine 
slovenskega jezika na križpotju alpskega 
in dinarskega ter sredozemskega in pa-
nonskega sveta.«

Mihaela Koletnik v uvodnem poglav-
ju Ob življenjskem jubileju profesorice 
doktorice Zinke Zorko osvetljuje njeno 
življenjsko pot, znanstvenoraziskovalno 
delo, obsežno bibliografijo, ki obsega 
396 enot, njeno raziskovanje narečij iz 
koroške, štajerske in panonske narečne 
skupine, njeno pedagoško, organizator-
sko in strokovno delo ter njen prispevek 
k popularizaciji dialektologije v sloven-
skem jezikovnem prostoru.

Profesorja Emil in Božena Tokarz s 
Šlezijske univerze v Katovicah in Uni-
verze v Bielsku-Biali izrekata Zinki 
Zorko veliko priznanje, spoštovanje in 
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občudovanje njenega znanstvenega in 
pedagoškega dela, zlasti pa njeni za-
koreninjenosti v domačem kmečkem 
svetu s tradicionalnimi krščanskimi 
vrednotami.

Prvi tematski sklop monografije vse-
buje pregled nacionalnih dialektoloških 
raziskav v 2. polovici 20. stoletja.

Karmen Kenda-Jež nas seznanja s 
slovensko dialektologijo v 2. polovici 
20. stoletja. V začetnem obdobju pro-
gramskega utemeljevanja sinhrone vede 
o knjižnem jeziku in ob vzpostavljanju 
razmerij z Ramovševim tradicionalnim 
zgodovinskim jezikoslovjem je v de-
lih Jožeta Toporišiča dialektologija že 
obravnavana tudi kot jedrni del raziskav 
sodobnega slovenskega jezika. V prvem 
razvojnem obdobju so se nadaljevale 
klasične dialektološke raziskave po ute-
meljitvah Frana Ramovša v delih Tine-
ta Logarja. Strukturalna dialektologija 
je v šestdesetih letih zamenjala klasični 
model narečnega glasoslovja s struk-
turalnim opisom glasovnega sestava s 
tridelno zasnovo: sistem, distribucija, 
izvor. Metodološke postopke klasične 
dialektologije je začela presegati gra-
ška dialektološka šola s projektom po-
pisa slovenskih govorov na avstrijskem 
Koroškem. Zgradba tega Tezavra je 
neposredno vplivala na razvoj narečne-
ga slovaropisja v Inštitutu za slovenski 
jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU. 
Sodobna raziskovalna področja so: Jezi-
kovna geografija z zbiranjem gradiva po 
enotni vprašalnici; tako nastaja osnutek 
Slovenskega lingvističnega atlasa. Mo-
nografske obdelave slovenskih narečij 
nastajajo na ljubljanski, mariborski in 
primorski univerzi ter v Avstriji in Ita-
liji. Velike načrte si zastavlja narečno 
slovaropisje, nastajajo zbirke narečnih 
besedil, vedno več je tudi eksperimen-
talnofonetičnih raziskav.

Josip Lisac z Univerze v Zadru v svo-
jem prispevku Hrvatska dijalektologija 
u drugoj polovici 20. stoljeća predsta-
vlja preučevanje vseh treh narečij, tj. 
čakavsko, kajkavsko in štokavsko, v 
določeni meri tudi torlačko. Po tradi-
cionalnem pristopu danes prevladuje 
strukturalistična metoda. M. Lončarić 
preučuje kajkavščino, B. Finka in M. 
Moguš čakavščino, štokavščina pa je ce-
lovit prikaz doživela šele na začetku 21. 
stoletja. Objavljenih je veliko dialekto-
loških slovarjev in preučujejo še nerazi-
skana področja pod vodstvom Hrvaške 
akademije znanosti in umetnosti ter v 
sklopu univerz, fakultet in inštitutov. 
Pripravljajo Hrvaški lingvistični atlas.

Mijo Lončarić z Inštituta za hrvaški 
jezik in jezikoslovje v Zagrebu poroča 
o dialektološkem delu Inštituta, ki or-
ganizira posebna znanstvena srečanja, 
posvečena hrvaškim narečjem. Pred-
nostna naloga hrvaškega jezikoslovja 
je izdelava lingvističnega atlasa; to delo 
zaradi migracij iz vojnih vzrokov zao-
staja.

Todor Bojadžiev z Univerze v Sofiji v 
razpravi z naslovom The Achievements 
and Tasks of Bulgarian Dialectology 
zgoščeno prikazuje zgodovino bolgarske 
dialektologije, ki se začenja sredi 19. sto-
letja, ko se začnejo raziskovati temeljne 
narečne razlike in razvrstitve. Po drugi 
svetovni vojni je dialektologija doživela 
pravi razcvet v delih Stojka Stojkova in 
nastal je Bolgarski dialektološki atlas.

Pavol Žigo z Univerze Komenskega 
v Bratislavi v prispevku Slovenská dia-
lektológia v II. polovici 20. storočia 
daje pregled osnovnih del iz slovaške 
dialektologije v 2. polovici 20. stoletja. 
Pripravili in izdali so Atlas slovaškega 
jezika in izdelali delni Slovar slovaških 
narečij; to delo bodo nadaljevali v na-
daljnjih zvezkih.
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Stanislava Kloferová z Inštituta za 
češki jezik v Brnu v članku Česká dia-
lektologie po roce 1945 osvetljuje češke 
dialektološke raziskave po letu 1945: 
pripravljale so se številne monografije o 
vaških in mestnih govorih na slovnični, 
slovarski in besedilni ravnini, druge razi-
skave pa so usmerjene v geolingvistične 
raziskave celotnega češkega ozemlja. 
Tako je nastal Češki jezikovni atlas v 
petih zvezkih, izdali pa so tudi zapisana 
in zvočna besedila. Raziskujejo mestne 
govorice različnih generacij. Največja 
naloga sodobne češke dialektologije je 
izdelava vsenarodnega narečnega slo-
varja.

Slawomir Gala z Univerze v Lodžu 
v razpravi Dialektološke raziskave na 
Univerzi v Lodžu predstavlja loško di-
alektološko šolo. Karol Dejan velja za 
ustanovitelja loške dialektološke šole. 
Nastale so številne znanstvene mono-
grafije o poljskih narečjih, o narečnem 
besedotvorju, o jezikovnih mejah med 
narečji, izdali so šest zvezkov Narečne-
ga atlasa kielškega vojvodstva, zbirko 
Ljudsko besedje z ozemlja nekdanjega 
kielškega in loškega vojvodstva, nastal 
je Mali atlas poljskih govorov. Lotili so 
se raziskav narečnega besedotvorja na 
območju osrednje Poljske, kjer se stikajo 
velikopoljsko, šlezijsko, malopoljsko in 
mazovijsko narečje.

Ljubov Kuncevič z Jezikoslovnega 
inštituta Jakuba Kolasa v Minsku v pri-
spevku Беларускія дыялекталагічныя 
даследаванні ў другой палове XX 
– пачатку XXI стагоддзў analizira 
pomembnejša beloruska geolingvistič-
na in leksikološka dela, kot so Narečni 
atlas beloruskega jezika, Leksični atlas 
beloruskih narodnih govorov v petih 
delih, Turovski slovar v petih zvezkih, 
Slovar severozahodne Belorusije in nje-
ne soseščine v petih zvezkih, tematična 

slovarja: Živalski svet, Rastlinski svet. 
Nastajajo nove študije fonetike posame-
znih narečij in tematske zbirke strokov-
ne leksike.

Pavlo Hrycenko z Inštituta za ukra-
jinski jezik NAN Ukrajine v Kijevu 
osvetljuje današnjo ukrajinsko dialek-
tologijo v prispevku Українска діалек
тологія другої половини столі ття: 
ідеї та результати. Sredi 20. stoletja 
so v ukrajinski dialektologiji prevla-
dale pokrajinske dialektološke študije. 
Uresničuje se zamisel o Ukrajinskem 
jezikovnem atlasu, nastajajo zemlje-
vidi, ki prikazujejo glasoslovne pojave 
ter razmerje med narečji in knjižnim 
jezikom. Izdanih je bilo že več kot 30 
pokrajinskih atlasov, narejeni so bili 
diahroni in sinhroni opisi posameznih 
narečij in narečnih skupin. Narečni slo-
var je nastajal s pomočjo besedoslovnih 
študij, ki so usmerjene v raziskovanje 
tematskih skupin, pomenskosti izpe-
ljave in etimologije besed. Posamezni 
pokrajinski slovarji so pripravili osnovo 
za slovar ukrajinskih narečij.

Drugi razdelek monografije je name-
njen prispevkom, v katerih so analizira-
ni dialekti v stiku.

Zinka Zorko v razpravi Samoglasniški 
sestavi v vzhodnih govorih panonske in 
štajerske narečne skupine ugotavlja, da 
prihaja v obmejnih vzhodnih narečjih 
panonske in štajerske narečne skupi-
ne do mednarečnih in medjezikovnih 
prepletanj. Po Riglerju sta se iz praslo-
vanskega in slovenskega izhodiščnega 
razvila jugovzhodni in severozahodni 
samoglasniški sistem. Panonski in se-
vernoštajerski sistem sta ohranila stare 
skrajšane akcente tudi v času splošnega 
daljšanja akuta; panonski dialekti po-
znajo padajočo kračino tudi sredi bese-
de še danes, v južnoštajerskih narečjih 
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pa so odpravljena kolikostna nasprotja. 
Za obravnavano prekmursko dolin-
sko podnarečje je značilna težnja po 
diftongiranju visokih samoglasnikov, 
poseben je nastanek dvoglasnika i:e za 
dolgi polglasnik, dolgi nosni ּף in dolgi 
etimološki e. Šafarski spodnjeprleški 
govor sestavljajo sami enoglasniki, zelo 
ozka e in o kažeta na monoftongizacijo 
iz ּפ:ْ in ọ:ּפ ;پ: iz jata je praviloma ožji 
kot e iz polglasnika; vokal u je ohranjen 
tako kot v središkem govoru. Vzhodni 
haloški govori deloma ohranjajo nizko 
intonacijo in monoftonge, v srednjih 
Halozah je samoglasniški sistem tak 
kot v prekmurščini, na zahodu – v Že-
talah – pa se dvoglasnik a:ْ za jat poe-
noglasi v široki e tako kot v vzhodnem 
srednještajerskem govoru. V Strmcu so 
posebni še samoglasniki ü:, ü:e, i:e in 
u:o.

Đuro Blažeka z Visoke učiteljske šole v 
Čakovcu v prispevku Gornji međimur-
ski poddijalekt podaja izsledke raziskav 
gornjega medžimurskega podnarečja 
in osvetljuje pojave, ki so v samoglasni-
škem razvoju in v leksiki podobni kot 
v sosednjih slovenskih narečjih. Izguba 
nasprotja po kvantiteti in njena prefo-
nologizacija v kvaliteto samoglasnika 
sta specifična za to podnarečje. S slo-
venskimi obmejnimi govori ga povezu-
jejo izrazita diftongizacija, široki e-jev-
ski odraz polglasnika, depalatalizacija l 
in številni leksemi.

Anita Celinić z Inštituta za hrvaški 
jezik in jezikoslovje v Zagrebu v raz-
pravi Iz fonološke problematike gor-
njosutlanskih govora ugotavlja, da si 
v dveh obmejnih hrvaških govorih, na 
Humu na Sotli in v Kumrovcu, pojav-
ljajo fonemi, znani tudi v obmejnih 
slovenskih štajerskih narečjih, opazni 
pa so tudi nekateri štajerski naglasni 
pojavi.

Silvana Vranić z Univerze na Reki 
v članku O mjesnome govoru Staroda 
potrjuje tezo Jakoba Riglerja, da v sta-
rojskem govoru prevladujejo čakovski 
elementi.

Roberto Dapit z Univerze v Vidmu v 
razpravi Slovenska narečja v Furlaniji: 
odnos do matičnega in sosednjega sve-
ta opazuje širši večnarečni in večjezični 
prostor Rezije, Tera in Nadiže s pomo-
čjo besednega in kulturnega izročila teh 
povezanih območij: tuje vplive, zlasti 
nemškega, z izrazito heteronimijo od 
protestantizma do danes; v mlajših ver-
skih besedilih, zlasti pridigah, pa najde-
mo tudi italijanske in furlanske izraze.

Elizabeta Bernjak z Univerze v Ma-
riboru razpravlja o perspektivah pre-
živetja in razvijanja materinščine pri 
slovenski manjšini na Madžarskem in 
nekaterih vidikih oživljanja manjšinske 
materinščine.

Gadányi Károly z Univerze Berz-
senyi Dániel v Sombotelu predstavlja 
t. i. avstroslovansko kulturnozgodo-
vinsko podstavo, ki je določena kot 
nov socio lingvistični splošni pojem, s 
pomočjo katerega so predstavljeni slo-
vanski jeziki v stiku, in sicer v razmerju 
med seboj in do neslovanskih jezikov v 
Avstro-Ogrski sredi 19. stoletja ob t. i. 
nacionalnem preporodu Slovanov v av-
strijskem cesarstvu. Članek obravnava 
različice jezikovnih stikov, vplivov in le-
ksikalnih prevzemanj, položaj diglosije, 
odnose med dajalnim in sprejemalnim 
jezikom, razlike v prvinah nacionalnih, 
internacionalnih in splošnoslovanskih 
dejavnikov.

V poglavju o dialektih v medijih ob-
javljajo svoje izsledke:

Mihaela Koletnik z Univerze v Mari-
boru – Uglasbena prekmurska poezija: 
Prekmurščina se uporablja v avtorskih 
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in prirejenih ljudskih pesmih pri Vladu 
Kreslinu, Feriju Lainščku ter v eni glas-
beni skupini. Besedila so na glasoslovni, 
oblikoslovni in besedni ravni natančen 
posnetek govorjenega narečja.

Jožica Škofic z ZRC SAZU v Ljublja-
ni – Prevajanje govorjenega narečne-
ga besedila v pisani knjižni jezik: Ob 
prenosu primarno govorjenega prak-
tičnosporazumevalnega, strokovnega 
ali umetnostnega narečnega besedila v 
pisno ravnino knjižnega jezika se poleg 
nebesednih oblik sporočanja in kontek-
sta izgubi velik del njegove prvotne spo-
ročilnosti.

Jožica Čeh z Univerze v Mariboru – se 
ukvarja z dialektizmi v Potrčevi prozi, 
ki ob nazorni in ljudsko hiperbolični 
primeri, ekspresivnih glagolih ter po-
krajinsko značilnih imenih ustvarjajo 
jedro Potrčevega literarnega izraza.

Marija Stanonik z ZRC SAZU v Lju-
bljani razpravlja o slovenski narečni pro-
zi, ki se počasi prebija iz anonimnosti. 
Analiza se nanaša na oblikovni, stilni 
in sporočilni vidik ustvarjanja štirih ka-
noniziranih slovenskih avtorjev: Cirila 
Kosmača, Ivana Potrča, Miška Kranjca 
in Marjana Tomšiča.

Andreja Žele z ZRC SAZU v Lju-
bljani obravnava temo Krajevni govor 
v lokalnih medijih. Osredinja se na go-
vorjene in pisane prispevke v pisnih in 
govornih lokalnih medijih, v katerih je 
na različne načine bolj ali manj pogo-
sto vključevan pivški krajevni govor, in 
ugotavlja stopnjo ohranjanja ali umanj-
kanja narečnega besedja in skladnje ter 
odmiranja narečne leksike.

Nada Šabec z Univerze v Mariboru v 
članku Anglicizmi v slovenskih medijih 
raziskuje vpliv angleščine na jezik slo-
venskih medijev. Angleške sposojenke 
gredo skozi različne stopnje prilagajanja 
pravilom slovenskega glasoslovja, pravo-

pisa, oblikoslovja in skladnje. Predvsem 
v reklamnih oglasih je opaziti izrazite 
pragmatične in medkulturne elemente, 
značilne za angleščino.

Alenka Valh Lopert z Univerze v Ma-
riboru osvetljuje vpliv narečij na govor 
Radia Maribor. V prostem govorjenem 
jeziku poklicnih in nepoklicnih govor-
cev se kažejo vplivi jezika okolja, to je 
mestne govorice, in treh sosednjih na-
rečnih skupin: koroške, štajerske in pa-
nonske.

V četrtem razdelku monografije Dru-
ge dialektološke raziskave predstavlja 
Vera Smole s Filozofske fakultete in 
ZRC SAZU v Ljubljani razmišljanje 
Prvi zvezek slovenskega lingvistične-
ga atlasa: realnost ali utopija? Zasnova 
SLA in njeno uresničevanje sta stara do-
brih 70 let, gradivska zbirka je še vedno 
aktualna; nastajajo številne objavljene 
karte (nad 50): leksično-besedotvorne, 
oblikoslovne in tudi glasoslovne karte. 
Leta 2008 bi lahko izšel prvi od zvezkov 
SLA.

Rada Cossutta z Univerze na Primor-
skem objavlja prispevek od Gilliérona 
do slovenskega dialektološkega leksikal-
nega atlasa slovenske Istre (SDLA-SI), 
ki je nastal ob izidu Slovenskega dialek-
tološkega leksikalnega atlasa slovenske 
Istre. V njem skuša uokviriti slovenska 
prizadevanja na področju lingvistične 
geografije (SLA in regionalni atlasi) v 
širši evropski prostor.

Andrej N. Soboljev s Filipove univerze 
v Marburgu v ruščini predstavlja Mali 
dialektološki atlas balkanskih jezikov 
– ob desetletnici projekta, potek del, 
osnovne, s projektom povezane publi-
kacije, izid prvih zvezkov gramatične in 
leksične serije. Opravljene so raziskave 
12 točk mreže atlasa v Albaniji, Bolga-
riji, Grčiji, Makedoniji, Srbiji, Hrvaški 
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in Črni gori. Nastajata dve seriji kart: 
prva bo zajela slovnico, druga pa leksiko 
tvarne in duhovne kulture.

Koloman Brenner, ELTE Budim-
pešta, v članku Aktueller Stand des 
UDSA (Ungarndeutscher Sprachatlas) 
poroča o pripravi jezikovnega atlasa 
nemške manjšine na Madžarskem. Prvi 
zvezek prinaša besedje nemških narečij 
v južnem Podonavju. Vsebuje 600 kart, 
urejenih po fonetično-fonoloških prin-
cipih.

Günter Koch z Univerze v Passauu v 
prispevku Morphologische Daten und 
ihre Darstellung auf Punktsymbolkar-
ten prikazuje dialektološke karte južnih 
nemških narečij, ki imajo razlagalni 
značaj; to so heteromorfni, enobesedni 
in razlagalni tipi kart.

Ulrich Langanke z Visoke tehniške 
šole in ELTE v Budimpešti v razpravi 
»Sopron: total War« – Der Sprachatlas 
als Computerspiel. Sprachdatenbanken 
und Autoadaptivität razlaga možnosti 
elektronske virtualizacije narečnega jezi-
kovnega gradiva v obliki samo adaptivne 
sinhrone spletne računalniške igre. Me-
todološko, tj. jezikoslovno-filozofsko, 
programskotehnično in oblikovalsko, je 
virtualizacija medpodročno zasnovana 
na zamislih mehke logike.

Matej Šekli z Univerze v Ljubljani v 
članku Praslovanski stari cirkumfleks 
v rezijanskem in ziljskem narečju slo-
venščine prikazuje današnje sinhrono 
naglasno stanje, ki se večinoma ujema s 
praslovanskim naglasnim mestom. Ob 
nasprotujočih si diahronih razlagah da-
našnjega stanja se avtorju zdi prepričlji-
vejša teorija o drugotnosti naglasnega 
mesta na odrazih praslovanskih staro-
cirkumflektiranih samoglasnikov.

Marina Džonova in Petar Šiškov z 
Univerze v Sofiji se v razpravi Phone-
tics and Information Structure (Based 

on Bulgarian Dialects) dotikata pojava 
izpada glasu zaradi obvestilnosti sporo-
čila, ki je eden najpomembnejših vzro-
kov za izpad glasov v besedi. Nekateri 
vzroki, npr. stres, lahko ustavijo ali po-
spešijo izpad glasov. Nanj v bolgarskih 
narečjih odločilno vplivata oblikoglasje 
in obvestilnost sporočila.

Fjodor D. Klimčuk iz Minska v raz-
pravi (v prevodu) Slovanske in indoev-
ropske zveze Tarakanskih govorov, ki 
tvorijo šest manjših otokov v Brestov-
sko-Pinskem Polesju na jugozahodu Be-
lorusije, predstavlja njihovo najbolj opa-
zno značilnost: izgovor samoglasnika a 
na mestu e-ja in mehkega soglasnika za 
trdimi soglasniki. Tak pojav je znan v 
ruskih, slovaških, srbskih, hrvaških in 
slovenskih govorih.

Peter Jurgec in Melita Zemljak Jon-
tes, ZRC SAZU v Ljubljani, Univerza 
v Mariboru, v razpravi Metodologija 
preučevanja glasovnega gradiva pred-
stavljata najpomembnejše dejavnike pri 
terenskem zajemu zvoka (postavitev v 
prostoru in okolica, mikrofon, sne-
malna naprava) in ustrezno ravnanje s 
posnetki (digitalizacija, obdelava, hra-
njenje), ki ob majhnih stroških bistveno 
izboljšajo uporabnost jezikovnega gradi-
va, zmanjšajo čas za kasnejšo analizo in 
posledično prinašajo boljše rezultate.

Jože Toporišič s SAZU-ja v Ljubljani 
v razpravi z naslovom O besedju cerkve-
njaškega in moščanskega štajerskega go-
vora podaja primerjalno-kontrastivno 
značilnosti moščanskega govora, naj-
prej na izrazni glasovno-naglasni strani, 
nato pa po Rajhovih skupinah besedja: 
na začetku glede pomenskih odstopanj 
do splošno oz. knjižnoslovenskega ne-
prevzetega, posebno pa pri prevzetem 
besedju, še zlasti iz nemščine. Pri tem 
so podrobneje obdelane korensko iden-
tične in neidentične prevzete besede. V 
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veliki meri so primerjane z besedjem 
Pleteršnikovega Slovensko-nemškega 
slovarja (1894 I, 1895 II). Govora ima-
ta precej glasovnih in naglasnih lastno-
sti skupnih, vendar se tudi v marsičem 
ločita. To velja v nekoliko manjši meri 
tudi za njuno besedje, le da so tu razlike 
še očitnejše. Tipične besedne zveze in 
enostavčne povedi obeh govorov pa so 
precej enakega tipa.

Ludvik Karničar z Univerze v Gradcu 
predstavlja lokalizme, regionalizme in 
večplastnost slovenskega besedja na Ko-
roškem v članku Iz koroške poljedelske 
leksike. Gre za veliko stopnjo leksikalne 
enotnosti med Koroško in Kranjsko in 
sodeč po Dalmatinovem gradivu razlike 
obsegajo le desetino besedja. Na celotni 
koroški areal se nanašajo le nekatere: 
strd, strupiti, vekati se, rajati, barati in 
nekaj drugih. Avtor opozarja na lokaliz-
me v Rožu, na Zilji in v Podjuni: lopa 
– veža; žebrati – petati – modliti; govo-
riti – žeberiti – marnovati – marnjati 
– puwnati; smolje – brančur – srmlinje 
– brinje. Na Koroškem še danes slišimo 
praslovanske besede (mel, ker/čer, čola, 
brančur), slovanske arhaizme (bivaž, 
vigred ‘pomlad’, skurn ‘grd’, termati 
‘tkati’, stoglej ‘vezalka’, grod ‘rebro’, ke-
hinde ‘kje drugod’, črnel ‘rdeč’, brater). 
Največ neslovenskega izrazja je iz nem-
škega jezika, znanega že v pridigarski 
tradiciji protestantov in jezuitov, znani 
so izrazi za poklice; izjeme so gospod, 
hlapec, dekla, tkalec, šivilja. Na meji z 
Italijo je slišati italijanizme, npr. facone-
tl, pa tudi kletvice. Na vzorcu izoleks za 
les, krompir in koruzo dokazuje, da je 
členitev izoleks izključno navpično in se 
ne pokriva s klasično delitvijo koroških 
narečij. Za gozd so: les, hora, hmajna, 
bošk, dobrava; za krompir: repica, rep-
ca, repa, (podzemeljske) hruške, čompe; 
za koruzo: turščica, turka, sirk.

Peter Weiss z ZRC SAZU v Ljubljani 
v članku Besedje na kolesu v (sloven-
skem) narečnem slovarju z etimologija-
mi kaže še na veliko neizkoriščenih mož-
nosti. Etimološki podatek širi znanje o 
zgodovini besed in kulture, slovaropiscu 
pa pomaga pri določanju poknjižene iz-
točnice. Na narečnem zgledu poimeno-
vanja sestavnih delov kolesa nimajo vsi 
leksemi etimološke razlage.

Mirko Križman z Univerze v Mari-
boru v prispevku vpliv nemščine na 
mariborski nogometni žargon po drugi 
svetovni vojni predstavlja žargon kot del 
afektivnega jezika, ki ima na nogomet-
nih tekmah še posebno vlogo in moč. V 
mariborskem nogometnem žargonu gre 
za interferiranost med slovenščino in 
nemščino, danes tudi že med slovenšči-
no in angleščino. Najizrazitejši primeri 
so: fuzbal, faulati, driblati, firclati, elfer, 
špilati, idi ga an ‘napadi ga’.

Ljudmila Bokal z ZRC SAZU v Lju-
bljani v razpravi Značilnosti narečnih 
terminov obravnava razmerje med na-
rečnimi in nenarečnimi termini s sta-
lišča opredeljevanja pojma in z merili 
stilne zaznamovanosti in pomenotvor-
nih motivov. Po merilu sopomenskosti 
poznamo več tipov: etnografizme, ki 
poimenujejo predmete iz materialne 
kulture, vezane na določeno zemljepi-
sno območje, posebne pojmovne sku-
pine, kjer se sopomenska prekrivnost s 
termini v knjižnem jeziku veča, in stilno 
označene, metaforične, metonimične in 
izlastnoimenske izpeljanke.

Tjaša Jakop z ZRC SAZU v Ljubljani 
je v članku Leksika in frazeologija v Pa-
vlovem Glasoslovju slovenskega cankov-
skega narečja izbrala prekmursko na-
rečno besedje (70 gesel) iz monografije 
Avgusta Pavla.

Mira Menac-Mihalić s Filozofske 
fakultete v Zagrebu v razpravi Projekt 
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»Istraživanje hrvatske dijalektne frazeo-
logije« predstavlja raziskovalni projekt 
zbiranja kajkavskih, čakavskih in štokav-
skih frazemov s pomočjo vprašalnic in z 
anketiranjem na terenu v 100 hrvaških 
točkah. V hrvaški narečni frazeo logiji 
najdemo frazeme – europeizme in fra-
zeme, značilne za skupino jezikov, za 
ves hrvaški jezikovni sestav ali samo za 
njegov del. Poleg slovničnih inačic so 
bogate še frazeološka antonimija, sino-
nimija in frazeološka večpomenskost.

Karin Marc Bratina z Univerze na 
Primorskem v prispevku Izražanje ne-
gativnih čustev v govoru vasi Pregara 
v slovenski Istri – pragmatični frazemi 
analizira frazeme, s katerimi govorci iz-
ražajo svoja čustva in razpoloženje ter 
odnos do naslovnika. To so t. i. prag-
matični frazemi, ki izražajo negativna 
čustva: vzkliki, kletvice in psovke. Taki 
frazemi so: šajeta ‘strela’, vrag, zlodej, 
bog, porka. Narečni pragmatični fraze-
mi so kot govorjene enote zelo podvrže-
ni variantnosti in pretvorbam.

Irena Stramljič Breznik z Univer-
ze v Mariboru v članku Besedotvorje 
v knjižnem jeziku in narečju prinaša 
primerjalni vidik med besedotvornim 
sistemom knjižnega jezika in zgornje-
savinjskim narečjem po slovarju Petra 
Weissa. Poskusni besednodružinski 
slovar slovenskega jezika (za iztočni-
co B) avtorice in Weissov slovar sta 
tipološko različno zasnovana, gradivo 
pa vendarle kaže na skupne točke, ki 
govore o univerzalnosti knjižnih in 
narečnih jezikovnih pojavov. Razlike 
med primerjanimi tvorjenkami so na 
morfemski ravni, in sicer pri glasovni 
realizaciji obrazil in pri razvrstitvenih 
načelih obrazil.

Vlado Nartnik z ZRC SAZU v Lju-
bljani v razpravi Besedotvorne poseb-
nosti privezno-pridevnih besed v črno-

vrškem dialektu Ivana Tominca zajema 
privezno-pridevne besede iz Tominčeve 
monografije in jih deli na nepregibno 
(predvsem izposojenke) in pregibno 
skupino (izpeljanke, zloženke in sestav-
ljenke).

Han Steenwijk z Univerze v Padovi 
v študiji Genitive Plural Desinences in 
Resian Feminine a-stem Substantives 
predstavlja oblike za ženski rodilnik v 
množini v rezijanščini. Poleg podedo-
vane brezkončniške oblike rodilnika so 
znane inovacije: -í, -ü iz u-ja in -uw iz 
-ovž sta rezijanski inovaciji. V vasi Sol-
bica, kjer se govori najbolj arhaično re-
zijansko narečje, se končni -ü pojavlja 
predvsem pri samostalnikih, ki označu-
jejo parne dele telesa: noü ‘nog’, ramü 
‘ram’, rokü ‘rok’. V mešanem in končni-
škem naglasnem tipu je v Solbici in Bili 
najpogostejši končni -i: ribi, sulzi, zviz-
di; znan je tudi brezkončniški rodilnik 
množine: owci/uwc, bab, bëčal, črišenj, 
dikel, v Bili pa je zelo razširjena inovaci-
ja na -uw iz moške u-jevske množinske 
rodilniške oblike: jïgluw ‘igel’, zvïzduw, 
mëtluw.

Bernard Rajh z Univerze v Mariboru 
v prispevku Glagoli v severozahodno-
prleškem govoru predstavlja najbolj 
reprezentativne značilnosti glagolskih 
oblik na podlagi relativno obsežnega in-
ventarja iz cerkvenjaškega govora, ki še 
loči dolge in kratke vokale sredi besede 
zaradi ohranjanja kračine pri staro- in 
novoakutiranih samoglasnikih, in sicer 
morfemsko strukturo, klasifikacijo gla-
golov, njihovo oblikoglasno podobo.

Ubavka Gajdova z Inštituta za make-
donski jezik Krste Misirikov v Skopju v 
članku z naslovom Од истражувањата 
на морфосинтаксичките особености 
на македонскиот дијалектен јазик opi-
suje raziskave s področja morfosintakse 
v makedonskih narečjih s poudarkom 
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na modalno-temporalnem sistemu in 
izražanju odnosa »pogoj«.

Ilijana Krapova, Jovka Tiševa z Uni-
verze v Plovdivu in Sofiji v članku Clitic 
Reduplication Structures in the Bulga-
rian Dialects predstavljata vprašanje 
podvajanja naslonk v bolgarskem jezi-
kovnem prostoru, zlasti na jezikovnem 
obrobju; ločevalne jezikovne izoglose 
potekajo v smeri sever–jug–jugozahod.

Klaus Geyer s Pedagoške univerze v 
Vilni v članku naus dë veld – ‘hinaus 
der [DAT] Welt (lit.)’ – und die Fol-
gen: aktueller Sprachwandel in einem 
ostfränkischen Dialekt obravnava vpa-
dljivo predložno skladenjsko zgradbo 
za izražanje smeri ali stanja, ki jo naj-
demo v nemških vzhodnofrankovskih 
narečjih. V vlogi predlogov nastopajo 
besede, ki so v drugih narečjih prislo-
vi ali členki. Gre za predložno rabljene 
prislove za izražanje smeri in ti veljajo 
za posebnost vzhodnofrankovske sku-
pine oz. njenih govorov. Raziskave ka-
žejo, da govorci mlajše generacije takšne 
zgradbe redkeje uporabljajo kot starejši 
govorci, zamenjujejo pa jih s posebnimi 
hibridnimi zgradbami.

Danila Zuljan z ZRC SAZU v Novi 
Gorici v razpravi Ponovitev kot potrdi-
tev in konverzacijski duet skuša osvetliti 
dve funkciji ponavljanj, ki sta v spon-
tanem neformalnem govorjenem dis-
kurzu razmeroma pogosti. Gre za po-
novitev v funkciji potrditve pravilnosti 
sogovorčevega sporočila in za konver-
zacijski duet.

Herta Maurer Lausegger z Univerze 
v Celovcu v prispevku Avdiovizual-
na dialektologija in njeni metodološki 
pristopi predstavlja inovativni dialek-
tološki pristop, ki ga je avtorica razvila 
v preteklem desetletju v sodelovanju s 
filmskimi strokovnjaki. Tako kamera 
opravlja lingvistično in etnografsko na-

logo – dokumentira način uresničeva-
nja pripovedovalčevega govora, zajeti pa 
skuša tudi etnografski predmet.

Andrejka Žejn iz Gradca v pregledu 
Graški leksični raziskovalni projekt 
– uresničevanje prvega delnega cilja 
poroča o dolgoročnem projektu popisa 
slovenskega ljudskega jezika na avstrij-
skem Koroškem Tezaver slovenskega 
ljudskega jezika na Koroškem, ki je bil 
zasnovan v Gradcu leta 1978, od leta 
1982 izhajajo posamezni zvezki slovar-
ja; doslej so izšli štirje zvezki, zadnji od 
G–H. Zasnova in uresničevanje pro-
jekta sta pomembna za nadaljnje leksi-
kografske in primerjalne raziskave slo-
venskih narečij. Z graško dialektološko 
šolo so v slovensko jezikoslovje prišli tu-
di nekateri novi jezikoslovni termini.

Veranika Kurcova z Nacionalne aka-
demije znanosti Belorusije v prispev-
ku Џэнтральная дыялектная зона як 
адметнае канвергентнае ўтварэнне 
гаворак беларускай мовы predstavlja 
spreminjanje pogledov na vse jezikovne 
ravnine pri oblikovanju sodobne knjižne 
beloruščine, ki se je v prejšnjem stoletju 
leksično naslonila na vse govore belo-
ruskega etnohistoričnega prostora, obli-
koglasno pa na narečno govorico osred-
njega območja. Vse to je dalo procesu 
formiranja nacionalnega knjižnega jezi-
ka sinkretični značaj. Ob koncu stoletja 
pa se je začela revizija glede strukturnih 
posebnosti in besedotvornih sredstev in 
del nacionalne kulturotvorne elite, žal, 
poskuša spremeniti njegovo narečno 
podlago.

Simona Pulko z Univerze v Mariboru 
v prispevku Dialekti in usvajanje knjiž-
nega jezika v osnovni šoli skuša osvetliti 
mesto in vlogo narečja v učnem načrtu 
in učbenikih ob usvajanju knjižnega je-
zika ob naslonitvi na govor učencev v 
vsakdanjem okolju.
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Zadnji razdelek v znanstveni mono-
grafiji je namenjen zgodovini sloven-
skega jezika. Martina Orožen piše o 
puristično prečiščenem kranjskem knjiž-
nem jeziku v nabožnem slovstvu pred 
normativnim poenotenjem slovenskega 
knjižnega jezika; Majda Merše predstav-
lja besedje v Megiserjevih slovarjih in 
knjižnojezikovno rabo v 16. stoletju; 
Francka Premk o besedah red, poredu/
poredi v slovenski protestantiki; Irena 
Orel pa osvetljuje Krajnsko besediše pi-
sano – prvi ohranjeni obrnjeni slovar iz 
17. stoletja. Marko Jesenšek v prispevku 
Značilno besedje vzhodnoštajerskega in 
prekmurskega jezika predstavlja prve re-
zultate diahronega dela raziskovalnega 
projekta Besedoslovne spremembe slo-
venskega jezika skozi čas in prostor. Slo-
vensko panonsko besedje je predstavlje-
no v Roganovem rokopisnem vstavku v 
Vramčevo Postilo (z zbirko gesel) in v 
Slomškovem besedju v Pleteršnikovem 
slovarju. Andreja Legan Ravnikar ana-

lizira liturgično terminologijo v procesu 
oblikovanja enotne knjižne norme sredi 
19. stoletja; Branislava Vičar predstavlja 
posebnosti v izrazni podobi predlogov 
in vezniških besed v književnih delih 
Antona Šerfa; Jožica Narat pa osvetljuje 
slovenska poimenovanja za strani neba 
v zgodovinskem razvoju od 16. stoletja 
do danes: jutro, vzhod, izhod, vstok, iz-
tok, solnčnik; poldne, jug, podsolnčje; 
večer, zahod, zapad, zaton, zasolnčni; 
polnoč, sever, odsolnčni.

Mednarodni dialektološki simpozij 
– Logarjevi dnevi – je bil dobra pri-
ložnost za strnjen pogled na mesto in 
dosežke slovenske dialektologije v šir-
šem slovanskem in evropskem prostoru 
in na zgodovino slovenskega jezika na 
križpotju alpskega in dinarskega ter sre-
dozemskega in panonskega sveta.

Mihaela Koletnik,  
Zinka Zorko
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nAVODILA AVTORJeM PRIsPeVKOV ZA ČZn

 1. Časopis za zgodovino in narodopisje je interdisciplinarna znanstvena revija za humani-
stiko in družboslovje. Izdajata jo Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15 in Zgodovinsko 
društvo v Mariboru, Ulica heroja Tomšiča 5.

 2. Prispevke za ČZN sprejema uredništvo na naslov: Uredništvo ČZN, Univerzitetna 
knjižnica Maribor, Gospejna 10, 2000 Maribor (vlasta.stavbar@uni-mb.si).

 3. Prispevki, ki jih objavlja ČZN, so v slovenskem jeziku, povzetki v angleškem ali nem-
škem jeziku, sinopsisi v angleškem jeziku.

 4. V koliko gre za razpravo ali članek, mora prispevek obvezno vsebovati povzetek (največ 
30 vrstic) in sinopsis (največ 6 vrstic).

 5. Prispevek mora biti oddan v dvojni obliki: na disketi ali CD-ju (ime datoteke) in odtis-
njen na papir. Obsega lahko do dve avtorski poli po 30 vrstic na stran.

 6. Opombe naj bodo pisane enotno, pod črto, na dnu vsake strani. V opombah uporablja-
mo krajše navedbe, ki morajo biti skupaj s kraticami razložene v poglavju viri in litera-
tura. Pri arhivskih virih uporabljamo ustaljene kratice za arhiv, nato navedemo kratico 
fonda ali zbirke, signaturo oziroma številko fascikla ali škatle in številko arhivske enote 
ali ime dokumenta. Pri literaturi navedemo priimek avtorja, smiselno skrajšan naslov 
(ne letnice izdaje) in številko strani.

  Prispevki drugih znanstvenih panog (torej nezgodovinski) lahko izjemoma uporabljajo 
ameriški način citiranja APA (Stavbar 2006: 23) in seznam literature na koncu prispev-
ka.

 7. Citiranje virov in literature – če je na koncu objavljeno poglavje viri in literatura morajo 
biti sistematično navedeni vsi viri in literatura, ki smo jo navedli v opombah. Ločeno 
navedemo arhivske vire, literaturo, po potrebi tudi časopise, ustne vire ipd. V teh sklo-
pih je potrebno gradivo navajati v abecednem vrstnem redu.

  arhivski viri – navedemo: arhiv, ime fonda ali zbirke, po potrebi še številko fascikla ali 
škatle.

  literatura – monografije – navedemo: priimek in ime avtorja: naslov (in podnaslov) dela 
(v ležečem tisku). Kraj in leto izida, str.

  literatura – članek – navedemo: priimek in ime avtorja, naslov članka. Naslov periodike 
ali zbornika (v ležečem tisku), za periodiko pa še letnik, letnico, številko in strani, za 
zbornik, kraj in leto izida, strani.

 8. Priloge (slikovno gradivo, fotografije, zemljevidi …) naj bodo črno-bele in priložene 
posebej. Legende (podnapisi) k slikovnemu gradivu naj bodo natisnjeni na posebnem 
listu in v elektronski obliki. Na iztisu članka označite, kje naj bi bila posamezna priloga 
objavljena. Skenirane naj bodo najmanj v resoluciji 300 dpi in shranjene v obliki tif ali 
jgp.

 9. Vsak prispevek mora vsebovati točen naslov avtorja: ime in priimek, akademski naslov 
ali strokovni naziv, delovno mesto ali ustanovo zaposlitve, njen naslov in morebitni 
naslov elektronske pošte.

 10. Za prevode povzetkov in sinopsisov v tuje jezike poskrbi uredništvo revije.
 11. Za trditve in znanstveno korektnost odgovarjajo avtorji prispevkov. Prispevki so lekto-

rirani in strokovno recenzirani, recenzentski postopek je anonimen.
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