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Prvi slovenski tabor v Ljutomeru 
Znanstveni simpozij

Zapisi o ljutomerskem taboru v Slovenskem gospodarju, Slovenskem narodu 
in Novicah, analiza dogodkov v Vrbnjakovi monografiji Prvi slovenski tabor v 
Ljutomeru (Maribor 1968) in monografiji Taborsko gibanje na slovenskem (Lju-
bljana-Ljutomer 1981), predstavitvi taborske ideje v Malovi Zgodovina sloven-
skega naroda (Reprint, Celje 1993) in presoji dogodkov iz leta 1868 v Prijateljevi 
Slovenski kulturnopolitični in slovstveni zgodovini 1848 –1895 (Tretja knjiga. 
Ljubljana 1958), nazadnje še v poglobljenih Melikovih zgodovinskih razpravah 
in člankih Slovenci 1848–1918 (Maribor 2002) ter Vodopivčevi monografiji Od 
Pohlinove slovnice do samostojne države (Ljubljana 2006) in številnih razpravah 
sodobnih slovenskih zgodovinarjev (prim. Vlasta Stavbar, Bibliografija o tabor-
skem gibanju na Slovenskem 1868–1871 (ČZN 2008, 1–2, str. 231–250) kažejo, da 
se je stroka v preteklosti poglobljeno ukvarjala s tem pomembnim dogodkom iz 
slovenske zgodovine. Ob 140-letnici prvega slovenskega tabora (9. 8. 1868) se je 
zato zdelo, da ne bo več mogoče dodati ničesar novega k dose danjim natančnim 
in obsežnim analizam ljutomerskega dogodka. Na prigovarjanje organizatorjev 
državne proslave v Ljutomeru, predvsem ravnatelja Gimnazije Frana Miklošiča 
v Ljutomeru, gospoda Zvonka Kusteca, sem se kljub temu odločil in organiziral 
znanstveni simpozij. Častno pokroviteljstvo nad simpozijem je prevzel predsed-
nik Vlade RS gospod Janez Janša, v častni odbor simpozija pa so bili imenovani: 
red. prof. dr. Ivan Rozman, rektor Univerze v Mariboru; red. prof. dr. Marko 
Jesenšek, dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru; red. prof. dr. Darko 
Friš, predstojnik Oddelka za zgodovino, FF UM; akad. prof. dr. Jože Trontelj, 
predsednik SAZU; akad. prof. dr. Zinka Zorko, izredna članica SAZU; akad. 
prof. dr. Jože Pirjevec, izredni član SAZU; dr. Milan Zver, minister za šolstvo 
RS; Franc Jurša, župan Občine Ljutomer; Zvonko Kustec, ravnatelj Gimnazije 
Franca Miklošiča Ljutomer; Miro Steržaj, častni občan Občine Ljutomer; Ven-
česlava Šikavec, častna občanka Občine Ljutomer.

Januarja 2008 sem pripravil teme in razposlal naslednje vabilo:

kongresi  in  simpoziji  –  
congresses and symposia
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Vabim Vas na simpozij, s katerim bosta Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Občina 
Ljutomer obeležili 140-letnico prvega slovenskega tabora v Ljutomeru. Znanstveni simpozij

Prvi slovenski tabor v Ljutomeru

bo 7. in 8. avgusta 2008 v Ljutomeru. Cilji sestanka so: (1) natančna predstavitev dogodkov 
na taboru v Ljutomeru (analiza govorov Ivana Kukovca, Valentina Zarnika, Božidarja Raiča, 
Matija Preloga in Josipa Vošnjaka), (2) predstavitev, pomen in analiza ljutomerske resolucije, 
(3) predstavitev slovenskega narodnostnega in jezikovnega vprašanja v drugi polovici 19. sto-
letja, (4) razložiti vprašanje slovenskega učnega jezika, (5) vprašanje slovenskega uradoval-
nega jezika, (6) ponovno umestiti pomen Zedinjene Slovenije v času slovenske osamosvojitve, 
(7) analizirati vzroke za nastanek in razvoj nemškutarstva in slovenskega nacionalizma v 19. 
stoletju in projekcija v sedanjost, (8) razložiti vzroke za delitev na staroslovence in zaustavitev 
slovenskega mladoslovenscev v šestdesetih letih 19. stoletja in posledice, ki jih je taka delitev 
pustila v zgodovini Slovencev – tudi kasnejši skupni nastopi na taborih, (9) s pomočjo primarnih 
virov preveriti podatke o udeležbi na slovenskih taborih, (10) poiskati vzroke za največjo po-
manjklivost taborskega gibanja na Slovenskem – zakaj ni prišlo do vseslovenskega odbora, ali 
organizacije, ki bi povezovala in načrtovala aktivnosti v zvezi s tabori in (11) ponovno oceniti 
razdor med liberalci in klerikalci po prepovedi taborov leta 1871 in poiskati vzroke za zaton 
slovenskega narodnostnega gibanja v drugi polovici 19. stoletja ter v tem kontekstu oceniti tudi 
pojav slovenskega izseljeništva, ki je sledil taborskim gibanjem.

Zedinjena Slovenija je bila tudi na prelomu 20. in 21. stoletja najaktualnejša tematika slovenske 
politike – slovenska osamosvojitev kot uresničitev v taborih napovedane samostojnosti ter vstop 
v Evropsko zvezo in odprava šengena kot končna uresničitev v taborih spodbujene Zedinjene 
Slovenije –, ki kaže na tehtnost in daljnosežnost gibanja, ki se je na Slovenskem začelo s prvim 
taborom v Ljutomeru. Oblikovanje slovenskega parlamenta po osamosvojitvi in delovanje slo-
venskih poslancev v evropskem parlamentu so nadaljevanje procesa, ki se je začel 9. 8. 1868 v 
Ljutomeru. 140 let od tega dogodka je zato dovolj tehten razlog za organizacijo znanstvenega 
sestanka, na katerem bodo zgodovinarji, jezikoslovci in politiki ponovno soočili svoja razmi-
šljanja ob dogodkih iz 19. stoletja, ki imajo tako daljnosežne posledice.

Prijave na simpozij in kratek povzetek referata (20 do 30 vrstic, pisava Times New Roman, 
velikost znakov 12) pričakujem do 27. februarja 2008.

Referati bodo objavljeni v posebni številki ČZN-ja, ki bo izšla avgusta 2008 (pred simpozijem), 
zato Vas prosim, da mi razpravo za tisk pošljete (v pisni obliki in po e-pošti) najkasneje do 15. 
6. 2008 na naslov: Marko Jesenšek, Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor; 
e-naslov: marko.jesensek@uni-mb.si tel. 02 22 93 859,

Glede oblikovanja besedila (citiranje, opombe, seznam literature …) veljajo pravila za objavo 
v ČZN-ju; sinopsis (do 4 vrstice) in povzetek (do 20 vrstic).

Veselim se sodelovanja z Vami in Vas lepo pozdravljam.

Marko Jesenšek

Prijavilo se je enaindvajset zgodovinarjev in slovenistov (prispevke za objavo 
v ČZN-ju je oddalo osemnajst nastopajočih), ki so svoje referate predstavili na 
dvodnevnem simpoziju v Ljutomeru (7. in. 8. avgust 2008), ki je potekal v Golar-
jevi hiši. Župan Občine Ljutomer, gospod Franc Jurša, je v petek zvečer pripravil 
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za vse udeležence simpozija svečani sprejem, v nedeljo pa je bila v Ljutomeru še 
velika državna proslava, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik Vlade 
republike Slovenije gospod Janez Janša.

Ob že tradicionalno zanimivih pogledih zgodovinarjev na 19. stoletje (Vin-
cenc Rajšp, Feliks Bister) in oblikovanje ljutomerske pokrajine (Miroslav Novak) 
ter duhovne kulture prleškega človeka (Miran Puconja), je v ČZN-ju predstavljen 
razvojni lok zedinjene Slovenije od pomladi narodov in taborskega gibanja do 
jugoslovanske epizode in dokončne osamosvojitve ter vstopa v Evropsko zvezo 
(Matjaž Klemenčič); predstavljena sta še ormoško zborovanje (Zdenka Kresnik) 
in kapelski tabor (Ivan Rihtarič) ter vloga in pomen Božidarja Raiča v ljutomer-
skem narodnem gibanju (Anton Ratiznojnik); pregledani so odmevi ljutomerske-
ga tabora v slovenskem zgodovinopisju (Stanislav Kocutar), narejena pa je tudi 
primerjava podobnosti in razlik med dogodki leta 1848 in taborskim gibanjem 
(Stane Granda); pomembne novosti letošnjega simpozija pa so: (1) analiza učne 
ure pri pouku zgodovine na primeru obravnave učne enote Slovenci v drugi polo-
vici 19. stoletja – Tabor v Ljutomeru. Avtor prispevka Dragan Potočnik opozarja, 
da bi moralo biti v učnih načrtih več poudarka na ključnih dogodkih sloven-
ske zgodovine. Še posebej tabori imajo v učnih načrtih in učbenikih zgodovine 
premalo vlogo, saj gre za enega najbolj neposrednih izrazov slovenstva. Pouk 
zgodovine mora skrbeti za ohranitev bogate tradicije naroda, saj se v poplavi 
potrošništva vse bolj izgubljajo vsebina narodove preteklosti na katero bi morali 
biti še posebej ponosni; (2) zanimive in prvič predstavljene jezikovne analize 
govorov na ljutomerskem taboru (Natalija Ulčnik, Mira Krajnc Ivič, Simona 
Pulko) – pokazano je, kako se uspešnost pri doseganju namer govorcev prvega 
slovenskega tabora, tj. vplivati na naslovnike, volivce oz. udeležence tabora tako, 
da si govorci pridobijo podporo resoluciji in zaupanje udeležencev tabora, ter 
vplivati na prejemnike, vlado, da tvorčeva, govorčeva namera ne spodkopava 
trenutne politične ureditve, kaže na jezikovni ravni oz. ali so in v kakšni meri 
so govorci sledili merilom za oblikovanje dobrega političnega govora. Jezik go-
vorcev je torej politični jezik. Jezikovna primerjava poročil o prvem slovenskem 
taboru je pokazala, da so poročila v Slovenskem narodu in Slovenskem gospo-
darju podrobneje in močneje čustveno obarvana kot v Novicah. Vsa poročeval-
ska besedila so pisana v t. i. novoslovenščini, vendar jezikovno ozadje piscev 
oz. dopisnikov ni ostalo prikrito, saj je kot najučinkovitejše sredstvo za pribli-
žanje ljutomerskega dogodka izbrano razlikovalno vzhodnoslovensko besedje 
(dača ‘davek’, jezero ‘tisoč’, pevanje ‘petje’, penezi ‘denar’, pitati ‘vprašati’ …) 
in politično izrazje (prvosednik ‘predsednik’) ter variantne vzhodnoštajerske 
glasoslovne, oblikoslovne in besedotvorne oblike (npr. Lotmerk, našim decam, 
potreboča). Pokazalo se je, da je potrebno narediti (3) natančno narečno analizo 
govorov (Zinka Zorko, Melita Zemljak), npr. Božidarja Raiča – panonsko nareč-
no izrazje in njegove glasovne ter oblikovne značilnosti v nekaterih tematsko 
sicer različnih prispevkih glede na vrsto besedila (politični govor, politično po-
ročilo; dopis, pismo) in glede na Raičev domači narečni govor, ter primerjava 
z narečno podobo današnjega časa (spodnjeprleško narečje); (4) prvič sta ovre-
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dnotena vloga in pomen slovenskega jezika v taborskem programu in vpliv lju-
tomerskih dogodkov na razvoj slovenskega knjižnega jezika (Marko Jesenšek); 
predstavljeni so (5) pogledi na slovensko 19. stoletje, v katerem so se Slovenci so 
se kot samosvoj narod tudi oblikovali. Kljub gospodarsko in demografsko neugo-
dnim razmeram so v državnem okviru relativno moderne Habsburške monarhije 
vzpostavili knjižnojezikovno avtonomnost, gojili svoj kulturni nacionalizem ter 
slovensko narodno zavest preoblikovali v nacionalni politični program. Intenzi-
ven in značilno divergenten narodnopolitični razvoj je v odločilni fazi usmerjala 
porajajoča se slovenska meščanska elita, ki ji je uspelo ustvariti celotno narodno 
infrastrukturo (institucije, časopisje, znanost, politiko), postopno in kakovostno 
pa razviti tudi posamezne zvrsti slovenske umetnosti (Bernard Rajh).

Ljutomerski tabor je bil tesno povezan z dogodki pri Mali Nedelji (15. 9. 
1867, beseda) – tudi taborjane je prvi nagovoril Raič ter tako tudi simbolno po-
vezal oba dogodka. Taborsko gibanje je imelo idejno močnejši narodnopolitični 
namen, prišlo pa je tudi do kakovostnega premika v govorih nastopajočih, ki so 
odkrito opozarjali na škodo zaradi duhovnega mrtvila med Slovenci in pozivali 
k boju za slovenske narodne pravice. Glavna točka ljutomerskega tabora je po-
stala ideja zedinjene Slovenije, ki je rasla iz dobro premišljenega slovenskega 
jezikovnega vprašanja. Kljub burnemu taborskemu obdobju je slovenski jezik v 
tem obdobju stagniral, dinamika njegovega razvoja je bila moteča, razmišljanje 
o opustitvi jezikovne individualnosti, slavizacija in arhaizacija slovenskega je-
zika pa so onemogočali naravni razvoj jezika, ki ga v času taborskega gibanja ni 
moglo pozitivno spodbuditi niti navdušenje za narodovo prihodnost. Taborska 
ideja zedinjene Slovenije je po novooblikarskem valu pripomogla k hitrejšemu 
poenotenju slovenske knjižne norme in spoznanju, da je popolna jezikovna in 
politična neodvisnost uresničljiva le v samostojni državi vseh Slovencev – in ker 
le-ta v 19. stoletju še ni bila mogoča, sta najpomembnejši stvarni pridobitvi tabor-
skega obdobja premik k funkcionalni popolnosti slovenskega knjižnega jezika 
in spoznanje, da se mora slovenski človek izobraževati s knjigami, napisanimi 
v slovenskem jeziku.

Med velikonedeljsko besedo in ljutomerskim taborom stoji nova avstrijska 
ustava z decembra 1867, ki so jo napovedale že reforme iz poletja 1867 – med 
njimi je bil za slovenski jezik najpomembnejši paragraf 19. Zdelo se je, da bo 
nenemškim narodom prinesel mnogo dobrega, vendar se je izkazalo, da je ostal 
le »nada za slovanske lahkoverneže« in »pozneje večno v zraku plavajoči križ 
slovanskih solz in znojnih kapelj«. Čitalniško gibanje na Slovenskem tega v 
postabsolutističnem navdušenju seveda še ni moglo zaznati, je pa prav malo-
nedeljska beseda prva v vrsti dogodkov po Taaffejevi reformi, ki je v slovenski 
preddualistični politični prostor prinesla narodnostni naboj.

Glavna točka ljutomerskega tabora je postala ideja zedinjene Slovenije, ki je 
rasla iz dobro premišljenega slovenskega jezikovnega vprašanja. Kljub burnemu 
taborskemu obdobju je slovenski jezik v tem obdobju stagniral, dinamika njego-
vega razvoja je bila moteča, razmišljanje o opustitvi jezikovne individualnosti, 
slavizacija in arhaizacija slovenskega jezika pa so onemogočali naravni razvoj 
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jezika, ki ga v času taborskega gibanja ni moglo pozitivno spodbuditi niti nav-
dušenje za narodovo prihodnost. Taborska ideja zedinjene Slovenije je po novo-
oblikarskem valu pripomogla k hitrejšemu poenotenju slovenske knjižne norme 
in spoznanju, da je popolna jezikovna in politična neodvisnost uresničljiva le v 
samostojni državi vseh Slovencev – in ker le-ta v 19. stoletju še ni bila mogoča, 
sta najpomembnejši stvarni pridobitvi taborskega obdobja premik k funkcional-
ni popolnosti slovenskega knjižnega jezika in spoznanje, da se mora slovenski 
človek izobraževati s knjigami, napisanimi v slovenskem jeziku.

V Mariboru, 26. junija 2008
Marko Jesenšek



10

Elementi oblikovanja ljutomerske 
kulturne pokrajine do sredine  
20. stoletja

M i r o s l a v  N o v a k *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 930.85(497.12Ljutomer)"-/1950"

Miroslav Novak: Elementi oblikovanja ljutomerske kulturne pokrajine do sredine 20. 
stoletja. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 1–2, str. 10–27
Avtor v prispevku predstavi osnovna zgodovinska dejstva iz preteklosti ljutomerskega 
območja, ki so neposredno vplivala na oblikovanje kulturne pokrajine v antičnem, sre-
dnjeveškem, novoveškem in meščanskem obdobju. Čeprav moremo zaznati na podlagi 
ohranjenih virov prve obsežne vodene aktivnosti na področju oblikovanja kulturne pokra-
jine že v srednjem veku, pa lahko temu intenzivneje sledimo šele od novega veka dalje. V 
obdobju meščanske kulturne pokrajine se proces intenzivira in razširi v različne segmente 
tako vaškega kot tudi trškega prebivalstva. V času prve svetovne vojne se ta skoraj ustavi, 
nato se v okviru nove državne tvorbe s potrebnimi korekcijami nadaljuje vse do začetka 
druge svetovne vojne. V nacistični okupaciji se meščanska ljutomerska kulturna pokrajina 
pod prisilo začne prilagajati novim vrednotam, ki so v osnovi nemške in nacionalno-soci-
alistične. Po končani drugi svetovni vojni se na ruševinah starih vrednot, predvsem pa na 
podlagi novih revolucionarnih pridobitev, v določenih primerih tudi pod prisilo, oblikuje 
nova socialistična podoba ljutomerske kulturne pokrajine, tako na materialnem kot tudi na 
kulturnem in duhovnem področju. Ta je formalno obstajala do slovenske osamosvojitve.

1.01 Original Scietific Article 
UDC 930.85(497.12Ljutomer)"-/1950"

Miroslav Novak: The Chosen Milestones in the Cultural Values Shaping of the Residents 
of Ljutomer and its Surroundings from the Middle Ages until the Middle of the 20th Cen-
tury. Review for History and Ethnography, Maribor 79=44(2008), 1–2, pp. 10–27
The author shows the basic historical facts from the history of the Ljutomer area, which 
have directly influenced the shaping of the cultural landscape in the Antique, Middle Ages, 

r a z p r a v e  –  s t u d i e s

 * Dr. Miroslav NOVAK, arhivski svetnik, Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, Maribor, 
miro.novak@pokarh-mb.si 
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modern times and in the bourgeois times. Although some evidence of guided activities in 
shaping the cultural landscape can be found already in the Middle Ages, the more inten-
sive activities are not found until the modern times. In the times of the bourgeois cultural 
landscape the process intensifies and spreads on different segments of life of the village 
and market people. In the First World War this process almost stops and carries on in the 
frame of the new state formation with all necessary correction until the beginning of the 
Second World War. Under the German occupation the Ljutomer bourgeois cultural land-
scape adapts under force to new values that are basically German and national-socialistic. 
After the Second World War a new socialistic image of the Ljutomer cultural landscape 
arises from the “ruins” of the old values – sometimes under constraint – and it does so on 
the material as well as cultural and spiritual level. This cultural landscape existed until 
the Slovene independence.

Od prvih arheoloških najdb do srednjeveške kolonizacije

Opazne človekove posege v naravo in s tem oblikovanje ožjega ljutomerskega 
območja lahko spremljamo od neolitskega obdobja, čeprav je le malo znanega o 
takratni stopnji razvoja družbe in o neposrednih posegih v okolje. Pravi začetki 
načrtnega kultiviranja obravnavanega območja zato segajo v bronasto dobo, ko 
se je razširila kultura žarnih grobišč. Arheologi domnevajo, da je bilo obravna-
vano območje prvič intenzivneje naseljeno šele v obdobju med 8. in 4. stoletjem 
pred našim štetjem. 

V antičnem obdobju je območje spadalo k rimski provinci Panoniji, vendar 
podrobnosti o neposrednem doseženem kulturnem nivoju niso znane. Prvotni 
prebivalci ilirsko-keltskega porekla so že pred rimsko zasedbo dobro razvili 
različne gospodarske panoge. Te so napredovale v sklopu rimskega gospodar-
skega sistema, kjer je znaten napredek doživelo predvsem vinogradništvo. V tem 
času opazimo tudi prva sistematična kultiviranja pokrajine, ki imajo dolgoročne 
posledice – gre za kvalitetno zgrajeno in vzdrževano lokalno cestno omrežje 
ter manjše naselbine s potrebnimi infrastrukturnimi napravami. O tem pričajo 
najdeni arheološki ostanki na območju občine Ljutomer.1 Od druge polovice 4. 
stoletja dalje so nestabilne gospodarsko-politične razmere močno vplivale na 
poselitev celotne province. 

Zgodnjesrednjeveško obdobje so zaznamovala preseljevanja narodov, ki so jih 
leta 568 povzročili Langobardi s preselitvijo iz Panonske nižine v severno Italijo, 
zaključili pa so ga šele Slovani, ki so območje poselili do 9. stoletja. Kljub temu 
da nimamo neposrednih vplivov na oblikovanje in kultiviranje kulturne pokrajine, 
domnevamo, da je podobno kot drugod pred tem dosežen nivo močno upadel. 

Z upravno reformo frankovske države leta 828 je nastala Spodnja Panonija, 
ki ji je od okoli leta 840 pripadlo tudi Mursko polje z Ljutomerskimi goricami. 
Izgradnjo državne in cerkvene samostojnosti tukajšnjega prebivalstva, predvsem 

 1 V Cezanjevcih naj bi domnevno stala poštna postaja »Ad Vicesinum«, šest rimskih gomil v 
Mekotnjaku, prav toliko v Noršincih ter 24 gomil pod Železnimi dvermi. Prim.: Odlok o raz-
glasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Ljutomer. Uradno glasilo Občine 
Ljutomer, št. 1/2008.
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v okviru Kocljeve kneževine, so v letih od 896 do 955 prekinili Madžari, ki so te 
kraje sprva le pustošili in jih slednjič tudi osvojili. Pridobljeno območje so imeli 
za obmejno in ni bilo vključeno v njihov upravni in cerkveni sistem. Prav zaradi 
tega od prvotne slovanske kolonizacije ni ostalo veliko sledi, saj sta jih tako obr-
ska oblast, še bolj pa poznejša madžarska, močno zabrisali in s tem uničili velik 
del slovenske in nemške naseljenosti na panonskih tleh. Šele v drugi polovici 
10. stoletja se začenja veliko, skoraj štiri stoletja trajajoče obdobje srednjeveške 
naselitve območja.2

Od srednjeveške kolonizacije do sredine 20. stoletja

Po znameniti bitki na Leškem polju pri Augsburgu leta 955 se je meja med 
nemško in novo nastalo madžarsko državo ustalila. Na današnjem ljutomerskem 
območju se je ta utrdila šele leta 1131, ko je salzburški nadškof Konrad sklenil 
mir z Madžari. Za vzdrževanje mejne črte so od 12. stoletja na štajerski strani 
nastali številni strelski dvorci.3 Kolonizacija pokrajine in postavljanje strelskih 
dvorcev4 so temeljni načrtni posegi v srednjeveško kulturno pokrajino. Strel-
ski dvorci niso imeli samo obrambno-varnostne funkcije, ampak so neposredno 
vplivali tudi na poselitev območja. Pozneje so postali pomembne gospodarske 
enote in s tem pridobili vidno mesto pri podeljevanju tukajšnjih srednjeveških 
privilegijev, s tem pa so vplivali na neposredno oblikovanje odnosov med ljuto-
merskim prebivalstvom. Na širšem ljutomerskem območju so srednjeveško nase-
litev usmerjali predvsem salzburški nadškofje in njihovi ministeriali. Tako so jo 
na območju Jeruzalemskih goric izvajali predvsem Ptujski gospodje in Nemški 
viteški red, na Murskem polju Bamberžani, kasneje pa Habsburžani in njihovi 
ministeriali. Največja zemljiška posestnika sta postala salzburška nadškofija in 
šentpavelski samostan, ki je prejel posesti v dar že okoli leta 1100 ter jih dajal 
v fevd štajerskim ministerialom; leta 1211 je postal njihov lastnik deželni knez 
vojvoda Leopold VI. Bamberški.5 

Rezultate srednjeveške kolonizacije spremljamo s pomočjo zapisov v najsta-
rejših ohranjenih urbarjih. Čeprav v deželnoknežjem urbarju med letoma 1220 

 2 Branko Kerman, Začetki krščanstva v Pomurju. V: S. Zver, F. Kuzmič (ur.), Škofija Murska 
Sobota 2006 – zgodovinski oris krščanstva v Pomurju. Murska Sobota 2006, 13–17.

 3 Strelci so bili svobodni kmetje – najnižje plemstvo, ki so dobili v najem eno ali več kmetij. 
Bili so delno ali popolnoma oproščeni davkov, zato pa so morali braniti mejo predvsem pred 
vpadi roparskih tolp.

 4 Strelski dvorci so nastali na Krapju, v Branoslavcih, Ljutomeru, Krištancih, Noršincih, Nun-
ski grabi, Precetincih, Radomerju, Stročji vasi in v Šalincih. 

 5 Ohranjena listina govori o samostanski posesti pri Ljutomeru in je prva znana omemba Ljuto-
mera v pisnih virih. Salzburška nadškofija je velik del svoje štajerske posesti podelila v fevd 
vojvodi Frideriku II, ki je med drugim leta 1242 prejel tudi »otok z imenom Ljutomer skupaj 
s trdnjavo«. Listina dokazuje dosežen razvoj ljutomerske naselbine, njen obrambni položaj in 
pomembno vlogo v lokalnem okolju. Pim.: Jože Mlinarič, Ljutomerska župnija do konca 18. 
stoletja. V: M. Novak (ur.), Zbornik župnije sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru. Ljutomer 1990, 
13–44.
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do 1230 niso omenjene vasi vzhodno od Negove, pa se v nekoliko mlajšem Oto-
karjevem deželnoknežjem urbarju (1265 do 1267) že kaže srednjeveška poselitev 
ljutomerskega območja. Trg Ljutomer je imel 152 gospodarskih enot, omenjene 
pa so tudi vasi z ravninskega predela, kar kaže na smer in intenziteto poseljeva-
nja v 13. stoletju.6 Nadaljnji poselitvi ljutomerskega območja sledimo na podlagi 
stanja iz sredine 15. stoletja, ko je bila srednjeveška kolonizacija obravnavanega 
območja v večji meri zaključena.7 Na območju Ljutomerskih goric se v 14. oz. 
15. stoletju omenjajo vinogradi ali strelski dvorci, pa tudi nekatera današnja kra-
jevna imena.8 Ostali kraji ljutomerskega območja so se pojavili med novoveško 
naselitvijo. 

Celotno kulturno pokrajino ljutomerskega območja so skozi stoletja obli-
kovale ob že omenjenih strelskih dvorcih in vaških naselbinah ter ljutomerski 
trdnjavi še tri graščine. Ljutomerski grad9 je nastal na strmem griču jugovzho-
dno od Ljutomera, braneški10 pa je bil postavljen na obrobju Kamenščaka med 

 6 Sredi 13. stoletja se omenjajo Babinci (Wakendorf), Branoslavci (Curia ze Perchtoldn), Dra-
kovci (Zdrakonidorf) s 14 hišami, Grlava (Gyrlavesdorf) z 10 kmetijami, Krapje (Chraepin), 
Krištanci (Tristram oz. Christram), Noršinci (Narssen), Radoslavci (Radozlaustorf) z 18 kme-
tijami in Šalinci (Schaladein) z 12 kmetijami.

 7 Do leta 1445 so ob trgu Ljutomer znane še naslednje vasi: Babinci – 22 hiš, Bodislavci – 9 
hiš, Branoslavci – 16 hiš, Bučkovci – 12 hiš, Cezanjevci – 30 hiš, Cven – 20 hiš, Drakovci – 
14 hiš, Godemarci – 11 hiš, Grlava – 12 hiš, Zgornje Krapje – 17 hiš, Spodnje Krapje – 8 hiš, 
Krištanci – 8 hiš, Kuršinci – 6 hiš, Moravci – 13 hiš, Precetinci – 10 hiš, Pristava – 11 hiš, 
Radomerje – 12 hiš, Radomerščak – 9 hiš, Radoslavci – 19 hiš, Sitarovci – le 2 hiši, Stročja 
vas – 20 hiš, Šalinci – 8 hiš in Vogričevci – 8 hiš.

 8 Kot npr. Železne dveri leta 1300, Nunska graba leta 1327, Slamnjak leta 1329 ter Presika in 
Spodnji Kamenščak okoli leta 1500.

 9 Čeprav je bil najprej last salzburških nadškofov, se prvič omenja leta 1242, ko je prešel v 
oblast češkega kralja Otokarja. Konec 13. stoletja so bili lastniki gradu vitezi ljutomerski in 
so kot vladarjevi uradniki izvajali sodno in vojaško oblast ter skrbeli za javno varnost. Prvi 
član te rodbine je bil kletarski mojster Konrad, ki je omenjen leta 1249. Leta 1363 je vojvo-
da Rudolf IV. izročil oskrbništvo nad ljutomersko posestjo in gradom svojemu komorniku 
Ivanu Lasbergu. Po Ivanovi smrti je leta 1419 podelil vojvoda Ernest trdnjavo in gospoščino 
Ljutomer v fevd svojemu dvornemu maršalu Ivanu Schweinpecku. Njegov vnuk enakega 
imena je v letu 1524 prejel deželsko sodišče nad gradom spodnji Ljutomer. Kmalu zatem pa 
v gospoščini zasledimo nove lastnike: Alapija, Rindscheita in Frankopana, ki so se imenovali 
gospodje Ljutomerski. V začetku 17. stoletja so postali lastniki gradu člani rodbine Draškovič. 
Ta je v drugi polovici 17. stoletja izumrla, zato je bilo do začetka 18. stoletja več lastnikov, ki 
so se zadolževali pri Mauerburgih – lastnikih sosednje braneške gospoščine. Sčasoma so si 
Mauerburgi pridobili vsa posestva ljutomerske gospoščine in leta 1719 še grad, ki ga je Jurij 
Ignacij Anton baron Mauerburg združil z Branekom. Z razcvetom braneške gospoščine je 
propadla nekdanja imenitnost ljutomerske graščine, dokler niso od nje ostale le ruševine. Na 
tem mestu so ponovno postavili »grad« šele med letoma 1859 in 1862.

 10 Braneški grad se je razvil iz prvotnega obrambnega stolpa, ki je bil zgrajen na mestu staro-
slovanskega gradišča. Prvič se omenja konec 13. stoletja, ko je bil last nekega Bertolda. V 
15. stoletju se javljajo kot grajski lastniki gospodje Pernečki (Braneški). Leta 1431 je vojvoda 
Albreht podelil Ortolfu Braneškemu grad v zastavo ter mu potrdil desetino v vaseh: Brano-
slavci, Vogričevci in Radomerju. Rod Braneških gospodov je izumrl 1532. Konec 16. ali v 
začetku 17. stoletja je grad prevzela rodbina Mailgraber s poznejšim pridevnikom Mauerburg. 
Sredi 18. stoletja so postali lastniki gospoščin Branek, Ljutomer in Cven. V lasti rodbine sta 
potem vse do druge polovice 19. stoletja ostali graščini Ljutomer in Branek.
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Cezanjevci in Branoslavci zahodno od Ljutomera ter cvenski grad,11 ki je stal 
na Cvenu severovzhodno od Ljutomera.12 Na območju Jeruzalemskih goric so 
pokrajino v novem veku sooblikovale številne viničarske hiše, klečaje in različne 
vrste zidanic, ki so bile postavljene po slemenih gričev ter kmečki domovi, ki 
so bili razporejeni po dolinah med griči. Med pomembnejše ohranjene zidane 
gospodarske objekte s področja Ljutomerskih goric danes prištevamo dvorca 
v Jeruzalemu13 in Železnih dverih14 ter Kodoličevo zidanico15 v Nunski grabi. 
Kot pomembni preostanki nekdanje kulturne pokrajine pa so klečaje v zahodnih 
Ljutomerskih goricah.16 Kljub temu da je bilo ljutomersko območje dobro po-
seljeno že v srednjem veku, je bila v drugi polovici 18. stoletja še vedno velika 
večina zgradb lesenih. Ob zgradbah v trgu Ljutomeru,17 gradovih v Ljutomeru 
in Braneku ter cerkvah v Cezanjevcih, Bučkovcih, Jeruzalemu in Podgradju je 
bila trdno zidana zgradba le še mlin na Ščavnici pri Pristavi.18

Odgovore na vprašanja o oblikovanju kulturne pokrajine ruralnega območja 
moramo iskati v etnoloških raziskavah. Tako lahko vse do sredine 19. stoletja 
govorimo o dokaj enotnih domovih, ki so kazali vse značilnosti starejšega ljud-
skega stavbarstva.19 To je temeljilo na preprostih, a uporabnih rešitvah, ki so jih 
uresničevali s tehnološko nezahtevnimi gradbenimi posegi. Čeprav so dobro 
poznali tehnologijo izdelave opeke, je skoraj do konca 18. stoletja v vaškem oko-
lju niso uporabljali. Zidanim zgradbam v kombinaciji z lesenimi gospodarskimi 

 11 Grad na Cvenu je postavil višji vojaški poveljnik Aman v 14. stoletju. V spodnjem delu je 
bil zidan, v zgornjem pa lesen. V začetku 15. stoletja je pripadal Rudolfu Lasberškemu. 
Malo pred smrtjo je posest prepustil trgu Ljutomer. V 16. stoletju si je ta zemljišča prilastila 
ljutomerska gospoščina in čeprav se je trg kar nekaj let pravdal za nje, jih ni več pridobil 
nazaj. Tako je ostal cvenski grad vse do sredine 17. stoletja združen z ljutomerskim. Ko pa so 
ljutomerski zabredli v dolgove, je tega, podobno kot pozneje ljutomerskega, odkupil baron 
Tomaž Ignacij Mauerburg. Leta 1704 so Cven in s tem tudi grad oplenili in požgali Kruci. 
Od tedaj se grad ni več dvignil iz razvalin.

 12 Fran Kovačič, Ljutomer: zgodovina trga in sreza. Maribor 1926, 184–214. (Dalje: Kovačič.) 
 13 Je dominantna stavba, ki je nastala v 17. stoletju (na portalu je letnica 1652) in kaže poznoba-

ročno podobo iz preloma 18. in 19. stoletja predstavlja tip vinogradniške zidanice, ki je konec 
19. stoletja ob gospodarski vsebini imela še stanovanjsko.

 14 Vinogradniški dvorec je postavil admontski opat Lenart Ofner po letu 1751 na mestu starejše 
zgradbe in predstavlja primer ohranjene baročne vinske pristave. Nadstropno poslopje ima 
tloris v obliki črke L in je bilo zgrajeno iz opeke. Okenske in vratne obrobe so bile večinoma 
kamnite, kleti obokane. V stavbi je bila tudi kapela, ki je bila pozneje predelana.

 15 Podkletena zidanica v tlorisni obliki črke T predstavlja tip gospodarske zidanice iz 2. polovice 
19. stoletja.

 16 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Ljutomer. Uradno 
glasilo Občine Ljutomer, št. 1/2008.

 17 To so bile župnijska cerkev, župnišče, šola, rotovž, tridesetinski in solninski urad ter večina 
hiš, kakor tudi mlin ob trgu na reki Ščavnici.

 18 Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787. Opisi, zv. 6. Ljubljana 2000.
 19 Med nje prištevamo: gradnjo iz lesa, steptana ilovnata tla, lesene strope, slamnate strehe, 

stene, ometane z ilovico in pobeljene, nizke in relativno ozke (4–5 m) hiše. Število in velikost 
prostorov sta kazala na socialni položaj lastnika. Viničarski in bajtarski domovi so imeli 
po dva prostora, domovi premožnih kmetov pa so imeli po pet in več prostorov. Prvotno so 
posamezne enote kmečkega doma stale samostojno in oblikovale t. i. gručasti dom, pozneje 
pa se je uveljavila oblika na ključ. 
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poslopji lahko sledimo na podeželju šele od začetka 19. stoletja – večina pa je 
bila zgrajenih šele konec 19. in v začetku 20. stoletja. V to obdobje spada tudi 
psevdo stilno pohištvo, ki so ga najprej množično uvajali trgovci in uradniki v 
Ljutomeru, nato pa še premožni kmetje. K temu so gotovo prispevali neposredni 
stiki z Gradcem in Dunajem, ki so pred prvo svetovno vojno pripomogli k visoki 
stopnji kulturno-prosvetne osveščenosti prebivalstva in s tem k zelo visokem 
nivoju kmečke stanovanjske kulture na ravninskem območju. Ta je bil primerljiv 
z doseženim kulturnim razvojem premožnejšega sloja prebivalstva na območ-
ju Ljutomerskih goric. Pri viničarskem sloju pa v tem času lahko ugotavljamo 
relativno nizek nivo stanovanjske kulture, ki je niso mogli razviti predvsem iz 
ekonomskih razlogov.20 To se je nadaljevalo tudi po prvi svetovni vojni, ko se 
je območje gospodarsko in kulturno spremenilo ter se preusmerilo predvsem na 
Maribor, pozneje pa postopoma tudi na Ljubljano. 

Največji poseg v kulturno pokrajino obravnavanega območja konec 19. sto-
letja predstavlja železnica. Železniška proga Radgona-Ljutomer je bila zgraje-
na leta 1890, železniška proga Ormož-Ljutomer-Murska Sobota pa leta 1924 
(vključno z mostovi na reki Muri). Ti posegi predstavljajo dovršeno prizadevanje 
za izrabo naravnih danosti in novih tehnoloških rešitev na področju prometa, kar 
je predstavljalo pomembno osnovo gospodarskega in kulturnega razvoja širšega 
območja v 20. stoletju. 

Lastne zakonitosti naselitvenega razvoja in oblikovanja kompleksnega naselja 
je imel trg Ljutomer. Njegovi začetki segajo v obrambno strelske naselbine, ki 
se je razvila pod Kamenščakom. Kljub temu da se utrdba v Ljutomeru omenja 
že leta 1242, očitno ni imela druge vloge kot obrambno, saj je bilo za razvoj trga 
pomembnejše staro trško jedro.21 To je dopolnjevala cerkev, ki je Ljutomerčani 
niso postavili znotraj prvotnega trškega naselitvenega območja, ampak zaho-
dno od trga ob vznožju Kamenščaka na t. i cerkvenem trgu. Naselbino sta tako 
sestavljala dva ločena dela, trški in cerkveni, ki sta se postopoma povezala. S 
tem je bil ustvarjen temelj za razvoj naselbine proti severu, kjer je bilo prvotno 
močvirje. V 14. stoletju se je že izoblikoval novi del okoli današnjega Glavnega 
trga. Obseg Ljutomera se tako skozi naslednja stoletja ni bistveno spremenil. O 
tem pričajo tudi znani podatki o številu prebivalcev in hiš v Ljutomeru od 16. 
stoletja dalje.22 

 20 Fanči Šarf, Občina Ljutomer – Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja 20. 
stoletja. Ljubljana, 1981.

 21 Gre za današnji Stari trg in ulico (Hausgasse, slov. Haužanka), ki je povezovala Stari in 
Cerkveni trg (današnji Miklošičev trg). Ulica je potekala pod hribom (Haussberg, slov. Auž-
govec), na katerem je izpričana stražarnica že v začetku 14. stoletja. V začetku 15. stoletja 
pa se na tem mestu pojavlja ljutomerski obrambni stolp. Tega so leta 1477 požgali; danes na 
njegovem mestu stoji ljutomerska osnovna šola. Prim. Kovačič, 116–125.

 22 Leta 1542 je bilo v Ljutomeru 75 hiš s približno 300 prebivalci in 20 gostači. Leta 1697 je bilo 
tam že 87 hiš in 8 koč, leta 1754 pa 86 hiš in 19 koč. Leta 1782 je bilo 97 hiš in 574 prebival-
cev. Leta 1820 je bilo v Ljutomeru 106 hiš s 603 prebivalci. Tisoč prebivalcev je trg dosegel 
šele leta 1869 – 124 hiš in 1.074 prebivalcev. Med obema vojnama je Ljutomer imel 210 hiš 
in 1.480 prebivalcev. Prim. Jože Curk, Ljutomer in njegova okolica. Maribor 1990.
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Trško okolje je konec 18. in dokončno v začetku 19. stoletja zahtevalo tudi 
selitev pokopališča iz območja okoli cerkve na sedanjo lokacijo. Nova lokacija 
sprva ni bila dobro sprejeta zaradi oddaljenosti in samotne lege. Večji posegi v 
trgu so se nadaljevali šele od druge polovice 19. stoletja, ko sta se razvili dve 
glavni smeri širitve Ljutomera23 – gre za poselitve območja sedanje Ormoške 
ceste in sedanje Prešernove ceste od mosta preko Ščavnice proti Noršincem.24 
V tem času je nastala tudi osrednja podoba Ljutomera s klasicističnimi, bider-
majerskimi ali historicističnimi fasadami. Konec 19. in v začetku 20. stoletja so 
zgradili še nekatere infrastrukturne objekte25 za izvajanje izobraževalnih pro-
gramov ali kulturnim dejavnosti, ki so še danes značilni za ljutomersko podobo. 
Na podobo kulturne pokrajine so vplivali tudi ljutomerski polindustrijski oz. 
industrijski obrati 

Na področju bivanjske kulture obravnavanega območja je do sredine 19. sto-
letja po obsegu in pomembnosti izstopal braneški grad, ki je odlično podobo 
dobil takrat, ko je prešel v roke družine Mauerburg. Tomaž Ignacij je leta 1668 
postal član štajerskih deželnih stanov, nato si je pridobil leta 1685 še baronski 
naziv. S pridobljenim kapitalom je dal zgraditi na mestu nekdanjega obrambnega 
stolpa novo, mogočno graščino. Veličastna zgradba je imela 65 sob, gledališče, 
kapelo z zvonikom in več drugih prostorov. Leta 1870 se je del stavbe zrušil za-
radi zemeljskega plazu, del pa so ga morali iz varnostnih razlogov porušiti, tako 
da je ostalo le še 10 do 12 sob s kapelo,26 stanovanje za oskrbnika in obsežna 
gospodarska poslopja. O obsegu in bogastvu kulturne dediščine tega objekta 
priča dejstvo, da je bilo na gradu več dragocenih umetnin predvsem italijanskih 
umetnikov, sobane pa so bile razkošno opremljene.27 Ob braneškem gradu, ki 
je vključeval tudi lastno kapelo, predstavljata kapeli v nekdanjem ljutomerskem 
gradu28 ter v dvorcu Železne dveri pomembne kulturno-religiozne spomenike, 
ki niso več ohranjeni. 

Ohranjeni religiozni spomeniki ljutomerskega območja kažejo na stopnjo do-
sežene kulture obravnavanega območja. Duhovno in religiozno življenje se je na 
formalni ravni uresničevalo v cerkvah, ki so jih upravljali župniki iz treh župnij, 
ter množici sakralnih znamenj, ki so jih postavili v obravnavanem obdobju. 
Ljutomerska župnija je imela ob župni cerkvi29 še dve podružnični, in sicer na 

 23 Kovačič, 91–96.
 24 Arhiv Republike Slovenije. Zbirka skeniranih slik katastrskih kart Franciscejskega katastra: 

katastrska občina Ljutomer. Sig. AS 3000/M332. Pridobljeno 5. 5. 2008 s spletne strani: http://
sigov3.sigov.si/cgi–bin/htqlcgi/arhiv/enos_isk_kat.htm.

 25 Šolsko poslopje na hribu nad trgom leta 1893, nemška ljudska šola (pozneje meščanska šola) 
1894, katoliški (1925) in sokolski dom (1926).

 26 Kapela na gradu Branek je imela dva oltarja – glavni je bil posvečen Žalostni materi Božji, 
stranski pa sv. Frančišku Ksaveriju.

 27 Kovačič, 201–214.
 28 Kapela je imela tri oltarje, ki so bili posvečeni Brezmadežni devici Mariji, sv. Petru Alkan-

tarskemu in sv. Frančišku Serafinskemu.
 29 Čeprav je bila pri župni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru samostojna dušnopastirska 

postojanka že v 13. stoletju, pa je najstarejša priča, ki govori o njenem obstoju, omemba žup-
nika Rudigerja leta 1328. Prvotno je bila to podružnica radgonske pražupnije, iz katere se je 
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Podgradju30 in v Cezanjevcih.31 Cerkev pri Mali Nedelji32 je bila središče župnije 
Mala Nedelja, cerkev v Jeruzalemu33 pa je bila podružnična cerkev župnijske 
cerkve pri svetem Miklavžu pri Ormožu. Našteti objekti so služili predvsem ver-
skim obredom, a so zaradi oblike, opreme ter poslikav pridobili tudi pomembno 
kulturno-umetniško vrednost, ki so jo ustvarjali ob tujih, predvsem mariborskih 
in graških mojstrih, tudi mnogi domačini.34 Zanimiva so tudi različna sakralna 

izločila že v 13. stoletju, vendar je bila podrejena pražupniji vse do leta 1495. Prvotna ljuto-
merska cerkev je bila zgrajena v romanskem slogu in se omenja leta 1410. V prvi polovici 15. 
stoletja so jo povišali in na mestu romanske apside zgradili gotski prezbiterij, ki je najstarejši 
del današnje stavbe, ter postavili sedanji zvonik. Večja popravila in prezidave so na cerkvi 
izvršili v 17. in začetku 18. stoletja. S povečanjem števila prebivalstva se je povečala tudi 
potreba po duhovni oskrbi. Tako se v Ljutomeru omenja leta 1528 ob ljutomerskem župniku 
prvi kaplan Vincencij Rasenfelder. Leta 1545 pa sta bila tukaj že dva duhovna pomočnika. 
Od konca 16. do sredine 17. stoletja ljutomerski župnik ni imel duhovnih pomočnikov. Leta 
1664 so ponovno nastavili najprej enega, leta 1722 še drugega in konec 19. stoletja še tretjega 
duhovnega pomočnika. 

 30 Ob vznožju strmega hriba, na katerem se dviga ljutomerski grad, stoji cerkev, ki se prvič 
omenja leta 1545 kot ljutomerska podružnica. Sprva je bila posvečena Devici Mariji. Vir iz 
sredine 18. stoletja omenja, da je bila to najprej kapela na gradu, ki so jo opustili in jo pozneje 
sicer obnovili, a so namesto nje zgradili cerkev sv. Ane. V drugi polovici 17. in v začetku 18. 
stoletja so slednjo obnovili in popravili in jo sredi 18. stoletja opremili s tremi oltarji. 

 31 Območje današnje cezanjevske župnije ima bogato versko, predvsem romarsko tradicijo, ki je 
zaslovela v obdobju po letu 1680. Cerkev v Cezanjevcih so zgradili od 1675 do 1679. Pred tem 
je bila tam lesena kapela posvečena sv. Sebastijanu in Roku, ki so jo postavili kot zaobljubo 
ob prenehanju kuge v ljutomerski župniji leta 1645 in 1656. 

 32 Cerkev pri Mali Nedelji je bila prvotno podružnica radgonske pražupnije in pozneje župnije 
Sv. Jurija ob Ščavnici. Leta 1607 se navaja vikariat. Lenart Kerič je bil prvi znani dušni pastir. 
Prvi vikarji pri Mali Nedelji so bili večinoma pristaši protestantizma. Samostojno župnijo 
so ustanovili šele sredi 18. stoletja. Njena prvotna cerkev je bila zgrajena že pred letom 1441. 
Med letoma 1521 in 1547 so jo temeljito prezidali in povečali. V času turških vpadov so cerkev 
obdali z močnim taborskim obzidjem.

 33 Nastanek Jeruzalema in njegovega sakralnega znamenja je povezan s križarji, ki so tukaj 
postavili obrambni stolp in v njega postavili sliko Žalostne matere Božje. Prvo jedro sedanje 
cerkve je prezbiterij, ki sta ga kot kapelo postavila Janez Drumpič, upravnik gornjeradgonske 
graščine, in njegova žena Marija Saloma. Kakor razberemo iz kamnite plošče na severni steni 
ladje, so temeljni kamen vzidali leta 1652 in istega leta v njej darovali prvo mašo. Ladjo so 
dozidali v drugi polovici 17. stoletja, kapelica sv. Ane pa je bila zgrajena v začetku 18. stoletja. 
Cerkev je danes biser baročne umetnosti Jeruzalemskih goric.

 34 Ljutomersko cerkev so sooblikovali graški kipar in štukater Vincentius Cumini, po rodu 
Italijan (nagrobnik Reichardtu pl. Lichtenstein iz leta 1596); lipniški mizar Jurij Friderik 
Kösler (klopi in prižnica leta 1674); Jakob Schmerlaub iz Gradca, tesar iz Lipnice Adam 
Dellacher ter kamnosek iz Lipnice Matjaž Khuchle (povečava ljutomerske cerkve med leti 
1688 in 1690); slikar Franc Anton Raumschüssel iz Gradca (oltar Rožnega venca iz leta 1737); 
rezbar Franc Abraham Sgahkar iz Lipnice (oltar sv. Križa 1741); graški slikar Matija Marchl 
(poslikava Križevega oltarja leta 1741); ljutomerski mojster Jožef Digl (oltarna slika Jože-
fovega oltarja iz leta 1756); kipar Jožef Holcinger (ljutomerski veliki oltar 1797); radgonski 
slikar Simon Adamec (ljutomerski veliki oltar 1810); graški umetnik J. Jandl (oltarno podobje 
velikega ljutomerskega oltarja 1810); slikar Jožef Tunner (podoba na oltarju Rožnega venca 
v Ljutomeru iz leta 1856); graški slikar Beyer (slika sv. Janeza Krstnika 1856); gemonski 
slikar Jacob Brollo (freske ljutomerske cerkve iz let 1874 in 1878); ljutomerski slikar Roman 
Fekonja (oltarna podoba rožnovenskega oltarja iz leta 1899); slikar Franjo Horvat iz Gornje 
Radgone (popravilo slikarije v ladji ljutomerske cerkve po požaru leta 1901); slikar Anton 
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znamenja, med njimi izstopajo kapele. Kapeli sv. Florjana in sv. Ane v Ljuto-
meru sta iz 18. stoletja, velika večina ostalih kapel z območja župnij Ljutomer,35 
Cezanjevci36 in Mala Nedelja37 pa je bila zgrajena v 19. in v prvi polovici 20. 
stoletja. Manjši objekti so še kužno znamenje na Glavnem trgu v Ljutomeru iz 
leta 1729 s podobo Brezmadežne in kipom sv. Sebastjana in sv. Roka, znamenje 
iz 18. stoletja postavljeno v spomin na vpade krucev v Ljutomeru ter večje število 
manjših votivnih sakralnih znamenj, predvsem križev. Omenjena sakralna zna-
menja so podobno kot velike sakralne objekte oblikovali ali obnavljali različni 
domači in tuji mojstri.38 

V sakralnih objektih ali ob njih so duhovniki opravljali različne verske obre-
de, ki so vezani na letni cikel dogodkov cerkvenega leta, na življenjske dogod-
ke posameznikov (rojstvo, poroka, smrt) ter na izredne, pogosto katastrofalne 

Čeh iz Ljutomera (poslikava prezbiterija ljutomerske cerkve leta 1922). V podružnični cerkvi 
na Podgradju je rezbar Franc Abraham Sgahkar iz Lipnice izdelal stranski oltar leta 1746. V 
cerkvi v Cezanjevcih najdemo dela graškega stavbenika Janeza Pozza (1675–1676); graškega 
slikarja Hansa Adama Veisskircherja iz leta 1682 ter orgle mariborčana Jožefa Brandla iz 
leta 1902. V cerkvi pri Mali Nedelji so dela rezbarja Franca Abrahama Sgahkarja iz Lipnice 
(oltar iz 18. stoletja), graškega slikarja I. Kreutzerja (slika Marije pomočnice iz leta 1847) in 
Heriberta Lampa (križev pot iz leta 1845) ter orgle graškega orglarskega mojstra Ludvika 
Grossa iz leta 1811. Prim: Vrišer, S. (1990). Umetnostno pričevanje ljutomerske župnijske 
cerkve. V: Miroslav Novak (ur.), Zbornik župnije sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru. Ljutomer 
1990, 84–94. 

 35 Babinci: Sv. Marija Vnebovzeta, zgrajena 1890. Cven: Sv. Jožef, zgrajena leta 1867. Gre-
sovščak: Sv. Marija, zgrajena v 19. stoletju. Kamenščak: Devica Marija, zgrajena leta 1890. 
Ljutomer: Sv. Ana, zgrajena 1756; Sv. Florijan, zgrajena leta 1736. Mota: Sv. Janez Nepo-
muk, zgrajena leta 1861. Noršinci: Brezmadežno spočetje Device Marije, zgrajena leta 1908. 
Presika: Sv. Križ, zgrajena leta 1928. Pristava: Sv. Marija, zgrajena leta 1888. Radomerščak: 
Bezmadežna Marija, zgrajena 1909. Spodnje Krapje: Sv. Janez Krstnik – rojstvo, zgrajena 
leta 1884. Stročja vas: Sv. Trojica, zgrajena leta 1866. Zgornje Krapje: Povišanje sv. Križa, 
zgrajena leta 1884. 

 36 Branoslavci: Sv. Družina, zgrajena konec 19. stoletja. Cezanjevci: Sv. Družina. Desnjak: Sv. 
Marija – Devica Marija, zgrajena leta 1889. Spodnji Kamenščak/Cezanjevci: Sv. Trojica, 
zgrajena v drugi polovici 18. stoletja. Stara cesta: Srce Jezusovo, zgrajena konec 19. stoletja. 
Stara cesta: Sv. Marija – Devica Marija, zgrajena 1901. Vidanovci: Sv. Marija – Devica Ma-
rija, zgrajena leta 1929. Vogričevci: Sv. Marija – Devica Marija, zgrajena konec 19. stoletja.

 37 Bučkovci: Srce Jezusovo, zgrajena leta 1922; Marija Brezmadežna, zgrajena leta 1910. Dra-
kovci: Lurška Mati Božja, zgrajena v 2. polovici 19. stoletja; prvotno Marija – pomoč kristja-
nov, zdaj Lurška Mati Božja, zgrajena leta 1933; Sv. Marija – pomoč kristjanov, zgrajena leta 
1881. Godemarci: Marija Brezmadežna, zgrajena leta 1919; Marija Brezmadežna, zgrajena 
v 2. polovici 19. stoletja. Moravci: Karmelska Mati Božja, zgrajena leta 1923; Lurška Mati 
Božja, zgrajena leta 1924; Sv. Marija – Mati Božja, zgrajena na temeljih kužnega znamenja, 
blagoslovljena leta 1863. Na pokopališču: Sv. Marija – žalostna Mati božja, zgrajena leta 1913. 
Radoslavci: Marija Brezmadežna, zgrajena leta 1873. Sitarovci: Sv. Marija – Rrožnovenska 
Kraljica, zgrajena v letih od 1854 do 1856. Prim.: Novak, M. (2006). Predstavitev župnij v 
novi škofiji. 1. Dekanija Ljutomer. V: Stanislav Zver, Franc Kuzmič (ur.), Škofija Murska 
Sobota 2006 – zgodovinski oris krščanstva v Pomurju. Murska Sobota, 238–253.

 38 Znani so Johann Klein iz Radgone, Anton Čeh iz Ljutomera, Josef Barazutti ter Anton Go-
znitti iz Gradca, Andrej Dohralik, Anton Krpič in drugi. Prim.: Novak, M. (1990) Prispevek 
h kroniki ljutomerske župnije. V: Miroslav Novak (ur.), Zbornik župnije sv. Janeza Krstnika 
v Ljutomeru. Ljutomer 1990, 102–128.



Miroslav Novak, Elementi oblikovanja ljutomerske kulturne pokrajine do sredine 20. stoletja 19

dogodke (epidemije, požari, toča, poplave …). Številni duhovniki39 so s svojo 
avtoriteto neposredno oblikovali ljutomersko kulturno pokrajino. Kulturne im-
pulze pa so Ljutomerčani dobivali tudi na različnih romanjih v druge kraje ali 
dežele ter ob oblikovanju lokalnih romarskih središč (Cezanjevci, Jeruzalem, 
Podgradje).

Miselne in kulturne tokove Ljutomerčanov je nedvomno opredeljevalo dej-
stvo, da se je Ljutomer že v 13. stoletju razvil v pomembno upravno, gospodarsko 
in cerkveno središče na Murskem polju.40 O tem priča tudi dejstvo, da sodstvo 
v Ljutomeru v starejši dobi ni pripadalo gospoščini ampak trgu, ki je bil od nje 
dolgo časa neodvisen in je bil podložen le salzburškim nadškofom in pozneje 
deželnemu knezu. Tako je trški svet poleg upravne oblasti opravljal sodno oblast, 
vključno s krvnim sodstvom.41 Za izvajanje smrtnih obsodb so imeli v Ljutomeru 
poseben prostor na griču blizu današnjega pokopališča. Pri tem je zanimivo, da 
je magistrat pripravil veliko pojedino po vsaki usmrtitvi obsojenca. Običaj kaže 
na dolgo tradicijo krvnega sodstva in na nekdanje ljudske sodne zbore in s tem 
izgrajen odnos do formalnih postopkov izvajanja oblasti. Kljub temu da je magi-
strat skrbno pazil, da so upoštevali stare običaje, je trg izgubil to oblast v drugi 
polovici 16. stoletja. Trško samoupravo so še bolj omejili konec 18. stoletja, ko 
so trgu načelovali le župan in štirje svetovalci, od katerih je moral biti vsaj eden 
pismen. Sicer pa je bil magistrat prvi v vseh zadevah, ki so se nanašale na tržane 
in druge magistratu podložne prebivalce.42 Prav tako je trg sprva opravljal skrb-
ništvo nad ljutomersko cerkvijo. Med drugim je nastavljal kaplane in učitelje ter 
potrjeval cerkvene račune. Po dolgoletnih sporih med trgom in braneško gospo-
ščino je bila pravica trgu leta 1684 znatno omejena. Popolnoma pa je prenehala 
leta 1712 na podlagi posebne pogodbe. Kot izraz trške avtonomije se najpozneje 
od 15. stoletja dalje pojavi tudi trški grb.43 

 39 Omenimo naj samo: Jožefa Matija Petka, Mihaela Jaklina, Franca Cvetka, Antona Klemen-
čiča, Jožefa Ozmeca, Antona Krempla ter Andreja Lovreca. 

 40 Tako je vojvoda Friderik II. podelil Ljutomerčanom pravico voliti si svojega trškega sodnika 
in šest članov trškega sveta. Leta 1318 so že smeli dolžnike, ki bi prišli v trg, prijeti in jih tožiti 
pred domačim sodiščem. V letu 1320 pa je podelil privilegij, ki jim je zagotavljal svobodno 
trgovino brez plačila mitnine po Avstrijskem in Štajerskem. Leta 1342 jim je vojvoda Albreht 
II. podelil vse tiste pravice, ki so jih imeli meščani sosednje Radgone. 

 41 Privilegij so dobili leta 1342. Kljub temu da je imel trg v prvih stoletjih svojega obstoja 
relativno samostojnost, so jim to predvsem v 16. stoletju znatno omejili, saj je sodna oblast 
prešla na bližnjo gospoščino; še v 17. in 18 stoletju so imeli navado, da je gospoščinsko sodišče 
obsojalo zločince, ni pa smelo razglasiti končne obsodbe in izročiti zločinca rablju. Prevzem 
in predaja prestopnikov je bila izvedena ob meji trškega ozemlja na nekem mostu. Obsojenca 
so iz gospoščinskega sodišča zvezanega privedli do dogovorjenega mesta, kjer so ga čakali 
tržani in ga spremljali v Ljutomer, tam pa so v trški hiši razglasili končno sodbo. Potreben 
les za vislice oz. grmado je moralo dati deželsko sodišče, tesarje, ki so postavljali vislice, pa 
so morali vedno plačevati ljutomerski tkalci. Rabelj je prihajal s Ptuja in je imel v Ljutomeru 
posebno hišo, v kateri je živel, ko je imel v Ljutomeru opravke.

 42 To so bile predvsem zapuščinske zadeve, opravljali pa so tudi vknjižbe, potrjevali pogodbe, 
razsojali v primeru dolgov in v drugih primerih. V kazenskih zadevah je reševal le običajne 
prestopke, kot so razžalitev časti, zakonski nemiri, prepiri in pretepi.

 43 Kovačič, 143–163.
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Ljutomersko kulturno pokrajino so neposredno oblikovali mnogi ljutomer-
ski obrtniki, ti so bili sprva organizirani v radgonskih cehih, pozneje pa so se 
organizirali v svojih. Med njimi je bil po številu članov in obsegu dejavnosti 
močan predvsem ceh sodarjev, kar je za vinorodne kraje razumljivo. Ljutomerski 
sodarji so bili do leta 1754 pridruženi radgonskemu sodarskemu cehu, potem pa 
so organizirali ceh s sedežem v Ljutomeru.44 Omembe vreden je tudi najstarejši 
ljutomerski ceh lončarjev,45 ki je razvil močno gospodarsko dejavnost in je nastal 
leta 1602. Čevljarski ceh46 je bil v Ljutomeru ustanovljen v 18. stoletju. Krojači, 
usnjarji, zidarji in kamnoseki so bili združeni v radgonskih cehih. Leta 1575 je 
omenjen tudi prvi ljutomerski padar (zdravnik), leta 1610 urar in leta 1775 svečar 
oz. medičar.47

Pomembno izhodišče za oblikovanja kulturnih vrednot predstavljajo tudi raz-
lične formalne in neformalne oblike izobraževanj. Za obravnavano območje se ne 
ve natančno, kdaj se je začelo izvajati osnovnošolsko izobraževanje. Posamezni-
ki so si potrebna znanja sprva pridobivali v šolah izven Ljutomera, od 16. stoletja 
dalje pa so vsaj osnovnošolsko izobrazbo lahko pridobili tudi v Ljutomeru. Lege 
in velikosti prvotne ljutomerske osnovne šole48 ni mogoče določiti na podlagi 
ohranjenega arhivskega gradiva, a najstarejši znani zapisniki sej ljutomerskega 
trškega sveta iz začetka leta 1591 navajajo obstoj zgradbe in omenjajo prvega 
znanega ljutomerskega učitelja Janeza Berliča. Do leta 1648 je imel trg med 
drugim tudi pravico nastavljati trške učitelje in jim določati plačilo za opravljeno 
delo.49 Konec 17. stoletja si je pravico za imenovanje učitelja prisvojil braneški 
gospod, kar ni ugodno vplivalo na razvoj šole v Ljutomeru. Šele cesarica Marija 
Terezija je s šolsko reformo po letu 1774 omogočila, da je do takrat bolj zasebna 
šola postala javna. Njen naslednik Jožef II. pa je še podrobneje določil zahteve za 
izvajanje osnovnošolskega izobraževanja na celotnem ljutomerskem območju.50 

 44 Sprva je bilo v cehu ob predstojniku in namestniku sprejetih še deset mojstrov. Leta 1755 se 
jim je pridružilo še 17 mojstrov. V začetku 19. stoletja je bilo v ceh vpisanih 21 mojstrov, sredi 
tega stoletja pa je ceh štel 30 mojstrov, 2 pomočnika, 6 učencev in 35 pomagačev.

 45 Leta 1751 je imel ceh 7 mojstrov, leta 1859 pa jih je bilo 12, 2 pomočnika in 3 učenci. Ljuto-
merski kovači so dobili svoj ceh 1638 in so imeli leta 1859 kar 65 mojstrov, 3 pomočnike in 
6 učencev.

 46 Leta 1859 je imel ceh 40 mojstrov, 55 pomočnikov in 36 učencev.
 47 Kovačič, 165–174.
 48 Prvotna lesena zgradba je pogorela leta 1689 v velikem ljutomerskem požaru, ki je uničil 

skoraj ves trg. Kljub pomanjkanju so tržani že leta 1690 postavili drugo šolsko poslopje, leta 
1725 pa še tretje. Leta 1757 so zgradbo popravili in povečali, da jo je lahko obiskovalo večje 
število otrok. V skladu z zahtevami cesarja Jožefa II. so novo šolsko zgradbo na severozaho-
dni strani cerkve postavili leta 1786. To je bila pritlična zgradba z eno učilnico in stanovanjem 
za učitelja. V začetku 19. stoletja je šolo obiskovalo glede na letni čas od 30 do 50 otrok. Leta 
1824 so začeli graditi večjo zgradbo, ki so jo dokončali leta 1826. V novi šoli sta bili dve 
učilnici in stanovanje za učitelja, kar pa ni dolgo zadoščalo. Leta 1844 so morali pripraviti še 
tretjo učilnico in nastaviti še enega učitelja; Ljutomer je tako dobil trirazredno šolo, ki se je 
leta 1859 razvila v glavno šolo.

 49 Učitelj je bil pogosto še organist in cerkovnik, skrbeti pa je moral tudi za delovanje stolpne 
ure.

 50 Kovačič, 96–115.
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Čeprav je v župniji Mala Nedelja znan prvi učitelj Janez Raisperger iz leta 1650, 
je bila ustanovljena šola leta 1783 v stari mežnariji.51 Ustanovitelj enorazredne 
osnovne šole52 v Cezanjevcih je bil Ivan Gottweis; ustanovil je tudi ljutomersko 
obrtno šolo leta 1860, ki so jo 1863 spremenili v nižjo realko – od leta 1870 do 
1915 jo je vodil češki priseljenec Ivan Kryl. Zasluge za napredek na področju 
kmetijstva imajo tudi kmetijska šola v Grottnhofu pri Gradcu in Štajerska de-
želna sadjarsko-vinarska šola v Mariboru ter potujoči kmetijski učitelji zlasti v 
letih 1880–1895. Za potrebe sanacij škode, ki je nastala ob napadu trtne uši, je 
na Kamenščaku v obdobju 1895–1910 delovala deželna trsnica in vinogradniška 
šola.53 Ob tem so si Ljutomerčani pridobivali znanja tudi v večjih sosednjih cen-
trih (Varaždin, Maribor, Gradec, Dunaj …).

Kulturno-politične aktivnosti prebivalstva skozi formalne organizacijske 
oblike poznamo šele od sredine 19. stoletja dalje. Pri tem izstopajo organiziranje 
narodne besede (v Ljutomeru leta 1863), vzpostavitev ljutomerskega narodnega 
pevskega društva leta 1867, čitalnice leta 1868 ter organiziranje prvega sloven-
skega tabora leta 1868. Ljutomerska čitalnica je imela pomembno vlogo tudi 
pri nastanku bralnih društev konec devetdesetih let v Križevcih pri Ljutomeru, 
Mali Nedelji, Veržeju, Cvenu in Cezanjevcih. Neposredna posledica čitalniške 
dejavnosti je tudi Slovensko pevsko društvo (1894), ki je postavilo temelj pevski 
in instrumentalni glasbi Ljutomera in okolice, ter leta 1903 ustanovljeno telova-
dno in kulturno društvo Sokol, ki je imelo neposreden vpliv na razvoj telesne 
kulture v širši ljutomerski okolici in v Prekmurju po prvi svetovni vojni. Leta 
1905 je bil v okviru čitalnice prikazan tudi prvi slovenski filmski zapis tedanjega 
predsednika čitalnice Karola Grossmanna. Na področju razvoja telesne kulture 
se je leta 1912 Sokolu pridružil tudi Orel – katoliška telovadna organizacija. 
Leta 1875 je bilo ustanovljeno Društvo za dirkanje s kobilami v kasu, ki se je 
pozneje preimenovalo v Kolo jahačev in vozačev, ter leta 1907 ustanovljeno Prvo 
avstrijsko zadrugo za vzrejo kasačev v Ljutomeru in Zadrugo za vzrejo žrebet v 
Ljutomeru (na Cvenu) leta 1909. Za razvoj vinogradništva so leta 1872 ustano-
vili Vinorejsko društvo, istega leta je nastala Ljutomerska posojilnica-založnica, 
pozneje Okrajna posojilnica v Ljutomeru, ki predstavlja uresničitev neposredne 
zahteve Prvega slovenskega tabora. Tej ustanovi sta se leta 1873 pridružili še 
Občinska hranilnica ter nemška hranilnica. Na področju posojilništva so do za-

 51 Za njeno vzpostavitev so porabili polovico imetja ukinjene bratovščine sv. Sebastijana, drugo 
polovico pa so namenili za ubožni zavod. Preostale stroške vzpostavitve šole so prispevale 
gospoščine Negova, Schachenturm, Gornja Radgona, Freysburg in Lokavci, ki so imele tod 
svoje podložnike, ter sekovski škof, ki je imel tukaj svoje duhovno fevdstvo. Leta 1812 so 
šolo razširili v dvorazredno in prvotna učilnica je kmalu postala pretesna, zato so leta 1818 
postavili novo šolsko poslopje. Od srede 19. stoletja pa tudi ta zgradba ni več zadostovala 
potrebam, zato so jo povečali ter jo razširili v trirazredno.

 52 Šolsko poslopje je dal zgraditi leta 1824 na mestu, kjer je stala lesena cerkovnikova hiša. Od-
prli so jo leta 1827. Prvi znani cezanjevski učitelj je bil Kristjan Mühling. V drugi polovici 19. 
stoletja so zgradbo razširili in s tem pridobili drugo učilnico, šolo pa razširili v dvorazredno. 
Šele konec 19. stoletja so pridobili tretjo učilnico in s tem je šola postala trirazredna.

 53 Anton Ratiznojnik, Ljutomer in okolica po letu 1848. V: G. Šoster in P. Premzl (ur.), Ljutomer, 
osrčje Prlekije. Ljutomer 2007, 49–61.
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četka druge svetovne vojne nastale še posojilnice in hranilnice v Križevcih pri 
Ljutomeru (1899), na Cvenu (1902), pri Mali Nedelji (1907), v Veržeju (1924), 
Viničarska kreditna zadruga Slamnjak pri Ljutomeru (1930). Pri oblikovanju 
narodno-kulturne zavesti so imela pomembno vlogo tudi gasilska društva (prvo 
je bilo ustanovljeno leta 1880), ki so nastajala na nacionalni podlagi – njihova 
predhodnica je bila leta 1868 ustanovljena »požarna bramba« v Veržeju, s slo-
venskim poveljevalnim jezikom. Leta 1892 so ustanovili prvo tako društvo za 
vasi Cven, Krapje, Mota, leta 1894 pa je že nastala Zveza prostovoljnih gasilskih 
društev. Trško gasilsko društvo (nemško) pa je bilo ustanovljeno že leta 1871.54 

Leto 1848 je korenito spremenilo življenje posameznikov ljutomerskega 
območja. Pomembna pridobitev tega časa je bila zemljiška odveza, s katero je 
plemstvo izgubilo vrhovno lastništvo nad zemljo in iz tega izhajajoče pravice do 
fevdalnih dajatev, bremen in služnosti, ki so jih pred tem morali kmetje dajati 
ali opravljati. Hkrati s tem je plemstvo izgubilo vse pristojnosti, ki so izhajale iz 
zemljiškega gospostva, prav tako je prenehalo opravljati vse javnopravne funk-
cije, konec je bilo patrimonialnega sodstva nad kmeti. Odpravljene so bile tudi 
obveznosti zemljiškega gospostva do podložnika ob naravnih in drugih nesre-
čah. Nekatera bremena so bila odpravljena brez odškodnine, za druge kot npr. 
za vse urbarialne, stalne in priložnostne dajatve in bremena pa je bilo potrebno 
plačati odškodnino. S prenehanjem pristojnosti opravljanja javnopravne funk-
cije braneške gospoščine je prenehala tudi večstoletna odvisnost ljutomerskega 
trga od nje. V skladu z novi usmeritvami je od takrat dalje trg Ljutomer sedež 
upravno-politične, davčne in sodne oblasti, kar je močno spremenilo težišče 
ljutomerske kulturne pokrajine. 

Različna gibanja na nacionalni osnovi, ki so sledila dogodkom leta 1848, so 
prinesla nove poglede na družbo. Ljutomersko območje je v drugi polovici 19. 
stoletja imelo pomembno vlogo na slovenskem nacionalnem področju. Začeli 
so se odkriti politični spopadi na nacionalni osnovi med slovensko in nemško 
usmerjenimi političnimi skupinami. Na socialnem področju so se začeli procesi 
razslojevanja prebivalstva, in sicer v pretežno vinorodnem območju na viničarje 
in vinogradnike, v pretežno ravninskem območju pa na kmete in poljedelske de-
lavce. Izboljšana prometna infrastruktura, svobodna delovna sila in akumulirani 
kapital so med obema vojnama omogočili tudi industrializacijo ljutomerskega 
območja.55 

Na materialno-varnostno in s tem tudi duhovno-kulturno podobo ljutomer-
skega območja so vplivale mnoge nadloge. Med večje prištevamo turške vpade. 
Ko je po bitki pri Mohaču leta 1526 turška vojska dobila odprto pot, so v letu 
1531 ropali tudi po Murskem polju in zažgali Ljutomer. Obravnavano območje 
je ostalo nemirno skoraj poldrugo stoletje.56 Šele po zmagi avstrijske vojske 

 54 Prav tam.
 55 Miroslav Novak, Ljutomer in njegova okolica do leta 1850. V: G. Šoster in P. Premzl (ur.), 

Ljutomer, osrčje Prlekije. Ljutomer 2007, 31–45. 
 56 Leta 1562 so Turki pustošili po ljutomerski okolici. Prebivalstvo si je nekoliko oddahnilo 

šele po smrti Sulejmana II. leta 1566. Po padcu trdnjave Kaniže leta 1600 so bili naši kraji 
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nad Turki pri Monoštru 1664 so tudi naši kraji za nekaj časa živeli mirneje. Po 
zmagi pri Dunaju 1683 je prišlo do trajnega miru, žal pa se je razširil boj proti 
čarovništvu.57 

Konec 17. in v začetku 18. stoletja so prebivalstvu prinesli veliko zla ogrski 
nezadovoljneži, imenovani Kruci. Ropali, požigali in morili so od osemdesetih 
let 17. stoletja do leta 1711, ko je bila njihova vstaja zadušena.58 Za njimi je ostala 
velika materialna škoda. Požari, ki so jih povzročili Turki ali Kruci, ali pa so 
izbruhnili zaradi neprevidnosti, so bili pogosta nesreča na ljutomerskem obmo-
čju. Turki so Ljutomer požgali do tal leta 1605, leta 1704 so ga upepelili Kruci. 
Največji požari, ki so jih povzročili sami tržani, so izbruhnili leta 1639, 1689, 
1750 in 1777. Kljub temu da so bile hiše v Ljutomeru lesene in s slamo krite, 
zasledimo šele od začetka 18. stoletja učinkovitejše protipožarne ukrepe.59

Vojaškim pustošenjem in požarom so se pridružili še kuga,60 kobilice in to-
ča61 ter velike suše, ki so ljudem omejile pridelavo hrane, zaradi česar so nasto-
pila leta lakote, npr. v letih 1529, 1570, 1572, 1573. Na značilnosti pokrajine so 
vplivale tudi mnoge poplave, predvsem reke Mure, ki so jih povzročili naravni 
dejavniki, večkrat pa je bila reka izrabljena kot sredstvo pridobivanja posesti ta-
ko fevdalcev iz levega kakor tudi iz desnega brega reke, s tem da so z načrtnimi 

ponovno izpostavljeni turškim ropanjem in požiganju. Že v naslednjem letu so Turki vdrli v 
Medjimurje in prišli ob Muri do Ljutomera in Radgone. Najhuje je Mursko polje trpelo leta 
1605, ko so Turki, ki so se jim pridružili ogrski hajduki, pustošili od Radgone do Ljutomera in 
Ormoža. Tedaj so požgali nad 1.500 hiš, več kot 3.500 ljudi odgnali ter vzeli nekaj tisoč glav 
živine. Tudi sredi stoletja je prebivalstvo Murskega polja, dela Slovenskih goric in Prekmurja 
zelo trpelo, ko so Turki tod plenili in požigali v letih 1640, 1649, 1655.

 57 O ljutomerskih čarovniških procesih imamo ohranjena mnoga poročila. Tako že leta 1672 v 
opombi zapisnika najdemo, da je v obdobju od 1670 do leta 1672 prišlo pred tajno sodišče in na 
morišče zaradi čarovništva in tatvine v Ljutomeru 32 oseb, čeprav jih zapisniki omenjajo le 3. 
Naslednjega leta so sežgali 6 žensk in enega moškega, dve ženski pa so izgnali. Največ takih 
obsodb je bilo izrečenih leta 1690, ko so obsodili čarovništva kar 21 oseb. Prim. Mlinarič, J. 
(1990). Ljutomerska župnija do konca 18. stoletja. V: Miroslav Novak (ur.), Zbornik župnije 
sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru. Ljutomer, 13–44.

 58 V začetku leta 1704 so zavzeli tudi Ljutomer in tržanom naredili za nad 40.000 goldinarjev 
škode. Oplenili so tudi cerkev, vzeli dragocenosti, oltarje in kipe pa znosili na kup in jih 
zažgali. Prav tako so oplenili vasi na Murskem polju, požgali grad na Cvenu in začeli pleniti 
po Ljutomerskih goricah. Konec februarja leta 1704 so bili Kruci na ljutomerskem območju 
premagani in pregnani.

 59 Leta 1712 je magistrat sklenil kupiti železne mačke, leta 1798 je magistrat kupil 12 usnjenih 
veder za vodo in zahteval, da si vsak premožen tržan priskrbi eno tako vedro. O gasilski 
brizgalni so govorili šele na seji trškega sveta v začetku leta 1806.

 60 Na obravnavanem območju se je pojavila večkrat, npr. okoli leta 1529, leta 1573, ko je pri-
zadela zlasti okolico Radgone, leta 1586 pa je morila predvsem po Slovenskih goricah. V 17. 
stoletju je kuga razsajala tako zelo pogosto, da to stoletje nekateri zgodovinarji imenujejo 
kar stoletje kužnih bolezni. V letu 1656 je pobrala v ljutomerski župniji kar 47 oseb. Tedaj 
je morala biti ta kužna bolezen omejena le na območje ljutomerske župnije, kajti v sosednjih 
župnijah ni bilo umrlih za kugo. Kužna bolezen je zopet razsajala v letih 1678–1682, in sicer 
je Mursko polje in Slovenske gorice najbolj prizadela leta 1681. V ljutomerski župniji so tedaj 
pokopali 224 oseb, vendar ne vemo, koliko od teh jih je umrlo za kugo. Pri Mali Nedelji je 
takrat od 99 pokopanih umrlo za kugo 41.

 61 Te so se pojavile npr. dvakrat konec 15. stoletja in nato leta 1543.
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posegi spreminjali tok reke.62 Tok reke Mure so začeli sistematično urejati šele 
pred prvo svetovno vojno.63

Največje sistematično uničenje pridobitev ljutomerske kulturne pokrajine 
do sredine 20. stoletja je bilo izvedeno v obdobju nacistične okupacije. Dosle-
dno ukinjanje društev in združenj ter drugih formalno organiziranih skupin, 
zaplemba njihovega premoženja ter izvajanje nacistične raznarodovalne poli-
tike, izganjanje, mučenje in justifikacija, omejevanje miselnosti ljutomerskega 
prebivalstva z indoktrinacijo nacističnih idej, načrtno odstranjevanje slovenske 
kulturne dediščine, uničenje okolja in mnogih dobrin je povzročilo ogromno 
škodo. V povojnem obdobju je bila uničena še ljutomerska nemška kulturna 
dediščina. Nove spodbude so bile drugačne – preostanki meščanske ljutomer-
ske kulturne pokrajine so bili le še komaj opazno upoštevani, na podlagi novih 
revolucionarnih pridobitev socialističnega družbenega sistema in vrednot pa se 
je začela ponovna izgradnja in spreminjanje kulturne pokrajine na materialnem, 
kulturnem in duhovnem področju. 

Zaključek

Na oblikovanje ljutomerske kulturne pokrajine lahko gledamo iz različnih 
zornih kotov. Pri tem moramo upoštevati osnove oblikovanja pokrajine in okolja 
tako skozi materialne osnove kot tudi skozi materialne možnosti in danosti ter 
omejitve izvajanja kulturnih dejavnosti. Njene značilnosti so bile odvisne od 
geografskih značilnosti pokrajine, ki je opredeljena z ravninskim območjem 
Murskega polja in gričevnatim svetom Ljutomerskih goric. Čeprav ljutomerska 
kulturna pokrajina skozi zgodovino v osnovnih potezah ni izstopala iz splošnih 
zakonitosti razvoja širšega območja, lahko na mikro nivoju ugotovimo mnoge 
posebnosti, ki jo opredeljujejo kot posebno in enkratno. 

Skozi celotno obdobje lahko določimo njeno antično kulturno pokrajino, za 
katero sklepamo, da je bila omejena predvsem na oblikovanje osnovnih material-
nih in kulturnih pridobitev ter omejenih posegov v naravo. V nadaljevanju je lju-
tomerska srednjeveška kulturna pokrajina vzpostavila osnovne konture obstoječe 
sodobne kulturne pokrajine. V tem času se začenja kolonizacija obravnavanega 
območja, vzpostavijo se osnovni odnosi med posameznimi skupinami prebi-
valcev in trajnejše oblike kulturnih dobrin, pridobijo se privilegiji, na podlagi 
katerih je bilo mogoče izvajati gospodarske in tudi obsežne kulturne aktivnosti. 
V tem obdobju moremo slediti tudi intenzivnim izmenjavam kulturnih dobrin 
tako znotraj pokrajine kot tudi z drugimi pokrajinami. Ljutomersko novoveško 
kulturno pokrajino opredeljujejo predvsem zahteve po kompleksnejših produktih 
kulturnega udejstvovanja od 16. do sredine 19. stoletja. Te se kažejo na področju 

 62 Zaradi takih posegov so v začetku 16. stoletja izginile na Murskem polju kar tri vasi: Pipovci, 
Pirovci in del Stare vasi, v poplavah pa so imele veliko škode, predvsem na ljutomerskem 
območju, vasi Krapje, Babinci, Mota, Cven ter Pristava.

 63 Kovačič, 21–26.
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sakralne umetnosti kot tudi na področju zahtev po višjem splošnem kulturnem 
standardu. Zahteve kulturne pokrajine lahko razdelimo na ekskluzivne (gospo-
ščina Branek) in ruralne (trg Ljutomer ter vaške skupnosti). Ljutomersko me-
ščansko kulturno pokrajino moremo deliti na nacionalni osnovi na slovensko 
in nemško, glede na družbeno slojevitost pa na trško (meščanska) in kmečko. 
Njenemu razvoju lahko sledimo od sredine 19. do sredine 20. stoletja. Opredelju-
je jo intenzivno uresničevanje kulture različnih formalno organiziranih skupin 
prebivalcev v okviru društev in združenj. Razvoj je v veliki meri odvisen od 
splošnega razvoja družbe, predvsem pa pridobitev na podlagi odprave fevdalnih 
družbenih odnosov, uvajanja industrializacije ter novih družbenih odnosov, ki so 
zahtevali vodene aktivnosti formalnih in neformalnih novo nastajajočih skupin 
prebivalstva na podlagi posameznih interesov. Tako je pred razpadom Kraljevine 
Jugoslavije delovalo na obravnavanem območju več deset kulturno-umetniških, 
izobraževalnih in drugih društev in organizacij, ki so posredno ali neposredno 
izvajale različne kulturne manifestacije in oblikovale kulturno zavest Ljutomer-
čanov. 

Z uvajanjem nacistične ideologije po letu 1941 se meščanska ljutomerska 
kulturna pokrajina začne pod veliko prisilo hitro prilagajati novim vrednotam, 
ki so v osnovi nemške nacionalno-socialistične. Proces je bil prekinjen ob zlomu 
nacističnega vojaškega stroja. Po vojni se njena orientacija močno spremeni. Na 
»ruševinah« in ostankih predhodnih pojavnih dejavnikov kulturne pokrajine se 
oblikuje tako na materialnem kot tudi na kulturnem in duhovnem področju nova 
ljutomerska kulturna pokrajina socialističnega tipa. 

Oblikovanje kulturne pokrajine pa ni bilo odvisno samo od materialnih osnov, 
ampak tudi od splošnega kulturnega razvoja širšega območja, vključno z njegovo 
implementacijo na nivoju posameznikov ter različnih formalnih oz. neformalnih 
skupin. Pri tem ne moremo mimo dejstev, da so bili Ljutomerčani neprestano v 
stikih s kulturno-umetniškimi in drugimi duhovnimi gibanji, ki so se pojavljala 
na širšem, tudi srednjeevropskem območju. K temu je pripomogla bližina ve-
čjih kulturnih središč, kot so Gradec, Maribor ali Varaždin, pa tudi neposredni 
stiki Ljutomerčanov z Dunajem, Prago, Zagrebom, Ljubljano in tudi širše. Zato 
najdemo na obravnavanem območju, četudi samo v omejenih pojavnih oblikah, 
mnoge odseve, ki so oblikovali ljutomersko kulturno pokrajino, pa naj je šlo 
za verska gibanja, kot je bil protestantizem, evropske umetnostno-zgodovinske 
sloge ali rezultate oblikovanja drugih kulturnih vrednot. O tem pričajo tako 
ohranjeni preostanki sakralne kot tudi posvetne umetnosti in mnoge kulturne 
pridobitve domačih in tujih avtorjev. 

Druga svetovna vojna in obdobje po njej sta začetek velikih sprememb tako 
na področju samega izgleda pokrajine kakor tudi dojemanja »kulture« pri po-
sameznikih oz. v formalnih ali neformalnih skupinah. Ljutomerska kulturna 
pokrajina je v tem času začela dobivati popolnoma novo, zapleteno in na trenutke 
nejasno podobo, v kateri se medsebojno tesno prepletajo različni dejavniki od 
tradicije, politike, razrednega boja pa vse do industrializacije, kolektivizacije, 
materialne blaginje in drugega.
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Veliko večji problem raziskovanja značilnosti ljutomerske kulturne pokrajine 
pa predstavljajo neformalne oblike kulturnega udejstvovanja, ki ga ni mogoče 
na ustrezen način neposredno ugotavljati skozi ohranjeno dediščino. Med take 
aktivnosti prištevamo ustvarjanje in dojemanje besedne in upodabljajoče umet-
nosti, instrumentalne glasbe, predvsem pa različnih oblik kulturne dediščine – 
posebej filmske. Pri tem nas lahko presenetijo nekatera dela in aktivnosti, ki jih 
ne bi pričakovali v ruralnem okolju.
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DIE AuSERwähltEN GRENZStEINE DER KultuRwERtGE- 
StAltuNG DER BEwOhNER vON lJutOMER/luttENBERG  
uND DESSEN uMGEBuNG vON DEM MIttElAltER BIS IN DIE  
MIttE DES 20. JAhRhuNDERtS
Zusammenfassung

Die Frage der Gestaltung der kulturellen Landschaft auf dem Mikroniveau ist komplex und 
deshalb aus methodischer Sicht sehr anspruchsvoll. Dabei müssen wir besondere Aufmerk-
samkeit auf die Grundlagen der Landschafts- und Umgebungsgestaltung legen, so auf der 
materiellen Grundlage, auf den materiellen Möglichkeiten und Gegebenheiten als auch auf 
den Ausführungsbegrenzungen von kulturellen Aktivitäten (Flachlandgebiet von Mursko polje 
und die Hügelwelt von Slovenske gorice).
Auch wenn die Ljutomer/Luttenberg Kulturlandschaft in der Geschichte in ihren Grundzügen 
sich nicht von den allgemeinen Entwicklungsprozessen der weiteren Umgebung unterscheidet 
hat, können wir trotzdem auf dem Mikroniveau viele Einzelheiten, die dieses Gebiet als speziell 
und einzigartig darstellen, finden.
Bis in die Mitte des 20. Jh. können wir zwischen der antike, mittelalterlichen, neuzeitlichen 
und Ljutomer/Luttenberg bürgerlichen Kulturlandschaft unterscheiden. Die Erlangung der 
einzelnen Niveaus der Kulturlandschaft war nicht nur von den materiellen Grundlagen abhän-
gig, sondern auch von der kulturellen Entwicklung der gesamten Umgebung, in der die auf 
dem Niveau der Einzelnen sowie formellen und informellen Gruppen implementiert waren. 
Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Ljutomer/Luttenberger im ständigen Kontakt mit 
den kulturellen, künstlerischen und anderen geistlichen Strömungen waren, die im breiterem, 
auch mitteleuropäischen Gebiet präsent waren. Dazu hat auch die relative Nähe zu den größten 
Kulturzentren beigetragen. Deswegen finden wir auf dem vorliegenden Gebiet, auch wenn nur 
in einigen Erscheinungsformen, viele Bilder, die die Ljutomer/Luttenberg Kulturlandschaft 
geprägt haben, seien es die Glaubensbewegungen wie Protestantismus, europäische kulturhis-
torische Stille oder die Gestaltung anderer kulturellen Güter. Davon erzählen noch heutzutage 
die erhaltenen Reste der sakralen und der weltlichen Kunst und zahlreiche kulturelle Berei-
cherungen, die in der heutigen Zeit als selbstverständlich gelten.
Ein viel größeres Problem der Eigenschaftsforschung der Ljutomer/Luttenberg Kulturland-
schaft stellen die informellen Formen der kulturellen Tätigkeit dar, die nicht auf eine zutref-
fende Art und Weise direkt aus dem Nachlass herausgenommen werden können. Unter diese 
Tätigkeiten gehören die Aktivitäten der Schaffung und Erfassung von Werken der literari-
schen und der bildenden Kunst, Instrumentalmusik wie auch viele Erscheinungsarten aus 
dem Kulturnachlass – vor allem ist es der Filmnachlass. Dabei können uns einige Werke und 
Aktivitäten, die man in einer Agrarumgebung nicht erwartet, überraschen.
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Vzhodnoštajerske (prleške) ljudsko-
kulturne značilnosti kot sooblikovalke 
narodnopolitičnih gibanj

M i r a n  P u c o n j a *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(497.12-18Prlekija):323.1"18"

Miran Puconja: Vzhodnoštajerske (prleške) ljudskokulturne značilnosti kot sooblikoval-
ke narodnopolitičnih gibanj. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 
1–2, str. 28–36
Kljub močni vsidranosti v zemljo se je za vse novo vedno pripravljeni vzhodnoštajerski 
človek odpiral svetu, v katerem so se stikale srednjeevropske gospodarske koordinate. Za-
radi odmaknjenosti od osrednjeslovenskega kulturnega dogajanja je bil v stiku s sosednjo 
kajkavsko kulturo. Ob vzniku narodnoprebudnih gibanj so vzhodnoštajerske množice v 
tridesetih in štiridesetih letih 19. stoletja prisluhnile utripu ilirizma. Eden izmed vzvodov 
za stopnjevanje narodnoprebudnega naboja so bile tudi ekonomske anomalije, ki so v 2. 
polovici 19. stoletja ogrozile narodni obstoj.

1.01 Original Scietific Article 
UDC 94(497.12-18Prlekija):323.1"18"

Miran Puconja: The East-Styria (Prlek) Public and Cultural Characteristics as Co-sha-
pers of the National Political Movements. Review for History and Ethnography, Maribor 
79=44(2008), 1–2, pp. 28–36
In spite of being strongly connected with their land the East Styria people, who were al-
ways ready for try out new things, opened up to the world in which the middle European 
economic ways came together. Because of being aside of the central Slovene cultural hap-
penings they were in touch with the neighbouring “Kajkav” culture. When the national 
awakenings appeared in the 30s and 40s of the 19th century, the East Styria crowds started 
listening to the Illyrian beats. One of the reasons for the increasing national awakening can 
be found in the economic anomalies, which in the second half of the 19th century threatened 
the whole national existence.

 * Dr. Miran Puconja, etnolog, profesor slovenščine in filozofije, Gimnazija Franca Miklo-
šiča Ljutomer.
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Poimenovanju kmečke socialne plasti z izrazom ljudstvo na vzhodnoštajer-
skem (prleškem) in sosednjem kajkavskemu območju sledimo v arhivskih virih 
vse od 16. stoletja dalje. Vzhodnim Štajercem (Prlekom) po vseh kriterijih pri-
pada atribut ljudstva, tako po etnogenetičnem kot tudi po jezikovnem vidiku; v 
preteklih stoletjih so razvili celo svoj knjižni jezik. Tudi ljudstvo namreč razvija 
svoje materialne, družbene in duhovne vrednote, kakršne so pogoste pri mo-
dernem narodu, vendar jih ustvarja drugače. In v tej drugačnosti bi bilo treba 
iskati bistvo ljudske kulture. Baza te kulture so zlasti kmečka družina in vaške, 
gmajnske skupnosti. Zanima nas torej stopnja, ko neko ljudstvo še ni postalo 
narod, oziroma ko tipa v smeri naroda. To pa pomeni, da za obdobje 19. stolet-
ja v odprtem in prehodnem družbeno in gospodarsko razgibanem panonskem 
prostoru o neki konstantni povsem vase zaprti izročilni kulturi več ne moremo 
govoriti. Opažamo lahko, da je modifikacija prihajajoče mestne, množične kul-
ture z ustaljeno, torej ljudsko kulturo, toliko uspešnejša kolikor bolj se nove ideje 
vključujejo v ljudsko (kmečko) miselnost.

Prometni prepih je v homogene, fevdalno ustrojene vaške skupnosti v krajih 
med Muro in Dravo vnesla že stara jantarska pot, ki je to pokrajino prečkala in ki 
so jo Rimljani spremenili v svojo cesto Oglej–Ljubljana–Celje–Ptuj–Sombotel, s 
stranskimi odcepi ob rekah in vpadnicami iz Norika. Predvsem med Ogrsko in 
Italijo, torej med Podonavjem in Jadranom ter med alpskimi deželami in Balka-
nom, je od 13. stoletja dalje začel igrati vedno večjo vlogo tranzitni promet. Čez 
naše kraje so izvažali živino, kože, vino, les, krzno, železo, svinec, železarske 
in lesne izdelke, vosek, med, uvažali pa so špecerijo, barvne kovine, tkanine, 
sukno, morsko in kameno sol ter južno sadje. V spremenjenih geopolitičnih raz-
merah v smeri proti jugu, v času turških vpadov in posledicah formiranja Vojne 
krajine ter hkratni organizaciji notranjeavstrijske uprave v Gradcu, je postalo 
Mursko polje s Slovenskimi goricami novo tranzitno področje, zlasti v pogledu 
premikanja vojaških transportov.

V takem razgibanem prostoru vzhodnoštajerski človek ni mogel ostati zaprt 
v domače zaplotje. Čez njegov svet so se premikali stalni tokovi blaga, dobrin in 
informacij, ki jih je tudi sam sprejemal, se z njimi bogatil, hkrati pa se tudi sam 
vključeval v tok vsakovrstnih sprememb. Dovoljšnja gospodarska trdnost mu je 
pomenila temelj obnavljanja eksistencialne integritete kljub nenehni zahtevi, da 
se prilagaja novim izzivom. Prihajajoči izzivi tega sveta z različnih vetrov in 
jezikov, katerega udeleženec je postajal tudi sam, so v njem spodbujali odprtost 
za nove kulturne prvine, njih prepoznavnost in sprejetje, s tem pa tudi poliglot-
sko širino.

Sicer pa opažamo na takratnem slovenskem Štajerskem v času industrializa-
cije in tako imenovane agrarne revolucije ob koncu 18. in večjem delu 19. stoletja 
slabši gospodarski razvoj kot na nemškem Štajerskem. Korenine teh razlik v 
razvoju segajo v 18. stoletje. Le tisti Slovenci, ki so govorili nemški jezik, ki so 
se torej jezikovno in kulturno asimilirali z nemško govorečo skupnostjo, so lah-
ko postali nosilci gospodarskega razvoja. Od tod tako močna reakcija štajerskih 
Slovencev v dobi narodnostnih bojev z ustanavljanjem slovenskih društev in 
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gospodarskih korporacij, kot so bile različne oblike zadrug in slovenske posojil-
nice. Glede na razvito zahodno Evropo je zlasti vzhodna Štajerska ostala najdlje 
časa predvsem kmetijsko področje, se je glede na svoj mejni položaj z razvitim 
zahodom vendarle uspela priključiti temu razvoju.

Vzhodnoštajerski gospodarski vozel so določale tri razvite staroevropske 
makroregije. Prvo je bilo gospodarsko področje obrti, manufakture in trgovine 
gornje Italije in Jadrana, drugo je bilo rudarsko področje Alp, Češke in Karpatov 
in tretje, po vplivih najbolj univerzalno in dominantno, je bilo področje vele-
mestne dunajske regije z dunajsko kotlino kot največjo oazo modernizacije na 
jugozahodu srednje Evrope v 18. in 19 stoletju. Vsa tri makroregionalna območja 
so povezovale prometne poti, kakršne smo nakazali v odstavku o prometu in tr-
govini in ki so imele pomembna stičišča tudi na območju med Muro in Dravo.

Med številnimi ukrepi Marije Terezije in Jožefa II. je bilo v naših krajih 
odmevno uvajanje novih kmetijskih rastlin kot sta koruza in krompir. Posledice 
komercializacije kmetijstva so vidne v izboljšavi gospodarskega položaja našega 
kmeta, kar se kaže v izboljšavi kmečkih hiš in izgradnji gospodarskih poslopij 
pa tudi v podvojitvi staleža živine.

Močno podporo razvoju štajerskega gospodarstva nedvomno pomenijo ukrepi 
nadvojvode Janeza.

V srednjem veku nacionalnost ni bila pomembna, niti se ni spraševalo po 
njej. Družba se je delila v stanove in pomembno je bilo le, kateremu stanu je 
posameznik pripadal. V okvirih avstrijske države je v zavesti ljudstev, ki jih je 
vključevala v svojo politično tvorbo, živela zavest pripadnosti avstrijski državni 
naciji, ne glede na dejanski materni jezik teh ljudstev. Govorimo o tako imeno-
vanih fevdalni naciji. Kljub utečeni latinščini in nemščini tak ustroj zavesti ni 
oviral primarnih identitet in maternih jezikov teh ljudstev.

Protestantizem na vzhodnem Štajerskem ni zapustil pomembnih sledi, vsaj 
v primerjavi s podobnim gibanjem na Kranjskem ne; še manj ob dejstvu, da se 
je v delu sosednjega Prekmurja protestantizem celo ohranil. V zemljo vraščeni 
kmet trdno vsidran v globoki tradiciji, pričakovano ni bil preveč dovzeten za no-
ve ideje. Ne glede na te predpostavke si vseeno težko predstavljamo, da vzhodni 
Štajerski najbližje mestno središče Varaždin, s katerim so ga že v 16. stoletju 
vezali močni trgovski stiki, ne bi ostalo brez vpliva na ta svet, zlasti ob dejstvu, 
da so takrat v mestu vladali Ungnadi, veliki zagovorniki protestantizma in ker 
je prav v tem času na povabilo Zrinskih prišel v Varaždin znani tiskar Joannes 
Manlius, katerega tiski, tudi v kajkavščini, so nedvomno dosegli vzhodnošta-
jersko ozemlje.

Rekatolizacija Štajerske, za obnovo je stal jezuitski red, v Gradcu ustanovljen 
leta 1571, je zopet vzpostavila pogoje za kontinuiteto državne nacije. Jezuiti so 
leta 1586 v Gradcu ustanovili še gimnazijo in univerzo, ki je po kvaliteti v tem 
času prekašala celo dunajsko. Sicer pa sta obe univerzi medsebojno sodelovali 
in pritegnili k sodelovanju še tretjo v slovaški Trnavi. Vse tri univerze so vodili 
jezuiti. Ta jezuitski univerzitetni trikotnik so razširili v mnogokotnik sebi pri-
padajočih jezuitskih gimnazij v Šopronu, Györu, Bratislavi, Komarnu, Trnavi, 
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Banski Štjavnici, Budimu, Fehérvaru, Osjeku, Temišvaru, Zagrebu in Varaždi-
nu. Tako je bil nad tem delu Evrope vzpostavljen duhovnokulturni dežnik, ki 
bo postal eden temeljnih določil kulturne podobe srednje Evrope. Uveljavljali 
so brezpogojno nadnacionalno načelo z latinščino kot učnim jezikom, kar je 
onemogočalo vzpostavljanje ekskluzivnih nacionalizmov, hkrati pa to ni rušilo 
pripadnosti posameznih etnosov primarni jezikovni identiteti. Specifično vlogo 
je igralo načelo povezovanja med profesorji in študenti, oziroma profesorji in 
dijaki ter načelo vzpostavljanja stikov z zunanjim laičnim okoljem, v vseh pri-
merih ne glede na narodnost. Profesorji na omenjenih izobraževalnih institucijah 
so se medsebojno izmenjavali; načelo izmenjave pa je veljalo tudi za študente in 
dijake, kar je bilo blizu modernemu bolonijskemu sistemu izobraževanja. In prav 
v takem utripu je potekalo šolsko življenje v Varaždinu.

V Varaždinu so jezuiti gimnazijo ustanovili leta 1636. Do ukinitve jezuit-
skega reda leta 1773, torej pol drugo stoletje, se je na tej ustanovi izobraževala 
vsaj tretjina gojencev vzhodnoštajerskega porekla, kar velja za večino generacij. 
Kot trgovsko in izobraževalno središče je Varaždin veljal vsaj že od 16. in vse 
do prvih desetletij 19. stoletja za vzhodnoštajersko kulturno metropolo. Načelo 
povezovanja in odprtosti, ki je bilo geslo tudi varaždinske jezuitske gimnazije, 
je bila vzhodnoštajerskemu gojencu dejansko že prirojena lastnost. Čeprav je bil 
učni jezik latinščina, je bilo novo življenjsko okolje zelo podobno domačemu, 
zlasti v jezikovnem pogledu. Kajkavska govorica hrvaškega Zagorja se namreč 
komaj razlikuje od prleščine, nedvomno ji je od vseh dialektov najbližja. Čeprav 
so se zmeraj čutili Hrvate, so kajkavci svoj jezik imenovali »slovenski«, kar je 
ostanek iz starih časov. Če so imeli v tem času Kranjci za svoj center že v slo-
vensko smer razvijajočo se Ljubljano, potem je od središča odmaknjeni sloven-
ski severovzhod tak center pogrešal. Jezikovno zavednemu vzhodnoštajerskemu 
kandidatu za bodočega intelektualca je varaždinsko slovansko kajkavsko okolje, 
ki je ta čas v svojem jeziku tiskalo tudi že književna dela, pomenilo kulturni 
nadomestek za prikrajšanost v rodnem okolju. Tako mu je vstop v varaždinski 
duhovni prostor pomenil razširitev kulturnega prostora, da ne rečemo izključno 
možnost akulturacije naravnih zahtev časa, ne da bi zaradi tega trpel njegov 
jezikovnokulturni habitus.

Industrijska revolucija v Evropi z akumulacijo kapitala je začela rušiti fev-
dalno državno nacijo, s tem pa tudi zavest pripadnosti posameznikov temu ali 
onemu ljudstvu in določeni pokrajini. V Evropi je duh kartezijanskega subjekta 
modificiral nacionalne države z enotnim narodnim jezikom. Vzhodni Štajerci so 
doslej čutili pripadnost Štajerski, svoj jezik so imenovali »slovenski«, a zavest, 
da pripadajo Slovencem, je v teh krajih šele v začetku 19. stoletja širil Janez N. 
Primic. Združevanje velikih narodov (pangermanska ideja) je recipročno vzbu-
dilo ogroženost malih narodov. Od tod se je pri malih slovanskih narodih (Slova-
kih) rodila ideja povezovanja z velikimi sorodnimi narodi (panslavizem); zlasti 
pri Hrvatih in deloma Slovencih s posebno različico ilirizma.

Centralizacija uprave v avstrijski državi je zahtevala povečanje števila urad-
ništva z nemških uradovalnim jezikom. Na vzhodnem Štajerskem je že v času 
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vladanja cesarice Marije Terezije del dominikalne posesti prešel v roke pod-
ložnikov. Z rastjo pismenosti in posesti, tu so že zametki nastanka nekaterih 
kasnejših veleposesti na Murskem polju, se je stopnjevala tudi zavest pripadnosti 
maternemu jeziku in uradovalna nemščina je dobivala vlogo tujega jezika. V tem 
se kaže začetek spopadov med dotlej mirno živečimi posamezniki nemškega 
porekla v Ljutomeru, Ormožu, Radgoni in med prevladujočo slovensko večino. 
Prvi so govorili tudi v jeziku okolja, torej prleščino, drugi tudi nemščino, če so 
je bili seveda vešči. Zaradi jezika se dotlej niso obremenjevali. Nizka stopnja 
ekonomskega razvoja v fevdalni ekonomsko-družbeni formaciji namreč ni mo-
gla porušiti fevdalne družbene statike; prav zato je ohranjala primarni ustroj 
evropskih etnosov, ki so se znašli v vrtincu medsebojne konkurenčnosti. Tako je 
kapital igral glavno vlogo pri oblikovanju narodov in nacionalnih držav.

In šifra kapitala je postal jezik. Še več, spremenil se je v simbol kapitala, ki je 
s tem dobil tudi vrednostno oznako, ter vlogo moči, premoči ali nemoči. V tem 
je bistro hermenevtike narodnostnih bojev.

In na kak kapital se je lahko naslonil vzhodnoštajerski kmečki človek?
Omenili smo že prve pojavne oblike zemljiške veleposesti nekaterih Murskih 

poljancev; nekoliko več jih zasledimo šele v desetletjih po zemljiški odvezi. No-
silce družbenega dogajanja je po vaseh predstavljala kmečka vrhnja plast. Ker 
jim je kmetija zadoščala za preživetje, so ob tako utemeljeni avtarkični zavesti 
bili glavni nosilci etnične in slovenske jezikovne zavesti. Prav v fevdalni statični 
vezanosti kmečkega človeka na zemljo je skrit eden temeljev ohranitve slovenske 
zavesti skozi celo tisočletje. Zatočišče take zavesti je predstavljal kmečki dom, 
družina, vaška gmajnska skupnost s sebi lastnimi kulturnimi prvinami, prven-
stveno s slovenskim jezikom, kar je tvorilo slovensko identiteto.

Postavilo se je vprašanje, kako ohraniti suverenost imetja in jezika pred 
agresijo nemškega kapitala in nemškega jezika. Stiki kmetov zgolj z nemško 
govorečimi uradniki so postali čedalje pogostejši; zlasti je odbijal german-
skim ljudstvom lasten vedenjski princip subordinacije. Pred novimi izzivi so 
se znašli duhovniki; obstali so pred alternativo, v katerem jeziku posredovati 
verske vsebine. Sicer pa za vzhodnoštajerske kmečke množice ni bilo nobene 
alternative razen vprašanja, kako ohraniti slovensko etnično in jezikovno in-
dividualnost pred germanskim pritiskom. Kranjska jezikovna tradicija je bila 
preveč odmak njena, domača še ne dovolj izrazita in tudi funkcionalno posta-
vljena še ni bila. V takih navzkrižjih časa je bila dobrodošla vsaka ideološka 
antinomija, ki je prešinila glave vzhodnoštajerskih intelektualcev na povsem 
specifičen način in iz specifičnih vzrokov, ki pa je tudi pri kmečkih množicah 
v krajih med Muro in Dravo naletela na široki odmev. V teh okvirih se pro-
blema seveda lahko samo dotaknemo. V mislih imamo idejo panslavizma, še 
bolj pa njegovo relativizacijo, namreč ilirizem. Naj tu v kratkem izpostavimo 
le temeljne funkcionalne vidike ilirizma. Eno je Vrazova koncepcija ilirskega 
jezika kot umetnega jezika tvorjenega iz najustreznejše slovenske in hrvaške 
leksike, drugo je hrvaška realizacija ilirskega jezika štokavščine (bosansko-
hercegovski dialekt doline Neretve) in zopet drugo je kasnejši Vrazov pristanek 
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na jezikovni bilingvizem, kar pomeni da bi intelektualci uporabljali ilirščino, 
preprosto ljudstvo še naprej slovenščino.

Nekaj povsem drugega pa je percepcija ilirske ideje pri vzhodnoštajerskih 
kmečkih množicah. Temu je bila ilirska ideja servirana posredno na osnovi vzo-
rov posameznikov, zlasti duhovnikov, ki so se znašli še v posebej vplivni vlogi. 
Slednji so po večini doživeli ilirski vrvež že med šolanjem v Varaždinu, kjer so 
lahko spoznali, kako je ilirska ideja razgibala sosednje hrvaško ljudstvo pa tudi, 
kako daleč so bili že Hrvati v primerjavi z domačimi razmerami. Ob tem jim 
tudi sosednja kajkavska (varaždinska) kultura ni bila tuja, četudi so dejansko 
ilirci v imenu enotnega jezika kajkavščino kot knjižni jezik zavrnili. Vzhodno-
štajerskemu ljudstvu ni šlo za realizacijo ideoloških ciljev, bolj je učinkovala 
mobilizacijska vloga ilirizma. Manifestativno nasprotovanje sosednjih hrvaških 
množic madžarizaciji je bilo vzhodnoštajerski prav tako kolektivno usmerjeni 
in narodnostno goreči mentaliteti namreč veliko sugestivnejše, da ne rečemo 
vzornejše analognemu upiranju nemškemu jeziku, kot pa negotova koncepcija 
mlačenega kranjskega, salonsko postavljenega, narodnega gibanja.

Navdušenje nad ilirizmom v krajih med Muro in Dravo v tridesetih in štiri-
desetih letih 19. stoletja, torej v dobi, o kateri imamo poročila, da je v teh krajih 
vse vrelo od ilirizma, moramo razumeti kot prasubstanco slovanske oziroma 
južnoslovanske opozicije nemškim pritiskom. Pomeni tisto stopnjo mobilizacije 
najširših množic, na kateri se je izoblikoval eden od poligonov v smeri razvoja 
slovenske narodne individualnosti. Da so organizatorji bésed in prvega sloven-
skega tabora v Ljutomeru veliko stavili na manifestativni naboj vzhodnoštajer-
skih kmečkih množic in da pri tem niso tvegali, o tem ne more biti nobenega 
dvoma.

Le narodna osveščenost in pripravnost za skupen nastop pa nista bila edi-
na motiva, ki sta postala gonilo kmečkih množic. Še tehtnejši dejavnik je bil 
ekonomski faktor. Kmetu je bila kmetija domovina v malem in obratno širša 
domovina mu je pomenila razširjeno kmetijo. Od tod v tej sredini tak posluh za 
individualno in nadindividualno. Vse kmečko moralno ravnanje je bilo v službi 
ohranitve kmetije.

Po zemljiški odvezi je kmet postal lastnik. Razvijala se je trgovina, ki je v 
kmečko blagovno menjavo prinesla revolucijo. Od dotedanjega pretežno natu-
ralnega gospodarstva je tudi kmečki stan prehajal k denarnemu. Na Murskem 
polju je v petdesetih in šestdesetih letih 19. stoletja izpričana intenzivna trgovska 
dejavnost z lesom, ko so krčili obsežne hrastove gozdove. Po pričevanju so si 
zlasti murskopoljski kmetje v tem času materialno zelo opomogli. Do izgradnje 
železniške proge od Dunaja, Gradca, Maribora, Ptuja in Ormoža na Ogrsko v 
petdesetih letih 19. stoletja so zelo veliko zaslužili s prevozom vina in žita v 
avstrijska mesta. Dotlej so bile vse murskopoljske kmetije precej enako velike, 
do srede šestdesetih let 19. stoletja pa je nastalo tu že kakih petnajst kmečkih 
veleposestev z gospodarji napol gosposke drže in miselnosti.

Nagel gospodarski vzpon je pri vzhodnoštajerskem kmečkem človeku pogojil 
tudi močno stopnjevanje narodne zavesti, kar se je pokazalo zlasti v ljutomer-
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skem taborskem gibanju. Nesporno je, da smemo eno določil naglega vzpona or-
ganiziranih manifestacij slovenske narodne zavesti, kakršno je bilo tudi taborsko 
gibanje, iskati v tej gospodarski avtonomiji.

Kmetovega gospodarskega življenja pa niso določale le integracijske, temveč 
tudi zelo močne dezintegracijske težnje. Prihod liberalcev na oblast je v šestde-
setih letih 19. stoletja na široko odprl vrata vdoru tujega kapitala, se pravi uvozu 
tujih cenejših kmetijskih pridelkov. Prišlo je do konkurence, ki je kmet doslej 
ni poznal. Zastoj kmetijske prodaje je kmete našel zelo nepripravljene. Velika 
ekonomska kriza, ki je tako začela nastajati, se je kmalu kazala v podobi povsem 
zaprtega tržišča. S težavo so naši kmetje našli napol zastonjsko prodajo vina, žita 
ali živine, pri kakem domačem gostilničarju, peku ali mesarju. Liberalna oblast 
je tudi odpravila staro postavo, na osnovi katere je bila višina dednih deležev 
na kmetijah prilagojena dejanskim gospodarskim zmogljivostim kmečkega go-
spodarstva. Velik udarec je kmetom pomenil tudi preklic zakona, ki je omejeval 
višino obresti pri najetih posojilih. Liberalci so leta 1868 izglasovali zakon, ki je 
dopuščal neomejene obresti in to so oderuhi, pri katerih so si kmetje v največ-
jih stiskah najemali denar, izkoristili do skrajnih možnosti. Isti liberalci so leta 
1867 izglasovali še zakon, ki je dopuščal delitev in odprodajo kmetij. V nastali 
ekonomski krizi, ki je kmete silila v iskanje denarja, je omenjeni zakon napeljal 
vodo na mlin razkosavanju kmetij.

Podatki iz zemljiških knjig murskopoljskih kmečkih gospodarstev nam pove-
do, da je precejšen del zadolžitev, nastal kot posledica izplačil dednih obveznosti 
gospodarjev dednim upravičencem. Starši so pogosto prevzemnikom naložili 
bremena, ki so daleč presegala ekonomske možnosti kmetije. Prevzemniki so 
bili prisiljeni najemati posojila, ki jih niso mogli vračati, in naraščajoče obresti 
so se spremenile v nerešljiv dolg.

Davek, ki je ta čas vključeval zemljiškega in stavbnega, je po prihodu liberal-
cev na oblast imel dodane še srenjske, okrajne in deželne doklade. In prav davka 
kmetje niso mogli več plačevati. Dopis od Svetega Križa objavljen v Slovenskem 
gospodarju januarja 1878, poroča, da murskopoljski kmetje hodijo v Gradec po 
denar z do 30-odstotnimi obrestmi. Ob vseh teh nadlogah smo priče močnemu 
moralnemu padcu, ki se ta čas kaže v pretiranem uživanju alkoholnih pijač, zlasti 
žganih. Premoč velekapitala je grozila v toliki meri, da se je vzbujala bojazen, 
da lahko v desetih letih izgine večina slovenskih kmetij. Nobenega dvoma ni, 
da je tudi v težnji po odpravi gospodarskih anomalij eden vzvodov, ki je tako 
enodušno motiviral vseslovenska narodnoprebudna gibanja, kakor so bile bésede 
in tabori.

Toda v realnost zazrta kmečka duša ni mogla ostati le pri deklaracijah. Če bi 
namreč kmetova materialna substanca začela devalvirati, bi s tem postala ogro-
žena tudi širša »narodna stvar«. Tega so se dobro zavedali nekateri ljutomerski 
narodnjaki, zlasti načelnik okrajnega zastopa in deželni poslanec Ivan Kukovec, 
ki je leta 1872 ustanovil prvo slovensko posojilnico na Štajerskem. Med ustanovi-
telji najdemo tudi glavne stebre murskopoljskega kmetstva: Vatroslava Mohoriča 
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iz Podgradja, Antona Bežana iz Šalincev, Jožefa Rajha iz Mote, Ivana Farkaša 
iz Iljaševcev.

Tako je ljutomerska posojilnica zbrala okrog sebe najnaprednejše murskopolj-
ske kmečke gospodarje, ki so bili tudi najuspešnejši kmetovalci in so s svojim 
zgledom vplivali na druge. Ščitila je zlasti kmečki živelj pred gospodarskim pro-
padom, hkrati pa posredno branila slovensko jedro Murskega polja in Slovenskih 
goric, kjer so bili kmetje glavni nosilci slovenske narodne zavesti. Posojilniški 
krog je predstavljal že raven institucije s poudarkom na materialno-ekonomskem 
temelju, a je vključeval tudi narodnostne in politične razsežnosti ter ta čas še brez 
ideoloških predznakov tvoril rahlo opozicijo ljutomerskemu liberalno usmerje-
nemu čitalniškemu krogu.
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DAS OStStEIRISChE (PRlEK) vOlKSKultuREllE SYNDROM  
AlS MItAKtEuR IN DEN NAtIONAlPOlItISChEN BEwEGuNGEN
Zusammenfassung

Die Theresianischen und die Josephinischen Reformen sind schon im 18. Jahrhundert in der 
überwiegend agrarischen Wirtschaft, vor allem am Mursko polje und in Slovenske gorice, auf 
fruchtbaren Boden gefallen. Der Grund dafür ist die fruchtbare Erde und die Verbundenheit 
dieser Orte mit dem entwickelten Mitteleuropa. Die kulturellen Erscheinungen, typisch für 
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die Dorfgemeinschaften in der ganzen südlichen Steiermark waren die Mittelachse, rund die 
sich die Elemente der Massenkultur in der kommenden kapitalistischen ökonomisch-gesell-
schaftlichen Formierung gedreht haben. Das Bewusstsein der Verankerung in das Land, der 
Verfügbarkeit mit der Bauernwirtschaft, des Gefühls des ländlichen Heimes, der Unterkunft, 
Sicherheit, der Blutverwandtschaft mit den Vorfahren, des Weiterlebens am Bauernhof und 
der existenziellen Souveränität waren Elemente, die das Prlek bäuerliche aristokratische Be-
wusstsein geprägt haben.
Neben der Bauerfamilie war die Dorfgemeinschaft die grundlegende Sozialzelle. Die starke 
Naturabhängigkeit hat der Bevölkerung einen stärkeren Sozial- und einen spezifischen Soli-
daritätsgefühl verliehen. Die jahrhundertalte Landwirtschaft hat die kollektive Dorfgestaltung 
sowie die kollektiven Formen der Bauerntätigkeiten beeinflusst und hat neben dem konvergen-
ten, autarken Bewusstsein auch das konvergent verzweigtes, kollektives Denken diktiert.
Die geistige Kultur war dem Prlek außerordentlich manifest, seien es die Dorfbräuche oder 
-sitten, Teilnahme an den religiösen Ritualen oder jegliche Formen der Wallfahrten gewesen. 
Das ursprünglich slowenische Milieu konnte nach der Grundentlastung und einem verfas-
sungsgemäßem Leben auf die pangermanische Drücke reagieren und in dem zweiten Drittel 
des 19. Jahrhunderts seine eigenen Bilder auch innerhalb der Illyrischen kulturellen Modifi-
kationen suchen.
Politisch manifeste Formen, die man in der Spanne von Primizen, Wörter und der ersten slo-
wenischen Tabor Volksversammlung findet, sind keine Zufallsereignisse, sonder eine logische 
kulturelle Entwicklung der bäuerlichen Seele. Die Massenverteidigung der slowenischen Kul-
turereignissen, des bäuerlichen Heimes, der slowenischen Sprache sowie der anderen kulturel-
len Güter, die schon ein Produkt der kapitalistischen Entwicklung sind, ist nur ein Ausdruck der 
organischen kulturellen Spirale des ostslowenischen Territoriums, das in diesen Ortschaften 
in allen Zeiten als ein Archetypus gilt.
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Duhovnika Jožef Rogač in Božidar 
Raič v slovenskem narodnopolitičnem 
gibanju v šestdesetih letih 19. stoletja

V i n c e n c  R a j š p *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 912.43(497.12)"18"

Vincenc Rajšp: Duhovnika Jožef Rogač in Božidar Raič v slovenskem narodnopolitič-
nem gibanju v šestdesetih letih 19. stoletja. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 
79=44(2008), 1–2, str. 37–44
Prispevek predstavlja dejavnost dveh duhovnikov na nacionalno-političnem polju v šestde-
setih letih 19. stoletja. Jožef Rogač je izdal leta1860 brošuro z naslovom Narodnost i sloven-
stvo, s katero je skušal dokazati, da slovensko narodno gibanje ni v nasprotjo s Cerkvijo in 
državo. Od duhovnikov je zahteval rabo slovenskega knjižnega jezika v dušnem pastirstvu. 
Drugi, Božidar Raič, se je boril za slovenske narodne pravice kot profesor slovenščine na 
gimnaziji v Mariboru ter kot deželnozborki in državnozborski poslanec, bil pa je tudi eden 
najbolj odmevnih taborskih govornikov, kjer je zahteval enakopravnost slovenskega jezika 
v javnem državnem poslovanju ter zedinjenje Slovencev v posebno upravno enoto.

1.01 Original Scietific Article 
UDC 912.43(497.12)"18"

Vincenc Rajšp:The Priests Jožef Rogač and Božidar Raič in the Slovene National-politic 
Movement in the 60s of the 19th Century. Review for History and Ethnography, Maribor 
79=44(2008), 1–2, pp. 37–44
The article presents the activities of two priests in the national-political field in the 60s 
of the 19th century. Jožef Rogač published a brochure with the title Narodnost i sloven-
stvo in 1860, with which he tried to prove that the Slovene national movement is not in 
contradiction with the Church and the state. He demanded from the priests the use of the 
Slovene standard language in pastoral life. The other priest, Božidar Raič, fought for the 
rights of the Slovene nation as a professor of the Slovene language on a grammar school 
in Maribor and as a member of the provincial assembly. At the same time he was also one 
of the greatest spokesmen on the Tabor Meetings because he demanded the equality of the 

 * Dr. Vincenc Rajšp, docent na Slovenskem znanstvenem inštitutu na Dunaju, vincenc.
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Slovene language in public state operations and the unification of the Slovene people in a 
special administrative unit.

Leto 1848 je z marčno revolucijo na Dunaju, ki je odmevala po vsej državi, 
preusmerilo dotedanji tok zgodovine avstrijskega cesarstva. Nacionalno vpraša-
nje, tj. razvoj posameznih narodov v državi na kulturnem in političnem področ-
ju, je zaznamovalo naslednjo dobo do razpada monarhije leta 1918. Leta 1848 so 
se nacionalnim perspektivam posameznih narodov odprla le vrata, vse ostalo je 
bilo treba postoriti, tega pa ni bilo malo.

Slovenci tega pomembnega trenutka niso spregledali niti zamudili. Izhajati je 
začelo več slovenskih časnikov, ki pa so v naslednjih letih zamrli. Doba Bacho-
vega absolutizma je v slovenskem zgodovinopisju ocenjena negativno, vendar 
ne gre spregledati pomembnih temeljnih dogodkov, ki so bili odločilni za na-
daljnji slovenski razvoj predvsem na Spodnjem Štajerskem. To so bile Bachove 
meje sodnih okrožij, ki so upoštevale jezikovno mejo, na katero se je naslonila 
tudi cerkvena meja med Lavantinsko in Seckavsko škofijo po prenosu sedeža v 
Maribor, kar je bil drugi pomemben dosežek. Prav tako ne smemo spregledati 
uveljavljanja slovenščine na gimnaziji v Mariboru.

Duhovniki so bili med slovenskim prebivalstvom najštevilnejši sloj izobra-
žencev in so imeli največ možnosti za postavljanje javnega življenja na slovensko 
narodno podlago, predvsem glede rabe slovenščine v šolah, nenazadnje pa tudi 
pri uradovanju. Tudi tega trenutka niso zamudili. Številni aktivni duhovniki 
sicer niso bili vidni, so pa bili dovolj delavni in odmevni. V tem času sta bila na 
Štajerskem to nedvomno Božidar Raič in Davorin Trstenjak. Raič je bil v letih 
1853–1859 profesor slovenščine na gimnaziji in se je javno zavzemal tako za rabo 
slovenščine v vseh šolah kot za jezikovna berila.1 Trstenjak je v petdesetih letih 
prav tako poučeval na isti gimnaziji.

Pomembno prelomnico glede jezika v šolah je obetal cesarjev patent 8. av-
gusta 1859, s katerim je bil razveljavljen zakon iz leta 1854, po katerem je bil 
učni jezik v višjih razredih nenemških dežel nemški. Vendar se patent ni takoj 
uresničil, saj je naletel na odpor nemških učiteljev, zato sta bila slovenska profe-
sorja Raič in Trstenjak odpuščena.

Prav ta odlok pa je priklical na površje duhovnika Jožefa Rogača, ki je decem-
bra 1859 končal in naslednje leto izdal brošuro Narodnost i Slovenstvo.2

Rojen je bil leta 25. januarja 1834 v Zagradcu na Dolenjskem, umrl je 16. 
aprila 1874 v Novigradu v Istri. Študijska pot je bila zelo obetavna, saj ga je 
ljubljanski škof Alojzij Wolf poslal v Avguštinej na Dunaj, kjer je končal študij 
z doktoratom leta 1860. Po vrnitvi je bil kaplan v raznih krajih.

Knjižica je zanimiva, ker je nastala kot programski odgovor na cesarjev ukaz 
o učnem jeziku iz leta 1859, ki je po Rogačevem mnenju pospeševal tudi narodni 

 1 Jože Ftičar, Delež Božidarja Raiča v mladoslovenskem gibanju. V: Viktor Vrbnjak, Svet med 
Muro in Dravo, 1968, 346.

 2 Jožef Rogač, Narodnost i Slovenstvo, Ljubljana, 1860.
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razvoj. V njej od duhovščine zahteva, da narodno gibanje zdravo usmerja, da sa-
ma uraduje slovensko ter slovensko tudi občuje in poučuje. Napisal jo je tudi zato, 
ker je uvidel, da je izvedba patenta negotova in da ne dosega želenega učinka 
zaradi odpora nasprotnikov pravic posameznih narodov, ki sicer ne nasprotujejo 
samemu patentu, »ker se čezenj ne smé, ampak čez uboge narode, ki nove na-
redbe potrebujejo kakor splavljena riba bistre vode; in vse žile se napenjajo, da 
bi se pač mogoče storitve in koristni nasledki cesarskega razglasa kolikor toliko 
ukratili, in sčasoma morde čisto zaterli«.3

Kakšen učinek je imela knjiga, ne vemo, niti ne vemo, kako je bila sprejeta. 
Vsekakor gre za delo duhovnika, ki je študiral v Avguštineju, s čimer so mu bile 
odprte možnosti za dosego višjih položajev v cerkveni upravi, pri tem pa je bilo 
ukvarjanje s slovenščino lahko le ovira. Tako omenja, da ga je »neki visoki go-
spod celo nagovarjal, naj opusti slovenščino, ker ima možnost priti med dunajsko 
duhovniško elito«.4

Knjigo je končal leta 1859, še v času študija, saj je promoviral leta 1860. Vid-
nejše cerkvene kariere ni napravil.

Brošura je danes težko berljiva. Težko razumljiv je že sam jezik. Prav tako 
avtor s tekstom še tava iz dobe absolutizma, ko poudarjanje narodnosti pri obla-
steh ni bilo dobrodošlo. Rogač ni izhajal iz prakse, temveč je želel dokazati, da 
ni narodnost v nikakršnem nasprotju s krščanskimi in cerkvenimi načeli, da je 
novodobni pojav, ki mu je potrebno posvetiti vso pozornost, ker je neustavljiv. 
Narodno idejo ali »ideal narodnosti« vidi kot eno naprednih in v svojem času 
splošnih idej, ki se odraža tudi pri Slovencih.5

»Res se mora človeku inák storiti, kadar pomisli, da se je treba v razvpitem 
veku humanije in civilizacije skoraj s kervavimi žulji potegovati za tako jasne, 
tolikanj potrebne pravice.« Sprašuje se, kako naj Slovenci ravnajo, da bo narodna 
ideja prinesla resnični blagor tedanjim in bodočim rodovom.

Sicer se v tistem času še ni dogajalo veliko odmevnega na narodnem področ-
ju. Kozlerjev Zemljevid slovenske dežele in pokrajin, ki je bil leta 1853 prepo-
vedan in zasežen, je ponovno izšel šele leta 1861. V brošuri tudi ne zasledimo, 
da bi poznal druge zemljevide z mejami slovenskega jezikovnega območja ali 
mejno problematiko med slovenskim in nemškim jezikovnim področjem pred 
letom 1847, kot je bila karta Carla Bernhardisa Sprachkarte von Deutschland iz 
leta 1844 in jo je obravnavala Allgemeine Zeitung.6

Rogač svoje zahteve po enakopravnosti slovenskega naroda dokazuje z ar-
gumenti, da niso protidržavne in da niso v nasprotju s cerkvijo. Prav tako se 
zavzema za sožitje med narodi in predvsem velikim odreka pravico, da bi zatirali 
ali preprečevali razvoj majhnim.

 3 Rogač, 4.
 4 Rogač, 42.
 5 Rogač, 12.
 6 Vincenc Rajšp, Die erste karte des slowenischen Siedlungsgebietes und ihre Vorlagen. V: 

Biblos. Beiträge zu Buch, Bibliothek und Schrift. Österreichische Nationalbibliothek, 2007, 
107–124.
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Prepričan je, da ljudstva v starih časih, ko so bila le rodovno (krvno) povezana, 
niso bila zmožna sožitja: »Terdoglavo prepričanje, da so sami boljši od drugih, je 
stare narode navdajalo s samopašnim egoizmom«.7 Nadaljuje, da je bilo tega krivo 
poganstvo, ki ni poznalo krščanske ljubezni, in so bili stiki med različnimi narodi 
(ljudstvi) vedno sovražni in bojeviti: »Kdor ni izmed našega ljustva, je moj sovraž-
nik, to je bilo pravilo starega poganskega sveta in njegovega ravnanja«.8 S krščan-
stvom naj bi se ta nasprotja zmanjšala, »vojska med kristjani sploh se vsim zdi 
nesreča in nezbožnost«. »Krščanska stavba je bila tu, različni narodi v njej so bili 
v soglasju.« Zgodovinska dejstva sicer takšne razlage ne bi potrdila, bi pa služila 
razlagi, da krščanstvo »njihovih naravnih razlik ni zatrlo ali uničilo«. V srednjem 
veku je videl za majhne jezike manjšo nevarnost, ker je v javni rabi prevladovala 
latinščina, medtem ko je bila v dobi narodnih jezikov nevarnost večja, ker veliki 
»hvalisate svoje jezike, in jih drugim naklepate, ki jim niso materna beseda«.9 
Sledi narodni egoizem, ki ne dopušča možnosti za razvoj drugih narodov.

V zvezi s Slovenci pa meni, da bo morda že sedanjost ali pa vsaj bodočnost 
pokazala, da je zavzemanje za slovensko narodnost pravilno.10 Ugovarja tistim, 
ki trdijo, da bi državne reforme z večjim upoštevanjem narodov škodile državi 
in drugim narodom. Zaveznike vidi na primer tudi med nekaterimi Nemci, ki 
zastopajo stališče, da imajo vsi narodi pravico do razvoja in da jih nima nihče 
pravice pri tem ovirati. Tako da tudi nekateri Nemci, »veledušni in za pravo 
velikost svoje domovine resnično vneti, naravnost obžalujejo in obsojajo čez-
merno samovoljno poseganje nemštva med druge narode in ne taje, da to rav-
nanje nikomur ne more prida donesti«. V podporo temu citira tudi Historische 
Blätter: »Wer kann den Nationalitäten ihre Berechtigung absprechen? Sie sollen, 
sie müssen sich geltend machen, und die Missachtung ihrer billigen Ansprüche 
hat noch niemals zum guten geführt.« Ugovarja tudi trditvam, da bi se morali 
drugi narodni jeziki (kot na primer slovenščina) umakniti nemškemu, ker Nemci 
premorejo več literature.11

V svojem tekstu se večkrat sklicuje tudi na Hrvate in citira Zagrebški list.
Dokazuje, da narodnost ni »prekucijska«, sklicuje pa se še na Palackega in 

Helferta.
Rogač je v svoji knjigi pozival predvsem duhovščino k narodnemu delu in 

uporabi slovenskega knjižnega jezika. Tega bi morali uporabljati že v »bogoslov-
skih vednostih« in filozofiji,12 podporo pa išče tudi v članku revije Katolik13 in 
povzema: »… človeški duh se naj živeje, naj brihtneje giblje, ako se more v svojem 
naravnem maternem jeziku gibati; mi pa, ali nas ne obide srčna želja, da bi svoj 

 7 Rogač, 17.
 8 Rogač, 18.
 9 Rogač, 24.
 10 Rogač, 27.
 11 Rogač, 36.
 12 Rogač, 47. 
 13 Katholik, Zeitschrift für katholische Wissenschaft und Kirchliches leben, Jahrg. 1859, S. 

839.
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narodni jezik do tiste izobraženosti povzdignili, za katero je tolikanj pripraven, do 
izobrazbe, ki jo more doseči le po prizadevnem sistematičnem mišljenju.«

Ker se je po njegovem »narodnostna ideja zasegla globoko v slovensko 
ljudstvo in dan na dan več korenin zastavlja; zatiranje njeno je prazen trud, 
oviranje njeno škodljiva brezpamet, njena rast je gotova«. »Slovenska narodna 
zavest se med nami vedno bolj in bolj budi, in tega ne more nihče očitati ne 
šteti za napačno; to pravico nam je podelil stvarnik sam, da se smemo razvijati 
v lastnem pravnem življenju, razvijati po lastni naturi.«14 Tega se po njegovem 
mora zavedati tudi duhovščina.

Duhovščina je dolžna pospeševati slovenščino: »Ako je do zdaj duhoven svoj 
poklic spolnoval, čeprav se nikdar nič ni zmenil za slovenščino in se tudi nikomur 
njeno zanemarjanje očitalo ni, nas je po mojih mislih spremenjeni čas zavihtil v 
drug kolobar.« Ugotavlja, da so mnogi duhovniki, ki so sicer visoko izobraženi, 
slabo izobraženi v slovenščini, in jim sporoča: »Ne bodimo zadovoljni s svojo 
učenostjo, dokler je s primerno domačo besedo ne moremo dopovedat drugemu.«15 
Citira še članek Naš jezik v zagrebškem katoliškem časniku, kjer avtor zahteva, 
da duhovniki na prižnicah uporabljajo knjižni jezik in ne narečnega.

Na koncu tudi sam izraža trdno slovensko zavest: »Me mati je rodila Sloven-
ca … , Nemca v sebi – njega se ne zavem ne pred Bogom ne pred ljudmi.«16

V ustavni dobi šestdesetih let 19. stoletja se je slovenska duhovščina aktivno 
vključila v narodno in politično življenje. Duhovniki so aktivno sodelovali tu-
di na taborih. Med organizatorji prvega slovenskega tabora v Ljutomeru je bil 
tamkajšnji župnik Anton Klemenčič.

Politično delovanje duhovnikov je bilo od dežele do dežele različno. Naj-
bolj odmevno je bilo na Kranjskem, kjer je naletelo na odpor tako pri nemških 
nasprotnikih v deželi, pri slovenskih liberalcih kakor tudi pri vladi na Dunaju. 
Ker ni uspel uresničiti vladne zahteve, da duhovščino odvrne od političnega 
(narodnopolitičnega) delovanja, je leta 1871 odstopil ljubljanski škof Jernej Vid-
mar. Drugačne so bile razmere na Goriškem in spet drugačne na Štajerskem.

Slovenska (Spodnja) Štajerska je bila po letu 1859 združena v Lavantinski 
škofiji s sedežem v Mariboru. Duhovniki so bili narodno in tudi literarno dejavni 
že pred letom 1859, ko je ozemlje spadalo še pod Seckavsko (graško) škofijo. Po 
letu 1859 se je to še stopnjevalo. Medtem ko v času škofa Martina Slomška, ki je 
prenesel škofijski sedež v Maribor, narodnostna nasprotja še niso bila tako izrazi-
ta, nedvomno pa so se zaostrila ob vprašanju vloge slovenščine v višjih razredih 
gimnazije v skladu s cesarjevim odlokom iz leta 1859, se je to pod Slomškovim 
naslednikom Maksimilijanom Stepišnikom spremenilo. Čeprav škof Maksimi-
lijan Stepišnik, rojen v Slovenski Bistrici, načelno ni nasprotoval slovenstvu, pa 
tudi na stran slovenskega gibanja v škofiji, ki je ves čas nastajanja ali trajanja 
prenosa od 1784 do 1859 veljala za slovensko škofijo (Windisches Bistum), ni 
stopil. Narodnozavedna duhovščina je bila drugačna. Med drugim izvemo to 

 14 Rogač, 50.
 15 Rogač, 55.
 16 Rogač, 55.
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iz poročila o duhovniškem shodu v Celju 11. avgusta 1869,17 na katerem se je 
zbralo 31 duhovnikov, pretežno iz celjske okolice. Na sestanku, katerega cilj je 
bila ustanovitev duhovniškega društva, so se izrazili problematični odnosi med 
cerkvijo in narodnostjo, saj je bila pri zadnji uveljavljena tudi že liberalna usmer-
jenost. Že na začetku sestanka je prevladalo mnenje, da »namen posvetovanja 
ni delati v narodu razpor, nego narodnost podpirati, vendar ne pozabiti cerkve«, 
glede odnosa cerkvene oblasti (škofa) do somišljenikov zbranih duhovnikov in 
nameravanega društva pa so dobili odgovor, da »nima knez in vladika (škof) 
ničesar nasproti, ako ne bode društvo samo narodno, temveč tudi cerkveno«. 
Zoper predlog, da bi za pokrovitelja društva izbrali škofa, pa je obveljal ugovor, 
da bi to ne bilo smiselno, ker škofija prepoveduje zapisovanje imen s slovenskim 
pravopisom in v pisarni ne rešuje slovenskih vlog, temveč jih vrača, zaradi česar 
bi se »narodni svobodomiselni Slovenci v taborskem smislu na vse kriplje upirali 
in borili zoper tako početje«, zato naj se »ta čast pokloni kakemu vrednemu du-
hovniku, ki je tudi neskaljeni narodnjak, in ta naj poroča dotični cerkveni oblasti 
o društvenem delovanji«. Na sestanku so se odločili, da ustanovijo duhovniško 
društvo. Za glasilo so izbrali ljubljansko Danico, v političnem smislu pa so se 
odločili, da podpirajo Slovenski narod.

Na shodu v Celju so se duhovniki zbrali 6 dni po ormoškem taboru. Tabor v 
Ormožu 8. avgusta 1869 je bil veličasten, saj je pritegnil okrog 9000 obiskoval-
cev. Poročevalec v Slovenskem narodu je še posebej poudaril prihod Hrvatov, 
»bil je vzvišen pogled videti, kako ste se čez motne valove veselo prijateljsko 
pozdravljale hrvaška in slovenska zastava in marsikodo je pri tej priliki že v 
duhu gledal milejšo prihodnost, ko bomo Hrvatje in Slovenci kot združeni bratje 
slovanski pod isto zastavo težili po istem cilji, proti istim dušmanom«.

Na taboru je ob odličnih govornikih, kot je bil Valentin Zarnik, obiskovalce 
še posebej prevzel in navdušil župnik Božidar Raič. Raič je govoril že na prvem 
taboru v Ljutomeru o uvedbi slovenskega jezika v šole in zedinjenju Slovencev v 
eno deželo, na taboru v Žalcu pa o vprašanju slovenščine v šolah.18 Na taboru v 
Ormožu se je posvetil vprašanju: »Kako bi se morala slovenska mladina vzgajati 
in podučevati, da bi bila v prihodnosti v večo korist sebi, slovenskemu narodu in 
državi? Govor je razvijal s toliko zgovornostjo, temeljitostjo in iskrenostjo, kakor 
še nismo slišali na nobenem tabou, in je ljudstvo tako navdušil, da mu je mlado in 
staro s povzdignjenimi rokami šestkrat priseglo, da hoče ostati pošteno, da hoče 
braniti svoje narodne pravice itd. Kdor je slišal navdušene klice: »Prisegamo,« 
vrnil se je z novim pogumom v boj vsakdanjega narodovega življenja.«19

Raič se je v svojem navdušujočem nagovoru obrnil predvsem na vzgojitelje in 
mladino: »… treba je torej, da si jo vzgojimo, kakor zahteva napredek sedanjega 
časa in našega naroda bridke okolnosti, črne skušnje; naj se na nji lešči neskalje-
na nravnost, narodni ponos, neutrudljiva delavnost, nepremekljiv značaj, neugas-

 17 Slovenski narod, 14. 8. 1869.
 18 Jože Vošnjak, Slovenski tabori. Maribor, 1869.
 19 Slovenski narod, 2. avgust 1869.
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ljiv pohlep za poštenost, pravičnost, umno svobodo svojega naroda, nasproti naj 
črti tlačenje, mračnjaštvo, sužnost, robstvo, krivico.«

Za vzor jim je postavljal grško vzgojo in izobrazbo, za svoj čas pa zahte-
val slovenske šole, šole, ki služijo potrebam prebivalstva in ne morda le ene-
mu odstotku najboljših. Zahteval je izobraževanje za »umno gospodarstvo«, 
izobraževanje in znanje za prakso. Mladino je učil varčnosti, »nikoli več izdati, 
nego li terja potrebščina, a račun tako vravnati, da so v normalnih okoliščinah 
stroški manjši od dohodkov«. Zahteval je gospodarske šole, privatne, da si jih 
ljudstvo ustanovi samo, če jih država noče. Zahteval je izobraževanje ženske 
mladine. Opozarjal je na probleme med mestom in podeželjem, predvsem pri 
dekletih, ki so se želela v mestih izučiti, pa uspeh ni bil vedno pravi. Za obstoj 
in razvoj Slovencev je bilo po njegovem potrebno, da Slovenci dobro poznajo 
večje in močnejše sosede: Italijane, Nemce, Madžare, rešitev je videl v Zedinjeni 
Sloveniji. Pozival in nagovarjal jih je k sodelovanju z drugimi Slovani.

Zavzemal se je za slovenske gimnazije in kritiziral stanje, ko milijon in pol 
Slovencev ni imelo niti ene popolne slovenske gimnazije in realke. Obenem je 
videl mladino v pozitivni luči, češ da je mladina »izborno narodna«. Kritiziral je 
učitelje, ki niso znali slovensko, ker jim je šlo le »za tolste službe, ne za napredek 
in za razbistrenje slovenske mladine«. Na koncu govora je zaprisegel slovensko 
mladino narodnim idealom, v resoluciji pa so zahtevali slovenske šole.

Ob 140. obletnici prvega slovenskega tabora v Ljutomeru in v sedemnajstem 
letu obstoja samostojne slovenske države je nedvomno prav, da si ogledamo 
usodo idealov taborskega gibanja. Ideja Zedinjene Slovenije iz tistega časa sicer 
ni uresničena, samostojna slovenska država pa nedvomno presega takratna pred-
videvanja in pričakovanja. Prav samostojna država pa postavlja tudi pred nas nov 
vzorec razmišljanja in vedenja: odgovornosti za nerešene probleme ni mogoče 
prelagati na druge, na »tujce«, na sovražnike, ampak jih moramo reševati sami. 
Tabori so dali Slovencem občutek, da so v takratnem političnem okolju zmožni 
živeti kot samostojen narod, kljub vsem oviram je bilo dovolj Slovencev, da se 
je gibanje razvijalo v pozitivni smeri. Takratna volja do reševanja problemov in 
delavnost bi morali biti značilnost tudi našega časa.

Die Priester Jožef rogač unD BožiDar raic in Der 
SlOwENISChEN NAtIONAlPOlItISChEN BEwEGuNG IN DEN 60ER 
JAhREN DES 19. JAhRhuNDERtS
Zusammenfassung

Der Beitrag befasst sich mit zwei Priestern und ihrer nationalpolitischen Tätigkeit in den sech-
ziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Der eine ist der weniger bekannte Jožef Rogač. Im Jahre 
1860 veröffentlichte er die Broschüre Narodnost i slovenstvo in der er theoretisch begründete, 
dass die slowenische Nationalbewegung keinen Gegensatz zu Staat, Kirche und Christentum 
darstellt. Als Priester forderte er den slowenischen Klerus auf sich ernsthaft der nationalen Ar-
beit auf sprachlichem Gebiet zu widmen, sowohl bei den alltäglichen liturgischen Handlungen 
als auch in den Religionswissenschaften und der Philosophie. Er forderte die Verwendung der 
slowenischen Schriftsprache und verwies auf ähnliche Forderungen in Kroatien.
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Der zweite Priester ist Božidar Raič der öffentlich für die nationalen Rechte der Slowenen 
eingetreten ist. Dies tat er vor allem als Professor für slowenische Sprache am Gymnasium in 
Maribor. Mit eindringlichen Reden forderte er auf den slowenischen Tabor Volksversamm-
lungen die Gleichberechtigung der slowenischen Sprache in Schulen und Ämtern und trat für 
die Vereinigung aller Slowenen in einem eigenen Staat ein.
Der Spaziergang durch die Zeit und die Analyse der Aktivitäten von einzelnen Personen bestä-
tigen zweifellos die Aussage über die Kontinuitätsbestehung. Man muss aber auch die Elemente 
der Zeit und des breiteren internationalen Raumes berücksichtigen. Da zwischen ist aber kein 
Vakuum, keine tote Periode, sondern eine Periode, die der Vorhersage eines Publizisten und 
eifrigen Befürworter des vereinten Sloweniens ähnlich ist: langzeitige Genesung nach einer 
schlimmen Frost. Die Wurzeln sind geblieben, nur die Pflanze begrünt sich nur langsam.
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1848 in 1868: problem kontinuitete  
in diskontinuitete

S t a n e  G r a n d a *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(497.12)"1848/1868":323.1

Stane Granda: 1848 in 1868: problem kontinuitete in diskontinuitete. Časopis za zgodo-
vino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 1–2, str. 45–53
Med dogajanjem v revolucionarnem letu 1848/49 in taborskim gibanjem obstaja, ob upo-
števanju posledic revolucije in časovnih ter političnih razlik, kontinuiteta, ki jo je mogoče 
spregledati le ob zanikanju pomena, obsega in značaja slovenskega narodnega gibanja v 
pomladi narodov.

1.01 Original Scietific Article 
UDC 94(497.12)"1848/1868":323.1

Stane Granda: 1848 and 1868: Problems of Continuity and Discontinuity. Review for 
History and Ethnography, Maribor 79=44(2008), 1–2, pp. 45–53
Between the events in the revolutionary year 1848/49 and the Tabor Meetings there is, 
considering the results of the revolution and the periodical and political differences, a 
continuity, which can only be overseen by the denial of the importance, dimension and the 
characteristics of the Slovene national movements in the spring of nations.

O pomladi narodov in taborskem gibanju

Pomlad narodov in taborsko gibanje (upoštevati je treba, da je prva traja-
la leto dni, drugo pa je obsegalo tri letno obdobje) imata številne notranje oz. 
vsebinsko sorodne vsebine, hkrati pa tudi številne razlike, ki jih je potrebno 
poznati in razumeti. V obeh primerih je šlo za politično gibanje. Pomlad naro-
dov je želela neposredno vplivati na ustavo, taborsko gibanje pa je opozarjalo 

 * Dr. Stane Granda, izredni profesor in znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka 
Kosa, ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, stane.granda@zrc-sazu.si
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predvsem na slovenske stiske in potrebe, le posledično pa tudi na spremembo 
ustave. V ospredju je bilo narodno prebujanje, in sicer je leto 1848 hotelo zajeti 
celotno slovensko ozemlje, tabori pa so bili zavestno usmerjeni bolj na slovenska 
obmejna področja.

Revolucionarno leto 1848/49 je nastalo po tridesetletnem zunanjem miru – 
Avstrija je iz vojn s Francozi izšla kot zmagovalka in tudi delovanje Svete alianse 
ji je dajalo sorazmerno veliko mednarodno težo. Kancler Metternich je bil pač 
mojster mednarodnega diplomatskega parketa. Vojna z Italijo v prvem obdobju 
revolucije je našim polkom prav tako prinesla občutek pravičnega in zmagovi-
tega boja.

Taborsko gibanje pa se je pojavilo v času, ki je napovedoval neozdravljivo 
bolezen monarhije. V zgodovinskem spominu velike večine državljanov so bili 
porazi v Italiji in poraz s Prusijo, šlo je za obdobje, ko je postalo jasno, da Avstro-
Ogrska izgublja položaj vodilne evropske velesile.

Za obe obdobji lahko rečemo, da sta predstavljali širši mednarodno prelomni 
čas, ko je tudi velike notranjepolitične spremembe lažje doseči, saj so bile evrop-
ske vlade notranjepolitično šibke; seveda pa ne gre spregledati, da je marčna 
revolucija nastopila po padcu absolutizma, da so praktično vsi državljani pri-
čakovali in zahtevali družbenopolitične spremembe. Dvor in vlada sta se sproti 
prilagajala nastalim razmeram, saj jih nista več mogli nadzirati, usmerjati in 
voditi. Po uvedbi dualizma pa so se razmere spremenile in vladar ter dvor sta 
ponovno začutila svojo moč. Slovenci v monarhiji niso bili edini, ki so spoznali, 
da je dualizem za nekaj časa zaprl možnosti za kakršne koli spremembe v Av-
stro-Ogrski.

Pri tem so imele pomembno vlogo tudi nove družbene razmere. Revolucija 
leta 1848/49 je zrušila fevdalni družbeni sistem. Spoznanje o tem, da je nje-
gov čas dokončno minil, je bilo splošno in v iskanju novih notranjepolitičnih in 
upravnih oblik so Slovenci videli priložnost za združeno Slovenijo. Med tabor-
skim gibanjem takega splošnega notranjepolitičnega soglasja ni bilo niti v enem 
temeljnem vprašanju monarhije, ki je bila povsem razdvojena zaradi starega ner-
gaškega plemstva, konzervativno-liberalnih nasprotovanj in nacionalnih razlik. 
Kapitalizem je bil na pohodu. Naši ljudje so ga fizično občutili predvsem zaradi 
posledic, ki so jih prinašale železniške povezave, propadanje domače obrti, kriza 
avtarktičnosti na podeželju, nastanek Kranjske industrijske družbe, Trboveljske 
premogokopne družbe, velike ponudbe delnic različnih delniških družb in zava-
rovalnic. Časi živahnih komercialnih obrti (ne služnostnih) so postajali predmet 
zgodovinskih razgovorov. Pred vrati je bila industrijska revolucija, naraščale so 
potrebe po gotovini, čeprav so se možnosti za njeno pridobivanje močno poslab-
šale. Krizo obrti in zlasti kmetijstva so zelo dobro ilustrirali gorenjski prepiri za-
radi služnostnih pravic v gozdovih. Ljudje niso mogli razumeti, da so s padcem 
fevdalizma dokončno izginile tudi nekatere stare srednjeveške pravice. Kapital 
so pač usmerjala drugačna načela, mnogi pa deljenega ali omejenega lastništva 
enostavno niso mogli sprejeti oz. razumeti.
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Tabori so bili narodnopolitične prireditve. V ospredju njihovih zahtev je bila 
združena Slovenija, ki je bila kot politični narodni program Slovencev prvič jav-
no postavljena leta 1848 in je dobila v peticijskem gibanju močno, predvsem pa 
številno družbeno podporo. Zaton revolucije, predvsem pa neuresničitev temelj-
nega cilja, je deloval tako zelo negativno, da mnogi niso mogli razumeti, zakaj 
za uresničitev združene Slovenije ni bil izpolnjen temeljni predpogoj. Notranje-
politična preureditev monarhije in pričakovana odprava dežel se nista zgodili, 
kljub temu pa dosežki niso bili skromni, zlasti na emancipacijskem in šolskem 
področju. Slovenci smo dobili inteligenco, ki je vsaj v gimnaziji imela slovenski 
jezik kot učni predmet, prevajanje uradnih listov, tako državnega zakonika kot 
deželnih zakonov, pa je spodbudilo hiter razvoj slovenskega jezika, zlasti v ter-
minološkem pogledu.

Narodna zavest Slovencev leta 1848 ni bila prebujena, čeprav je bila močno 
okrepljena – iz prevladujočega področja kulture je postala vsebina političnega 
delovanja. Čeprav je tudi v naslednjih desetletjih doživljala vzpone in padce, poti 
nazaj ni bilo več. Njena rast ni bila več premočrtna – na razvoj je zelo vplivalo 
predvsem šolstvo. V tem pogledu je bil konkordat med Rimom in Dunajem 
pozitiven, saj je cerkveni nadzor nad šolami omogočal tudi povečano skrb za 
slovenski jezik.

V neoabsolutizmu se je zgodilo nekaj, česar ne znamo podrobneje razložiti; 
o tem nas prepričuje spomenica, ki je bila spomladi leta 1861 izročena ministr-
skemu predsedniku Schmerlingu: »Tam zahtevajo, da se ljudska šola osnuje na 
narodni podlagi, srednje in visoke šole v slovenskih deželah pa preustrojijo po 
načelu enakopravnosti slovenskega, nemškega in italijanskega jezika, gosposke 
naj dopisujejo s prebivalstvom v tistem jeziku, v katerem želijo ljudje odgovora, 
obnovi naj se slovenski uradni list in zakoni naj se izdajajo tudi v slovenskem 
prevodu. Za prilagoditev miselnosti programov drugih narodov je značilna konč-
na pripomba spomenice, da bi se ne mogla enakopravnost v šoli in uradu laže 
in ceneje izvršiti, če bi se slovenske dežele spojile kot upravno telo v eni sami 
kronovini, katero željo je izrazil Bleiwes tudi v kranjskem deželnem zboru spo-
mladi 1861.«1

Spomenico ali peticijo je podpisalo 19.386 oseb.2 Žal ne poznamo njene ti-
skane oblike, predvsem pa ne organizacije, ki je za njo stala, prav tako tudi ne 
podpisnikov. Pri tem se zastavljajo številna vprašanja, predvsem pa bi bila dra-
gocena primerjava s peticijami iz leta 1848. O organizacijah, kot sta bili leta 1848 
dunajska in graška Slovenija, v tem času ne vemo ničesar. Besedilo, o katerem 
piše Josip Mal, kaže, da pri njegovem sestavljanju niso bili prisotni ljudje, ki 
so bili očetje dunajske peticije. V njem pogrešamo predvsem pravniško redko-
besednost in natančnost. Schmerlingova spomenica je tako predvsem birokrat-
sko delo, čeprav vsebuje vse, kar je desetletja opredeljevalo slovenski narodni 
program. Nekoliko je zamenjan le vrstni red zahtev oziroma želja, čeprav je na 

 1 Josip Mal, Zgodovina slovenskega naroda. Celje 1993, 998.
 2 Prav tam.
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koncu nekoliko zvito povedano, da bi pameten in varčen človek (finance so bile 
nenehni avstrijski problem), vso zadevo rešil tako, da »bi se slovenske dežele 
spojile kot upravno telo v eni sami kronovini« – to pa je bila v bistvu zahteva po 
združeni Sloveniji, čeprav ni bila izrečena neposredno.

V naslednjih letih je bila ideja slovenske upravne enote ves čas prisotna. Zelo 
je motila tudi nasprotnike, ki so zato »izumili« izraz Tomanija in idejo tudi po-
gosto zasramovali. Ustanovitev Slovenske matice je bila zato gotovo posledica 
prizadevanj, da se uprejo nasprotnikom slovenstva – dovoljenje, da se Slovenska 
matica ustanovi, kaže, da se je oblast slovenskih meddeželnih povezav zavedala. 
V vseslovenskem smislu so bile urejevane Novice, Vilharjev Naprej in Einspie-
lerjev Slovenec. Le s priznanjem širšega dela, ki ni odvisno samo od vodilnih 
politikov in poslancev, je mogoče pojasniti volilni uspeh leta 1867. Slovenska 
zavest je segla veliko širše in globlje, zato v ta čas ne gre prenašati izkušenj iz 
socializma, ko je moralo vse slediti ljubljenim voditeljem, ki so odločali, kaj 
in kako naj ljudje mislijo. Do nastanka modernih političnih strank je bilo bolj 
običajno služiti ljudstvu oziroma narodu, kot pa tak narod voditi in mu vladati. 
Zanimivo je namreč spoznanje, da kar nekaj desetletij na Slovenskem ne najde-
mo posameznika ali skupine ljudi, ki bi si z idejo Združene Slovenije poskušali 
pridobiti moč in oblast.

Osebnosti v pomladi narodov in taborskem gibanju

»Jaz sam sem že leta 1848. potrkal na srce rajnkega nadvojvode Janeza in mu 
razlagal potrebo zedinjene Slovenije,« je Janez Bleiweis govoril na vižmarskem 
taboru.3

Osebna kontinuiteta med enim in drugim politični dogajanjem ni tako eno-
stavna. Med njima je preteklo dvajset let, kar v človeškem življenju ni malo, 
zgodilo pa se je tudi veliko političnih sprememb. Številne pristaše revolucije 
1848/49 je izid revolucije močno prizadel in si od tega niso nikoli opomogli. Nad 
številnimi, ki so bili v državnih službah, se je znesla tudi država. Primer Antona 
pl. Laufensteina, novomeškega okrožnega glavarja, zastopnika Novega mesta v 
deželnem zboru in poslanca v dunajskem parlamentu, ki je bil po revoluciji brez 
službe, kasneje reaktiviran in 1854 predčasno upokojen z znižano pokojnino, je 
eden najbolj znanih. Znameniti pravnik in eden najbolj udarnih članov graške 
Slovenije, Jožef Krajnc, se je popolnoma umaknil iz slovenskega javnega življe-
nja. Anton Globočnik se je povsem posvetil službi in čeprav slovenstva nikoli 
ni zatajil, se kasneje glede tega vprašanja ni več izpostavljal. Enako velja tudi 
za Mateja Cigaleta, urednika prvega slovenskega političnega časopisa Slovenija. 
Znameniti slavist Fran Miklošič se je v obdobju po revoluciji najprej posvetil 

 3 Ivan Prijatelj, Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina 1848 –1895. Tretja knjiga. 
Ljubljana 1958, 115.
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prevajanju avstrijskega uradnega lista in sestavljanju gimnazijskih beril ter se 
tako osredinil predvsem na uresničevanje jezikovnih pridobitev revolucije.

Dragotin Dežman predstavlja najbolj negativno skrajnost tistega časa, ni pa 
bil edini, ki se je podal na tako pot.4 Številne njegove sodobnike je prevladujoči 
konzervativizem v slovenskih vrstah motil, mnogi pa so bili zaradi Hrvatov in 
Rusov razočarani nad Slovani. Seveda pa so bili med Slovenci tudi ljudje, ki svo-
jega liberalizma, prevladujočega v revolucionarnem letu 1848/49, niso čutili kot 
oviro za pripadnost k slovenskemu narodnemu gibanju. Najbolj značilna primera 
takega razmišljanja sta bila Karel Lavrič in Štefan Kočevar.

Še najbolj dobro so se takrat držali duhovniki, ki so se pridružili revolucio-
narnemu gibanju. Eden izmed redkih, ki se ni znašel, je bil Anton Füster – zlo-
mil se je kot duhovnik in demokrat, verjetno pa nikoli ni bil pravi in resnični 
Slovenec. Za duhovnike, ki so se izkazali v narodnem gibanju, je v svoji in v 
slovenskem delu nekdanje graške škofije poskrbel Slomšek. Številni med njimi, 
npr. tudi Oroslav Caf, so dobili dobre službe oziroma župnije.

Posebno zanimivi so tisti ljudje, ki so bili v letu 1848/49 zelo pomembni, 
vendar pa so vedno delovali iz ozadja. Med njimi je bil najbolj znan pravnik 
Matija Dolenc, eden izmed ključnih osebnosti dunajske Slovenije. Pri nekaterih 
so prišle na dan njihove človeške slabosti. Lovro Toman, ki je v času pomladi 
tako razvnemal narodna srca, se v taborskem gibanju sploh ni uspel uveljaviti: 
»Dr. Toman je odpovedal svoje sodelovanje deloma zaradi diferenc z javnim 
mnenjem, deloma zaradi bolezni, kateri je leto dni kasneje res podlegel.«5

Za pravo sliko osebnosti tistega časa bi bilo potrebno primerjati sezname pod-
pisnikov peticij in sezname udeležencev, žal pa le-teh ni oz. se niso ohranili.

Posebno vprašanje je, kako ovrednotiti oz. razumeti vlogi Matije Doljaka in 
Ferdinanda Dominkuša. Matija Doljak je bil brat Josipa, ki je leta 1848 vodil 
goriško Slavjansko bralno društvo in bil poslanec v dunajskem parlamentu; Fer-
dinand Dominkuš (leta 1848 član dunajske akademske legije; Josip Vošnjak je bil 
leta 1848 član graške Slovenije) je bil verjetno sin Andreja, poslanca v dunajskem 
parlamentu. Za Matijo Dolenca vemo, da je prispeval denar za vižmarski tabor. 
Verjetno ni bil edini med politiki iz leta 1848, ki je čutil to dolžnost. Nekaj takega 
z veliko gotovostjo lahko domnevamo tudi za Jožefa Muršca.

Neposredne osebne povezave med letom 1848 in tabori nedvomno predstav-
ljajo taborski govorniki Janez Bleiweis, Andrej Einspieler, Karel Lavrič, Matija 
Majar, Janez Premerstein, Božidar Raič, Matija Doljak, Grabrijan Jurij, Karel 
Lavrič in verjetno še kdo, kar pa po razpoložljivih podatkih o taborskih govor-
nikih6 ni mogoče ugotoviti.

 4 Janez Cvirn, Kdor te sreča, naj te sune, če ti more v zobe plune. Dragotin Dežman in sloven-
stvo. Zgodovina za vse 14, 2007/2, 38–56.

 5 Ivan Prijatelj, Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina 1848–1895. Tretja knjiga. 
Ljubljana, 1958, 114.

 6  Vinko Rajšp, Glavni podatki o posameznih taborih. Taborsko gibanje na slovenskem. Lju-
bljana-Ljutomer 1981, 55.
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vsebinske in organizacijske primerjave

Najmanj sporna je vsebinska primerjava med pomladjo narodov in taborskim 
gibanjem. Vsi slovenski tabori so se zavzemali za pravice slovenskega jezika v 
šolah in uradih ter na tak ali drugačen način za združeno Slovenijo. Proti nem-
ški zvezi (tako kot leta 1848) ni bilo treba grmeti, toda vsekakor so bile pravice 
slovenskega jezika vroča tema. Zavedati se moramo, da je nemško uradovanje 
odvzemalo slovenskim govorcem opravilno sposobnost v javnem življenju. Zah-
teva po slovenskem uradovanju pa je pomenila tudi večjo možnost zaposlovanja 
domačinov v domačih krajih, »katerih je veliko število tudi zunaj slovenskih 
krajev«.7 Kljub temu pa je treba priznati, da tako močnega skupnega naboja, kot 
je bil protifevdalni, v obdobju 1868–1871 le ni bilo. Na vprašanje, zakaj je bila 
udeležba na taborih kljub temu tako visoka, pa vendar ni težko odgovoriti – šlo 
je namreč za uspešno kombinacijo osrednjih in lokalnih tem in za pripravljeno-
sti ljudi, da sodelujejo v javnem življenju. Tabori so bili nekaj novega in take 
stvari ponavadi pritegnejo. Visoka udeležba na taborih je zato odraz časa in 
pripravljenosti taborjanov, da poskušajo doseči več ugodnosti za slovenski jezik 
in slovenstvo. Pri iskanju vzrokov za tako visoko udeležbo na taborih ne smemo 
zanemariti uspešne povezave lokalnih vsebin z vseslovenskimi. Ljutomer je imel 
kot lokalno temo predvsem regulacijo Mure in Drave, povsem štajerska pa je bila 
zahteva glede uporabe deželnega premoženja sorazmerno z deležem Slovencev. 
Žalski tabor ni imel lokalne teme, saj zahteva po različnih kmetijskih šolah ni 
niti deželna. Škoda, da zahteva po slovenskem gospodarskem društvu ni bila bolj 
razdelana, saj nedvomno kaže nek širši gospodarski koncept. Mogoče je v tem 
kanček savinjske podjetnosti. Tabor v Šempasu je izstopal z zahtevo po visoki 
pravni šoli v Ljubljani, lokalna pa je bila zahteva po večjem številu glavnih šol 
in kmetijskem pouku na Goriškem. V Brdih so zahtevali sodno- in politično-
upravne spremembe, ki naj bi omogočile lastno sodišče in priključitev treh občin 
goriškemu okraju. Prvi so zahtevali tudi železnico po soški dolini, kar kaže na 
široka obzorja organizatorjev biljanskega tabora. To je povsem nekaj drugega kot 
tisto, kar se je zgodilo v Sevnici. Na tamkajšnjem taboru udeleženci niso sprejeli 
predloga organizatorjev glede gradnje mostu čez Savo. Mobilizacijski krajevni 
element je v tem primeru deloval negativno, in sicer ne v smislu udeležbe, ampak 
preglasovanja. Sicer pa je opazna zahteva po gospodarskih šolah za sevniški, 
brežiški, kozjanski in sosednje okraje. To kaže, da je bil tabor izrazito štajerski 
in ni imel konkretnejših povezovalnih vsebin s Kranjsko oziroma Dolenjsko. 
Na Kalcu so zahtevali ponovno uvedbo nagrad za škodljive zveri, pogozdovanje 
goličav vse do Jadrana in deželno zavarovalnico, kar so potem ponovili še neka-
teri tabori, zlasti vižmarski. V ozadju so bila vedno prizadevanja za ustanovitev 
zavarovalnic, ki bi slovenski politiki omogočale nekaj sredstev za osnovno delo-
vanje. Usoda velikopoteznega projekta, ki je v duhu časa dobil ime Slovenija, je 
bila tragična tako za delničarstvo med Slovenci kot za narodna podjetja. Vižmar-

 7 Del 4. zahteve na taboru v Šempasu (18. 10. 1868); prav tam, 29.
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ski tabor je ob klasičnem programu zahteval še univerzo v Ljubljani in denarne 
zavode za pomoč kmetijstvu in obrti. Na taboru v Ormožu so v smislu temeljnih 
zahtev slovenskih taborov opozorili na problem vzgoje mladine, zahtevali so hra-
nilnico v Ormožu ter most čez Dravo. Tolminci so ponovili zahtevo po obsoški 
železnici in večjo zmernost pri davkih, ki so takrat zelo nihali. V Tolminu naj bi 
ustanovili tudi meščansko šolo. Podobne zahteve glede šol, tudi v Trstu, so pono-
vili v Sežani. V Cerknici so namenili več pozornosti delovanju občin – razširili 
naj bi njihovo samoupravo. Kot se zdi, so iskali predvsem dodatne finančne vire 
za njihovo delovanje. Imeli so tudi konkretne zahteve glede ceste in mitnice ter 
čiščenja kraških požiralnikov. Dotaknili so se tudi služnostnega vprašanja, zara-
di katerega so bili v sporih z zemljiškimi gospodi že nekaj desetletij. Na Kapeli 
je bil 12. tabor. Tu so zahtevali znižanje davkov (ali vsaj prenehanje zviševanja 
davkov), regulacijo Mure, ostrejše preganjane kriminala ter železnico. V Bistrici 
pri Pliberku so zahtevali davčno razbremenitev in konkretno pomoč kmetu, v 
Kubedu prav tako znižanje davka ter glavno šolo v koprskem okraju. Vipavci so 
bili tradicionalni – zahtevali so pomoč pri vključevanju v mednarodno kmetijsko 
trgovino, železniško povezavo Vipavske doline s Trstom in Gorico ter državno 
podporo za očiščenje struge Vipave. V Žopračah so hoteli olajšati položaj kmeta 
in dvigniti ljubezen do domovine (?), v Buhljah pa so odprli vprašanje kmečkih 
zavarovalnic in posojilnic.

Povezav s Hrvati so se dotaknili v Sevnici, kjer so zahtevali, da bi izobra-
ževali uradnike za slovenske potrebe na zagrebški univerzi, v Ormožu, kjer so 
zahtevali most čez Dravo, in seveda v Kastvu, kjer pa je bil uradno »prvi hrvatski 
tabor«, čeprav govorimo običajno o slovensko-hrvaškem.

V revolucionarnem letu 1848/49 ni bilo na programu lokalne problematike, 
so se pa zbiralci podpisov in agitatorjev na volitvah zelo naslonili na lokalne 
ugledneže, ki so tako dajali večjo krajevno verodostojnost političnim naporom 
takratnih Slovencev. Hrvaško vprašanje je bilo manj prisotno in zdi se, da ni 
bilo nikoli dovolj zanimivo za širše ljudske množice, ampak je šlo bolj za sanje 
nekaterih posameznikov.

Omenili smo že tudi materialno povezavo – gre za drobno zanimivost, da je 
bil največji slovenski tabor v Vižmarjih 9. maja 1869 na travniku Janeza Severja; 
njegov oče je bil poslanec v parlamentu v Kromerižu in je veljal je za značilnega 
kmečkega poslanca. Prav pri tej družini lahko spremljamo zanimiv prehod iz 
vrst radikalnega kmeta v tabor slovenskega nacionalista.

Množičnost

Med taborskim gibanjem in dogajanjem v revolucionarnem letu 1848/49 ob-
staja nedvomna kontinuiteta v vsebinskem in osebnem pogledu. Obe gibanji sta 
množični, zato ne moremo sprejeti teze o tem, da je šlo le za ozkek krog narodnih 
navdušencev. Že sam krog »vodilnih« leta 1848 je približno tako velik kot v 
času taborov. Tudi v številu podpisnikov peticij, če bi se vse ohranile, in številu 
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udeležencev na taborih, ne bi bilo velikih razlik. Vprašanje je le, ali smemo šteti 
taborsko gibanje za drugo najbolj množično slovensko gibanje v 19. stoletju. 
Število podpisnikov za Schmerlingovo peticijo je bilo namreč dokaj veliko in 
njegovega pomena ne smemo zmanjševati zgolj zato, ker so peticijo organizirali 
Bleiweis ali prvaki ali staroslovenci. Slovenske gorice so se izkazale leta 1848/49, 
glede množičnosti pa so bile vodilne tudi v taborskem gibanju.

Politično gibanje med Slovenci so 1848/49 vodili ljudje izrazito liberalnih 
političnih nazorov, kasneje pa so se jim pridružili tudi bolj zmerni ali celo kon-
zervativi politiki. V tem pogledu obstaja med velikima političnima vrenjema 
pomembna razlika.

Taborsko gibanje ni po svojem obsegu in vsebini prav nič manjše in manj 
pomembno, če priznamo pomen in veličino tudi predhodnim gibanjem na Slo-
venskem.

Sprehod skozi čas in analiza delovanja posameznikov nedvomno potrjujeta 
trditev o kontinuiteti med pomladjo narodov in taborskim gibanjem (seveda je 
potrebno upoštevati tudi čas in širši mednarodni prostor). Vmes ni brezračno, 
mrtvo obdobje, ampak je podobno tistemu, ki ga je napovedal eden izmed pu-
blicistov in navdušenih pristašev združene Slovenije: dolgotrajno okrevanje po 
hudi pozebi. Korenine so ostale, le rastlina se je počasi obraščala.

1848 uND 1868: DAS PROBlEM DER KONtINuItät  
uND DISKONtINuItät
Zusammenfassung

Zwischen den Jahren 1848 und 1868 als dem Anfangsjahr der Tabor Versammlungen liegt eine 
historisch gesehen relativ kurze Periode, in einem menschlichen Leben sind das zwei Drittel 
der Generationsperiode. Die Verhältnisse im Österreichischen Reich und im slowenischen 
Raum haben sich in mehreren Sichten gründlich verändert. Auch die internationalen Verhält-
nisse sind ganz anders geworden. Trotz allem ist aber die slowenische Nationalbewegung in 
vielen Sichten den Orientierungen aus dem Jahr 1848 treu geblieben.
„Ich habe schon im Jahre 1848 ans Herz des verstorbenen Erzherzog Johann geklopft und ihm 
die Notwenigkeit des vereinten Sloweniens erklärt.“ „Sie haben recht“ – sagte der Erzherzog, 
„aber was sagen die Steirer und die Kärntner dazu?“ Heute antworten wir dem Erzherzog 
Johann alle vereint und rufen alle ohne Ausnahme: Geben Sie uns Slowenien!“ Die Worte von 
Dr. Janez Bleiweis auf der Tabor Volksversammlung in Vižmarje sind aufschlussreich genug, 
obwohl sie der heutigen Zeit angepasst sind.
Das vereinte Slowenien ist nicht die einzige inhaltliche Verbindung zwischen der Nationalbe-
wegung im Jahre 1848/49 und den Tabor Versammlungen. Es besteht auch eine breitere ideelle, 
demokratische, persönliche und im materiellen Sinne auch eine physische Verbindung.
Besonders interessant ist die physische Kontinuität. Nach der Revolution im Jahre 1848/49 
ist es in der slowenischen Nationalbewegung zu gewissen Abgängen gekommen. Alle haben 
diesbezüglich nur Dragotin (Karl) Dežman vor Augen. Die inhaltliche Abweichung wie die 
Namensänderung sind eine relativ seltene Erscheinung. Viel öfters kommen Fälle der Ent-
täuschungen, seien es nationaler oder politischer Natur, vor. Die nationalpolitische Passivität 
im Sinne der Handlung von Fran Miklošič ist vielleicht die zahlreichste. Man muss jedoch 
betonen, dass die Bewegung im 1848/49 meistens in den Händen von jungen Menschen lag. 
Viele von denen sind in zwei Jahrzehnten ruhiger geworden oder sind sogar gestorben. Es 
sind viele neue, jüngere gekommen, die eine neue Durchsetzungskraft mitgebracht haben und 
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waren einer selbstlosen öffentlichen Arbeit fähig. Gerade in dieser Sicht findet man die größte 
moralische Kontinuität.
Ein besonderes Kapitel war auch die Volksmassenkontinuität. Viele Familien, deren Mitglieder 
haben, vor allem in der Steiermark, die Petitionen für vereintes Slowenien unterschrieben, 
haben sicherlich auch an den Tabor Volksversammlungen teilgenommen.
Der Spaziergang durch die Zeit und die Analyse der Aktivitäten von einzelnen Personen bestä-
tigen zweifellos die Aussage über die Kontinuitätsbestehung. Man muss aber auch die Elemente 
der Zeit und des breiteren internationalen Raumes berücksichtigen. Da zwischen ist aber kein 
Vakuum, keine tote Periode, sondern eine Periode, die der Vorhersage eines Publizisten und 
eifrigen Befürworter des vereinten Sloweniens ähnlich ist: langzeitige Genesung nach einer 
schlimmen Frost. Die Wurzeln sind geblieben, nur die Pflanze begrünt sich nur langsam.
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Ideja Zedinjene Slovenije do vstopa  
Slovenije v šengenski prostor in 
položaj Slovencev v sosednjih državah
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Matjaž Klemenčič: Ideja Zedinjene Slovenije do vstopa Slovenije v šengenski prostor 
in položaj Slovencev v sosednjih državah. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 
79=44(2008), 1–2, str. 54–70
Prispevek obravnava idejo Zedinjene Slovenije, ki se je prvič pojavila leta 1848. Kljub 
nekaterim poskusom ob koncu prve in druge svetovne vojne je ostala neuresničena vse do 
21. stoletja. Želje, da bi vsi Slovenci živeli v eni državi, so se uresničile šele z vključitvijo 
Slovenije v EZ, ko se je – z izjemo manjših delov na Hrvaškem – večina slovenskega etnič-
nega ozemlja znašla v združeni Evropi. V drugem delu prispevka je obravnavan položaj 
slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah. Za vse velja, da bo potrebno še precej 
politične volje, da bo pripadnikom slovenske manjšine v Italiji, Avstriji, na Madžarskem 
in na Hrvaškem zagotovljen enakopraven položaj s večinskim narodom.
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Matjaž Klemenčič: The Idea of a United Slovenia until Entry into the Schengen Area and 
the Position of Slovenes in Neighbouring Countries. Review for History and Ethnogra-
phy, Maribor 79=44(2008), 1–2, pp. 54–70
The paper deals with the idea of a United Slovenia which was first set forth in 1848. In 
spite of some attempts made at the end of World War I and World War II, the idea remained 
unfulfilled until the 21st century. The wish that all Slovenes live in a single state, only 
came true when Slovenia joined the European Union and when all Slovenian ethnic ter-
ritory – with the exception of some smaller parts in Croatia – became part of the “United 
Europe”. In the second part of the paper, the author focuses on the position of Slovenian 
minorities in neighbouring countries and asserts that further political will is necessary 
to ensure the equal treatment of the Slovenian minority in these states, i.e. Italy, Austria, 
Hungary, and Croatia.
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uvod

Od sredine 14. stoletja naprej je večina slovenskega etničnega ozemlja bila v 
okviru habsburške monarhije, manjši del na skrajnem zahodu (Beneška Slove-
nija in Rezija) pa je pripadal beneški republiki po letu 1866 pa Italiji. Slovensko 
etnično ozemlje v okviru habsburške monarhije je bilo razdeljeno med štiri av-
strijske dežele (Kranjsko, Štajersko, Koroško in Goriško z Gradiško, Trstom in 
Istro, oziroma Jadransko-Ilirsko primorje) ter dve ogrski županiji (Zala in Vas), 
majhen del pa je pripadal Hrvaški.

Razdeljenost Slovencev med različne zgodovinske pokrajine in močna prevla-
da nemščine pa tudi madžarščine in italijanščine v upravi ter med meščanstvom 
sta med Slovenci vplivali na oblikovanje pokrajinskih (regionalnih) zavesti. Tako 
se Korošci, Štajerci, Kranjci, Goričani, Istrani slovenskega porekla in Prekmurci 
niso čutili povezane v en slovenski narod, ki je drugačen od drugih slovanskih 
narodov.

Program Zedinjena Slovenija: temelj vseh nacionalnih gibanj 
Slovencev

Regionalna zavest, ki je med Slovenci živa še danes, in delitev na dežele 
sta pomenili precejšnjo oviro v poskusih povezovanja slovenskega prostora. 
Pomembno prelomnico v slovenski zgodovini pomeni kratkotrajna zasedba 
(1809–1813) dela slovenskega etničnega ozemlja v času Napoleonovih vojn v 
Evropi, ko so bile Istra, Goriška, zahodna Koroška in Kranjska povezane (sku-
paj s Hrvaško ter Vojno krajino južno od Save, Dalmacijo in nekdanjo Beneško 
republiko) v novo upravno enoto, imenovano Ilirske province. Do največjih spre-
memb je prišlo na področju šolstva, kjer so francoske oblasti leta 1810 uvedle 
v osnovnih in srednjih šolah pouk v jeziku dežele.1 Z uveljavitvijo slovenščine 
se je začelo obdobje t. i. narodnega preporoda, ki se je preko šolstva, tiska in 
literature sčasoma začelo širiti tudi med ljudske množice. Kljub temu pa je pri 
prebivalstvu na slovenskem etničnem ozemlju vse do marčne revolucije leta 1848 
ostala v prevladi regionalna identiteta.2

Jasno je zahteve po združitvi vseh ozemelj naseljenih s slovenskim prebival-
stvom v eno politično enoto, vendar v okviru habsburške monarhije, izpostavil 
program Zedinjena Slovenija iz leta 1848. Njegovo bistvo so najbolj natančno 
izrazili Slovenci iz Gradca, ki so med drugim zahtevali »… ukinitev zgodovin-
skega razkosanja na dežele in združitev našega slovenskega ozemlja po jezi-

 1 Janez Šumrada, Poskus zemljiške odveze v času Ilirskih provinc. V: Rajšp Vincenc et al. (ur.), 
Grafenauerjev zbornik, Ljubljana 1996, 499–514. 

 2 Ferdo Gestrin in Vasilij Melik, Slovenska zgodovina od konca osemnajstega stoletja do 1918. 
Ljubljana 1966, 82 (dalje Gestrin in Melik).
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kovni meji v eno deželo in s tem koncentracijo nas vseh v en narod«.3 Program 
Zedinjena Slovenija je postal v naslednjih desetletjih temelj vseh nacionalnih 
gibanj Slovencev.4 Zahteve po združeni Sloveniji so bile znova izražene v času 
taborskega gibanja v letih 1868–1871. Taborsko gibanje je pokazalo, da je sloven-
sko narodno gibanje postalo res množično in da je moderna nacionalna zavest 
že zajela tudi širše ljudske množice. Kljub temu pa ideja Zedinjene Slovenije ni 
bila konkretizirana na političnem področju. Slovenski politiki so se v naslednjih 
desetletjih usmerili v glavnem le k reševanju manj pomembnih političnih vpra-
šanj za izboljšanje položaja Slovencev. Čeprav Slovenci niso imeli možnosti za 
združitev vsega slovenskega etničnega ozemlja v eno upravno enoto ali celo v 
lastno nacionalno državo, pa se je v neprestanih bojih z nemškim nacionalizmom 
slovenska narodna identiteta utrdila. Kljub temu pa je slovenska politika še ve-
dno le redko presegla deželne meje in se vse do prve svetovne vojne v glavnem 
ukvarjala le z bojem za oblast v posameznih deželah.5

slovensko etnično ozemlje ostane razdeljeno tudi po prvi  
svetovni vojni

Med prvo svetovno vojno se je položaj Slovencev v Avstro-Ogrski zelo po-
slabšal. Ravnanje avstrijskih oblasti, ki so med vojno vse bolj podlegale nem-
škemu nacionalizmu, zlasti pa nepopustljivost do slovenskih narodnih zahtev, so 
slovenske politične voditelje konec vojne pripeljale do odločitve, da zapustijo sta-
ro monarhijo in življenje nadaljujejo v novoustanovljeni jugoslovanski državi.6

Prva svetovna vojna je povsem spremenila politične razmere v Evropi. Propad 
avstroogrske monarhije in upanje po drugačni ureditvi odnosov med narodi in 
državami so pri Slovencih budili upanje, da jim bo morda le uspelo združiti vse 
slovensko etnično ozemlje v eni upravni/politični enoti.

Združitev v Kraljevino SHS so Slovenci sprva sprejeli z navdušenjem, ki sta 
ga pogojevala naivno zaupanje v lepšo bodočnost v novi jugoslovanski državi in 
strah pred Nemci ter Italijani zaradi nerešenih mejnih vprašanj. Zlasti Italija je 
bila odločena, da doseže vse, kar sta ji Francija in Anglija obljubili z londonskim 
paktom leta 1915 ob vstopu v vojno (slovensko Primorje, Istra, Dalmacija). Tako je 
že kmalu po podpisu premirja začela zasedati slovensko ozemlje na zahodu. 11. no-
vembra 1945 je celo prekoračila črto, določeno z londonskim paktom, vendar se je 
morala umakniti na razmejitveno črto.7 Po dveh letih pogajanj sta vladi Kraljevine 

 3 Vasilij Melik, Slovenski državnopravni programi 1848–1918. V: Bogo Grafenauer et al., Slo-
venci in država (=Razprave ; 17). Ljubljana 1995, 67–72.

 4 Stane Granda, Prva odločitev Slovencev za Slovenijo: dokumenti z uvodno študijo in osnov-
nimi pojasnili. Ljubljana 1999.

 5 Gestrin in Melik, 312–327.
 6 Matjaž Klemenčič in Mitja Žagar, The Former Yugoslavia’s Diverse Peoples: A reference 

Sourcebook. Santa Barbara, Denver in Oxford 2004, 85–90 (dalje Klemenčič in Žagar).
 7 Janko Prunk, Kratka zgodovina Slovenije. Ljubljana 1998, 85 (dalje Prunk).
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Italije in Kraljevine SHS novembra 1920 v Rapallu podpisali mirovni sporazum, 
na podlagi katerega je več kot četrtina slovenskega etničnega ozemlja (Primorska 
in del Notranjske) z okrog 300.000 prebivalci prišla pod italijansko oblast.8

Po slovenskih željah se ni iztekla niti razmejitev z Avstrijo, čeprav je ta v 
mednarodnih političnih krogih veljala za poraženo državo. Jugoslovansko-av-
strijsko mejo na Štajerskem je določil vojaški poseg Rudolfa Maistra, ki je no-
vembra 1918 s svojimi prostovoljci zasedel Maribor in dolino Drave.9 Maister se 
je konec novembra z nemškim odposlancem deželne vlade iz Gradca pogodil o 
razmejitvi, ki je v glavnem ustrezala narodnostni meji, in bila kasneje z manj-
šimi popravki sprejeta kot državna meja.10 Z določitvijo nove državne meje so 
Slovenci, ki so ostali v avstrijskem delu Štajerske, in Nemci v delu Štajerske, ki 
je pripadla jugoslovanski Sloveniji, postali »tujek« v obeh državah. Kot je zapi-
sal Andrej Moritsch, »so doživeli usodo, ki je v času integralnega nacionalizma 
dodeljena v principu vsem narodnim manjšinam. Rezultat se je kazal od štetja 
do štetja … ena država je obtoževala drugo [Jugoslavija Avstrijo in obratno], da 
posiljuje narodno manjšino in seveda sta obe imeli prav …«.11

Bolj zapleten pa je bil položaj na južnem Koroškem, ki so ga Slovenci iz 
etničnih in zgodovinskih razlogov zahtevali zase. Ko je nemška deželna vlada 
31. oktobra 1918 razglasila nedeljivost Koroške in njeno vključitev v Republiko 
Avstrijo, je prišlo do vojaških spopadov. Slovenske vojaške sile, ki so bile prešib-
ke, da bi lahko zaustavile številčnejši in bolje oboroženi nemški Heimwehr, so 
se morale januarja 1919 umakniti iz večjega dela Koroške. Slovenskemu politič-
nemu vodstvu je šele maja 1919 uspelo pri beograjski vladi doseči posredovanje 
jugoslovanske vojske, ki je zasedla vso južno Koroško. To kaže na precejšnjo 
nezainteresiranost tedanjih jugoslovanskih oblasti za Koroško. Pariška mirovna 
konferenca je takrat že odločila, da to koroško vprašanje reši s plebiscitom. Gla-
sovanje 10. oktobra 1920 se je izteklo v korist Avstrije.12

V nasprotju z izgubo Primorske in Koroške pa je bilo k Sloveniji priključeno 
Prekmurje, ki je pred tem pripadalo ogrskemu delu Avstro-Ogrske. S trianon-
sko mirovno pogodbo (1920) vzpostavljena nova državna meja je slovensko 
etnično ozemlje razdelila med Madžarsko in novoustanovljeno jugoslovansko 
državo.13

 8 Jože Pirjevec, Jugoslavija, 1918–1992: nastanek, razvoj in razpad Karadjordjevićeve in Ti-
tove Jugoslavije. Koper 1995, 28.

 9 Lojze Ude, Boj za severno slovensko mejo 1918–1919. Maribor 1977, 71–80, 143–157 in 
161–163; Lojze Penič, Konec avstrijske oblasti v Mariboru 1918–1919. Časopis za zgodovino 
in narodopisje, letnik 50, leto 1979, št. 1–2, 387.

 10 Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja 
Republike Slovenije, 1848–1992. Ljubljana 2005, 220–221.

 11 Andrej Moritsch, Zur Problematik der Erforschung von Nationalitätenfrage. V: Narodne manj-
šine 3: Slovenci v avstrijski zvezni deželi Štajerski. Ljubljana 1994, 54.

 12 Janko Pleterski, Koroški plebiscit: poskus enciklopedične razlage gesla o koroškem plebiscitu 
= Kärntner Volksabstimmung 1920: Versuch einer enzyklopädischen Auslegung der Stich-
wortes ‘Kärntner Volksabstimmung’ (=Zbirka Zgodovinskega časopisa, 27), Ljubljana 2003; 
Klemenčič in Žagar, 126–127.

 13 Klemenčič in Žagar, 127.
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Mirovne pogodbe po prvi svetovni vojni so tako slovensko etnično ozemlje 
razdelile na štiri med seboj sovražne države: Kraljevino SHS, Italijo, Avstrijo in 
Madžarsko. Omenjene države niso upoštevale obljub o zaščiti in razvoju manj-
šin, ki so jih dale ob podpisu mirovnih pogodb. Čeprav je problematika narodnih 
manjšin v Evropi takrat že dobivala pomen, ki naj bi ga reševali na mednarodni 
ravni (o tem priča obstoj Kongresa evropskih narodnosti pri Društvu narodov 
(dejansko ni bilo mogoče zagotavljati njihove mednarodne zaščite. Države so 
se na tem področju obnašale različno, v glavnem zelo samovoljno, vse pa so 
pri oblikovanju nacionalnih držav obstoj narodnih manjšin razumele kot moteč 
dejavnik, ki ga je potrebno čim prej na kakršenkoli način odpraviti.

Položaj Slovencev v Italiji se je zelo poslabšal, ko so oblast prevzeli fašisti. 
Fašizem ni priznaval manjšin in je razglašal manjvrednost slovanske rase, ki naj 
bi jo dva tisoč let stara italijanska kultura postopoma razsvetlila in kultivirala. 
Posledice tega »kultiviranja« so se kazale predvsem v prepovedi delovanja vseh 
slovenskih političnih, kulturnih in gospodarskih organizacij, v prepoved uporabe 
slovenščine v javnosti, v popolni italijanizaciji šolstva in poitalijanjenju krajev-
nih ter osebnih imen in priimkov.14

Podobnim pritiskom so bili izpostavljeni tudi Slovenci v Avstriji, ki si je ves 
čas prizadevala asimilirati slovensko manjšino. Po Anschlußu leta 1938 nacisti 
Slovencev niso več priznavali kot manjšine in začeli z »dokončnim reševanjem 
slovenskega vprašanja«. To se je ob preganjanju najvidnejših predstavnikov Slo-
vencev, prepovedi delovanja organizacije in društev ter odpravi utrakvistične 
šole nadaljevalo s prisilnimi deportacijami koroških Slovencev v nemška kon-
centracijska taborišča.15

Ker so sosednje države pripadnike slovenske manjšine skušale asimilirati, 
je bila vsa dejavnost Slovencev v teh državah usmerjena v obrambo narodnega 
preži vet ja.16 Pri tem so imeli le malo podpore jugoslovanske države. Ta je sama 
imela več kot dovolj problemov z manjšinami, njena zunanja politika pa je bila 
obremenjena z napetimi odnosi z večino sosednjih držav. Pomoč Slovencem v 
zamejstvu je tako ostala omejena zgolj na podporo slovenske javnosti ter na po-
moč nekaterih organizacij in društev civilne družbe. Pa še delovanje teh so jugo-
slovanske oblasti (npr. notranji minister Anton Korošec) pogosto omejevale.17

 14 Jože Pirjevec in Milica Kacin-Wohinz, Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000. Ljubljana 
2000.

 15 Več o tem glej v Avguštin Malle in Valentin Sima (ur.), Der Anschluß’ und die Minderheiten 
in Österreich = ‘Anšlus’ in manjšine v Avstriji, Klagenfurt/Celovec 1989; Sima Valentin, Die 
Vertreibung von Kärntner Slowenen 1942. V: Avguštin Malle in Valentin Sima (ur.), Narodu 
in državi sovražni: pregon koroških Slovencev 1942 = Volks- und staatsfeindlich. Die Ver-
treibung von Kärntner Slowenen 1942. Celovec/Klagenfurt 1992, 133–209; Stefan Karner, 
Die Aussiedlung von Kärntner Slowenen 1942. V: Karner Stefan in Moritsch Andreas (ur.), 
Kärnten und die nationale Frage. 1. del: Aussiedlung – Verschleppung – nationaler Kampf, 
Klagenfurt/Celovec. Ljubljana/Laibach in Wien/Dunaj 2005, 21–51.

 16 Prunk, 108–114.
 17 Podatek mi je posredoval Danijel Grafenauer, ki v osnutku svoje doktorske disertacije piše o 

dejavnostih Kluba koroških Slovencev v Ljubljani in se potem dotakne tudi odnosa Korošca 
do koroškega vprašanja po Anschlußu.
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Ideja Zedinjene Slovenije ostane neuresničena tudi po drugi  
svetovni vojni

Uresničitev programa Zedinjene Slovenije je bil eden glavnih ciljev, ki si 
ga je med drugo svetovno vojno zastavilo vodstvo slovenskega osvobodilnega 
gibanja. Tako je ob koncu vojne slovenska partizanska vojska, ki je bila sestavni 
del Narodne osvobodilne vojske Jugoslavije, osvobodila in zasedla skoraj celotno 
slovensko etnično ozemlje (južni del avstrijske Koroške, Slovensko primorje, 
Trst, Beneško Slovenijo). Vendar pa se je morala zaradi pritiska zahodnih zavez-
nikov že maja 1945 umakniti iz Koroške, junija pa še iz Trsta.

Vprašanje jugoslovansko-italijanske meje pa naj bi reševal svet ministrov štirih 
velesil (ZDA, Sovjetske zveze, Velike Britanije in Francije). Ker vse do maja 1946 
sporazum ni bil dosežen, je francoski zunanji minister Georges Biadult kot kom-
promis predlagal ustanovitev Svobodnega tržaškega ozemlja, ki nikoli ni zaživelo 
v praksi. Ko je leta 1953 grozila celo nevarnost vojaškega spopada, sta Jugoslavija 
in Italija ponovno sedli za pogajalsko mizo.18 Rezultat pogajanj je bil Londonski 
memorandum, ki je oktobra 1954 določil še danes veljavno državno mejo.19

Čeprav so jugoslovanske oblasti so računale tudi na popravke meje z Av-
strijo na južnem Koroškem, pa je bila priključitev slovenskega Primorja edini 
večji popravek državnih meja na slovenskem etničnem ozemlju, do katerega je 
prišlo po drugi svetovni vojni. Tako je to ostalo še naprej razdeljeno med štiri 
države: Jugoslavijo, Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Položaj slovenskih manjšin v 
sosednjih državah se je po drugi svetovni vojni izboljšal. Zaščita manjšin je bila 
zapisana v številnih mednarodnih in meddržavnih pogodbah pa tudi v notranji 
zakonodaji sosednjih držav. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se ni nikjer 
dosledno izvrševala. Zato so bili pripadniki slovenskih manjšin še naprej izpo-
stavljeni asimilaciji.

Do sredine 70. let 20. stoletja so nove jugoslovanske oblasti aktivneje pod-
pirale manjšine v sosednjih državah. Tako so ostro protestirale ob kakršnikoli 
poskusih poslabšanja položaja manjšin. Ko je 35 držav 1. avgusta 1975 v Hel-
sinkih podpisalo sklepne dokumente Konferenca o varnosti in sodelovanju v 
Evropi, v katerih so se zavzeli za nedotakljivost meja, miroljubno reševanje 
sporov, sodelovanje na vseh področjih itd., je tudi jugoslovanski politični vrh 
začel poudarili trajen interes za vsestranski razvoj dobrososedskega sodelova-
nja.20 Tako se tudi manjšinsko vprašanje v odnosih s sosednjimi državami ni 

 18 Bogdan C. Novak, Trieste 1941–54: The Ethnic, Political, and Ideological Struggle. Chicago 
1970.

 19 Memorandum of Understanding between the Governments of Italy, The United Kingdom, 
The United States and Yugoslavia regarded to the Free Territory of Trieste. United Nations, 
Treaty Series, Treaties and International Agreements registered or Field and Recorded with 
the Secretariat of the United Nations, vol. 235, London, the 5th of October 1954.

 20 Zajednička sjednica Predsjedništva SFRJ i Predsjedništva CK SFRJ: Odnosi Jugoslavije i 
Kine doprinose jačanju mira Borba, 20. 9. 1978, št. 259, 1. 
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več postavljalo ultimativno, temveč je bilo enakomerno vključeno v vse oblike 
sodelovanja.21

Breme politične, moralne in tudi finančne podpore Slovencem v zamejstvu 
je tako ostalo skoraj izključno v domeni vodstva SR Slovenije, čeprav je Slo-
venija to vlogo prevzemala že od sredine 70. let 20. stoletja, ko so se z reformo 
jugoslovanskega ustavnega sistema iz leta 1974 povečale pristojnosti tedanjih 
jugoslovanskih republik in pokrajin. Tako je bilo tudi v ustavi SR Slovenije iz 
leta 1974 zapisano, da je razvijanje političnih, ekonomskih, kulturnih in dru-
gih odnosov z drugimi državami in mednarodnimi organi in organizacijami, 
ki so pomembni za položaj in razvoj slovenskega naroda ter slovenske narodne 
skupnosti v zamejstvu, naloga SR Slovenije.22 To je tudi obdobje, ko se znotraj 
tedanje Socialistične zveze delovnega ljudstva SRS uveljavi ideja o skupnem 
slovenskem prostoru.

osamosvojitev slovenije in njena vključitev v evropsko zvezo:  
ali je res uresničena ideja Zedinjene Slovenije?

Tudi po osamosvojitvi in mednarodnem priznanju Slovenija igra vlogo zaščit-
nice svojih manjšin v sosednjih državah. Z akti o nostrifikaciji je Slovenija pre-
vzela nasledstva večine sporazumov, ki jih je s sosednjimi državami podpisala 
nekdanja Jugoslavija in tudi sama sklenila številne sporazume, ki se nanašajo na 
življenje in položaj manjšin ob mejah Slovenije s sosednjimi državami.

Ideja Zedinjene Slovenije oziroma želje, da bi vsi Slovenci živeli v eni državi, 
so se uresničile šele z vključitvijo Slovenije v EZ in še zlasti v šengenski mejni 
režim. Odpravljene ali pa vsaj omiljene so bile mnoge ovire, ki so oteževale 
sodelovanje med slovenskimi manjšinami v Italiji, Avstriji ter na Madžarskem 
ter Slovenci v domovini. Pri tem pa vendarle lahko ugotovimo, da šengenska 
Evropa ni raj na zemlji za manjšine, še zlasti za avtohtone slovenske manjšine v 
sosednjih državah.

Položaj slovenske manjšine v sosednjih državah

V Avstriji živijo pripadniki slovenske manjšine na južnem Koroškem in na 
nekaterih obmejnih območjih na južnem Štajerskem. Po avstrijskih uradnih sta-
tistikah naj bi leta 2001 živelo na območju avtohtone slovenske poselitve na 
južnem Koroškem okrog 12.000 Slovencev, na južnem Štajerskem pa 425 Slo-

 21 Boris Jesih, Slovenska narodna manjšina v Republiki Avstriji: kratek prerez zgodovinskega 
razvoja in oznaka trenutnega položaja. V: Dušan Nečak, Boris Jesih, Božo Repe, Ksenja 
Škrilec in Peter Vodopivec (ur.), Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju = Slowenisch-
österreichische Beziehungen im 20. Jahrhundert (=Historia 8). Ljubljana, 2004, 296. 

 22 Glej 3. odstavek 317. člena ustave Socialistične Republike Slovenije iz leta 1974.
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vencev.23 Po ocenah naj bi bilo Slovencev na južnem Koroškem dejansko približ-
no trikrat več – med 40.000 in 45.000.24 Podobno pa lahko z veliko verjetnostno 
trdimo tudi za območje avtohtone poselitve Slovencev na južnem Štajerskem, 
kjer naj bi živelo več kot tisoč Slovencev.

Slovenska manjšine je zlasti na Koroškem dobro organizirana na kulturnem, 
športnem in gospodarskem področju. Večina koroških Slovencev se združu-
je okrog treh krovnih organizacij: Narodnega sveta koroških Slovencev, Zveze 
slovenskih organizacij in Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev. Imajo tudi 
svojo politično organizacijo – Enotna lista,25 ki dosega uspehe zlasti na lokalni 
ravni. Od začetka 90. let 20. st. je bilo na tej listi vedno izvoljeno več kot 50 
občinskih odbornikov.26

Zlasti zaradi zlorab večinske pozicije v času med obema vojnama in med 
drugo svetovno vojno je morala Avstrija po drugi svetovni vojni pristati na za-
ščito slovenske in hrvaške manjšine v zameno za ohranitev ozemeljske celovitost 
iz obdobja pred drugo svetovno vojno. Ta je bila določena v 7. členu avstrijske 
državne pogodbe iz leta 1955.27 Da bi vsaj deloma popravili krivice koroškim 
Slovencem, je Začasna koroška deželna vlada s posebno uredbo z dne 3. ok-
tobra 1945 na južnem delu Koroške določila območje, na katerem je osnovno 
šolstvo za vse prebivalstvo temeljilo na enakopravnosti obeh deželnih jezikov.28 
To območje dvojezičnega šolstva se je skoraj v popolnoma skladalo z območjem 
avtohtone poselitve Slovencev na južnem Koroškem.

Sklenjenim določilom glede zaščite manjšin avstrijska pravna praksa ni sle-
dila in tudi siceršnji razvoj je tekel v smeri nadaljnjih asimilacijskih pritiskov na 
koroške Slovence. Tako so le nekaj dni po podpisu ADP obnovile svoje delovanje 
organizacije nemških nacionalistov. Ker 5. odstavek 7. člena ADP prepoveduje 
vse oblike delovanja, ki bi imele značaj asimilacijskih pritiskov, so protislo-
venske organizacije delovale v bolj prikritih in prefinjenih oblikah v okviru 
večstrankarskega političnega sistema demokratične Avstrije. Delovanje nemških 
nacionalističnih organizacij poteka ves čas po drugi svetovni vojni ob tihi pod-
pori avstrijske politike. Urejanje položaja slovenske manjšine je lepa priložnost 
za nabiranje volilnih glasov in kot taka tudi predmet predvolilnih kampanj vseh 
avstrijskih političnih strank vse obdobje po drugi svetovni vojni.

 23 Bevölkerung nach Umgangssprache und Staatsgehörigkeit, Statistik Austria, Volkszählung 
2001 – http://www.statistik.at/gz/umgangsprache1.pdf (16. septembra 2005).

 24 Matjaž Klemenčič in Vladimir Klemenčič, Prizadevanja koroških Slovencev za narodnostni 
obstoj po drugi svetovni vojni: izbrana poglavja. Celovec, Ljubljana in Dunaj 2006 (M. Kle-
menčič in V. Klemenčič), 153.

 25 Boris Jesih, Med narodom in politiko: politična participacija koroških Slovencev. Celovec in 
Ljubljana 2007, 74–125.

 26 Prav tam, 176.
 27 State Treaty for the Re-establishment of an Independent and Democratic Austria, Vienna, 

May 15, 1955. Treaty Series, United Nations, Vol. 217, p. 223.
 28 Neugestaltung der zweisprachigen Volksschulen im gemischtsprachigen Gebiet Kärntens, 

Kärntner Nachrichten, 11. 11. 1945, št. 152, 2. 
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Ena od oblik pritiska na manjšine v Avstriji po drugi svetovni vojni so popi-
si prebivalstva. Že pri popisu leta 1951 so avstrijske oblasti ohranile nacistično 
prakso ter ob nemškem in slovenskem občevalnem jeziku popisovale še t. i. vin-
dišarski občevalni jezik ter vse mogoče jezikovne kombinacije med navedeni-
mi jezikovnimi kategorijami. S to strokovno nedopustno statistično operacijo so 
avstrijske oblasti na osnovi neznanstvenih kriterijev ločile slovensko govoreče 
prebivalstvo, ki je govorilo isti jezik (koroški dialekt slovenskega jezika) v dve 
jezikovni/etnični skupini: na imaginarno skupino Windisch in Slovence. Stro-
kovno nedopustno s strani avstrijskih oblasti pa je bilo tudi kasnejše pretvarjanje 
podatkov o prebivalstvu po občevalnem jeziku, ki so bili pridobljeni na osnovi 
metodološko spornih popisov prebivalstva, v kategorije po narodni pripadnosti.

Na metodološko spornost rezultatov popisa iz leta 1951 kažejo zlasti velike 
razlike v številu oseb vpisanih v posamezne jezikovne kategorije (pri slowenisch 
npr. med 7.707 in 22.534). Prav tako so avstrijske oblasti po svoje razlagale rezul-
tate popisa. Čeprav so v vseh nenemških kategorijah (vse kategorije s slowenisch 
in windisch) našteli nekaj več kot 42.000 oseb (8,8 %), so avstrijske oblasti za 
svoje potrebe uporabljale za Slovence številko 13.712. Ali rečeno drugače med 
»Slovence« so šteli le osebe, ki so za svoj občevalni jezik vpisale jezikovne ka-
tegorije slowenisch, slowenisch-deutsch in slowenisch-windisch.29

Ker so bili popisi skozi vse obdobje druge avstrijske republike izpostavljeni 
različnim zlorabam, niso nikoli prikazali dejanskih narodnostnih razmer na na-
rodnostno mešanih ozemljih Koroške, Štajerske in Gradiščanske. Tako so popisi 
tudi po drugi svetovni vojni ostali v nekem smislu del splošnega načrta za postop-
no germanizacijo oziroma za sistematično »statistično likvidacijo« manjšin v Av-
striji.30 Ob tem ni bilo presenetljivo, da so protislovenske izjave na Koroškem bile 
vse pogostejše in vse ostrejše. Tako je namestnik koroškega deželnega glavarja 
Hans Ferlitsch (ÖVP) leta 1955 v koroškem deželnem zboru celo izjavil, da je 
slovenščina »… jezik smrtnih sovražnikov svobodne, nedeljive Koroške«.31

Pravi namen takšnega popisovanja je prišel do izraza šele kasneje, npr. ob 
uvajanju nekaterih zakonov, ko je zakonodajalec pogojeval za območja zaščite 
manjšine le občine z več kot 20 % slovensko govorečega prebivalstva, pri tem pa 
med pripadnike manjšine štel le osebe, ki so ob popisu navedle le jezikovne kate-
gorije slowenisch, slowenisch-deutsch in slowenisch-windisch. Kakšne posledice 
je imelo to za slovensko manjšino, se jasno kaže na primeru zakona o uporabi 
slovenskega jezika pred sodišči, ki je bi sprejet marca 1959,32 na podlagi rezul-

 29 Vladimir Klemenčič, Pretres avstrijskega popisa prebivalstva 1951 z ozirom na jezikovno 
strukturo prebivalstva na Koroškem. Razprave in gradivo, leto 1960, št. 2, 101–182.

 30 Vladimir Klemenčič, Kritika uradnih avstrijskih popisov prebivalstva v letih 1951, 1961 in 
1971 glede na slovensko manjšino in slovenski občevalni jezik. Razprave in gradivo, leto 
1976, št. 7–8, 101–124.

 31 Es ist die Sprache der Todfeinde des freien und ungeteilten Kärnten, Allgemeine Bauern-
Zeitung, 7. 2. 1955, št. 5, 2.

 32 102. Bundesgesetz vom 19. März zur Durchführung der Amtssprache bei Gericht betreffen-
den Bestimmungen des Artikels 7 § 3 des Staatsvertrages. Bundesgesetzblatt für die Republik 
Österreich, No. 27, Wien, April 14, 1959, pp. 609–610.
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tatov popisa prebivalstva iz leta 1951. Če bi zakonodajalec štel med pripadnike 
manjšine vse dvojezične osebe (okrog 42.000), bi zakon veljal na skoraj celotnem 
ozemlju dvojezičnega šolstva, kot ga je opredelila uredba leta 1945. Ker pa je za-
konodajalec med pripadnike manjšine štel le 13.712 osebi, ki so navedle jezikovne 
skupine slowenisch, slowenisch-deutsch in slowenisch-windisch, je bila uporaba 
slovenščine pripadnikom manjšine omogočena le na sodiščih v sodnih okrajih 
Borovlje, Pliberk in Železna Kapla. Tako sta iz zaščitne zakonodaje bili izvzeti 
dve tretjini pripadnikov slovenske manjšine in več kot polovica njihovega poselit-
venega območja, katerega so avstrijske oblasti leta 1945 same opredelile.33

Tudi šolsko vprašanje je bilo po letu 1958, ko so mirno sožitje obeh skupnosti 
na šolskem področju prekinile šolske stavke nemških nacionalistov, predmet 
zakonodajnih sprememb, seveda v škodo Slovencev.34

Vse do danes še ni rešen niti problem dvojezičnih »označb in napisov topo-
grafskega značaja« na območju avtohtone poselitve slovenske manjšine na juž-
nem Koroškem, ki bi jih morala Avstrija urediti v skladu s 3. odstavkom 7. člena 
avstrijske državne pogodbe. Neslavno sta propadla poskusa rešitve tega problema 
iz leta 1955 (poskus namestitve smerne table v občini Blato pri Pliberku/Moos 
bei Bleiburg) in izvedba zakona o postavitvi dvojezičnih topografskih napisov 
iz leta 1972. Uredba iz leta 1977, na podlagi katere naj bi postavili dvojezične 
napise v 91 naseljih v osmih občinah južne Koroške, je bila le deloma izpolnjena. 
Do leta 2000 je bilo postavljenih okrog 70 dvojezičnih napisov. Ker je uredba kot 
kriterij za dvojezičnost na južnem Koroškem postavljala 25-odstotni delež manj-
šinskega prebivalstva, je bila predmet številnih pritožb koroških Slovencev. Na 
podlagi ene od takšnih pritožb je avstrijsko ustavno sodišče decembra 2001 raz-
glasilo za protiustavnega omenjeni 25-odstotni delež manjšinskega prebivalstva 
kot nujen pogoj za postavitev dvojezičnih krajevnih napisov. Takrat je postalo 
jasno, da bo morala avstrijska vlada poiskati novo rešitev. Kljub številnim po-
skusom dogovora avstrijske zvezne politike s predstavniki slovenske manjšine, 
koroško deželno politiko, predstavniki lokalnih oblasti na južnem Koroškem in 
z nekaterimi nemškonacionalnimi organizacijami, pa tudi vladna poskusa iz leta 
2006 in 2007 nista rešila problema dvojezičnih »oznak in napisov topografskega 
značaja« na južnem Koroškem.35

Preučevanja avstrijske manjšinske zakonodaje kažejo, da je ta zakonodaja po 
uveljavitvi ADP 15. maja 1955 manjšinam na marsikaterem področju omejila 
že pridobljene pravice. Zato je na neustrezno zaščitno manjšinsko zakonodajo 
Avstrijo začela opozarjati tudi EZ ter jo pozvala k spoštovanju v Amsterdamski 
pogodbi zapisanih evropskih vrednot.

 33 Janko Pleterski, Manjšinska zakonodaja na Koroškem po drugi svetovni vojni, Razprave in 
gradivo, leto 1960, št. 2, 44–46.

 34 Wladimir Wakounig, Manjšinsko šolstvo na Koroškem: trendi – vprašanja – perspektive. 
Razprave in gradivo, leto 1998, št. 33, 121–130; M. Klemenčič in V. Klemenčič, 57–64, 
187–199.

 35 Matjaž Klemenčič, Več kot pol stoletja po podpisu avstrijske državne pogodbe ostaja problem 
dvojezičnih ‘označb in napisov topografskega značaja’ na avstrijskem Koroškem nerešen 
Razprave in gradivo, leto 2007, št. 53–54, 178–203.
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V Italiji so pripadniki slovenske manjšine naseljeni na okrog 1500 km2 ve-
likem ozemlju na skrajnem vzhodu dežele Furlanija-Julijska krajina, kjer živijo 
pomešano z Italijani in Furlani, na skrajnem severu pa tudi z Nemci. Po vladnih 
ugotovitvah iz leta 1981 naj bi na območju avtohtone poselitve Slovencev živelo 
okrog 52.000 Slovencev, še okrog 9.000 pa naj bi jih bilo na industrializiranem 
območju Vidma ter na območju severozahodno od Tržiča (t. i. »Laško«).36

Poselitveni prostor slovenske manjšine v Italiji predstavlja prostor, kjer je 
nastal pojem železne zavese, na drugi strani pa se je le dve desetletji kasneje na 
široko odprla tedanja italijansko-jugoslovanska meja, kar je omogočilo številne 
oblike čezmejnega sodelovanja in povezovanja. Lahko rečemo, da je ta prostor 
Evropi predstavil koncept odprte meje in poudaril vlogo manjšin v integracijskih 
procesih. Slovenska manjšina je tako postala pomemben dejavnik regionalnega 
razvoja obmejnega prostora poleg tega pa nepogrešljiv člen v funkciji čezmejne-
ga povezovanja na regionalnem pa tudi na širšem evropskem nivoju.37 Slovenska 
skupnost je dobro organizirana in vključena tako v gospodarsko, kulturno in 
športno kot tudi politično življenje v Italiji.

Položaj slovenske manjšine v Italiji ter istočasno italijanske manjšine v Slo-
veniji (in na Hrvaškem) je po letu 1945 zaznamovalo dolgotrajno reševanje ob-
čutljivih in spornih vprašanj, med katerimi so bila najbolj problematična: (1) 
določitev meje med Italijo in nekdanjo Jugoslavijo, (2) izseljevanje pripadnikov 
italijanske narodnosti iz Jugoslaviji priključenega ozemlja in (3) premoženje iz-
seljenih oseb, ki je ostalo v Jugoslaviji. Vsa ta vprašanja so se odražala tudi pri 
vprašanju priznavanja pravic obeh manjšin.38

Položaj slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji (ter na 
Hrvaškem) sta po drugi svetovni vojni urejala Pariška mirovna pogodba39 ter 
Posebni statut Svobodnega tržaškega ozemlja.40 Le-ta je prenehal veljati z uve-
ljavitvijo Pogodbe med SFRJ in Republiko Italijo sklenjene v Osimu leta 1975. 
Osimski sporazum v 8. točki določa, da bosta Italija in Jugoslavija (oziroma 
Slovenija ter Hrvaška) ohranili veljavnost tistih točk Posebnega Statuta, ki se 

 36 Milan Bufon, Prostorska opredeljenost in narodna pripadnost: obmejna in etnično mešana 
območja v evropskih razvojnih silnicah. Trst in Ljubljana 1992, 113–116.

 37 Vladimir Klemenčič, National Minorities as an Element of the Demographic and Spatial 
Structure of the Alpine-Adriatic-Pannonian region. GeoJournal, letnik 30, leto 1993, št. 3, 
207–214; Vladimir Klemenčič, Narodne manjšine kot element demografske in prostorske 
stvarnosti v alpsko-jadransko-panonskem prostoru. V: Gosar Anton in Ravbar Marjan (ur.): 
Geografija in narodnosti (=Geographica Slovenica, 24). Ljubljana 1993, 19–31

 38 Mariša Zagradnik, Slovenija–Jugoslavija–Italija po leti 1945, 1. del: Terjatve in dolgovi ob 
zahodni meji. Delo, 7. 10. 1995, št. 233, Sobotna priloga, 32–33.

 39 Italian Peace Treaty. United Nations, Treaty Series: Treaties and international agreements 
registered or field and recorded with the Secretariat of the United Nations, Vol. 49, No. 747. 
(Paris, the 10th of February 1947).

 40 Memorandum of Understanding between the Governments of Italy, The United Kingdom, 
The United States and Yugoslavia regarded to the Free Territory of Trieste. United Nations, 
Treaty Series. Treaties and international agreements registered or field and recorded with teh 
Secretariat of the United Nations, Vol 235. (London, the 5th of October 1954). 
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nanašajo na manjšinske pravice v obeh državah, oziroma za slovensko manjšino 
v Italiji kot za italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem.41

Določilo 8. člena osimske pogodbe je bilo ves čas predmet različnih razlag in 
vir težav v medsosedskih odnosih. Po zgledu zaščitnih norm za nemško manjšino 
na Južnem Tirolskem so tudi Slovenci v Italiji ob pomoči matične Slovenije sku-
šali doseči globalni zaščitni zakon. Vendar pa so številni zakonski osnutki ostali 
v predalih uradnikov. Ker je bila italijanska stran zadovoljna z zaščito istrskih 
Italijanov, ni nameravala z večjimi pravicami za slovensko manjšino izzivati 
italijanskih nacionalistov.42 Čeprav so nekateri deli osimske pogodbe ostali neu-
resničeni, je Slovenija junija 1992 kot ena držav naslednic nekdanje Jugoslavije 
prevzela z aktom o nostrifikaciji vsa nasledstva sporazumov nekdanje Jugosla-
vije z Italijo.43 Istočasno pa je Italija z diplomatsko noto sporočila Sloveniji, da 
je nasledstvo 46 pogodb »vzela v vednost«.44

Čeprav je Italija novembra 1999 sprejela zakon o zaščiti jezikovnih manjšin,45 
februarja 2001 pa s posebnim zakonom o zaščiti slovenske jezikovne manjšine v 
Furlaniji-Julijski krajini priznala in zaščitila pravice italijanskih državljanov, ki 
pripadajo slovenski jezikovni manjšini,46 je precej vprašanj še vedno nedoreče-
nih. V končni fazi je tudi sam zakon marsikje nedorečen in dvoumen ter mnoge 
rešitve prelaga v prihodnost. Kljub vsemu pa predstavlja zakon velik napredek v 
odnosih med slovensko manjšino v Italiji ter italijansko državo in je po London-
skem memorandumu zagotovo najpomembnejša prelomnica.47

Vprašanje zase predstavlja izvajanje zakona, kjer se je zataknilo že na za-
četku, ko je paritetni odbor (sestavljen iz predstavnikov slovenske manjšine in 
italijanskih oblasti), organ ki nadzira izvajanje zakon, že leta 2003 prvič odobril 
seznam občin, v katerih bi veljal zaščitni zakon za Slovence, in ga posredoval 
tedanji vladi Silvia Berlusconija. Čeprav vlada seznama ni odobrila, ga je po-
slala v presojo Državnemu svetu. Ta pa je potem naložil paritetnemu odboru, 
da je dolžan preveriti prisotnost pripadnikov slovenske manjšine v posameznih 
občinah (pri tem so bile izrecno omenjene Milje, Trst, Gorica in Čedad). To je 
dejansko pomenilo zahtevo po preštevanju Slovencev, ki pa ga zaščitni zakon ni 
predvideval. Ta začaran krog je premostila šele nova, levosredinska vlada Ro-

 41 Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo. Uradni list 
Socialistične federativne republike Jugoslavije – Mednarodne pogodbe, letnik 33, leto 1977, 
št. 1, 6.

 42 Lojze Kante, Osimo in slovenska manjšina. Delo, 10. 10. 1995, št. 260 (dalje Kante), 7. 
 43 Akt o nostrifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo. Uradni 

list Republike Slovenije, leto 1992, št. 40/92, 127–128.
 44 Kante, 7. 
 45 Norme in material di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Gazzetta Ufficiale, leto 

2001, št. 297 http://www.senato.it/parlam/leggi/994821.htm (May 22, 2001).
 46 Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. 

Gazzetta Ufficiale, leto 2001, št. 56, http://www.senato.it/parlam/leggi/01561.htm (September 
15, 2001).

 47 Bojan Brezigar, Zakon za zaščito slovenske manjšine v Italiji. Razprave in gradivo, leto 2001, 
št. 38/39, 110–117; Milan Gregorič, Zakonska zaščita Slovencev v Italiji včeraj, danes in jutri. 
Primorska srečanja, leto 2001, št. 243, 454–459.
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mana Prodija, ki je po volitvah leta 2006 zamenjala desnosredinsko vlado Silvia 
Berlusconijevo. Najprej je junija 2007 paritetni odbor znova potrdil seznam 32 
občin, na območju katerih naj bi se izvajala zaščita za Slovence, avgusta 2007 
pa je seznam odobrila tudi italijanska vlada. Tako je bilo po šestih letih in pol 
končno le določeno območje, na katerem se bodo izvajala določila za zaščito 
slovenske manjšine, kakor jih predvideva državni zakon št. 38 iz leta 2001.48

V drugi polovici septembra so se predstavniki paritetnega odbora sestali s 
predstavniki občin in razpravljali o vprašanju vidne dvojezičnosti oziroma name-
ščanju dvojezičnih krajevnih napisov. Na izvajanje vidne dvojezičnosti je takoj 
pristalo 23 občin, od tega šest v tržaški, šest v goriški in enajst občin v videmski 
pokrajini.49 Po pogovorih je paritetni odbor sprejel sklep, da se italijansko-slo-
venske krajevne table in drugi napisi postavijo le v omenjenih 23 občinah (proti 
je glasoval le predstavnik desnosredinskega Narodnega zavezništva). Paritetni 
odbor je predlog poslal v Deželni svet Furlanije-Julijske krajine, ki je o njem 
razpravljal 27. septembra.50 Čeprav je prevladovalo mnenje, da bo Deželni svet 
še isti dan odobril deželni zakon za zaščito slovenske manjšine, se to ni zgodilo. 
Zapletlo se je ob razpravi o Reziji in rezijanščini. Na koncu je deželni svet ven-
darle vključil v zakon omembo rezijanščine in jezikovnih različic (it.: varianti 
linguistiche) Nadiškin in Terskih dolin ter Kanalske doline. Ker je po večurni 
razpravi o Reziji zmanjkalo časa za odobritev vseh členov deželnega zakona 
(svetniki so sprejeli le 3 od 25 členov), so razpravo preložili na ponedeljek, 1. 
oktobra,51 vendar so ga po več zapletih sprejeli šele kasneje.

Na Madžarskem obsega slovensko poselitveno območje skrajni jugozahodni 
del te države, v Slovenskem Porabju južno od reke Rabe v Železni županiji (Vas 
Megye).52 Leta 1910 je na omenjenem območju (skupaj z Monošter) živelo 4.458 
oseb s slovenskim maternim jezikom, oziroma 43,09 % vsega prebivalstva.53 Le-
ta 2001 pa je na tem območju živelo 11.114 prebivalcev, od tega 1.581 (14,23  %) 
prebivalcev s slovenskim maternim jezikom.54

Varstvu in razvoju narodnih skupnosti na Madžarskem do konca druge sve-
tovne vojne skoraj niso posvečali posebne pozornosti. Po drugi svetovni vojni 
so bila splošna načela o manjšinskem varstvu zajeta v posamezne madžarske 

 48 Paritetni odbor dejansko potrdil seznam 32 občin. Primorski dnevnik, 16. 6. 2007, št. 142 
(18.925), 1–3; Tence Sandor, Vlada odobrila seznam 32 občin zaščitnega zakona. Primorski 
dnevnik, 4. 8. 2007, št. 183 (18.966), 1 in 3.

 49 Tence Sandor, Skoraj vsi župani za dvojezične napise. Primorski dnevnik, 25. 9. 2007, št. 226 
(19.009), 1–3.

 50 Zakon FJK za Slovence pred končnim ciljem. Primorski dnevnik, 27. 9. 2007, št. 228 (18.925), 
1–3.

 51 S. T., Dolga razprava o Reziji preprečila odobritev zakona. Primorski dnevnik, 28. 9. 2007, 
št. 229 (19.012), 1 in 3.

 52 Katarina Munda Hirnök, The current Situation of Slovenes in Hungary. Slovene Studies, 
letnik 16, leto 1994, št. 2 (dalje Munda Hirnök), 83.

 53 A magyar szent korona országainak 1910. evi népszámlálás. VI: Végeredmények összefo-
glalása (=Magyar Statisztikai Közlemények, Új sorozat 64), Budapest 1924.

 54 2001. évi népszámlálás. 4. Nemzetiségi kötödés: A nemzeti, etnikai kisebbségek adatai. Bu-
dapest 2002, 270–271.
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ustave. Ustava iz leta 1949 je tako prepovedovala diskriminacijo in določala 
narodne pravice: »Ljudska republika Madžarska zagotavlja na območjih, kjer 
živijo narodnosti, možnost izobraževanja v maternem jeziku in ohranitev naro-
dnostne kulture.«55 Sprememba temeljnega zakona iz leta 1972 (61. člen) je vnesla 
pomembno vsebinsko spremembo: »Ljudska republika Madžarska zagotavlja 
enakopravnost vsem narodnostim, ki živijo na njenem ozemlju, rabo materne-
ga jezika, šole v maternem jeziku in ohranitev ter negovanje lastne kulture.«56 
Besedilo novele zakona je v primerjavi s prejšnjim izraža nov pogled: medtem, 
ko je ustava iz leta 1949 pripadnikom narodnosti »dopuščala možnost« učenja 
materinščine in negovanja kulture, jim je spremenjeni zakon to pravico »zago-
tavljal«.

Zaradi hladne vojne je bil položaj Slovencev na Madžarskem v tem obdobju 
mnogo slabši od položaja Slovencev v Italiji in Avstriji. Vzrok za to je bilo ži-
vljenje Slovencev v gospodarsko nerazvitem delu države, neposredno ob železni 
zavesi. Po postopni liberalizaciji političnih stališč madžarskih oblasti v 80. letih 
20. stoletja se je položaj slovenske manjšine na Madžarskem začel postopoma 
izboljševati. Tako je bilo v 68. členu ustave iz leta 1989 je zapisano: »Narodne 
in etnične manjšine, ki živijo v Republiki Madžarski, so državotvorni dejavniki. 
Republika Madžarska ščiti narodne in etnične manjšine. Zagotavlja njihovo ude-
ležbo v javnem življenju, negovanje lastne kulture, maternega jezika, šolanje v 
maternem jeziku in rabo imen v maternem jeziku. Zakoni republike Madžarske 
zagotavljajo zastopstvo narodnih in etničnih manjšin …«57

V Porabju delujeta danes dve narodnostni organizaciji: Zveza Slovencev na 
Madžarskem [Magyarországi Szlovének Szövetsége] kot nadstrankarska orga-
nizacija, katere delo je usmerjeno k razvoju dejavnosti, pomembnih za sloven-
sko identiteto, in Državna slovenska manjšinska samouparva [Országos Szlovén 
Önkormányzat], politična organizacija Slovencev. V okviru Zveze Slovencev na 
Madžarskem deluje tudi osem kulturnih društev in skupin, kar ni zanemarljivo 
glede na nizko število tamkajšnjih Slovencev.58

Kljub določenim dosežkom se slovenska manjšina na Madžarskem v vsa-
kodnevnem življenju spopada s številnimi problemi. Mnogi od teh so rezultat 
več desetletne izolacije zaradi življenja za železno zaveso in se kažejo zlasti v 
slabi gospodarski, socialni, izobrazbeni in demografski strukturi tega območja. 
Na drugi strani pa je ravno ta izoliranost v določenem obdobju bila tista, ki je 
prispevala k ohranitvi etničnih značilnosti prebivalstva, še zlasti jezika. Vendar 
pa je v zadnjih letih asimilacija hitro napredovala. Življenjske razmere sloven-
ske manjšine v Porabju se niso kaj dosti izboljšale niti po vključitvi Slovenije in 
Madžarske v EZ.

 55 Az 1949. évi XX. Törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaságban Alkot mányának 
egységes szövegéről, Magyar Közlöny, leto 1972, št. 32, 265.

 56 Budzaklia Mátyás, Nemzeti egyenjogúság és jogok a Magyar Népköztársaságban”. V: Állam 
és igazgatás, leto 1975, št. 9, 785–801.

 57 A Magyar Köztársaság Alkotmánya, Budapest 1990, 47–48.
 58 Hirnök Munda, 85–90.



68 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2008/1–2 • razprave – studies

Po razpadu Jugoslavije so zunaj Republike Slovenije ostala še nekatera manj-
ša območje slovenske poselitve na Hrvaškem. Gre za nekaj manjših in prostorsko 
ločenih območij v Severni Istri (Rupa, Šapjane ter druga manjša okoliška nase-
lja), v Prezidu na severu Gorskega Kotarja in na območju Štrigove v Medjimurju. 
Na teh območjih naj bi živelo okrog 600 Slovencev, ki pa kot narodna skupnost 
niso bili organizirani. Sicer pa naj bi po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2001 
živelo na Hrvaškem 13.173 Slovencev. Razpršeni so po vsej državi, največ pa jih 
živi v Zagrebu, Rijeki, v Splitu, Pulju, Karlovcu itd.59 Tam so se predvsem zaradi 
zaposlitve naselili od srede 19. stoletja naprej.

Zaključek

Čeprav je vključitev Slovenije v združeno Evropo prispevala k nekaterim 
izboljšavam v položaju slovenskih manjšin v sosednjih državah, pa bo potrebno 
še precej politične volje, da bo pripadnikom slovenske manjšine v Italiji, Avstriji, 
na Madžarskem in Hrvaškem zagotovljen enakopraven položaj. Še zlasti na av-
strijskem Koroškem in Štajerskem ne more priti do preobrata, ki bi tamkajšnjim 
Slovencem prinesel občutek enakopravnosti v koroški oziroma štajerski domo-
vini in v avstrijski državi.

Pripadniki slovenske manjšine v sosednjih državah živijo na obmejnih, veči-
noma perifernih in gospodarsko zaostalih območjih. Kljub temu pa zaradi svoje 
dvojezičnosti, dvokulturnosti, poznavanja ljudi in situacij v obmejnem prostoru 
vse pogosteje nastopajo kot nosilci različnih čezmejnih dejavnosti in povezovanj, 
od preprostejših opravil na področju trgovine, kulturne izmenjave in nekate-
rih področij gospodarskega sodelovanja do zahtevnejših postopkov na področju 
podjetništva, managementa, bančništva, zavarovalništva in vodenja projektov. 
Za te dejavnosti so potrebni visoko kvalificirani in motivirani kadri, ki so dobro 
integrirani tako v večinsko okolje in tudi povezani z državo matičnega naroda. 
Varstvo manjšin lahko tukaj pokaže tudi pozitivne ekonomske učinke. V teh po-
gojih pa neizpolnjevanje manjšinskih pravic in neizvajanje mednarodnih pogodb 
(kot na primer 7. člena Pogodbe o obnovi neodvisne in demokratične Avstrije, 
znane tudi kot avstrijska državna pogodba – ADP) nista vrednoti, ki naj bi bili 
skupni državam združene šengenske Evrope, oziroma družbi pluralizma, strpno-
sti, enakosti, solidarnosti in nediskriminacije.

 59 Popis stanovništva 2001. Stanovništvo prema narodnosti, po gradovima/općinama, Zagreb: 
Državni zavod za statistiku 2002 – http://www.dzs.hr/Popis%202001/Popis/H01_02_02/
H01_02_02.html (24. maja 2006)
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thE IDEA Of A uNItED SlOvENIA uNtIl ENtRY INtO thE SChENGEN 
AREA AND thE POSItION Of SlOvENES IN NEIGhBOuRING COuNtRIES
Abstract

Clear requests for the unification of all territories inhabited by the Slovenian population into 
a single political unit under the Habsburg monarchy were only set forth by the programme 
United Slovenia in 1848. Over the following decades, this programme became the foundation 
for all national movements of Slovenes and gained massive support particularly in the period 
of the Tabor meetings (1868–1871), when the contemporary national consciousness finally 
reached the wider popular masses.
The proposal to unite the Slovenian ethnic territory into a single political unit was strongly 
supported particularly at the end of World War I. Slovenian politicians first tried to achieve 
this goal within the Austro-Hungarian Empire and later within the State of South Slavic Na-
tions. Despite these attempts, however, post-war peace treaties divided the Slovenian ethnic 
territory into four mutually hostile states: the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes (which 
included approximately 1.05 million Slovenes), Italy (with approximately 300,000), Austria 
(approximately 90,000), and Hungary (approximately 8,000). These states failed to keep the 
promises made by signing the peace treaties, i.e. to protect and foster minorities, and eventually 
denied the existence of Slovenian minorities, and even tried to assimilate them. Thus, all the 
activities of Slovenes in these countries were directed towards defending the survival of the 
nation. However, they received little support from the Yugoslav state. The support for Slovenes 
in neighbouring countries was limited to the Slovenian public and certain organisations and 
associations of the civil society. Moreover, their activities were often restricted by the Yugoslav 
authorities (e.g. the Minister of the Interior Anton Korošec).
Making United Slovenia a reality was also one of the main goals set by the leaders of the 
Slovenian liberation movement during World War II. Thus, at the end of the war, the Slovenian 
partisans – a part of the National Liberation Army of Yugoslavia – freed and occupied almost 
the entire Slovenian ethnic territory (the southern part of Austrian Carinthia, the Slovenian 
Littoral, Trieste, and Venetian Slovenia). Pressure from the Western allies, however, forced it to 
retreat from Carinthia and Trieste in May and June 1945, respectively. After the war, Slovenia 
thus found itself on the borderline between two worlds of divided post-war Europe, with the 
new Slovenian borders being finally drawn only in the mid 1950s. Although a large part of the 
“Littoral” was annexed by Slovenia, the Slovenian ethnic territory remained divided among 
four states, namely Yugoslavia, Austria, Italy, and Hungary.
After World War II, the position of Slovenian minorities in neighbouring countries improved. 
Minority protection was enshrined in several international and interstate treaties, as well as in 
the national legislation of the neighbouring countries. It needs to be said, however, that none 
of these countries implemented it consistently. Thus, although actively supported by the new 
Yugoslav authorities, the members of the Slovenian minorities continued to be subject to as-
similation and strongly opposed any attempt to worsen their position.
When the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe was signed 
in Helsinki on 1 August 1975, by which 35 states committed themselves to “peaceful co-
existence”, also the Yugoslav political leaders began to promote the overall development of 
good neighbourly cooperation. In relations with most neighbouring states, the minority issue 
was equally included in all forms of cooperation. The burden of political, moral, and financial 
support for Slovenes in neighbouring countries remained almost in the exclusive domain of 
the Socialist Republic of Slovenia, which had been playing such a role already since the mid 
1970s, when the reform of the Yugoslav constitutional system of 1974 increased the compe-
tences of the then Yugoslav republics and provinces. Thus, the Slovenian constitution of 1974 
provided that fostering political, economic, cultural, and other relations with other countries 
and international bodies and organisations relevant for the position and development of the 
Slovenian nation and Slovenian national community in neighbouring countries was within the 
competence of the Socialist Republic of Slovenia. This was also the period when the idea of a 
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common Slovenian cultural area was born within the then Socialist Alliance of the Working 
People of Slovenia.
Slovenia has continued to protect its minorities in the neighbouring states also since gaining 
independence and international recognition. It assumed most agreements signed between the 
neighbouring states and former Yugoslavia, and concluded several agreements relating to the 
life and position of minorities living along the Slovenian borders.
The idea of a United Slovenia, i.e. the wish that all Slovenes live in a single state, only came true 
when Slovenia joined the European Union and entered the Schengen system. Many obstacles 
hindering cooperation between Slovenian minorities in Italy, Austria, and Hungary and the 
Slovenes in the homeland were removed or at least reduced. Nevertheless, further political 
will is necessary to ensure the equal treatment of the Slovenian minority in the neighbouring 
states. Particularly the Austrian regions of Carinthia and Styria seem to be reluctant to allow 
the local Slovenes to feel equal in their Carinthian and Styrian homelands and in the Austrian 
state. Slovenes in Italy saw the law protecting the Slovenian minority in Friuli-Venezia Giulia 
come into force in 2001, yet still wait for its provisions to be implemented, while Slovenes in 
Hungary still do not enjoy all the rights ensured to Hungarians in Slovenia.
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Pogledi na slovensko 19. stoletje

B e r n a r d  R a j h *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(497.12):323.1"18"

Bernard Rajh: Pogledi na slovensko 19. stoletje. Časopis za zgodovino in narodopisje, 
Maribor 79=44(2008), 1–2, str. 71–82
Prispevek skuša celostno in strnjeno predstaviti slovenski narodni razvoj v 19. stoletju. V 
tem obdobju je bila slovenska narodna zavest preoblikovana v politični program, nastala 
je vsa osnovna narodna infrastruktura, ustvarjena pa je bila tudi kakovostna slovenska 
umetnost.

1.01 Original Scietific Article 
UDC 94(497.12):323.1"18"

Bernard Rajh: A Look at the Slovene 19th Century. Review for History and Ethno graphy, 
Maribor 79=44(2008), 1–2, pp. 71–82
The article tries to present the Slovene national development in the 19th century in an 
unbridged and integral way. In this period the Slovene national awareness was reformed 
into a political programme, the basic national infrastructure was developed and a quality 
Slovene art was created.

V zgodovini Slovencev predstavlja 19. stoletje zelo pomembno obdobje, prav-
zaprav enega najpomembnejših: v njem smo se na različne načine dokončno 
vzpostavili kot samosvoj narod, svojo identiteto pa kar nekajkrat izpričali tudi z 
očitnimi nacionalnimi političnimi zahtevami. Zlasti v drugi polovici stoletja se 
je porodila vsa potrebna nacionalna infrastruktura (ustanove, politika), prav v 
tem stoletju pa je svoje ustvarjalne vrhunce že dosegala tudi slovenska umetnost, 
vsaj na večini svojih področij. Razvojni lok slovenskega narodnega (samo)zave-
danja med svojim vznikom v času razsvetljenstva konec 18. stoletja ter realnim 
nacionalnim projektom v majniški deklaraciji na začetku 20. stoletja je pustil 
za seboj dolgo in naporno pot; velikokrat se je zdelo, da se je vse zarotilo zoper 

 * Dr. Bernard Rajh, izredni profesor za slovenski jezik, Pedagoška fakulteta Univerze v Mari-
boru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, bernard.rajh@uni-mb.si 
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njega, večkrat pa so stvari, tudi v prepletu z evropskimi političnimi in kulturnimi 
dogajanji, stekle tako, da bolje niti ne bi mogle.

Omenjeno obdobje je zgodovinopisje že dokaj dobro predstavilo, saj zanj 
obstaja bogato arhivsko gradivo, njegovi obravnavi pa so se posvečali skoraj 
vsi pomembnejši slovenski zgodovinarji, ki v svojih delih omenjajo večino va-
žnejših dejstev, dogodkov in osebnosti tega nadvse razgibanega časa. Ob tem 
pa se tudi zavedamo, da te predstavitve nikakor niso popolne ter da jim manjka 
zlasti celovit pogled na kulturnozgodovinsko podobo slovenskega 19. stoletja, 
v kateri se zagotovo odraža širši (evropski) kontekst, vsa dogajanja v njej pa so 
rezultat součinkovanja hkratnih, čeprav različnih družbenih silnic. Zaradi njene 
kompleksnosti je tako podobo težko prepoznati, vedno znova mora biti predmet 
novih razmislekov in interpretacij ter ni nikoli dokončna; marsikatero mnenje o 
njej je treba celo spremeniti. V tem smislu skuša to obdobje slovenske zgodovine 
povzeti tudi nadaljevanje pričujočega prispevka. 

Slovensko 19. stoletje se je skorajda v celoti odvijalo v okviru Habsburške 
monarhije. Pri tem namerno odmislimo kratko epizodo Napoleonovih Ilirskih 
provinc, ki so s svojimi kontroverznimi posegi (le v zahodnih slovenskih pokra-
jinah) sicer vplivale na slovensko zgodovino, vendar očitno ne tako usodno, kot 
so posamezni avtorji doslej to skušali dokazovati. Priznati namreč moramo, da je 
slovenska narodnopolitična evolucija do produktivne nacionalne zavesti dozorela 
prav v državnopolitičnem okviru stare Avstrije, ki je, z izjemo izgubljenega slo-
venskega obrobja v Beneški Sloveniji in dualistično ločenega Prekmurja (oboje 
v sredini stoletja), dolga desetletja obravnavanega stoletja usmerjala zgodovinski 
in družbeni razvoj na pretežnem delu slovenskega narodnostnega ozemlja. V da-
nih okoliščinah je bila avstrijska monarhija relativno moderna evropska država, 
ki je v tem stoletju dokaj uspešno odpravljala fevdalizem, že od razsvetljenskih 
reform naprej pospeševala gospodarski napredek, zdaj še zlasti industrijo in 
prometno povezanost svojega ozemlja, državljanom ponudila nadvse napreden 
obči državljanski zakonik, poskrbela za sekularizacijo in modernizacijo šolstva, 
uvedla politični parlamentarizem ter participacijo nenemških narodov v njem pa 
še kaj. Že iz časov razsvetljenega absolutizma je država (tudi nehote) omogočala 
slovensko narodno opredeljevanje, dopuščala večjo ali manjšo prisotnost sloven-
ščine v javnem življenju, praviloma dovoljevala delovanje izrazito slovenskih 
institucij in končno pristala na sodelovanje Slovencev v političnem življenju, 
kolikor jim je to pač dopuščal takratni volilni sistem.

Res pa je tudi, da so se prav v 19. stoletju pojavljala tudi manj svetla in Slo-
vencem zelo nenaklonjena obdobja absolutistične samovolje, ki so tako ali tako 
škodovala državi kot celoti, ali politika skrajnega nemškega nacionalizma, ki je 
s svojo destruktivnostjo neprikrito ogrožal Slovence. Tudi upravna razdeljenost 
države na zgodovinske pokrajine Slovencem ni šla posebej na roko, zlasti tam 
ne, kjer so ležala deželna središča na neslovenskem območju ali so v deželi 
večino prebivalstva tvorili Neslovenci – v tem pogledu je bilo drugače le na 
Kranjskem.
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Realno osnovo vsake družbe in njenega razvoja predstavlja gospodarstvo. 
Prav z njim pa slovensko narodno osamosvajanje v 19. stoletju največkrat ni 
imelo posebne sreče. Večina Slovencev se je v tem obdobju še vedno preživljala 
z agrarno dejavnostjo, prav to področje pa je ves čas, pravzaprav vedno bolj, 
vztrajalo v latentni krizi. V začetku stoletja so jo vezali zastareli fevdalni od-
nosi in jo je slabilo počasno uvajanje donosnejših tehnologij, v drugi polovici 
tega obdobja pa ovirali dolgovi zemljiške odveze ter tržno uničevala konkurenca 
uvoženih življenjskih dobrin. Tudi kriza domačih obrti ter propad tradicional-
nega prevozništva sta globoko zarezala v uspešnost in preživitveno sposobnost 
podeželskega gospodarstva.

Veliko bolje ni šlo neagrarnim dejavnostim. Obrt so ogrožali poceni indu-
strijski izdelki, industrija, ki je še vedno ostajala na obrobju zahodnoevropskega 
razcveta, pa kljub uvajanju tehnoloških inovacij prav tako ni bila posebej uspešna 
zaradi pomanjkanja surovin in nezadostnega investicijskega kapitala. Sicer pa 
je bilo lastništvo večjih industrijskih obratov redko v slovenskih rokah ali pa je 
proti koncu stoletja sploh prešlo v last velikih nadnacionalnih korporacij. Ta del 
gospodarstva je skupaj z novozgrajeno železniško infrastrukturo ter razvijajo-
čim se premogovništvom Slovencem lahko ponudil le naporna in slabo plačana 
delovna mesta.

Opisani gospodarski položaj je določal tudi demografska gibanja, ki za Slo-
vence niso bila ugodna. Optimistično naraščanje prebivalstva v prvi polovici sto-
letja je v drugi polovici nevarno ogrozilo množično izseljevanje delovno najbolj 
vitalne populacije, ki se je umikala pred gospodarsko krizo in revščino, s tem pa 
odvzemala pomembne moči slovenskemu narodnemu telesu. 

Večje spremembe so v tem obdobju doživljali vsi družbeni sloji. Maloštevilni 
plemiški sloj je dočakal svoj propad in skušal preiti med meščane. Iz pretežno 
slovenskega kmečkega prebivalstva so vse številnejši posamezniki odhajali v 
šole in se nato kot izobraženci različnih strok uveljavili med družbeno in me-
ščansko elito, podeželski viški pa se proletarizirali ter spet odhajali v urbana 
središča. Naraščalo je torej mestno prebivalstvo in se krepil sloj t. i. meščanstva. 
Predstavljali so ga kapitalistični uspešneži različnih provenienc, močno državno 
in lokalno uradništvo ter intelektualna elita, ki so jo zaposlovali šolstvo, razvi-
jajoče se zdravstvo, kulturne institucije in še kdo. Delavstvo, ki je v precejšnjem 
deležu živelo prav tako v mestih, svojo stanovsko zavest oblikuje proti koncu 
stoletja. Ta se pomembno loči od meščanske, narodno pa se v tem času še ne 
zmore opredeliti.

Sicer pa imajo posamezna mesta v 19. stoletju na Slovenskem nekoliko sa-
mosvoj razvoj. Predvsem gre za manjše urbane konglomeracije, seveda če od-
štejemo Trst, ki niso premogle pomembnejših gospodarskih potencialov, njihova 
nekoliko intenzivnejša rast pa se začne šele v drugi polovici stoletja, ko jo spod-
budi izgradnja Južne železnice. Z večinskim slovenskim prebivalstvom, katerega 
delež je bil tudi v porastu, se je lahko ponašala le Ljubljana, drugod pa se je 
nesorazmerno povečevalo število neslovenskega, praviloma nemško govorečega 
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mestnega življa. Razen že omenjene Ljubljane, deloma pa še Gorice in Trsta, vsa 
druga mesta za slovensko stvar niso odigrala odločilnejše vloge, saj sta se jim ob 
bok postavila celo Gradec in Dunaj; Celovec je proti koncu stoletja svoj sloves 
pomembnega slovenskega (kulturnega) središča povsem izgubil, Maribor pa za 
kratek čas pridobil le v šestdesetih letih. V takih razmerah je na pomenu vse bolj 
pridobivala Ljubljana, ki se je slovenizirala tudi kot kranjsko deželno središče, 
in je proti koncu stoletja že postala nesporno središče vseh Slovencev. Srečna 
okoliščina pri tem je bila njena relativna prometna dostopnost in približno enaka 
oddaljenost do vseh koncev slovenskega narodnostnega ozemlja. 

Moderna slovenska narodna zavest je bila v 19. stoletju usodno odvisna od 
svojih poglavitnih nosilcev, tj. slovenskega meščanstva in intelektualne elite. S 
krepitvijo meščanstva, ki je torej svoje sveže moči dobivalo s pomeščanjenjem 
pomembnega dela nekdanjega plemstva ali premožnejših kmetov ter z družbenim 
vzponom izobraženstva, praviloma kmečke provenience (npr. večina srednješol-
skih in bogoslovnih profesorjev ter celo slovenskih škofov je bila kmečkega po-
rekla, kar velja tudi za pretežni del slovenskih literatov od Prešerna do Tavčarja), 
je nastajal najpomembnejši slovenski družbeni sloj, ki je svojo življenjsko (in 
tudi narodno) perspektivo videl v gospodarski uspešnosti (in posledični politični 
moči), pot do tega v izobraževanju oz. znanju ter splošnem družbenem napredku, 
svoje globlje zadovoljstvo pa v visoki stopnji lastne kultiviranosti in organizirane 
družabnosti. Ta sloj se je porajal in množil predvsem v novem načinu kapitali-
stičnega gospodarjenja, s porastom števila državnega uradništva ter s krepitvijo 
izobraževalne sfere, zlasti srednješolske.

S tem, ko je tudi v slovenskem delu takratne družbe vse odločilnejšo vlogo 
prevzemalo meščanstvo, je prihajalo do velikih sprememb v duhovni oz. kul-
turni sferi Slovencev, ki je bila dotlej ozko vezana na podeželsko oz. kmečko 
populacijo. Pri njej je dotlej živela v svoji folklorni obliki, za ta krog so nastajali 
nabožno-vzgojni tip kulturnih stvaritev (sakralna likovna umetnost, svetopi-
semska besedila, vzgojne povesti ipd.) ter utilitarna prosvetiteljska besedila. V 
spremenjenih družbenih okoliščinah pa se pojavi povsem drugačen konzument 
slovenskih duhovni proizvodov: individualen in svobodomiseln, izobražen in 
zahteven. Meščanstvo, zlasti njegova elita, je informirano o sodobnih duhovnih 
in kulturnih trendih v širšem (evropskem) prostoru, s kulturo potrjuje svoj soci-
alni status in (narodno) identiteto, zato jo materialno tudi izdatno podpira.

Vzporedno s krepitvijo slovenskega meščanstva, ki smo ga opisali zgoraj, 
je bilo na Slovenskem vedno bolj ogroženo nemško meščanstvo, čeprav je bilo 
v večini urbanih središč torej v večini in si je tam že priborilo primat na vseh 
gospodarskih in družbenih področjih. Slovensko meščanstvo se je pojavilo kot 
nevaren konkurent v gospodarstvu, še bolj pa v upravi in šolstvu, njegov kulturni 
nacionalizem je vse uspešneje ustvarjal vzporedne (slovenske) institucionalne 
strukture, ki so nemškim neusmiljeno odvzemale članstvo, ustvarjalce in publi-
ko. Odgovor nemške strani je bilo vse bolj načrtno utrjevanje nemštva ter vzpo-
stavitev trajnega in nepopustljivega nacionalnega boja s slovenskim polom, kar 
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je konec obravnavanega stoletja že kulminiralo v pravo nacionalno sovraštvo, na 
začetku novega stoletja pa celo v krvave mednacionalne obračune.

Že od konca 18. stoletja si je slovensko meščanstvo skušalo, v skladu s širšim 
družbenim kontekstom in tudi po tujih zgledih, oblikovati infrastrukturo, ki bi 
omogočala in širila njegovo kulturno udejstvovanje in narodnopolitično delo. 
Sprva je pri tem šlo za spontane in neformalne oblike, kot ga predstavljajo delo-
vanje v Pohlinovem ali Zoisovem krožku, sodelovanje v Čopovem krogu in med 
soavtorji Kranjske čbelice ter slovenska navdušenost med sodelavci Sprotuletne 
vijolice na mariborski gimnaziji. Reakcionarna državna oblast legalnih organi-
zacijskih oblik v prvem obdobju ni dopuščala, kulturno delo pa nadzirala in po 
potrebi cenzorsko pristrigla. Preobrat je prineslo leto 1848, ko se je (državna) 
politična naklonjenost narodnemu samozavedanju morala spremeniti, in nastane-
jo uradno registrirana (politična) društva, vzniknejo slovenska politična glasila 
in se dotlej zelo nevtralne Bleiweisove Novice očitno angažirajo za slovensko 
politično prihodnost. Krajšemu zatišju v času neoabsolutizma, ko so previdno 
dejavni le še katoliški Mohorjeva družba in Zgodnja danica ter literarni navdu-
šenec Janežič s svojim Slovenskim glasnikom, sledi povsem novo in zelo plodno 
obdobje, ki traja vse do konca stoletja. Država načeloma zagovarja narodno ena-
kopravnost, dovoli društveno življenje, narodno in politično že dokaj osveščeni 
(meščanski) Slovenci pa vzpostavijo celo mrežo institucionalnega in javnega 
delovanja. Pri nekaterih institucionalnih oblikah je še prevladovalo romantično 
rodoljubje v navezi z nezahtevnim kulturnim amaterizmom (npr. v čitalnicah), 
večino pa je že odlikovala kakovostna strokovna usmerjenost (telovadno društvo 
Južni sokol, Slovenska matica, Dramatično društvo) ali zavzet slovenski politični 
aktivizem (tabori), ki je značilen zlasti za porajajoče se slovensko časopisje.

Z ustanavljanjem svojih institucij so Slovenci narodno (in kulturno) aktivirali 
pretežni del slovenskega prebivalstva, slovensko narodno gibanje pa je dobilo 
svojo globalno razsežnost, politično naravo in sploh moderno evropsko podo-
bo. Za slednjo je značilna tudi nazorska diferenciacija in kasnejša strankarska 
razcepljenost. Z njima se narodna zavest in narodnopolitčno delo radikalizirata, 
po svoje pa tudi bogatita, na kar kaže porast slovenskih institucij proti koncu 
stoletja.

Čeprav šolstvo v 19. stoletju ni bilo v slovenski institucionalni domeni, je bil 
zlasti položaj slovenskega jezika v šolah nadvse pomemben za rast slovenske 
narodne zavesti. Z njim se je širila raba narodnega jezika (učni jezik, učbeniki), 
popularizirala slovenska strokovna terminologija, predvsem pa zelo neposredno 
krepila zavest o pripadnosti k samosvoji jezikovni skupnosti.

Važne pozitivne pobude v zvezi s slovenščino v šoli so zagotovo dale že 
Ilirske province, saj je, sicer za kratek čas, deželni jezik postal učni jezik in 
učni predmet v poenoteni osnovni šoli, deloma tudi v novi gimnaziji, kar je 
med drugimi dodobra izkoristil ilirski šolnik Valentin Vodnik s pisanjem novih 
slovenskih učbenikov in prve slovenske slovnice v slovenščini.
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Staroavstrijske osnovne šole so bile slovenščini veliko manj naklonjene, saj 
so jo kot učni jezik v prvi polovici stoletja uvajali le v podeželske trivialke, pa še 
za te so bile začetnice in druge šolske knjige največkrat dvojezične. Ugodnejše 
je bilo stanje v (obveznih) nedeljskih ponavljalnih šolah, kjer si je slovenščina v 
istih okoljih pridobila večjo veljavo, zlasti s Slomškovim delom Blaže in Nežica v 
nedeljski šoli. Sredi druge polovice stoletja so osnovnošolsko izobraževanje sicer 
bistveno izboljšali z uvedbo osemletke, kar pa za slovenščino ni pomenilo večjih 
sprememb na bolje, saj so šole v mestih in trgih po odločitvah pristojnih deželnih 
šolskih oblasti ostajale nemške, zlasti na Koroškem in ponekod na Štajerskem, 
kjer so se pridno množile konkurenčne izrazito nemške schulvereinske šole.

Izrazitejši premiki v korist slovenskemu pouku in učenju slovenščine so se do-
gajali v srednjem šolstvu, predvsem na gimnazijah. Te izrazito meščanske šolske 
ustanove so ves čas pridobivale na svojem pomenu, tega pa so se vse bolj zavedali 
tudi Slovenci, čeprav marsikaterega zanje ugodnega določila v srednješolski zako-
nodaji niti niso znali odločno izkoristiti. Če je bila slovenščina na začetku stoletja 
le občasni gost na gimnaziji (npr. v Mariboru), se je takoj po prenovi gimnazij v 
sredini stoletja, zlasti na Kranjskem pa tudi drugod, že uveljavila kot pomožni ali 
vzporedni učni jezik vsaj na nižji stopnji, kmalu pa tudi kot učni predmet. Veliko 
pred koncem stoletja so bile gimnazije na Slovenskem že dvojezične, čemur je 
sledilo ustanavljanje slovenskih paralelk na večini tovrstnih ustanov, na prelomu 
stoletja pa že tudi samostojnih slovenskih gimnazij (v Ljubljani in Gorici). Temu 
razvoju je uspešno sledilo izdajanje slovenskih gimnazijskih učbenikov (zlasti 
beril in slovnic). Sicer pa so gimnazijskemu zgledu sledile še druge srednje šole 
(realki v Idriji in Kranju, dekliške in strokovne šole v Ljubljani).

Posebno mesto je slovenščina našla tudi v visokem šolstvu, kolikor ga je 
na slovenskem ozemlju oz. za Slovence sploh bilo v tem času. Vsekakor pa sta 
pomembno vlogo odigrali stolici za slovenski jezik na licejih v Gradcu (1812) 
in Ljubljani (1817), kasneje pa se je del študija v slovenskem jeziku odvijal na 
bogoslovjih v Ljubljani in Gorici, po prenosu sedeža lavantinske škofije pa tudi 
v Mariboru.

Relativno zapleteno in razgibano je bilo v tem času na Slovenskem tudi jezi-
kovno vprašanje, ki povrh vsega ni vedno odražalo le slovenske narodne pripa-
dnosti. Na podeželju se je, razen na strnjenih otokih z nemškim prebivalstvom 
kot na Kočevskem, govorilo slovensko. Splošni pogovorni jezik v mestih je bila 
deloma prav tako slovenščina, prisotna pri večini Ljubljančanov ali med socialno 
najnižjimi sloji v drugih mestnih središčih. V obliki standardiziranih pokrajin-
skih jezikov se je slovenski jezik uveljavil v večini ljudskih šol na podeželju, 
tam pa tudi kot drugi bogoslužni jezik v cerkvah ter v tiskanem nabožnem in 
prosvetiteljskem slovstvu, predvsem na Kranjskem pa še kot literarni jezik. 

Zlasti v času povečane rabe slovenščine v ljudskem šolstvu – razen števila 
učencev o tem pričajo tudi izdaje (dvojezičnih) šolskih začetnic – se je v prvi 
polovici stoletja poleg oblike (pravzaprav oblik) slovenskega knjižnega jezika 
po posameznih slovenskih pokrajinah pojavilo še vprašanje črkopisa, ko naj bi 
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reformirali kranjsko bohoričico in jo nadomestili z enočrkovno pisavo: v osre-
dnjem slovenskem prostoru z metelčico, na vzhodnem Štajerskem z dajnčico. Ob 
tem so se odnosi med pokrajinskimi različicami slovenskega knjižnega jezika 
dodatno zapletli, kar je (šolska) oblast modro razrešila z ostajanjem pri starem. 
(Ob tem moramo priznati, da je tradicionalna bohoričica dolga desetletja na po-
seben način Slovence povezovala v samosvoj kulturni prostor.) 

Vsaj dvoje stvari je v sredini stoletja, ko se je kot črkopisna rešitev uveljavila 
gajica, pospešilo slovensko sredobežno knjižnojezikovno dogajanje. Najprej je 
bila to politična zahteva Slovencev po zedinjeni Sloveniji, nato pa še odločitev 
države, da bo izdajala državni zakonik tudi v slovenščini. Oboje je kar klicalo po 
enem slovenskem knjižnem jeziku, kar je v najkrajšem času, poleg gajice, omo-
gočil kompromisni poseg s t. i. novimi jezikovnimi oblikami. Knjižnojezikovni 
razvoj je pač moral slediti slovenskemu narodnopolitičnemu dogajanju, preno-
vljeni vseslovenski standardni jezik pa je na poseben način posegel v slovensko 
identiteto in jo tudi odločilno okrepil. Položaji njegove rabe so se neverjetno 
množili, njegova pomembnost pa je iz leta v leto samo rasla. 

V 19. stoletju so neverjeten razvoj doživela slovenska umetnostna podro-
čja. Pri tem jih je spodbujala krepitev narodne zavesti, umetnost pa je vse bolj 
intenzivno prehajala med njene pomembne konstitutivne prvine. Čeprav najiz-
razitejše umetnostne zvrsti, kot so književnost, glasba in likovna umetnost, na 
začetku stoletja premorejo relativno skromno umetniško prepričljivost, pa so 
konec obravnavanega obdobja vsaj v pretežni meri že našle stik s smermi ume-
tnostnega razvoja v Evropi in se ponekod že pričele suvereno kosati z največjimi 
dosežki sočasnih dogajanj v širšem prostoru, če npr. pomislimo na slovenski 
likovni impresionizem. V svojem okolju so se na tak ali drugačen način uspešno 
oddaljile od prevladujoče in dokaj povprečne nemške kulturne ustvarjalnosti ter 
jo izrinile na obrobje, notranje pa prehodile zahtevno pot od vsakršne utilitarne 
naravnanosti do povsem avtonomnih in polnokrvnih umetniških stvaritev.

Seveda so med posameznimi umetnostmi in njihovimi podzvrstmi obstajale 
tudi pomembnejše razvojne razlike. Nekatere od njih so imele postopno in logič-
no rast (npr. realizem v slovenski prozi), druge so vzniknile manj pričakovano 
in kljub temu zelo samozavestno (kot likovni impresionizem), marsikatera pa je 
spričo objektivnih težav pri svojem nastajanju še dolgo ostajala nekje v ozadju 
(npr. instrumentalna glasba). Prvenstvo si je v okviru slovenske kulturne ustvar-
jalnosti že zgodaj s Prešernom zagotovilo pesništvo, ki je s svojo vsebinsko 
in oblikovno prepričljivostjo povsem zasenčilo dokaj naivno nabožno-vzgojno 
slovstvo z začetka stoletja ter ostalo umetniški zgled do konca obdobja ali celo 
do danes. V drugi polovici stoletja mu je kar uspešno sledila književna proza, ki 
se je v svojih prvencih še opirala na svoje polliterarne predhodnice, proti koncu 
stoletja pa že zelo kritično razmišljala o svojih (meščanskih) protagonistih ter 
o sebi. Slovenska dramatika svojih literarnih vrstnic nikakor ni dohajala in se 
jima je enakovredno pridružila šele s Cankarjevo družbeno angažirano dramo 
na prelomu stoletij. 
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Glasbena ustvarjalnost Slovencev je bila ves čas razpeta med cerkveno in 
posvetno zvrst, med uspešnejšo vokalno in skromnejšo instrumentalno glasbo. 
V cerkveni rabi je dosegla solidno raven in množičnost, tudi dobrih skladateljev 
ji ni manjkalo, dokler njihovih vrst in tovrstne glasbe ni osiromašilo retrogradno 
cecilijansko gibanje. Slovenska (umetna) posvetna glasba je bila spočeta z naro-
dnoprebudnimi akcijami tega stoletja, zlasti v čitalnicah. Iz teh začetkov izhaja 
njen izrazit domoljubni značaj, ki ga je gojila vse do konca obdobja. Ta ji je nare-
koval poseben pomen besedila ter (posledično) vokalno izvajanje, zborovsko ali 
solistično. Instrumentalna glasba ni razpolagala z izvajalskimi možnostmi, zato 
so si Slovenci spretno pomagali z občasnim angažiranjem obstoječih (nemških) 
institucij, sodelovali s številnimi gostujočimi češkimi glasbeniki, z velikimi na-
pori pa postopno vzpostavljali lastne glasbene institucije.

Področje likovne umetnosti na Slovenskem je v prvi polovici 19. stoletja po 
razkošnem obdobju baroka doživljalo vidno nazadovanje; skromno nabožno 
podobarstvo so ob redkih naročilih dopolnjevali redki portretisti in krajinski 
slikarji, ki so bili kar pogosto tujega porekla. Arhitekturne stvaritve, tudi na 
Slovenskem pogojene z državno podporo in njenim neinventivnim estetskim 
pristopom, niso izstopale iz avstrijskega povprečja. Šele novi umetnostni trendi 
ter svetovljanski akademizem novih generacij likovnikov so proti koncu stoletja 
prinesli opazen preobrat od obrtnega v subjektivni artizem. Skromne družbene 
razmere pa so slovenskim umetnikom onemogočale delo in predstavljanje doma, 
zato so ustvarjali na tujem, se tam vključevali v razvito likovno življenje, želi 
priznanja v največjih evropskih umetnostnih središčih, s tem pa se je slovenska 
likovna umetnost vehementno emancipirala v širšem kulturnem prostoru ter šele 
nato prešla v slovensko duhovno (in tudi narodno) zavest. Na las podobno je bilo 
s slovensko arhitekturo, ki se je morala najprej dokazati na tujem, da se je lahko 
(pravzaprav v novem stoletju) uveljavila v slovenskem prostoru.

Nadrobnejši pregled rasti slovenske umetnosti v 19. stoletju pokaže, da je 
bilo tudi to področje družbenega življenja še kako povezano z nastajanjem in 
uspešnostjo slovenske meščanske elite. Temu družbenemu sloju je (sicer na raz-
lične načine) pripadala večina umetnostnih ustvarjalcev in poustvarjalcev, med 
meščanstvom in izobraženstvom je slovenska umetnost 19. stoletja našla tudi 
pretežni del svoje publike. Tako je bil v tem obdobju razvoj slovenske umetnosti 
skorajda v celoti odvisen od družbene uveljavitve in ekonomskega statusa ome-
njenega sloja kot celote, ki zmore umetnost sprejemati in podpirati.

V skladu s temi dejstvi opažamo, da se v prvi polovici 19. stoletja na Sloven-
skem razcveti le poezija, ki jo (bolj kot potentni bralci) podžiga k vrhunskim 
stvaritvam in ohranja pri življenju njen (individualni) romantični izvor. Proza, 
zlasti roman kot tipična meščanska literatura, se uveljavi v drugi polovici sto-
letja, ko pri vse številnejšemu meščanstvu oz. izobraženstvu najde hvaležno 
bralstvo in podjetne založnike; dramatika zaživi šele konec stoletja, ko dobijo 
gledališka dela možnost svojih institucionalnih uprizoritev ter gledališko pu-
bliko, ki svojo omikanost in družabnost rada pokaže tudi na promenadi ali v 
večerni (gledališki) toaleti.
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Podobna postopnost je veljala tudi pri uveljavljanju drugih umetnostnih po-
dročij, ki so bila prav tako odvisna od vse večje družbene vloge slovenske me-
ščanske elite oz. z njenega razvoja. Glasba je bila ves čas usodno povezana z 
nastankom in kvalitetno rastjo glasbenega izobraževanja (kar je pomembno tudi 
za njene poustvarjalce), z ustanovitvijo ter vzdrževanjem izvajalskih korpusov, 
objavljanjem glasbene literature ter organiziranjem glasbenih predstav; vse to 
so zmogla različna in številna glasbena društva, ki si jih je za svoje družabno 
izživljanje omislilo (in vzdrževalo) predvsem premožnejše slovensko mestno pre-
bivalstvo, vedno pogosteje tudi ob pomoči svojih gospodarskih subjektov (npr. 
denarnih zavodov ipd.). In nič drugače ni bilo z likovno umetnostjo, za katero 
je bilo treba izšolati umetnike, jim omogočiti eksistenco z naročili oz. nakupom 
njihovih del ter poskrbeti za namenske razstavne prostore, kar pa je bil za razvi-
jajočo se slovensko meščansko elito tudi ob koncu stoletja še (pre)velik zalogaj.

Slovensko narodno prebujanje, kot ga v različnih razvojnih fazah poznamo iz 
19. stoletja, ima korenine za svoje prvo obdobje že v drugi polovici 18. stoletja. 
Takratni narodni buditelji (npr. Pohlin) so si v svoji razsvetljenski vnemi odkrito 
prizadevali za enakopravno veljavo »ljudskega jezika« in za s tem povezan soci-
alni vzpon množic, ki so se v takem jeziku sporazumevale. Pri tem pokrajinske-
ga (kranjskega) okvira niso prestopili. Vendar je soroden intelektualni krog ob 
Zoisu konec stoletja »kranjsko« ljudstvo že zmogel povezati z drugimi Slovenci 
z območja med Dravo in Jadranom, saj v bistvu govorijo en slovanski jezik, kot 
je ugotavljal Kopitar na začetku 19. stoletja v svoji znameniti slovnici. Take bolj 
ali manj intuitivne ugotovitve je sicer demantirala knjižnojezikovna realnost v 
prvi polovici stoletja, pritrjevali pa so ji številni poskusi, da bi se pokrajinsko 
jezikovno drobljenje slovenskega etničnega prostora ne nadaljevalo. Tu mislimo 
na žolčne odpore zoper uveljavljanje pokrajinskih knjižnih jezikov, na uspešno 
pokrivanje celotnega slovenskega ozemlja, ki so ga izvajale Bleiweisove Novice, 
in na vse pogostejšo rabo etnonima Slovenec. 

Vendar je bila prava slovenska narodna zavest takrat prisotna le pri peščici 
izobražencev in slovstvenih ustvarjalcev, ki pa so kot občevalni jezik še vedno 
uporabljali le nemščino, svoja zmerna slovenska stališča ter literarne in druge 
objave pa zaupali (po provenienci) nemškemu, iz pragmatičnih razlogov sicer 
občasno tudi dvojezičnemu časopisju. Vsi njihovi znanstveni prispevki so bili 
napisani v nemščini (Kopitar, Čop, mladi Miklošič), dvojezično (torej tudi nem-
ško) je v določnem obdobju pesnil celo Prešeren. (Ta del slovenskega duhovnega 
sveta naj bi po ilirskih nazorih poslovanili v (višji) ilirski jezik.)

Povsem drugače je slovenska (jezikovna) zavest v tem zgodnjem obdobju 
živela na slovenskem podeželju ter pri večini duhovščine, ki je tam delovala. 
V tem okolju je slovenščina obstajala v poenostavljeni funkciji edinega ali vsaj 
najpomembnejšega sporazumevalnega sredstva, vendar na omejenem področju 
verske vzgoje ter pri osnovnem šolskem in (kmetijsko)strokovnem pouku.

V novo fazo je slovenska narodna zavest prešla v revolucionarnem letu 1848. 
Po evropskih zgledih je narodnopolitično pobudo prevzelo izobraženstvo (na 
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ogroženem obrobnem Koroškem ter na Dunaju in v Gradcu), ki je bilo sposobno 
spontano narodno občutje in iz njega izhajajoče kulturne dejavnosti nadgraditi z 
jasnim političnim nacionalnim programom. Od tam so nove ideje preplavile ves 
slovenski prostor ter z naklonjenostjo ogrele celo tiste, ki so še malo pred tem 
stali na strani povsem nasprotnega ilirskega gibanja. Zahteve so bile radikalne, 
državnopolitično komajda sprejemljive; kljub množičnemu zbiranju podpisov 
v podporo programu Zedinjene Slovenije pa so se težko uveljavile pri porajajo-
čem se slovenskem meščanstvu (npr. v Novicah) in tudi pri zgoraj omenjenem 
podeželskem slovenskem prebivalstvu, ki bi hkrati moralo svojo pragmatistično 
jezikovno zavest nadgraditi z višjimi narodnopolitičnimi pričakovanji. Vendar 
so bile posledice nenadnega in kratkotrajnega narodnostnega sunka velike in 
daljnosežne: Slovenci so dokaj jasno formulirali svoj narodnopolitični program 
ter ga uspeli spravili v množično zavest, z njim so načeloma presegli deželno 
razcepljenost, zavestno poenotili svoj knjižni jezik, na organizacijski ravni pa 
vzpostavili zastavke svoje politične prepoznavnosti (npr. s političnimi društvi 
in svojim časopisjem).

Ko si je absolutistična država po prvih pretresih marčne revolucije nekoli-
ko opomogla, je slovensko narodnopolitično gibanje, primerno nadzorovano, 
potihnilo in prešlo v kulturno oz. leposlovno delo. Medtem pa sta se slovensko 
meščanstvo in izobraženstvo nezadržno krepila in takoj po ustavni odjugi v 
šestdesetih letih (tudi zaradi avstrijskih vojnih izgub in državne preureditve, ki 
so Slovencem jemale pomembne dele narodnega ozemlja) ponovno aktualizirala 
idejo Zedinjene Slovenije. Slovenizirala sta meščansko družabno življenje (npr. s 
čitalnicami). Kot nova družbena elita sta s taborskimi zborovanji (na katerih se 
narodnopolitični program ne pojavlja več v obliki vljudno napisanih peticij, am-
pak kot najširše podprta referendumska zahteva) ter preko slovenskega časopisja 
in literarnega ustvarjanja našla stik s slovenskim podeželjem, tako pa sklenila 
slovenski krog, ki ga niti ideološka ali strankarska razhajanja niso mogla več 
ogroziti. Ob tem sta svoj družbeni in ekonomski vpliv širila na vsa področja, 
pospešila nastajanje narodno opredeljene umetnosti, od avstrijske države pa zah-
tevala celo (v danih razmerah neuresničljivo) ustanovitev slovenske univerze.

Razvoj narodne ideje je torej prešel značilne faze od razsvetljenskega (samo)
zavedanja o obstoju ljudstva s posebnim jezikom, ki je lahko edino orodje za 
vsestransko omikanje človeka, do romantičnega nazora o avtonomnem narodu s 
samosvojo (tudi visoko) kulturo in do realne nacionalne vizije o lastni državno-
sti. Prehodi med posameznimi stopnjami so bili nenadni in radikalni, miselnost 
predhodnega obdobja je vzporedno in trdoživo vztrajala tudi v novi čas, s svojim 
sobivanjem z naprednejšimi narodnimi zahtevami pa rojevala ostre konflikte 
(zlasti med vidnejšimi nosilci narodnoafirmativnih idej), k čemur so veliko pri-
spevala tudi siceršnja družbena nasprotja. Linhartovo ugotovitev o obstoju enega 
slovenskega ljudstva je namreč vse stoletje negirala (tudi upravna) razcepljenost 
na deželne zavesti, obstoj visoke narodne literature, ki je s težavo našla zadovo-
ljivo število bralstva, je dolga desetletja ogrožalo zadovoljstvo z nezahtevnim in 
idejno preobremenjenim slovstvom katoliške provenience, folkloristično zave-
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zanega Kopitarja in prigodniškega Koseskega je odklanjal kozmopolitski Čopov 
krog, smeli program Zedinjene Slovenije so zameglile nejasne ideje o nasloni-
tvi na večje nacionalne korpuse (avstroslavizem), Bleiweisovo pragmatičnost je 
ogrožala Levstikova (politična) udarnost, njegovo idilično domačijskost pa je 
izničeval Stritarjev (svetovljanski) individualizem; ponavljajoče se pristajanje 
na legalno sprejemljive politične koncesije v zvezi z narodnimi pričakovanji, 
kar je bilo kratkoročno sicer koristno, so tehtnejšim in daljnovidnim narodnim 
zahtevam jemale polet ali celo verodostojnost, podobno kot narodnopolitični 
premočrtnosti politična prilagodljivost ali celo strankarska preračunljivost.

Slovensko narodno gibanje ves čas svojega pojavljanja in zlasti krepitve torej 
ni predstavljalo v sebi enotnega dogajanja. Raslo je iz raznorodnih pobud, v 
sebi ohranjalo njihove antagonizme in bilo podvrženo samosvoji dinamiki, ki 
jo je povzročala njegova notranja napetost ali celo razcepljenost med cilji tega 
gibanja, metodami njihovih uresničitev ali hitrostmi zahtevanih in predvidenih 
družbenih sprememb.

Ta neenotnost slovenskih zahtev in pričakovanj ima svoje globoke korenine 
že v začetkih narodnega prebujanja konec 18. stoletja, ko je bilo slovensko (jezi-
kovno) samozavedanje pravzaprav le priročno sredstvo fiziokratsko naravnanega 
in ekonomsko uspešnega državnega absolutizma ali pa že tudi izraz modernega, 
emancipiranega svobodnega individuuma. Prvo naziranje spodbuja rabo ljud-
skega jezika, vendar le v utilitarnem smislu kreiranja koristnega državljana ter 
zglednega vernika, drugo uveljavlja razumevanje narodne in jezikovne identitete 
kot sestavnega dela človekove duhovne dejavnosti oz. kot izraz njegove svobo-
dne, demokratične in ustvarjalne narave; prvo v slovenščini ponudi praktične 
priročnike za vsakdanjo rabo ter nabožno slovstvo (tako že pri Pohlinu, podobno 
kasneje pri Dajnku), drugo ozavešča Slovence kot zgodovinski subjekt ter jih 
ogreva za enakopravnost med vsemi ljudmi (npr. pri Linhartu) in navdušuje za 
pravo lepo književnost (že pri Vodniku, najbolj izrazito seveda pri Prešernu ali 
Stritarju). 

Vendar lahko utilitarnost kot splošno obeležje slovenskih narodnih in kultur-
nih prizadevanj zasledujemo skozi celo 19. stoletje. Včasih se pojavlja povsem 
eksplicitno, velikokrat pa bolj ali manj prefinjeno prikrito, skoroda neprepoznav-
no. Pri tem mislimo na prizadevanja za začetni pouk v slovenskem jeziku, rabo 
slovenščine pri občevanju s (slovenskimi) strankami na sodiščih in v uradih, na 
izdajanje strokovnih priročnikov, Bleiweisove Novice (zlasti v začetnem obdo-
bju), nabožno-vzgojno slovstvo vse do Erjavčevega Ni vse zlato, kar se sveti, ute-
meljevanje dobre književnosti z nepopustljivim katolicizmom (npr. pri Mahniču) 
in neomajno podpiranje nabožne likovne umetnosti, gojenje naivnega rodoljubja 
vse do konca stoletja (v književnosti in vokalni glasbi) ter na politično drob-
tinčarstvo ali nepremočrtnost v vseh političnih taborih kot tudi pristajanje na 
meglene ideje o slovanski vzajemnosti ali nekompatibilna politična zavezništva 
(predvsem v državnem zboru).
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Pravo nasprotje temu so obstajanje intelektualnega diskurza ter zgledova-
nje pri aktualnem evropskem duhovnem elitizmu na vseh področjih, skorajda 
provokativna svobodomiselnost Prešernovega tipa, poudarjanje očitne narodne 
samobitnosti, smeli in dokaj jasni narodnopolitični koncepti z vizionarskim za-
vzemanjem za Zedinjeno Slovenijo ter gojenje čiste literature (v slovenskem 
jeziku) in drugih umetnosti, vzpostavljanje moderne in avtonomne (slovenske) 
znanosti, uveljavljanje (knjižne) slovenščine v različnih socialnih položajih in na 
vseh strokovnih področjih itd. 

Med opisanima poloma je obstajalo več prehodnih in hibridnih oblik, ki so 
pogosto celo prevladovale. Že Valentin Vodnik je bil na začetku stoletja zelo pra-
gmatičen utilitarist in frajgajst obenem, Bleiweisove Novice so bile vsaj določen 
čas tudi najbolj narodotvorno podjetje (če pomislimo samo na enotenje sloven-
skega knjižnega jezika ali uvedbo gajice), konzervativne čitalnice so zagotovo 
prebudile nastanek kvalitetne slovenske umetne glasbe, Cerkvi najbolj vdana 
duhovščina je hkrati stala v nadvse izpostavljenih vrstah narodnih delavcev (tu 
omenimo vsaj Slomška); na drugi strani pa so najbolj liberalni politični veljaki 
neredko lahko slovenski stvari tudi škodovali (npr. elastikarji kot tudi vsa politič-
na elita s svojimi nepomirljivimi ideološkimi nasprotovanji in obračunavanji).
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EIN BlICK Auf DAS SlOwENISChE 19. JAhRhuNDERt
Zusammenfassung

Die Slowenen haben sich als eigenständiges Volk vor allem im 19. Jh. geprägt. Trotz der 
wirtschaftlich und demographisch ungünstigen Verhältnisse haben sie im Staatsrahmen der 
relativ modernen Habsburger Monarchie eine Literatur- und Sprachautonomie hergestellt, ihr 
kulturelles Nationalismus gepflegt und das slowenische Nationalbewusstsein in das nationale 
politische Programm umgewandelt. Die intensive und typisch divergente nationalpolitische 
Entwicklung hat in der entscheidenden Phase die gerade entstehende slowenische Bürgertum-
selite geleitet, die die gesamte nationale Infrastruktur geschaffen hat (Institutionen, Zeitung-
swesen, Wissenschaft, Politik) und hat schrittweise und qualitativ die einzelnen slowenischen 
Kunstgattungen gefördert.
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Prvi slovenski tabor v zgodovinopisju

S t a n i s l a v  K o c u t a r *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(497.12):323.1"1868"

Stanislav Kocutar: Prvi slovenski tabor v zgodovinopisju. Časopis za zgodovino in 
narodopisje, Maribor 79=44(2008), 1–2, str. 83–90
Avtor predstavlja obravnavo prvega slovenskega tabora v Ljutomeru v delih kronistov – 
sodobnikov ter zgodovinarjev. Ljutomersko dogajanje avgusta leta 1868 je zajeto v delih, 
ki obravnavajo nacionalno zgodovino 19. stoletja, kronološko pa po intenziteti obravnave 
izstopajo dela, ki so izhajala ob obletnicah tabora.

1.01 Original Scietific Article 
UDC 94(497.12):323.1"1868"

Stanislav Kocutar: The First Slovene Tabor Meeting in the Histography. Review for 
History and Ethno graphy, Maribor 79=44(2008), 1–2, pp. 83–90
The author shows the treatment of the first Slovene Tabor meeting in Ljutomer in the works 
of chroniclers – contemporaries and historians. The happenings in Ljutomer in August 1868 
are dealt with in works on national history in the 19th century. Chronologically exceptional 
are the works which were published on the anniversaries and are very intensively dealing with 
the Tabor meeting.

Vsak poskus analize zgodovinopisja (zgodovinska dejstva ali obdobja) nam 
razkriva vsaj minimalne raznolikosti, ki so toliko bolj očitne, kolikor bolj je 
obravnavano zgodovinsko dejstvo s svojo pojavnostjo zaznamovalo življenje 
posameznikov ali narodov ter od stopnje usodnosti tega vpliva. Dejavniki, ki 
vplivajo na ugotovljeno različnost obravnave, so »objektivni« in »subjektivni«, 
čeprav taka delitev lahko povzroča tudi nekatere težave in zadrege.

V skupino subjektivnih dejavnikov sodijo profesionalnost zgodovinarja, upo-
števanje načel znanstvenega zgodovinopisja in čustveni odnos do problematike, 
in sicer koliko je konkretna tematika neposredno prizadela zgodovinarja in ali 

 * Stanislav Kocutar, profesor zgodovine in geografije, urednik oddaj, RTV Slovenija, Radio 
Maribor, Ilichova 33, 2000 Maribor, stanislav.kocutar@rtvslo.si
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je bil njen sodobnik. Ni namreč vseeno, ali je zgodovinar živa priča znanstveno 
obravnavanega obdobja (kaj šele aktivni udeleženec), kot tudi ne, ali je tematika, 
s katero se srečuje, zavestno blizu (ali daleč) njegovim nazorskim usmeritvam. 
Pomembna je tudi zgodovinarjeva osebnostna avtonomija in odločitev, ali želi 
s svojimi ugotovitvami ugajati in doseči sozvočje s pretežnim ali celo politično 
zapovedanim odnosom do tematike ali pa je pripravljen na podlagi razpoložljivih 
virov argumentirano načeti stereotipe, ki o nekem konkretnem zgodovinskem 
problemu prevladujejo v okolju; slednje tudi za ceno krivičnega družbenega eti-
ketiranja in strokovne osamitve.

V skupino objektivnih dejavnikov sodijo kakovost ter količina virov in nji-
hova dostopnost za zgodovinarja. V preteklosti je bila velika ovira razpršenost 
virov, saj je njihovo proučevanje še vedno povezano s precejšnjimi stroški.

Taborsko gibanje je bilo posledica spremenjenih političnih okoliščin v mo-
narhiji neposredno po avstrijskem porazu v vojni s Prusijo leta 1866. To je spod-
budilo združevanje Nemčije pod prusko taktirko in krepitev združevanja Italije. 
Razmeroma hiter razvoj dogodkov, po katerih je Avstrija izgubila Benečijo ter 
dualistična razdelitev cesarstva, je povsem spremenil življenje več kot 70.000 
Slovencev, ki so z Benečijo ostali v Italiji ali pa so po novem pripadali ogrskemu 
delu monarhije. Prevladal je občutek ogroženosti, bilo je jasno, da meje niso ne-
kaj dokončnega, zato se je del slovenskih politikov ponovno ogrel za idejo Zedi-
njene Slovenije. Vzorec množičnih političnih in kulturnih zborovanj je bil znan 
s Češkega. Slovenska različica je pomenila priredbo ideje oz. zbližanje z domačo 
miselnostjo zborovanj, ki je namen tabora – obrambno delo pred prodirajočim 
nemškim in italijanskim vplivom – povezovala s spominom na protiturške tabore 
v času otomanske nevarnosti. Ta povezava govori o primerljivo dramatičnem do-
jemanju stopnje in obsega ogroženosti narodovega obstoja, pa tudi o temeljnem 
motivacijskem elementu taborskega povezovanja.

»Mi bomo imeli ta pogovor zaradi svojih starih pravic, ktere se našega naro-
da in jezika tičejo, tu v Ljatomeru (ali Lotmerku) v nedeljo popoldne 9. avgusta 
1868 na travniku pri Ščavnici. Pridite in pripeljite se, kolikor vas je koli mogoče! 
Iz vsake vesnice, iz vsakega hrama, iz vsake hiše naj vsaj po eden pride. – Kdor 
koli more naj pride, nihče naj doma ne ostane, ker zdaj se po pretečenih 1000 
letih zbiramo prvikrat na Slovenskem pod milim nebom, in ta shod je vse dru-
gače, bolj imenitna reč, nego kakoršna koli druga veselica na tem svetu, ker tu 
gre za naše najsvetejše, pa naj bolj zanemarjene pravice. Ako se zdaj ne začnete, 
možje slovenski, gibati in na svoje noge postavljati, prepozno bi bilo v nekoliko 
letih, in ostali bi vedno uboščki, siromaki in popolnoma nič v našem cesarstvu. 
Premislite in preudarite, kako pregreho bi Vi na svojih otrokih zakrivili, ako bi 
zamudili tako imeniten shod, kakor bo deseto nedeljo po binkoštih tu v Ljutome-
ru. Še enkrat vam na srce pokladamo: pridite vsi, kolikor je koli mogoče, in kdor 
koli od doma more. – Samo ako nas bo jezera in jezera pod milim nebom zbranih, 
bodo imeli naši sklepni veljavnost pri visoki vladi in bo ona na nje gledala.«1

 1 Odlomek vabila na prvi tabor v Ljutomeru, Slovenski narod, 1. avgusta 1868.
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»Tabori nimajo pravice, postave dajati; na taborih se sme le posvetovati in 
izrekati želje. Vendar bodo morali te od ljudstva izrečene želje v poštev jemati 
oni, ki dajejo postave.«2

Izbrana citata poudarjata miselnost, ki so jo razširjali organizatorji: (1) čas, 
v katerem je še mogoče ohraniti in razvijati slovenstvo, se najbrž nepreklicno 
izteka; (2) trdno zaupanje v določila ustave, ki ponujajo priložnost za rešitev, 
seveda v slogi in množičnosti.

Čeprav ni bilo vseslovenskega taborskega organizacijskega odbora, ki bi ko-
ordiniral prirejanje taborov, je znano, da je vodilno vlogo pri organizaciji prvih 
taborov prevzelo mladoslovensko izobraženstvo. Literatura med najbolj aktiv-
nimi izpostavlja pravnike Jakoba Ploja, Valentina Zarnika, Radoslava Razlaga, 
Karla Lavriča, Josipa Vošnjaka, Matijo Preloga ter duhovnike Božidarja Raiča, 
Antona Klemenčiča in Matijo Majarja, kot odločilno pa navaja sodelovanje An-
tona Tomšiča, Josipa Jurčiča, Frana Levstika in Josipa Nollija.

Vsebina programa taborov, na njih izrečena beseda in spremljevalni komen-
tarji udeležencev predstavljajo bogato gradivo za kroniste tedanjih dogodkov kot 
tudi temeljno oporo za nadaljnje razprave in debate o narodnostnem vprašanju. 
Neposredno po prvih taborskih dogodkih je dozorelo spoznanje, da je potrebno 
strniti temeljna sporočila taborov in njihov osnovni namen. Jože Vošnjak je leta 
1869 zato izdal knjižico Slovenski tabori za prosto slovensko ljudstvo, s katero so 
takrat razširjali idejo taborov in posredovali njene temeljne značilnosti širšemu 
krogu bralcev: »… peljati vas torej hočem vsaj v duhu od tabora do tabora, da 
se vam vsem, ki do zdaj še niste bili pri nobenem vname želja, se vdeležiti enega 
od teh shodov slovenskih mož; vam pa, ki ste že pri enem ali drugem bili priču-
joči, vzbujam spomin, kaj ste sklepali s povzdignjenimi rokami na korist našega 
naroda in domovine.«3

Pri Vošnjakovem opisu prvega slovenskega tabora, ki je poleg časopisnih 
poročil in komentarjev najzgodnejši publicistični odmev, doživljamo domoljub-
no sporočilo, v katerem slavi rodoljubne može med Dravo in Muro, ki so stali v 
prvi vrsti, ko je šlo za narodove pravice. Natančno je opisan vroč avgustovski 
dan, predvsem pa je z navedbo izvora udeležencev tabora predstavljen širok ge-
ografski okvir, ki sega celo do Ljubljane – seveda je bilo največ udeležencev iz 
okoliških krajev. Telegrafsko so predstavljeni ključni tematski sklopi govornikov, 
ki so poudarjali vlogo slovenskega jezika v šolah, in združenje vseh Slovencev v 
eno kronovino. Vošnjak je govoril o 19. členu t. i. decembrske ustave, ki je kljub 
nejasnosti in dvoumnosti zagotavljal narodno in jezikovno enakopravnost vseh 
narodom v državi. Skrbelo ga je, da zakon nima praktične veljave in je tudi ne 
bo imel, dokler se ne bo začel praktično uresničevati.4 Vošnjak je izpostavil tudi 
pobudo za ustanovitev kmetijskih šol s slovenskim učnim jezikom. Taborjani 

 2 Jože Vošnjak, Slovenski tabori, za prosto slovensko ljudstvo. Izdalo in založilo slovensko 
politično društvo v Mariboru, Maribor 1869, 1.

 3 Prav tam, 6.
 4 Prav tam, 5.
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so poudarili, da je bila pri Gradcu že ustanovljena nemška kmetijska šola, ki 
ji deželna vlada letno namenja 10.000 goldinarjev; seznanjeni pa so bili tudi z 
namero, da se bo pri Mariboru ustanovila še ena kmetijska šola, v kateri bo učni 
jezik prav tako nemščina.5 Vošnjak je zato izpostavil vprašanje: »Koliko koristi 
bodemo pa imeli mi Slovenci od teh šol, ki jih vendar s svojimi denarji vzdrževati 
pomagamo, ker so nam roke zvezane?«,6 nato pa je na kratko, a z bistvenimi pou-
darki opisal še sporočila taborov, ki so leta 1868 in 1869 sledili ljutomerskemu.

V kronološkem zaporedju zgodovinskih zapisov, ki se ukvarjajo s taborskim 
gibanjem, ni mogoče mimo knjige Josipa Mala Zgodovina Slovenskega naroda, 
2. del. Mal je označil taborsko gibanje kot val, ki je splošno zahtevo po narodni 
enakopravnosti ponesel med najširše plasti ljudstva. Uspeh prvega slovenskega 
tabora je bil po njegovem zagotovljen že s tem, da so ga narodni prvaki sklicali 
v prebujenem Ljutomeru. Taborska doba pomeni tudi pomemben prehod iz ozkih 
trških čitalniških krogov na širše in samostojno politično prizorišče, hkrati pa se 
je politična aktivnost prenesla s peščice razumnikov na širše množic. Mal govori 
o taborski prebuji kot o prvi in pravi šoli državljanskih in narodovih pravicah, 
in sicer gre za pojav, ki drami narodno zavest, bistri pogled na dejansko stanje 
izvrševanja ustavnih določil in odpira posameznikove registre za vprašanja dr-
žavljanske in narodne zavesti.7

Leta 1966 sta Ferdo Gestrin in Vasilij Melik izdala Slovensko zgodovino od 
konca osemnajstega stoletja do 1918. Taborsko gibanje predstavljata pregledno, 
glede ljutomerskega tabora pa menita, da ni prav nič čudnega, da je ideja taborov 
zrasla v zelo razgibanem okolju in pokrajini okoli Ljutomera, kjer je bilo že v 
predmarčni dobi narodno gibanje zelo močno. Predstavljena je tudi resolucija, 
ki v šestih točkah opozorarja na vse, kar je pomembno za ohranitev in gojitev 
narodnosti. Šele po tem bo mogoče začeti uresničevati 19. člen državnega te-
meljnega zakona, ki govori o narodni in jezikovni enakopravnosti vseh narodov 
v državi.8

Vasilij Melik je v razpravi Tabori 1868–1871 (razstavni katalog Taborsko 
gibanje na Slovenskem) označil prvi slovenski tabor za pogumno in tvegano 
dejanje ljutomerske čitalnice, ki je bila s svojo aktivnostjo, stikom z množicami, 
konceptom prireditve in s tradicijo že dolgo narodno prebujene, zavedne kul-
turne okolice poklicana, da organizira tak dogodek. Ljutomerska čitalnica je po 
Meliku v vsej predzgodovini taborov najvažnejše in najpomembnejše odbobje. 
Tabore je začela organizirati in oblikovati po svoji zamisli tedanja mladosloven-
ska liberalna inteligenca, ki se je znova in z vso silo oprijela programa Zedinjene 
Slovenije in sklenila prenesti to gibanje med ljudi ter, kakor je 11. avgusta 1868 

 5 Štajerski deželni zbor v Gradcu je 18. decembra 1866 sprejel sklep o ustanovitvi Deželne 
sadjarske in vinarske šole v Mariboru. 14. septembra 1868 so na seji deželnega zbora že 
razpravljali o organizacijskem načrtu šole. 

 6 Jože Vošnjak, Slovenski tabori, za prosto slovensko ljudstvo. Izdalo in založilo slovensko 
politično društvo v Mariboru, Maribor 1869, 3.

 7 Josip Mal, Zgodovina slovenskega naroda. Celje 1993, 1009. 
 8 Ferdo Gestrin in Vasilij Melik, Slovenska zgodovina od konca osemnajstega stoletja do 1918. 

Ljubljana 1966, 172–173.
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zapisal Slovenski narod, začeti »politične moči iskati, kjer jo imamo, namreč v 
narodu« in »ljudstvo pripeljati do večje politične zrelosti in živejega udeleževa-
nja pri splošnih celoto zadevajočih reči«.9

Med deli, ki obravnavajo ljutomerski tabor, je zelo pomembna monografija 
Viktorja Vrbnjaka Prvi slovenski tabor v Ljutomeru, ki je izšla leta 1968 ob 
stoletnici dogodka. Avtor je v njej prikazal razvoj narodne ideje v Ljutomeru 
in okolici od leta 1848 do prvega slovenskega tabora – predstavil je tudi stanje 
narodne zavesti v ljutomerskem prostoru do konca 60. let 19. stoletja.10 Vrbnjak 
je razčlenil številne organizacijske podrobnosti tabora – skušal je določiti ožji 
kraj dogajanja ter s pomočjo tedaj veljavnega železniškega voznega red celo 
ugotoviti prihod glavnine udeležencev, ki so 9. avgusta 1868 v Ljutomer prispeli 
z vlakom. Taborsko gibanje so začeli ljutomerski rodoljubi, nadaljevali pa so ga 
Savinjčani. Ker so bili prvi uspešni, so jim drugi z navdušenjem sledili, zato je 
pomen ljutomerskega tabora, ki je v programu in resoluciji občutil začetne teža-
ve, v tem, da je prvi pokazal, kako naj slovensko ljudstvo organizira množične 
shode. Ljutomerski in žalski tabor sta politično predramila slovenske množice 
ter dosegla, da so začeli pošiljati svoje zahteve štajerskemu deželnemu zboru. 
Naši deželnozborski poslanci so namreč sredi septembra 1868 zahtevali v gra-
škem deželnem zboru, da dobi slovenski jezik v šolah in uradih tisto mesto, ki 
mu po zakonu tudi pripada. Prvi slovenski tabor je po Vrbnjaku krepil narodno 
zavest pri ljudeh, ki jih je prepojila ideja vseslovenskega narodnopolitičnega 
programa. Slovenci so na ljutomerskem taboru tudi premostili stoletne zapreke, 
ki so razdeljevale prebivalstvo levega in desnega brega Mure, pokazali pa so 
tudi pot do narodnega središča, do Ljubljane. Avtor je tako strnjeno predstavil 
morda najpomembnejšo lokalno pridobitev tabora, tj. idejo vseslovenske zdru-
žitve, ki je naslednjega pol stoletja še vedno doživljala vzpone in padce. Razvoj 
je bil določen, s tem pa tudi veliko upanje naslednje generacije domoljubov, ki 
so od preloma stoletja do leta 1918/19 povezovali prostor v pogosto le navidezno 
narodovo celoto.11

Za Viktorja Vrbnjaka je bilo taborsko dogajanje zgodovinska tema posebnega 
pomena. Z njo je bil dobra štiri desetletja, vse do svoje smrti leta 2005, tesno 
povezan. Neutrudno je zbiral gradivo in veliko ga je še ostalo v njegovi zapu-
ščini. Leta 2001 je v Melikovem zborniku objavil razpravo Prvi slovenski tabor 
v Ljutomeru po nekaterih dokumentih. V njej je izpostavil misel, da je znanje o 
taborskem gibanju skoraj celo stoletje slonelo predvsem na poročilih v tedanjih 
slovenskih časnikih. Ti so navdušujoče pretiravali o uspehih gibanja, nemški listi 
pa so nasprotno marsikaj zamolčali ali namerno podcenjevali. Za samostojnega 
in hkrati poglobljenega raziskovalca prvega slovenskega tabora tik pred drugo 
svetovno vojno je imenoval Frana Ilešiča, ki pa je leta 1942 umrl in ni uspel do-
končati zastavljene naloge. Vrbnjak je po naključju prišel do Ilešičevih zapisov 
o Ljutomeru v času prvega slovenskega tabora. Na osnovi lastnega zbranega 

 9 Taborsko gibanje na Slovenske, razstavni katalog. Ljubljana – Ljutomer 1981, 12–13.
 10 Viktor Vrbnjak, Prvi slovenski tabor v Ljutomeru. Maribor 1968, 5.
 11 Prav tam, 77–79.
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gradiva in Ilešičevih zapisov je ob devetdesetletnici tabora leta 1958 nastal daljši 
zapis, ki je v nadaljevanjih izhajal v Pomurskem vestniku. V razširjeni in prede-
lani obliki je delo izšlo ob stoletnici prvega slovenskega tabora v Ljutomeru, in 
sicer v zborniku ter v posebnem natisu.12 Sklepni del Vrbnjakove monografije 
o prvem slovenskem taboru v Ljutomeru je namenjen nekaterim (tudi nerazre-
šenim) podrobnostim delovanja ljutomerskega okrajnega predstojnika Antona 
Globočnika med pripravami na tabor in neposredno po njem.13

Razvojno gledano je Viktorju Vrbnjaku v dobrih štirih desetletjih uspelo iz-
jemno poglobiti znanje o prvem slovenskem taboru tako, da sta preglednost in 
vrednotenje dogajanja danes celovito predstavljeni z vrsto na videz manj po-
membnih podrobnosti, ki pa celovito dopolnjujejo ljutomersko taborsko sliko. 
Tako je uspel taborskemu gibanju določiti primerno mesto v slovenskem zgodo-
vinskem spominu, kar mu nedvomno tudi pripada.14

V delu Vasilija Melika Slovenci 1848–1918, Razprave in članki, ki ga je uredil 
Viktor Vrbnjak in je izšlo leta 2002, se pogosto omenja tudi ljutomerski tabor. V 
razpravi Cerkev in slovenska nacionalna zavest v 19. stoletju je Melik zapisal, da 
je uvodno dejanje ljutomerskega tabora začel tamkajšnji župnik Anton Klemen-
čič. Složnost je taboru omogočila prepričljivost in veličastnost, tako da je postal 
neke vrste plebiscit za Zedinjeno Slovenijo.15

V razpravi Levstikovo mesto v slovenskem političnem življenju je Melik za-
pisal, da so bila šestdeseta leta 19. stoletja desetletje gradnje temeljev slovenske 
kulturne in politične stavbe. Glavna politična uspeha tega časa sta bila volilna 
zmaga 1867, ki je pokazala, da ima slovensko narodno gibanje množično oporo, 
in tabori kot svojevrsten plebiscit za slovenske zahteve in Zedinjeno Slovenijo. 
Leta 1933 se je pojavila na podlagi Zarnikovega pisma Levstiku misel, da »je 
Levstik spočel idejo, naj bi se slovenski narod po zgledu češkega zbiral /…/ na 
taborih«. Vendar pa po Meliku (pa tudi po Vrbnjaku) ni bilo tako. Ideja taborov 
je tisti čas tako rekoč visela v zraku. Levstik se ni spomnil nanjo niti prvi niti 
edini, lahko pa je bilo njegovo pismo Zarniku povod za akcijo Ljutomerčanov. 
Glavne zasluge za tabore imajo štajerski Slovenci.16

Razprava Josip Vošnjak in njegovi spomini prinaša ugotovitev, da so triletno 
taborsko dobo (1868–1871) že Vošnjak in njegovi sodobniki prištevali med naj-
bolj pozitivne dogodke slovenske zgodovine. Melik je take ugotovitve potrdil in 
poudaril, da tabore tako vrednotimo tudi danes, čeprav gledamo nanje z veliko 
večje razdalje in z veliko večjo vednostjo in kritičnostjo – tabori niso združevali 
Slovencev samo v zavzetosti za Zedinjeno Slovenijo, ampak tudi v demokratični 
samozavesti.17

 12 Viktor Vrbnjak, Prvi slovenski tabor v Ljutomeru. Melikov zbornik, Slovenci v zgodovini in 
njihovi sosedje. Ljubljana 2001, 587.

 13 Prav tam, 591–593.
 14 Stane Granda, Viktor Vrbnjak (1934–2005). Večer, 15. aprila 2005.
 15 Vasilij Melik, Slovenci 1848–1918, Razprave in članki, uredil Viktor Vrbnjak. Maribor 2002, 

202.
 16 Prav tam, str. 344.
 17 Prav tam, str. 422.
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V razpravi Politik Valentin Zarnik med drugim piše, da je Zarnik stopil v 
ospredje političnega življenja v času taborov 1868–1871. Kot odvetniški koncipi-
ent (advokatski pripravnik) v Ljutomeru je bil eden izmed glavnih organizatorjev 
prvega slovenskega tabora, vsa tri leta pa je bil tudi eden najbolj priljubljenih 
in pogostih govornikov – nastopal je na taborih v Ljutomeru, Žalcu, Sevnici, 
Vižmarjah, Ormožu, Cerknici, Bistrici pri Pliberku, Žopračah pri Vrbi in na 
zadnjem taboru v Zg. Buhlji pri Grabštajnu, torej na polovici vseh taborov. Go-
voril je na vseh treh koroških taborih (dvema je celo predsedoval), na štirih od 
petih štajerskih in na dveh od štirih na Kranjskem – le na primorskih taborih ga 
ni bilo.18

Prvi slovenski tabor odmeva tudi v Slovenski kroniki XIX. stoletja, kjer je 
nedelja, 9. avgusta 1868, označena kot »ena najimenitnejših v zgodovini sloven-
skega naroda«. Izpostavljeno je, da se je zbralo več kot 7.000 ljudi, ki so med 
dveurnim spremljanjem nagovorov zahtevali združeno Slovenijo. Avtor zapisa je 
opozoril na nekatere zanimive spomine, ki so bili zabeleženi kasneje. Življenj-
sko dobrodušen in morda tudi nekoliko opravljiv je opis sestanka v ljutomerski 
čitalnici, kjer »je že čakal odbor /…/ da smo se malo okrepčali pri pristnem a 
premočnem ljutomerčanu /…/ prvi del resolucije je še zapisal a pri drugem sem 
že zapazil kako mu je svinčnik plesal po vsej poli. Premagalo ga je bilo ljuto-
mersko vino«. Vrli slovenski rodoljub (Josip Jurčič) se je nato malo naspal in bil 
popoldan spet v polni formi.19

Slovensko zgodovinopisje je dodobra raziskalo taborsko gibanje, preučilo pa 
je tudi njegov pomen za nadaljnji politični razvoj. To obdobje je čas intenzivnega 
političnega zorenja, saj so Slovenci prepoznali težek položaja, v katerega so ga 
pahnile zgodovinske okoliščine, zaznali pa so tudi rešitve, ki jih je vsaj formalno 
ponujala tedanja ustavna ureditev. Ljutomerski tabor je bil prvi v vrsti taborskih 
dogajanj, ki so glede na veliko število udeležencev dodatno oblikovali politič-
nost Slovencev. Novice o tem so s pomočjo časopisnih poročil in komentarjev 
segle tudi v druga okolja. Domači tisk in druga publicistika tistega časa so bili 
razmeroma slabo razširjeni, zato so tabori sami morali dodatno spodbujati ljudi 
in širiti narodno zavest, s tem pa so bili pomembna popotnica v dinamičnem in 
burnem obdobju zadnjega pol stoletja življenja Slovencev v Habsburški monar-
hiji, ko je bila s taborskim gibanjem spodbujena samozavest na trajni in nenehni 
preizkušnji.
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DIE ERStE SlOwENISChE vOlKSvERSAMMluNG  
IN DER GESChIChtSSChREIBuNG
Zusammenfassung

Die erste slowenische Tabor Volksversammlung in Ljutomer/Luttenberg hat ihre Spuren in 
Werken von Zeitgenossen und Historikern hinterlassen. Unter den ersten wurde sie in den 
Werken von Josip Vošnjak behandelt, aber auch Vasilij Melik und Viktor Vrbnjak haben sehr 
viel über die Tabor Volksversammlung geschrieben. Im Nachlass von Viktor Vrbnjak finden 
sich noch unveröffentlichte Schriften. Vošnjak hat über die Volksversammlung als Zeitgenosse 
geschrieben, aber in den späteren Werken wird öfters die Bedeutung der Ljutomer/Luttenberg 
Tabor Volksversammlung für die ganze Volksversammlungsbewegung in Slowenien hervorge-
hoben. Unter dem Schriften, die im Ausland erschienen sind, können wir nicht an dem Artikel 
Balduina Sarie in der Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark vorbei, mit dem der 
Autor im Jahre 1969 das 100. Jubiläum der Volksversammlung feiert. Die neuesten Schriften 
folgen der Überlieferung und behandeln die Zeit der Tabor Volksversammlungsbewegung als 
die Zeit der Ära der jüngeren slowenischen politischen Bewegung, wobei die Ljutomer/Lutten-
berg Tabor Volksversammlung sehr oft als das inhaltliche und organisatorische Vorbild gilt.
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Sodobni pouk zgodovine – primer  
obravnave učne vsebine: prvi slovenski  
tabor v Ljutomeru

D r a g a n  P o t o č n i k *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 371.3:94(497.12)"1868"

Dragan Potočnik: Sodobni pouk zgodovine – primer obravnave učne vsebine: prvi slo-
venski tabor v Ljutomeru. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 
1–2, str. 91–107
Na primeru obravnave učne enote Slovenci v drugi polovici 19. stoletja – Tabor v Ljutomeru 
avtor prispevka opozarja na konkretnih primerih, da je naloga slovenske šole 21. stoletja ne 
le izobraževalna, ampak tudi vzgojna. Ob tem opozarja, da bi moralo biti v učnih načrtih 
več poudarka na ključnih dogodkih slovenske zgodovine, saj bi to pomagalo graditi bolj 
samozavestno nacionalno identiteto. Za razvijanje učenčevih intelektualnih sposobnosti, 
za večjo nazornost in življenjskost pouka zgodovine pa je nujna tudi uporaba virov. Ob 
zaključku prispevka avtor predstavi še eno od zahtev sodobnega pouka zgodovine – ek-
skurzije, kar ilustrira na konkretnem primeru tabora v Ljutomeru. 

1.01 Original Scietific Article 
UDC 371.3:94(497.12)"1868"

Dragan Potočnik: The Modern History Lessons – an Example of Treatment of the Tea-
ching Unit: The First Slovene Tabor Meeting in Ljutomer. Review for History and Eth-
nography, Maribor 79=44(2008), 1–2, pp. 91–107
On the example of a teaching unit The Slovene Nation in the Second Half of the 21st Cen-
tury – Tabor Meetings in Ljutomer the author emphasises on the basis of concrete examples 
that the role of the Slovene schools in the 21st century is not only an educational, but also a 
pedagogical one. The author also points out that the school curricula should emphasise the 
crucial moments in the Slovene history and in this way help building a more self-confident 
national identity. For the development of a student’s intellectual abilities, for a greater clear-
ness and worldliness of the history lessons the use of sources is necessary. At the end of the 
article the author introduces another demand of the modern history lessons – excursions, 
which are illustrated on a concrete example of the Tabor Meeting in Ljutomer.

 * Dr. Dragan Potočnik, docent za didaktiko zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v 
Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija, dragan.potocnik@uni-mb.si
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Pouk zgodovine je v praksi še vedno preveč deskriptiven, s premalo poglo-
bitve v problematiko teme, s premalo individualizacije, z neustreznimi korela-
cijami in aplikacijami, s premalo primerjavami, z nič ali zelo malo izrabljenimi 
vzgojnimi vrednotami. Predvsem pa je premalo življenjski. Zaradi navedenega 
bi morali biti ob pripravi učnih tem oz. enot bolj pozorni na vzgojne vrednote, 
zgodovinske paralele, analogije in akualizacije, koorelacije – medpredmetne po-
vezave, na vprašanje domovinske in državljanske vzgoje, na krajevno zgodovino 
in zgodovino Evrope, uporaba zgodovinskih virov, ekskurzije, ogledi muzejev 
in arhivov.

vzgojne vrednote in pouk zgodovine

V času globoke krize vrednot, v času izgubljanja smisla za kulturne vre-
dnote, vse močnejše vloge tehnologije in potrošniške miselnosti je za sodobni 
pouk zgodovine še kako pomemben njen vzgojni pomen. Vzgojni cilji se morajo 
ozirati na čustvovanje in razpoloženje učencev ter na njihovo zavest. Vzbujati in 
posredovati ga moramo premišljeno, v pravem času in na konkretnih primerih. 
Kot vzgojne vrednosti zgodovinskega pouka posebej poudarjamo humanistični 
pomen zgodovinskega pouka, moralno-etično vzgojo, materialno in duhovno 
kulturo in estetsko vzgojo. 

Primerov vzgojnih komponent pri pouku zgodovine je nešteto, bogata zgodo-
vinska snov ima močan vpliv na mladega razvijajočega se človeka, na njegovo 
čustvovanje in na njegove odnose do soljudi in celotne družbe. Odnosi med 
ljudmi, spoštovanje sočloveka, odnos do okolja, vrednote, potrebe, želje, iskanja 
spremljajo človeka od prvih znanih skupnosti do danes. Od antičnih pa do današ-
njih časov se tudi zgodovina (ne le umetnost ali filozofija) ukvarja s človekom in 
njegovim večnim iskanjem resnice, z njegovo bolečino, ljubeznijo … 

Naloga slovenske šole 21. stoletja torej ne sme biti le izobraževalna, ampak 
tudi vzgojna. Naloga učitelja ni in ne sme biti le posredovanje znanj, ampak tudi 
vzgoja za življenje. Poleg oblikovanja zdravih življenjskih navad, obče človeških 
vrednot, bi morali mlade usposabljati tudi za sodelovanje v demokratizaciji druž-
be, jim pomagati pri razvijanju pozitivne samopodobe in spoštovanju preteklosti 
ter različnost. Pomembno pa je tudi, da mladega človeka naučimo samostojnega 
razmišljanja na podlagi naučenih dejstev.1

Ob upoštevanju vzgojnih vrednot pa pri obravnavi zgodovinskih tem ne sme-
mo pozabiti na upoštevanje analogij, paralel, aktualizacij in korelacij. Tako v 
osnovni kot tudi v srednji šoli. 

 1 O oblikovanju strpne demokratične družbe in o razmerju med nacionalno (krajevno), evrop-
sko in neevropsko zgodovino oz. pomen nacionalne zgodovine v globaliziranem svetu, je 
avtor prispevka pisal v razpravi, ki je bila objavljena v Časopisu za zgodovino in narodopisje 
(ČZN), letnik 76, št. 3–4, 2005, 461–469.
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Zgodovinske paralele, analogije in akualizacije

K povečanju zanimanja za zgodovino prispeva tudi uspešna primerjava 
pretek losti in sodobnosti. Prav premišljena izbira paralel, analogij in aktualiza-
cij dela učno uro zgodovine življenjsko in zanimivo. Paziti je treba na primeren 
trenutek in na najbolj naravno pot.

Korelacije – medpredmetne povezave

Geografija – pri obravnavi večine zgodovinskih tem moramo izhajati iz dobre 
prostorske predstave oz. orientacije. Delo z zemljevidom bi moralo biti prisotno 
ves čas.

Slovenščina – zgodovinska dejstva, pojave in procese pri pouku zgodovine 
lahko ilustriramo tudi z literarnimi in poljudnoznanstvenimi odlomki, ki poživ-
ljajo in osvetljujejo zgodovinsko snov. 

Državljanska vzgoja in etika – pri obravnavi številnih tem se predmet Dr-
žavljanska vzgoja in etika povezuje z zgodovino (življenje v skupnosti nekoč in 
danes, odnosi med ljudmi, odnosi med otroci in starši skozi zgodovino ipd.

Glasbena in umetnostna vzgoja – pri obravnavi učnih tem o življenjskem 
vsakdanjiku in kulturnih dosežkih v različnih zgodovinskih obdobjih se pouk 
zgodovine povezuje z glasbeno in umetnostno vzgojo.

Likovni in tehnični pouk – pri projektnem delu v različnih oblikah dejavnosti 
(krožki, raziskovalne naloge ipd.) se pouk zgodovine povezuje tudi z likovnim 
in tehničnim poukom.

Tudi matematika in naravoslovni predmeti se lahko povezujejo z zgodovino. 
Za razumevanje časa in povezovanje dogodkov je nujno potrebna matematična 
predstavljivost (štetje let), lahko pa se povezujeta tudi na konkretnih zgodo-
vinskih primerih (npr. Pitagora, Aristorel). Enako velja tudi za nekatere druge 
naravoslovne predmete (fizika, kemija, biologija).2

Pouk zgodovine in vprašanje domovinske in državljanske vzgoje

V slovenski šoli je potrebno krepiti tudi ponos in ljubezen do domovine. Treba 
je dojeti lepoto in bogastvo maternega jezika. Tudi za evropski duhovni prostor 
je visoka raven civilne in domovinske zavesti samoumevna. Evropska zavest 
namreč ni tekmica, ampak širši okvir civilne in domovinske zavesti v posame-
znih državah. Potrebna je vzgoja odgovornega državljana: ozaveščanje učencev 
oz. dijakov na področju temeljnih vrednot, ki morajo opredeljevati življenje v 

 2 Predlog učnega načrta za zgodovino v osnovni šoli, ki ga je pripravila delovna skupina za 
posodabljanje učnih načrtov pri zgodovini (Vojko Kunaver, Dragan Potočnik, Bernarda Ga-
ber, Andreja Šifrer, Aleš Gaber, Marjan Rode, Elissa Tawitian in Jelka Razpotnik).
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družbi, varstvo človekovih pravic. Prav zaradi tega bi morali tudi učni načrti 
zgodovine tako v osnovni kot v srednji šoli večjo pozornost nameniti vprašanjem 
državljanske in domovinske vzgoje.3 

Večji poudarek ključnih momentov in osebnosti iz slovenske zgodovine bi 
gotovo pomagal k boljšemu poznavanju lastne preteklosti in s tem lastne kulture. 
Le tako bomo tudi bolj odprti do drugih kultur. Sploh zavest o nacionalni iden-
titeti predstavlja tudi osnovo širši evropski identiteti, kjer je za globlje razume-
vanje pripadnosti enotnemu evropskemu kulturnemu prostoru še kako potrebno 
zavedanje lastnega naroda.4 

Šola naj bi mlade ljudi pripravila na to, da se bodo globlje zavedali svojih 
korenin. Kakšno poučevanje zgodovine potrebujemo? 

Pri pouku zgodovine bi morali več storiti za ohranjanje kulturne dediščine 
naših prednikov. Sodobni učni načrti bi morali več prostora nameniti običajem, 
šegam, praznikom, ki predstavljajo kulturno in duhovno izročilo naroda, hkrati 
pa izražajo duhovno stanje in razvoj človeka v preteklosti in danes. Še »živi« 
obredi in običaji pomagajo približati narodovo kulturo in tradicijo, hkrati pa 
pripomorejo k temu, da je pouk zgodovine zanimiv in življenjski. Tudi to je 
način, da se bo narod bolj zavedal bogastva svojega sporočila, kar je še posebej 
pomembno v času globalizacije. Zavedanje lastnih korenin skupaj z razvojem 
samostojnega mišljenja je temelj za kreativno sodelovanje v družbi prihodnosti. 
Hkrati pa bi pouk zgodovine tudi poskrbel za ohranitev bogate tradicije naroda, 
saj se v poplavi potrošništva vse bolj izgubljajo vsebina in izvor praznikov oz. 
obredov. Vse prevečkrat pozabljamo, da je današnje duhovno stanje slovenskega 
naroda rezultat slovanskega izročila, krščanskega verovanja in tudi antičnega 
sporočila. 

V učnih načrtih bi moralo biti tudi več poudarka na ključnih dogodkih slo-
venske zgodovine. V nacionalni zgodovini je namreč mnogo primerov, ki bi 
pomagali graditi bolj samozavestno nacionalno identiteto. Veliko je primerov 
značajnih in odločnih posameznikov za narodovo stvar, za znanstveno resnico 
in kulturni napredek. Naj navedem nekaj pomembnih dogodkov:

– demokracija (pojem in zgodovinski razvoj),
– nacionalno prebujanje v drugi polovici 19. stoletja, kjer je še vedno premalo 

poudarka na delovanju posameznikov, ki so pripomogli k temu, da se je v 
teh odločilnih časih oblikovala slovenska narodna zavest (boj za uveljavlja-
nje materinega jezika),

– tabori in čitalnice,
– patriotizem in domoljubje kot pozitivni vrednoti (konkretni primeri iz pre-

teklosti in sedanjosti),
– vloga žensk v družbi,
– Rudolf Maister in borci za severno mejo zaslužijo večjo pozornost,

 3 Janko Prunk, Državljanska in domovinska vzgoja. V: Andreja Barle Lakota, Erika Rustja 
(ur.), Zbornik posveta državljanska in domovinska vzgoja, Ljubljana 2006, 12–16.

 4 Robert Stradling, Teaching 20th-century European history, Council of Eurepe. Strasbourg 
2001, 25–33.
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– pomen Kraljevine SHS oz. Jugoslavije v oblikovanju slovenske identitete,
– preganjanje slovenskega človeka v času v dobi okupacije,
– pomen narodnoosvobodilnega boja,
– dogodki po drugi svetovni vojni,
– narodne manjšine in odnos do njih,
– slovenski državljani drugih narodnosti (načelo enakopravnosti in spoštova-

nja, lojalnost do slovenske države),
– pojav množične kulture,
– kulturna in umetniška gibanja,
– urbanizacija,
– migracije,
– spremenjen položaj narodnostnih in drugih manjšin v Evropi,
– človekove pravice,
– osamosvojitev Slovenije.
– Evropska zveza: zgodovinski razvoj.
– Slovenija v EZ.

Na konkretnih zgodovinskih primerih je potrebno označiti primer odpadni-
štva, brezbrižnosti do narodovih vrednot ipd. Učenci naj bi tako tudi čustve-
no, ne le razumsko, doumeli veličino domovine, take, kakršno nam prikazuje 
Cankar.

Pomen krajevne zgodovine in zgodovine Evrope

Več prostora pa bi morali nameniti tudi krajevni zgodovini, iz katere bi mo-
rali večkrat izhajati, da bi bolj učinkovito razložili določene pojave. Ob tem pa 
moramo upoštevati, da mnoga poročila različnih projektov Sveta Evrope sesta-
vljalcem učnih načrtov priporočajo, naj v učne načrte posameznih držav poleg 
nacionalne zgodovine (domovinske vzgoje), vključijo čim več evropske zgodo-
vine, saj naj bi s tem razvijali večji občutek evropske identitete med mladimi in 
razumevanje evropske kulturne dediščine. Učni načrti za zgodovino naj bi torej 
odsevali bogastvo in različnost zgodovine posameznih narodov v Evropi. Poleg 
teh ciljev pa je nujno tudi upoštevanje spoznavanja in razumevanja pomembnih 
dogajanj, pojavov in procesov iz svetovne in evropske zgodovine.

uporaba zgodovinskih virov

Zgodovina je za učence in dijake na splošno težek predmet, ne samo zaradi 
obsežne snovi, temveč tudi zaradi prevladujočih abstrakcij in pogostih dedukcij. 
Zgodovina je v objektivnem smislu zgodovina odraslih ljudi, sveta, ki je učen-
cem oddaljen tako časovno kot psihološko. Osvojitev tega predstavnega sveta je 
za učenca zahteven duševni napor, ki je psihološko pogojen. Če se želijo pribli-
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žati našemu predstavnemu svetu, našim trditvam, formulacijam in ugotovitvam 
se morajo vživeti predstavno in duhovno v prejšnje materialno in duhovno stanje. 
Iz vseh teh razlogov, pa tudi zato, ker temelji zanimanje otrok v osnovni šoli in 
še pozneje na čim večji konkretnosti, ni prav, da ostajamo v učnem procesu le 
pri ugotovitvah, ki so jih formulirali strokovnjaki ali sestavljalci učbenikov. Psi-
hološki, pedagoški in didaktični motivi nam narekujejo, da skušamo približati 
otrokom zgodovinsko snov tudi iz prve roke. Ena najbolj uspešnih metod je delo 
z zgodovinskimi viri. Tudi tako je možna večja aktivizacija in individualizacija 
pouka.

Uporabo virov pa narekuje tudi zahteva sodobnega pouka zgodovine, ki mora 
biti zasnovan tako, da si učenci razvijajo intelektualne sposobnosti. Dragocene 
izkušnje kritičnega branja, samostojnega odpiranja problemov in sintetiziranje 
spoznanega pomaga pri intelektualnem razvoju mladostnika.

Ekskurzije in pouk zgodovine

Ena od možnosti, da sledimo zahtevam sodobnega pouka zgodovine in da 
naredimo pouk zanimiv, življenjski in tudi vzgojen, so ekskurzije. Neposredno 
spoznavanje zgodovinskih spomenikov v naravi, v muzejih, v arhivih je za po-
sredovanje zgodovine velikega pomena.

Veliko učencev namreč pravilno razume določene pojave in procese šele ta-
krat, ko si jih ogledajo na terenu. Kljub temu da so danes na razpolago številni 
učni pripomočki, ne morejo nadomestiti dobro pripravljene ekskurzije.5

Ekskurzije imajo tudi velik vzgojni pomen. Ogledi ostankov kulturno zgo-
dovinske dediščine mladega človeka duhovno bogatijo, izobražujejo in ga tudi 
moralno krepijo. Bogato materialno dediščino nimajo le zibelke civilizacije, am-
pak tudi naša domovina.6

Prvi slovenski tabor v ljutomeru

V novem učnem načrtu za osnovno šolo, ki ga je strokovni svet že potrdil, 
so teme razdeljene v obvezne in izbirne. Tabori na Slovenskem se obravnavajo 
pri obvezni temi: Vzpon meščanstva oz. pri učni enoti Slovensko narodno gi-
banje od kulturnega delovanja do nastanka političnih strank. V učnih vsebinah 
je zapisano:

– slovensko narodno gibanje od kulturnega delovanja do nastanka političnih 
strank. 

 5 Drago Ivanšek, Pomen ekskurzij za vzgojno izobraževalno delo. Zgodovina v šoli št. 4, Lju-
bljana 1994, 38–42.

 6 Mavricij Zgonik, Zgodovina v sodobni šoli. Ljubljana 1968, 214.
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Med učnimi cilji pa je navedeno:
– učenci utemeljujejo prizadevanja za uveljavitev slovenskih nacionalnih zah-

teva – od kulturnega do političnega gibanja in nastanka strank.7 

Po starem učnem načrtu se tabori obravnavajo pri učni temi Slovenci po letu 
1848. Operativni ciliji so navedeni bolj konkretno, in sicer:

– učence pozna pomen odprave absolutizma v Avstriji za narodno, politično 
in kulturno delo,

– ob slikovnem gradivu in besedilih opiše vlogo Slomška, čitalnic ter mno-
žičnih taborskih gibanj,

– ob tematskem zgodovinskem zemljevidu ugotavlja napredek v industria-
lizaciji in širjenju železnic na Slovenskem, obenem pa tudi zaostajanje za 
razvitejšimi predeli Avstrije,

– opiše vzroke in posledice propadanja kmetov in obrtnikov ter poskuse re-
ševanja socialne stiske.8 

V primerjavi med obema so v novem učnem načrtu vsebine in ciliji napisani 
na kratko. Zabeleženi so le bistveni poudarki. Tako so pisci učbenikov in učitelji 
precej bolj suvereni in imajo več možnosti, da sami izberejo tisto, kar se jim zdi 
pomembno tako za nacionalni kot seveda za lokalni, krajevni pomen. 

V učbeniku Vzpon meščanstva avtorjev Maje Žvanut in Petra Vodopivca je 
taborom na Slovenskem namenjeno kratko poglavje znotraj učne enote Slovenci 
v drugi polovici 19. stoletja. Tabor v Ljutomeru se ne omenja.9 

V učbeniku Raziskujem preteklost 8 je taborom namenjeno precej več prosto-
ra. Poleg zemljevida Razširjenost čitalnic in taborov na Slovenskem je zapisano 
več zanimivosti, med drugim tudi odlomek iz spominov Josipa Vošnjaka. Tudi 
v tem učbeniku se tabor v Ljutomeru ne omenja.10 

V učbeniku, ki bo izšel pri Mladinski knjigi in je napisan po novem učnem 
načrtu, je taborom namenjeno ne le več prostora, ampak se omenja tudi tabor v 
Ljutomeru.11 

V starem učnem načrtu za srednje šole se tabori obravnavajo pri učni temi 
Slovensko narodnopolitično organiziranje v 60. in 70. letih. Operativni ciliji so 
navedeni bolj konkretno, in sicer: dijaki ovrednotijo delovanje škofa Slomška, 
čitalnic in društev pri širjenju slovenske narodne zavesti in uveljavljanju slo-
venščine. Razlikujejo pojma mladoslovenci in staroslovenci ter pojasnijo različ-

 7 Predlog učnega načrta (delovno gradivo) Zgodovina – osnovna šola. Pripravila delovna skupi-
na za posodabljanje učnih načrtov pri zgodovini: Vojko Kunaver, Dragan Potočnik, Bernarda 
Gaber, Andreja Šifrer, Aleš Gaber, Marjan Rode, Elissa Tawitian in Jelka Razpotnik.

 8 Program osnovnošolskega izobraževanja Zgodovina, 27.
 9 Maja Žvanut, Peter Vodopivec, Vzpon meščanstva. Zgodovina za 7. razred osnovne šole. 

Ljubljana 1995, 181–182. 
 10 Anita Mirjanič, Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Hlena Verdlev, Anka Zuljan, Raziskujem 

preteklost 8. Učbenik za zgodovino za 8. razred osnovne šole. Ljubljana 2006, 163–166.
 11 Učbenik za zgodovino v 8. razredu bo izšel letos pri Mladinski knjigi. Avtorji so Marta Otič, 

Metka Sevčnikar-Krasnik in Dragan Potočnik. 
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na videnja slovenske narodne stiske v 60. letih (mariborski program, taborsko 
gibanje), analizirajo zemljevid taborskih gibanj in pojasnijo, zakaj jih je bilo 
največ v obmejnih predelih in zakaj so tabori pomenili vrhunec slovenskega 
liberalizma.12

V učbeniku avtorjev Janeza Cvirna in Andreja Studena se tabori obravnavajo 
v poglavju Slovenci med letoma 1867 in 1879.13 V poglavju Taborsko gibanje 
se omenja tudi prvi tabor v Ljutomeru. Poglavje je opremljeno z zemljevidom 
Taborsko gibanje na Slovenskem, s slikovnim gradivom (Fran Levstik, Anton 
Tomšič) in z odlomki iz virov14 (odlomek iz Slovenskega naroda Valentina Zar-
nika, ki ocenjuje prvi tabor, in odlomek Slovenski tabori iz knjig Josipa Vošnjaka 
Spomini). 

Tudi v novem učnem načrtu za srednjo šolo so teme razdeljene na obvezne 
in izbirne. Tabori na Slovenskem se obravnavajo pri obvezni temi Slovenci v 
drugi polovici 19. stoletja. Vsebine in cilji so napisani na kratko. Zabeleženi so le 
bistveni poudarki. Tako so pisci učbenikov in učitelji tudi v srednji šoli bolj su-
vereni in imajo več možnosti, da sami izberejo tisto, kar se jim zdi pomembno.

Prvi slovenski tabor v ljutomeru

Učnociljna struktura
Cilji za učitelje:
Učitelji:
– poglobijo znanje o tem, kako se je krepila slovenska nacionalna zavest po 

letu 1848,
– poglobijo znanje o tem, kako je industrializacija vplivala na družbene spre-

membe na Slovenskem, 
– izberejo učne cilje, ki jih bodo realizirali pri obravnavi učne enote Prvi 

slovenski tabor v Ljutomeru,
– načrtujejo oblike in metode dela, zberejo vire in dodatno slikovno gradi-

vo,
– določijo aktualizacije, primerjave in medpredmetne povezave,
– določijo vzgojne vrednote,
– pripravijo ekskurzijo.

Tematski cilji za učence:
Učenci:
– opišejo življenje različnih družbenih slojev na Slovenskem po pojavu indu-

strializacije,
– opišejo značilnosti predmarčne dobe na Slovenskem,

 12 Nacionalni kurikularni svet. Predmetna kurikularna komisija za zgodovino, Učni načrt za 
zgodovino v gimnaziji (modul 280 ur). Ljubljana 1998, 72.

 13 Janez Cvirn, Andrej Studen, Zgodovina 3. Ljubljana 2005, 78–79.
 14 Josip Vošnjak, Spomini. Ljubljana 1982, 241.
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– ponovijo zahteve prvega slovenskega političnega programa imenovanega 
Zedinjena Slovenija,

– predstavijo slovensko narodnostno in jezikovno vprašanje v drugi polovici 
19. stoletja,

– razložijo vprašanje slovenskega učnega in uradovalnega jezika,
– analizirajo vzroke za nastanek in razvoj nemškutarska in slovenskega na-

cionalizma v 19. stoletju,
– s pomočjo arhivskega gradiva analizirajo pomen ljutomerskega tabora,
– aktualizirajo oz. primerjajo takratne zahteve Slovencev in slovensko osa-

mosvojitev kot uresničitev zahtev postavljenih na taborih.

Motivacija 

Motivacijsko vzpodbudo lahko izzovemo na več načinov. Prav motivacija je 
primerna, da nagovorimo učenčev domišljijski svet in njihova čustva. To je čas, 
ko ga lahko s primerno izbranim odlomkom predstavno preselimo v obravnava-
no dogajanje. Preberemo besedilo iz Novic, učenci pa odgovorijo na vprašanja:

Primer 1: »Novice o prvi zmagi revolucije leta 1848 so prišle v Ljubljano in 
Celovec v četrtek 16. marca. Dan zatem, v petek 17. marca je Matija Majar že za-
pisal članek z naslovom Slava Bogu v višavah, ki so ga objavile Novice 29. mar-
ca.15 Članek v vznesenih besedah, v poljudnem, navdušujočem jeziku naznanja, 
da tako imenitnega časa za Slovence še ni bilo, da se zdaj začenja sreča našega 
naroda, da lahko stopimo kot svoboden narod med druge svobodne narode in 
smo jim enaki, da je na cesarskem Dunaju pripravljeno med najvišjo gospodo 
tudi mesto našim poslancem. Današnjega edinstvenega trenutka pa Slovenci ne 
smejo zamuditi z molkom ali škodljivimi željami, ker bi to pomenilo smrt na-
roda. Vsi narodi cesarstva smo si bratje, ki drug drugega potrebujemo, ker se le 
skupaj lahko obranimo sovražnikov. Vsak naj v svoji deželi doma živi, kakor mu 
je drago in ljubo. Nemci, Italijani, Ogri in Slovani. Mi nismo čez Nemce, Italijane 
ali Ogre, pa tudi ti niso čez nas. Od vseh zahtevamo, da tudi nas puste doma po 
našem živeti: Slovence po slovensko.«16

Vprašanja za učence (dijake):
1. Kaj so zahtevale peticije, ki so postale prvi slovenski politični program z 

imenom Zedinjena Slovenija?
2. Kaj je celovški duhovnik Matija Majar Ziljski menil, da so z revolucijo leta 

1848 pridobili Slovenci?
3. Kaj zahteva od Slovencev in kaj pričakuje od drugih narodov, ki živijo v 

monarhiji?

 15 Matija Majar, Slava Bogu v višavah in na zemlji mir ljudem dobrega srca! Novice 29. 3. 1848, 
50.

 16 Vasilij Melik, Slovenci 1848–1918. Maribor 2002, 59.
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4. Ali smo Slovenci res postali svoboden narod enak drugim?
5. Kdaj zares Slovenci »stopimo kot svoboden narod med druge svobodne 

narode«?

Primer 2: Ob proslavi prve obletnice obstoja čitalnice v Mariboru so Slovenci 
v mestu pripravili pravo narodno manifestacijo. Vabila na proslavo so se razpo-
šiljala osebno in v Novicah preberemo: »Pričakujemo slavne naše može, kteri 
slovenskemu narodu s peresom, besedo in dejanjem služijo, pričakujemo naše 
kmete v okolici, pričakujemo tudi prijazne slovenske žene in dekleta, naj tudi 
one našo obletnico proslavijo. Prijatli pridite, čuli bodemo tudi druge pevce iz 
raznih slovenskih mest.«17

Vprašanja za učence (dijake):
1. Kje so nastajale čitalnice?
2. Kdo se je udeleževal srečanj v čitalnicah?
3. Kaj je bila poglavitna dejavnost čitalnic?
4. V kakšnem jeziku so potekale prireditve v čitalnicah?

Primer 3: Lahko si pomagamo tudi z besedilom iz Zgodovinske čitanke za 
sedmi razred avtorjev Vasilija Melika in Ferda Gestrina: Zedinjena Slovenija.

Primer 4: V vseh elementih ure lahko uporabljamo tudi slikovno gradivo: 
fotografije, umetniške slike, plakate, karikature, zemljevide, grafe, statistične 
tabele ipd. Pri sodobnem pouku zgodovine se ne uporabljajo le kot ilustrativno 
gradivo pri motivaciji ali kot demonstracijsko gradivo za konkretizacijo in pod-
krepitev učiteljeve razlage pri obravnavanju nove učne snovi, temveč se zaradi 
vedno večjega poudarjanja aktivnega poučevanja, učenja ter seveda tudi aktivne 
vloge učencev uporabljajo kot gradivo za aktivno in samostojno pridobivanje 
zgodovinskega vsebinskega znanja in za razvoj različnih veščin. Tudi za učno 
snov Prvi slovenski tabor v Ljutomeru je na voljo nekaj slikovnega gradiva, ta-
ko npr. zemljevid taborov, fotografije oseb povezanih s taborskim dogajanjem, 
fotografije taborske značke, zemljevid taborskega prostora, Glavnega trga v Lju-
tomeru nekoč in danes ipd.

Primer 5: Manj primerna so vprašanja, ki izhajajo iz že obravnavanih učnih 
vsebin. Glavni razlog je ta, da z vprašanji nagovarjamo le učenčev razum, zato 
so bolj primerna za obravnavanje učne vsebine v srednji šoli, npr.:

– navedi dve značilnosti razvoja Habsburške monarhje v obdobju Metterni-
chovega absolutizma na področju notranje in zumanje politike ter na po-
dročju gospodarstva,

– razloži, kaj je ilirizem in ugotovi, zakaj ilirizem na Slovenskem ni bil uspe-
šen,

 17 Iz Maribora, Novice 23. 7. 1862, 252.
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–  navedi vsebino prvega slovenskega političnega programa Zedinjena Slove-
nija in glavne avtorje programa,

– razmisli, v čem je bilo leto 1848 za Slovence uspešno in v čem neuspešno.

obravnava učne enote: slovenci v drugi polovici 19. stoletja – prvi slo-
venski tabor v ljutomeru

Pri obravnavi učne enote Slovenci v drugi polovici 19. stoletja je enemu od 
učnih korakov namenjena tudi obravnava taborov na Slovenskem. Zaradi po-
membnosti prvega slovenskega tabora v Ljutomeru lahko učni korak posvetimo 
temu taboru. 

Pri obravnavi učne enote bomo tako v osnovni kot v srednji šoli izhajali iz 
naslednjih dejstev oz. problemov: 

1. Gospodarsko stanje na Slovenskem 
2. Položaj kmeta
3. Politično življenje v monarrhiji
4. Slovensko narodno gibanje po letu 1848
5. Čitalnice
6. Društva
7. Tabori na Slovenskem

Prvi slovenski tabor v ljutomeru

Ob upoštevanju navedenih značilnosti sodobnega pouka lahko uporabimo 
pri obravnavi učnega koraka o prvem slovenskem taboru v Ljutomeru vir iz 
Slovenskega gospodarja: 

1. primer vira: 
»Od več strani se je želja izrekla, naj bi se tudi Slovenci zbrali v veliki mno-

žini pod milim nebom, kakor v starih časih po stari slovenski navadi, in bi javno 
izrekli svoje želje in svoje zahteve. Taki zbori ali tabori so namreč den denešnji 
dovoljeni po postavi, in kdo bode tajil da nimajo Slovenci dosti želj pri srcu, ki 
bi jih radi očitno pred svetom izrekli, da se ustavni organi in glavna vlada lehko 
na nje ozira in jih uresniči. Vzemimo tukaj v misel le naše preobilne davke, ki 
se odkar so zemljišča prosta, vedno množijo. Vsakdo zna, da tako naprej iti ne 
more. Kmetijstvo, ki je od nekdaj bilo temelj in podlaga vsaki državi, se s pri-
silnim obloženjem slabi in tako država sama dobi jetiko in hira. To mora inači 
biti, mora se najti način, da se državni stroški v red spravijo, da ne rastejo leto 
za letom državni dolgi in dače ob enem, ampak da se davki spravijo v ravnotežje 
zopet z dohodki.«

Besedilo analiziramo z vprašanji:
Zakaj so se začeli Slovenci zbirati pod milim nebom?
S katerimi težavami so se soočali naši predniki?



102 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2008/1–2 • razprave – studies

S kakšnimi problemi se je soočalo kmetijstvo?
Na kratko označi gospodarski razvoj v slovenskih deželah.

2. primer vira: 
»Vsi narodi morajo biti svobodni, ravnopravni. V ravnopravnosti iščemo le 

pravico in ničesar več, ono pravico, ki meri in vaga z enim in istim laktom in 
z eno in isto vago meni, tebi, bremena in koristi, ki vse to kar imajo Nemci in 
Madžari, daje tudi Slovanu, nič menj nič več, v duhu ljubezni in sprave. Bolj se 
vzbuja, bolj se bode potegoval za tako ravnopravnost narod slovenski, dokler 
se je ne pribori … Zberimo se tedaj v blagem namenu lastne boljše bodočnosti 
in prida državinega tudi Slovenci na Kranjskem, Primorskem, Koroškem, Štir-
skem, povsodi kder stanujemo, v velike tabore in izrecimo po slavnem izgledu 
naših bratov Čehov svoje želje, svoje zahteve … Narodi se bodo sporazumeli, 
nezaupnost bo minola.«

Besedilo analiziramo z vprašanji:
Kaj zahtevajo naši predniki?
So njihove zahteve upravičene? Zakaj?
Kako je z enakopravnostjo in svobodo danes? Jo uživajo vsi narodi?

3. primer vira: 
»Da postanemo konkretni, vzemimo v misel nekaj vprašanj za Štirske tabore. 

Postavimo: 
1. Število slovenskih Štirskih poslancev v deželni zbor se naj pomnoži po 

razmeri prebivalcev do 22 poslancev. 
2. V Štirskem odboru naj bosta dva odbornika Slovenca. 
3. Naj se napravi odsek slovenske namestnije Štirske. 
4. Uradnikom služečim na slovenskem Štirskem naj se postavi rok, dokler 

imajo biti vešči jeziku slovenskemu v govoru in pismu. 
5. Slovenska gospodarska šola in slovensko gospodarsko društvo. 
6. Ravnopravnost jezika na glavnih in srednjih učilnicah. 
7. Odštevanje prineskov za nemške zavode in ustanovitev slovenskih. 
8. Da pa ta predlog ne ostane na papirju, pozivlje podpisani urednik tega lista 

vse Štirske rodoljube odlikaše, deželne poslance, duhovnike, posestnike, 
odvetnike, biležnike, zdravnike, učitelje, in uradnike slovenske, koji se s 
to mislijo slažejo in jo hočejo izvršiti pomagati, da se dogovori določen na-
črt, ki se slavni vladi predloži tako tudi čas in mesto prvemu slovenskemu 
taboru v Štirskem Slovenskem in za to voli izvršiven odbor.«18 

Besedilo analiziramo z vprašanji:
Predstavi slovensko narodnostno in jezikovno vprašanje v drugi polovici 19. 

stoletja.

 18 Slovenski gospodar, 25. 6. 1868
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Razloži vprašanje slovenskega učnega in uradovalnega jezika.
Kako se je krepila slovenska nacionalna zavest po letu 1848?
Ponovi zahteve prvega slovenskega političnega programa Zedinjena Slove-

nija.
S pomočjo arhivskega gradiva analiziraj pomen taborov.
Aktualiziraj in primerjaj takratne zahteve Slovencev in slovensko osamosvo-

jitev kot uresničitev zahtev postavljenih na taborih.

4. primer vira: 
Vabilo na prvi Ljutomerski tabor. 
Ob tem učence/dijake opozorimo, da je bil prvi pisni poziv za organiziranje 

taborov objavljen v Slovenskem gospodarju 25. junija 1868. Datum aktualizira-
mo in ugotovimo, da je 25. junij 123 let kasneje postal slovenski praznik. Kateri? 
Kako se imenuje? Kaj praznujemo ta dan?

»Še enkrat vam kličemo: na noge slovenski možje, če vam še kaj za stare pra-
vice mari! … Samo če bomo iz vseh stanov združeni sklepali in sklenoli, potem 
bomo kaj dosegli, da nam bo boljše šlo, nego zdaj! Na noge toraj! Zdramimo se 
iz svojega tako rekoč mrtvaškega spanja! Pomagajmo si sami! Kajti ako si ne 
bomo sami pomagali, nam ne bo nihče na tem svetu pomagal!«19 

Analiza vira: 
Kaj je bila osrednja točka taborov?
Za kaj so se zavzemali narodni voditelji?
Kdo je organiziral prve tabore?
Za kaj so se zavzemali mladoslovenci?

Razlago o prvem taboru začnemo s podatkom, da se je v nedeljo, 9. avgusta 
1868, ob treh popoldne na travniku Dragotina Huberja v Ljutomeru pričel prvi 
slovenski tabor. Tabor je začel Anton Klemenčič, župnik v Ljutomeru. Po njego-
vem govoru so se zvrstili še drugi govorniki. Tabora se je udeležilo kar sedem 
tisoč ljudi. Zbrani so sprejeli resolucijo. 

Ob analizi resolucije, ki so jo sprejeli na prvem slovenskem taboru v Ljutome-
ru, učenci/dijaki ugotovijo, da so v resoluciji zahtevali, da mora biti na Sloven-
skem uradni jezik slovenščina. Zahtevali so, da se v pol leta morajo vsi uradniki 
nauičiti slovenščine. Polega tega pa so zahtevali tudi slovenščino v ljudske šole 
in v cerkev ter tudi ustanovitev slovenskih zavodov (slovenskih realk, gospodar-
skih šol). Zahtevali so, da se Slovenci združijo v zedinjeno Slovenijo z narodno 
upravo. Zahtevali so, da se posameznim deželam da večja samouprava. 

Podobne resolucije so nato sprejemali tudi na drugih kasneje organiziranih 
taborih. 

Ob zaključku učnega koraka ugotovimo, da so se taborskemu gibanju kasneje 
priključili tudi staroslovenci. Vsaj tri leta so bili Slovenci enotni v skupni ideji 

 19 Iz vabila na prvi tabor v Ljutomeru, Slovenski narod 1. 8. 1868.
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zedinjene Slovenije. Ta enotnost se lepo kaže tudi v pesmi Jožefa Virka z naslo-
vom Slava Slovencem: 

Zato mi Slovenije sini, 
zvesti svoji domovini, 
eno srce bodimo! 
Če nam je ljubezen mati 
ino sloga nas pobrati, 
večna bo Slovencev čast! 

Pesem kot enoten nastop Slovencev aktualiziramo. Ugotovimo, da so se Slo-
venci, kljub različni politični pripadnosti znali združiti v odločilnih trenutkih. 
Kdaj? 

Odločnim zahtevam nemškoliberalne vlade je sledila prepoved taborov. Učen-
ci/dijaki sklepajo o posledicah in ugotovijo:

Pride do razdora med prej enotnim nastopom mladoslovencev in starosloven-
cev. Slovensko narodno gibanje je bilo zato zaustavljeno. Sledilo je doba hudega 
nemškega nacionalega pritiska. Slovenski poslanci v avstrijskem parlamentu so 
se izgubljali v medsrankarskih razprtijah. Niso več nastopali s programom Ze-
dinjene Slovenije. Med slovenskimi narodnimi množicami je zato vse bolj raslo 
nezadovoljstvo in odpor do njihove politike. Socialne in gospodarske razmere na 
Slovenskem so se slabšale. Posledice so bile za slovenski narod hude. Več tisoč 
Slovencev se je izselilo.

Slikovno gradivo, ki ga pri uri uporabimo

1. Zemljevid središč neagrarnih gospodarskih dejavnosti na Slovenskem v 
drugi polovici 19. stoletja (vir: Ilustrirana zgodovina Slovencev, MK, Lju-
bljana 1999, str. 244).

2. Fotografija spomenika Antonu Martinu Slomšku (1800–1862), ki stoji pred 
stolno cerkvijo v Mariboru.

3. Stavba Mohorjeve družbe v Celovcu, zgrajene leta 1894 (vir: Ilustrirana 
zgodovina Slovencev, MK, Ljubljana 1999, str. 238).

4. Spominska plošča na hiši v Mariboru, kjer je začel izhajati časopis Slo-
venski narod – njegov glavni urednik je bil do svoje smrti Anton Tomšič 
(1842–1871).

5. Listina članstva v Južnem Sokolu iz leta 1867. Južni sokol je bil prvo telo-
vadno društvo na Slovenskem, ki je nastalo po vzoru Češkega Sokola (vir: 
Ilustrirana zgodovina Slovencev, MK, Ljubljana 1999, str. 243). 

6. Fotografije: Fran Levstik, Anton Tomšič, Josip Vošnjak, Anton Martin 
Slomšek.

7. Fotografija tabora v Vižmarjih pri Ljubljani, 17. 5. 1869, z govorniki. Tega 
tabora se je udeležilo 30.000 udeležencev, bil je največji tabor na Sloven-
skem (Ilustrirana zgodovina Slovencev, MK, Ljubljana 1999, str. 248).
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8. Karta čitalnic in taborov na Slovenskem v letih 1861 do 1871 (vir: Ilustri-
rana zgodovina Slovencev, MK, Ljubljana 1999, str. 247).

Med uro je potrebno utrditi tudi naslednje pojme: 
1. Tabor: množično zborovanje na prostem od leta 1861 do 1871 z zahtevami 

po zedinjeni Sloveniji in enakopravnosti slovenskega jezika.
2. Mladoslovenci: politična liberalno usmerjena smer.
3. Staroslovenci: nasprotna skupina mladoslovencem v slovenskem politič-

nem in kulturnem razvoju v 60. in 70. letih 19. stoletja.

sinteza učne ure

V zaključku učne ure ovrednotimo pomen taborov. Učenci/dijaki med razgo-
vorom pridejo do naslednjih spoznanj:

Tabori pomenijo višek politične aktivnosti in zavzetosti slovenskega naroda 
ter hkrati višek politične ideje oziroma programa Zedinjene Slovenije. Žal v 
obdobju taborskega gibanja ni prišlo do vseslovenskega odbora, ali organizacije, 
ki bi povezovala in načrtovala aktivnosti v zvezi s tabori.

Nemci in njihovi slovenski pomagači so skušali nasproti slovenskim taborom 
organizirati svoja zborovanja, ki pa niso uspela, saj niso zmogla privabiti večjega 
števila ljudi. 

V sintezi se lahko posvetimo tudi kraju, kjer je potekal prvi tabor. V pogo-
voru učenci/dijaki ugotavljajo in spoznavajo, da iz osrčja Prlekije izhaja veliko 
pomembnih mož, ki so ustvarjali v slovenskem prostoru:

– Fran Miklošič jezikoslovec in rektor dunajske univerze,
– Karol Grossman avtor prvega slovenskega filmskega zapisa,
– Slavko Osterc skladatelj, glasbeni pedagog,
– Matija Slavič teolog, publicist,
– Cvetko Golar pesnik in dramatik, 
– Ante Trstenjak akademski slikar in mnogi drugi. 

Sinteza pa lahko poteka tudi ob poglobljenih vprašanjih: 
1. Na kratko označi gospodarski razvoj v slovenskih deželah.
2. Opiši, kako je vplivala obnovitev absolutizma na kulturno-politični razvoj 

pri Slovencih.
3. Odgovori, v čem je bil pomen čitalniškega delovanja.
4. Katera društva so v tem času nastajala na slovenskem?
5. Razloži, kaj so Slovenci zahtevali na taborih in zakaj je največ taborov bilo 

na obrobju slovenskega ozemlja.

Primer kratke ekskurzije: 

Z učenci/dijaki lahko obiščemo Muzej 1. slovenskega tabora. Učenci/dijaki se 
na obisk muzeja pripravijo že v učilnici. Ob pomoči razlage kustosa in ob razlagi 
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učencev/dijakov snov še dodatno poglobijo. Sledi še ogled drugih zanimivosti 
mesta, tudi parka in spomenika prvega množičnega shoda Slovencev. 
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DER MODERNE GESChIChtSuNtERRICht – EIN BEISPIEl DER 
BEhANDluNG DER uNtERRIChtSEINhEIt: DIE ERStE SlOwENISChE 
Tabor vOlKSvERSAMMluNG IN lJutOMER/luttENBERG 
Zusammenfassung

Am Beispiel einer Unterrichtseinheit „Die Slowenen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
– Tabor Volksversammlung in Ljutomer/Luttenberg“ verweist der Autor auf Grund konkreter 
Beispiele, dass die Rolle der slowenischen Schule im 21. Jahrhundert nicht nur eine bildende, 
sondern auch eine erziehende ist. Zu der Steigerung des Interesses für die Geschichte trägt 
aber auch der erfolgreiche Vergleich der Vergangenheit und der Gegenwart bei. Gerade eine 
durchdachte Auswahl an Parallelen, Analogien, Korrelationen und Aktualisierungen macht 
den Geschichtsunterricht lebenswahr und interessant.
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Der Autor deutet darauf hin, dass der Lehrplan mehr Betonung auf die Schlüsselereignisse der 
slowenischen Geschichte beinhalten sollte. In der Nationalgeschichte gibt es nämlich zahlrei-
che Beispiele (z.B. Tabor Volksversammlungen und Čitalnica), die eine stärker selbstbewusste 
Nationalidentität hätten helfen bilden können. Vor allem die Tabor Volksversammlungen haben 
in den Lehrplänen und geschichtlichen Lehrbücher eine zu geringe Rolle, obwohl sie eine der 
direktesten Manifestationen des Slowenentums darstellen. Die Menschen sind nämlich in 
feierlicher Stimmung zu den Tabor Volksversammlungen gegangen, trugen die Trachten und 
sind mit Wägen, geschmückt mit slowenischen Fahnen, gefahren. Die Redner haben über die 
Situation von Slowenen und deren politischen und wirtschaftlichen Forderungen gesprochen. 
Die Hauptforderung war die Forderung nach der Vereinigung des ganzen slowenischen Ter-
ritoriums in eine Einheit – in das Vereinte Slowenien. Andere Forderungen waren auch die 
Slowenisierung des Schulwesens, der Verwaltung und die Gründung der eigenen Universität. 
Am konkreten Beispiel der Ljutomer/Luttenberg Tabor Volksversammlung hebt der Autor 
hervor, dass man sich der Bedeutung des eigenen Wertes bewusster sein sollte, was vor allem 
in der Zeit der Globalisierung von großem Wert ist. Sich seiner eigenen Wurzel bewusst zu sein 
und seine eigene Meinung zu bilden ist nämlich der Grundstein für eine kreative Teilnahme 
in der Gesellschaft der Zukunft. Wäre das Genannte berücksichtigt, würde der Geschichts-
unterricht die reiche Nationstradition erhalten, da in der Zeit der Konsumgesellschaft der 
Inhalt der Vergangenheit einer Nation, auf den man sehr stolz sein sollte, immer mehr in die 
Vergessenheit geriet.
Für die Entwicklung der intellektuellen Fähigkeiten der Schüler, für die größere Anschau-
lichkeit und Wirklichkeitstreue des Geschichtsunterrichts ist die Quellenbenutzung von größ-
ter Bedeutung. Die konkreten Beispiele der Quellenbenutzung beim Geschichtsunterricht, 
z.B. über die Geschehnisse in Ljutomer/Luttenberg vor 140 Jahren, zeigen auf die wertvollen 
Erfahrungen mit dem kritischen Lesen, mit der selbstständigen Problematisierung und der 
Synthetisierung des Erkannten. All diese Sachen helfen nämlich bei der intellektueller Ent-
wicklung eines Jugendlichen. Am Ende des Artikels stellt der Autor noch eine Forderung des 
modernen Geschichtsunterrichts vor – eine Exkursion auf dem konkreten Beispiel der Tabor 
Volksversammlung in Ljutomer/Luttenberg. 
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Vloga in pomen Božidarja Raiča v 
ljutomerskem narodnem gibanju

A n t o n  R a t i z n o j n i k *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 323.1(497.12)"18":929Raič B.

Anton Ratiznojnik: Vloga in pomen Božidarja Raiča v ljutomerskem narodnem gibanju. 
Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 1–2, str. 108–117
Božidar Raič je bil eden največjih slovenskih štajerskih rodoljubov, sooblikovalec vseslo-
venskega narodnopolitičnega programa, eden najpomembnejših taborskih govornikov in 
zagovornikov zedinjene Slovenije.
Izstopa njegova narodnobuditeljska vloga na slovenskem Štajerskem, pomembna v lju-
tomerskem narodnem gibanju pri razvoju in utrjevanju narodne zavesti. Bil je pobudnik 
in organizator vélike narodne prireditve leta 1867 (bèsede pri Mali Nedelji), pobudnik 
čitalnice v Ljutomeru, eden od pobudnikov in govornik na prvem slovenskem taboru v 
Ljutomeru, glavni organizator in slavnostni govornik na proslavi sedemdesetletnice jezi-
koslovca Frana Miklošiča v Ljutomeru.

1.01 Original Scietific Article 
UDC 323.1(497.12)"18":929Raič B.

Anton Ratiznojnik: The Role and the Importance of Božidar Raič for the Development 
of the National Awareness in Ljutomer and its Surroundings. Review for History and 
Ethnography, Maribor 79=44(2008), 1–2, pp. 108–117
Božidar Raič was one of the greatest patriots in the Slovene Styria, a co-shaper of the all 
Slovene national-political programme, one of the most important Tabor meeting speakers 
and defender of the united Slovenia.
His role as a national awakener in the Slovene Styria had an exceptional importance in 
the national movement in Ljutomer as well as in the strengthening of the national aware-
ness. He was the initiator and organiser of the important national event in the year 1867 
(“Beseda” by Mala Nedelja), the initiator of the Čitalnica in Ljutomer, one of the initiators 
and speakers in the first Slovene Tabor meeting in Ljutomer, the main organiser and the 
official speaker at the celebration of the 70th anniversary of the linguist Fran Miklošič in 
Ljutomer.

 * Anton Ratiznojnik, zgodovinar, strokovni delavec Splošne knjižnice Ljutomer, OE muzej, 
Glavni trg 2, 9240 Ljutomer, anton.ratiznojnik@email.si
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Raič je prve stike z Ljutomerom navezal, ko je kot kaplan služboval v Ljuto-
meru med letoma 1850–1851. Iz tega časa so znani tudi že njegovi stiki s Slovenci 
v Prekmurju. Njegova ponovna oživitev stikov z vhodno Štajersko sega po letu 
1860 v obdobje, ko so štajerski rodoljubi razvili povečano politično dejavnost. Ko 
je Raič zapustil profesorsko mesto slovenskega jezika na mariborski gimnaziji, 
se je umaknil v Haloze in usmeril svoje delo na prebujenje svoje najožje in širše 
okolice s pedagoško ter politično dejavnostjo. Da ustvari pogoje ožje medsebojne 
povezanosti, je Slovencem ob bregovih Mure politično ločeno domovje združil 
v pokrajino Pomurje, v prizadevanju, da se Slovence v Prekmurju pritegne v 
enotni kulturni prostor; tako je »Muri vzel vlogo mejnika med pripadniki enega 
rodu«.1

Na prve volitve poslancev v štajerski deželni zbor leta 1861 so bili štajerski 
Slovenci slabo pripravljeni, »brez prave orientacije in brez volilnih odborov«, 
ki bi pripravljali pot do novih volitev. Tako so podlegli močni nemški agitaciji, 
ki je dajala prednost nemškim kandidatom. Le posamezni rodoljubi so se za-
vedali pomembnosti volitev za Slovence in priporočali može, vredne ljudskega 
zaupanja. Eden prvih na slovenskem Štajerskem, ki je opozarjal na volitve, je 
bil Božidar Raič. Skušal je dopovedati rojakom, kako pomemben čas je nastopil 
za narod, da si voli zastopnike, ki bodo goreče branili in zagovarjali slovenske 
narodne interese, zato naj bi vsak volilni okraj iz njihove sredine podprl kandi-
data, resničnega rodoljuba, da se bo odločno zavzemal in branil njihove pravice. 
Za ljutomerski okraj je Raič priporočal ljutomerskega rojaka Radoslava Razla-
ga, učenega in iskrenega rodoljuba, odličnega pravnika, ki »pozna in čuti naše 
skeleče rane«. Volitve pa se niso iztekle po želji predlagateljev. V ljutomerskem 
volilnem okraju, ki je obsegal še ormoški in gornjeradgonski sodni okraj (brez 
krajev Ljutomer, Ormož in Središče), kjer se je volilo enega poslanca, so se vo-
livci odločili podpreti Antona Globočnika, okrajnega predstojnika v Ljutomeru, 
čeprav je bil Razlag njihov bližnji rojak.2 

O vlogi in pomenu čitalnic za narodno zavest je Raič v daljšem podlistku 
Čitavnica, narod, narodnost, rodo- in domoljublje zapisal, da slovenski narod 
»predramivši se iz globokega spanja, toliko krepkeje sedaj počenja obdelovati 
domače polje; da se je narodna zavest oglasila, da se ponosno čutu Slovenec in 
zaveda, da je in kdo je«, šele nato naj bi ga pot vodila v čitalnico, med izobražene 
ljudi, da bere časopise in knjige v slovenskem in v drugih jezikih, pomembne za 
narodni napredek.3

Narodne čitalnice so bile za Raiča odraz dela pravih rodoljubov, ki »imajo 
goreče srce za vse, kar je narodu v duhovno in materialno korist«. Kdor si priza-
deva in se je pripravljen za narod žrtvovati, ta si zasluži ime »rodoljub«, njegovo 
delo pa »rodoljubje«. Za Raiča so bili Ljutomerčani iskreni rodoljubi. Cenil je 

 1 Jože Ftičar, Slovenci na levi in desni strani Mure in njihovi kulturni stiki do 1919, Panonski 
zbornik. Murska Sobota 1966, 120–121.

 2 Viktor Vrbnjak, Prvi slovenski tabor v Ljutomeru, Svet med Muro in Dravo. Maribor 1968, 
2.

 3 Slovenec, št. 92, 29.11. 1865.
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njihov narodni ponos, ki so ga izkazali že v preteklosti, ob različnih priložnostih, 
zato jim je na koncu podlistka vzpodbudno zapisal: »Ljutomer, rodišče slavnega 
Miklošiča, ni li mogoče, da bi tvoji doktorji in drugi razumniki čitavnico izvalili? 
Le junaški naprej!«4

Ob velikem pomanjkanju čitalnic na slovenskem Štajerskem, nujno potrebnih 
za splošno razgledanost in utrjevanje narodne zavesti, je Raič menil, da bi bil 
Ljutomer pravi kraj za nastanek čitalnice. Hotel je vzpodbuditi ljutomerske ro-
doljube k večjemu narodnemu delu, zavedajoč se pomena kraja in njegove vloge, 
ki bi jo lahko imel kot pomemben trg na obrobju Panonske nižine in Slovenskih 
goric in bi lahko postal središče razvoja narodne zavesti širše okolice. Ljutomer 
naj bi imel tudi dovolj narodnozavedne inteligence, več kot drugi njemu podobni 
kraji na slovenskem Štajerskem, zato bi bilo v Ljutomeru pričakovati tudi več 
narodnonaprednega dela, za katerega je ugotavljal, da ga je komajda zaslediti. 
Na Raičeve pobude za čitalnico naj bi bilo v Ljutomeru »premalo narodno omi-
kane gospode«, kot je razumel iz pogovora z župnikom Antonom Klemenčičem 
v Ljutomeru. Raič kot iskren in zavzet rodoljub besedam ni verjel, pač pa je 
menil, da je ovira za nastanek čitalnice pomanjkanje poguma. Zato je vzpod-
bujal ljutomerske rodoljube in pel slavo Ljutomeru »na zemlji Prekmurskega in 
Medjimurskega na konci lepega, prostranega in rodovitnega Murskega polja 
ter na podnožji z zeleno trto ovenčanih ljutomerskih goric«. Spomnil jih je na 
organizacijo narodne bèsede leta 1863 v spomin na tisočletnico Cirila in Metoda, 
ko so Ljutomerčani izkazali veliko narodno zavest in kjer »nikoli niso odmevali 
toliko močno v tvojem krilu narodni glasovi iz tisočerih grl od Maribora do 
Varaždina in nikoli nisi toliko naših predragih prekmurskih bratov častila na 
svojih gostoljubnih tleh. Ves Ljutomer se je preselil na zeleno svojo ledino, kjer 
smo videli narodno ozaljšani nežni spol, posebno gospodične. Iz njihovih milih 
ust so gladko tekli sladki glasovi slovenski; da ste nam blage deklice vedno kakor 
krasne po postavi in dične po obleki tudi krasotice v domači besedi in lepotice 
v narodni omiki«.5

Čitalnice naj bi bile pomembna obramba proti prodirajočemu nemškemu 
vplivu. Do prave čitalnice pa naj bi vodila pot, če je ni mogoče takoj ustanoviti 
v danih razmerah, predvsem kot skrb za slovenske časopise po kavarnah, kjer 
prevladuje nemščina in skrb za pridobivanje članov Slovenske matice in Mohor-
jeve družbe. 

Člani Slovenske matice so bili predvsem izobraženci, zato je Raič vzpodbujal 
»v imenu našega napredka in narodnega razvoja« ljutomerska rodoljuba Antona 
Klemenčiča in Jakoba Ploja, da si prizadevata po svojih močeh pridobiti nove 
člane med ljutomersko in okoliško inteligenco. Mnogo bi za narodni napredek 
lahko opravila šola, ki naj bi se v Ljutomeru vsebinsko razširila.6

Med maloštevilnimi pomembnejšimi rodoljubi v Ljutomeru so mogli biti opo-
ra Raiču predvsem Anton Klemenčič, eden od nosilcev narodnega gospodar-

 4 Prav tam.
 5 Slovenec, št. 72, 8. 9. 1866.
 6 Prav tam.
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skega programa v ljutomerskem okraju, v prizadevanju za hitrejši gospodarski 
napredek, odvetnik Jakob Ploj, velik štajerski rodoljub, pozneje prvi predsednik 
čitalnice v Ljutomeru in Ivan Kukovec, posestnik Ljutomeru, v naslednjih letih 
vodilni predstavnik narodnega in gospodarskega življenja v Ljutomeru, okrajni 
zastopnik, deželni poslanec, pobudnik pevskega društva in duhovni oče čitalni-
ce. Ivan Kukovec, pa tudi drugi rodoljubi, so si v resnici prizadevali, da bi se v 
Ljutomeru ustanovila čitalnica po veličastni narodni bèsedi leta 1863. Bila naj 
bi ena prvih na slovenskem Štajerskem, za mariborsko čitalnico, vendar je vse 
ostalo pri obljubah, ker ni bilo zadostne podpore v okolju.7

Raič je s prijazno besedo utiral pot ljutomerski čitalnici, kljub številnim ovi-
ram in pomislekom, ki so jih navajali ljutomerski rodoljubi, in ga v resnici šteje-
mo za pobudnika čitalnice, saj je predramil Ljutomerčane, da so se začeli resno 
zavedati pomena njenega dela na narodnobuditeljskem področju. 

Čitalnica v Ljutomeru je bila ustanovljena 2. februarja 1868, na 110. obletnico 
rojstnega dne pesnika Valentina Vodnika. Še istega leta je odbor čitalnice ime-
noval Božidarja Raiča za častnega člana zaradi zaslug pri razvoju in utrjevanju 
narode zavesti, in zaslug za »energično delovanje pri vzpodbujanju in vodenju 
slovenskih taborov«.8

Veliko energije in dela je Raič posvečal razvoju slovenskega šolstva in se 
dosledno boril za pravice slovenskega jezika v ljudski in v srednjih šolah, kar je 
potrjeval ob vsaki prožnosti v časopisnih člankih in ob drugih priložnostih.

V Ljutomeru je že leta 1860 nastala obrtna šola, leta 1863 spremenjena v 
nižjo realko. Šola je nastala iz potreb po nadaljnjem ozobraževanju učencev v 
domačem kraju, na pobudo ljutomerskega rodoljuba, politika in mecena Ivana 
Gottweisa. V oporoki je zapisal, da se potrebno teoretično znanje posreduje obrt-
niškim učencem v obeh deželnih jezikih, slovenskem in nemškem.9 

Ker je bila šola slabo obiskana in naj bi celo prenehala delovati, se je zanjo za-
vzel Raič v Potopisnih in drugih črticah. Opozarjal je na pomanjkanje ustreznih 
šol na slovenskem Štajerskem in na premalo zanimanje družbe po teh oblikah 
izobraževanja. Za Ljutomer je celo predlagal, da bi se naj ustanovila nižja realna 
gimnazija za vzhodno slovensko Štajersko, medmurske in prekmurske Slovence, 
ki nimajo ustreznih šol, zato so prisiljeni pošiljati svoje otroke v madžarske šole, 
kjer se navzamejo tujega vpliva. Ljutomer naj bi postal središče srednješolskega 
izobraževanja in pripomogel k krepitvi narodne zavesti, v krajih »kjer to še ve-
dno »trdno spanje spi«.10

V skrbi za ljutomersko realko, ki bi preko pokrajinskih in narodnih mej zdru-
ževala študirajočo mladino, je Raič pridružil še skrb za pomnožitev članov Slo-
venske matice in Mohorjeve družbe, Slomškove narodne ustanove. Ljutomer z 

 7 Anton Ratiznojnik, Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, let. 39, št. 1–2, Lju-
bljana 1991, 24–28.

 8 Slovenski narod, št. 101, 26. 11. 1868.
 9 Viktor Vrbnjak, Prvi slovenski tabor v Ljutomeru, Svet med Muro in Dravo, Maribor 1968, 

49.
 10 Slovenec, št. 81, 10. 10. 1866.
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okolico se je štel med najbogatejše kraje na slovenskem Štajerskem, po številu 
mohorjanov pa so ga prekašali mnogo siromašnejši kraji. Raičeve vzpodbude 
so kmalu obrodile sadove, zlasti v dopisih v časopise (Listi iz Haloz). Od dveh 
mohorjanov v letu 1865 se je njihovo število že naslednje leto povečalo na 33, 
predvsem v ljutomerski okolici. Ker naj bi dobre knjige med ljudstvom utrjeva-
le narodno zavest, je priporočal duhovnikom, da župnijske knjižnice postanejo 
naročniki obeh družb in knjige ponudijo župljanom, da bi se število članov ene 
in druge ustanove pomnožilo.11 

»Leta 1867, ko je slovenska Štajerska doživljala posebno močan nemški pri-
tisk in ko še ni bilo zakona o svobodnih zborovanjih, so štajerski rodoljubi širili 
narodno zavest s prirejanjem čitalničnih izletov (stik s podeželjem) in s povečano 
dejavnostjo bèsed. Na Raičevo pobudo so sklenili prirejati spominske proslave za 
narod zaslužnih slovenskih kulturnih delavcev, med katerimi je bila najpomemb-
nejša v ljutomerski okolici vélika narodna bèseda pri Mali Nedelji. Raič je bil 
eden od pobudnikov in glavni organizator bèsede spominu na Antona Krempla, 
narodnega buditelja, pisatelja in zgodovinarja, avtorja znamenitih Pustolovščin 
štajerske zemlje. Knjiga je bila glavno vodilo vzhodnoštajerskim Slovencem pri 
krepitvi narodne zavesti.«12 

V dopisu Iz Haloz je Božidar Raič poročal, da so se v narodni čitalnici na 
Ptuju odločili prirediti »veliko besedo na slavo in blagi spomin Kremplu, slo-
venskemu pisatelju in zgodovinarju« in sicer na Ptuju kjer je največ pisateljeval. 
Po pričakovanju, da bi se prireditve udeležilo mnogo ljudi, ki jim je ostal živ 
spomin na pisatelja in velikega rodoljuba, so se odločili prirediti bèsedo pri Mali 
Nedelji, kjer je Krempel tudi nazadnje služboval. V pripravah na proslavo Raič 
piše, da sta se z Stranjšak Martinom, župnikom na Zavrču pri Ptuju odpravila 
na kraj, namenjen za proslavo in obiskala grob »blagega in plodnega pisatelja 
in buditelja naše narodnosti v dobi, o kateri je še skoro neznana bila narodna 
zavednost«, kjer pa ni bilo dostojnega obeležja, primernega delu »velikemu na-
rodnjaku in zaslužnemu učenjaku.« Zato je bila sprejeta odločitev, da se Krem-
plu postavi dostojen spomenik za »njegove velikanske zasluge« za Slovence, 
posebno za slovensko Štajersko. Ustanovili so odbor za spomenik in kmalu se 
je nabrala večja vsota denarja, katere del je bil namenjen tudi za dve nagradi za 
gledališko igro.13 

Dan svečanosti, določen za 1. september, naj bi preložil Raič, glavni organi-
zator besede, da bi bila drama, Remčeva igra Kralj Samo, prvi slovenski kralj, 
za katero je razpisal nagrado, dokončana. Ker so se na bèsedo dobro pripravljali 
tako Ptujčani kot Malonedeljčani in ko je bila igra napisana, je sporočil dan 
slovesnosti, tj. 15. september 1867. »Bèseda je imela v primerjavi z vsakoletnim 
Vodnikovim slavjem (od 1858) naprej in glede bèsede, prirejene v Ljutomeru, v 

 11 Slovenec, št. 72, 8. 9. 1866.
 12 Jože Ftičar, Delež Božidarja Raiča v mladoslovenskem gibanju, Svet med Muro in Dravo. 

Maribor 1968, 247.
 13 Novice, št. 24, 12. 6. 1867.
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čast tisočletnice Cirila in Metoda, 1863 že nekoliko določnejši narodnopolitični 
pomen. 

Ta se je izražal že v sami Remčevi igri, ki je zaradi poudarjanja domoljubnih 
čustev povzročila organizatorjem težave in onemogočila uprizoritev.« Svečanost 
naj bi skušal malonedeljski župnik, če že ne preprečiti, pa vsaj preložiti, vendar 
se je uspelo odboru s Klemenčičem, župnikom v Ljutomeru, soorganizatorjem 
bèsede, dogovoriti za predlagani dan proslave.14

Na narodni bèsedi se je zbralo veliko število štajerskih Slovencev, številni 
odlični gosti in deželni poslanci. Posebno veliko je bilo prekmurskih Slovencev, 
kar je bil gotovo odraz velike Raičeve zavzetosti za narodno buditejsko delo v 
Prekmurju. Živ spomin na Krempla, narodna prebujenost malonedeljske okolice 
in prizadevnost Raiča za proslavo, so pripomogle, da se je velikega zbora na 
prostem udeležilo okrog pet tisoč ljudi.15

»Na svečanosti je Raič prvikrat stopil pred občinstvom kot govornik. Pouda-
ril je Kremplove besede naj Slovenci ne bodo več bedaki, da bi branili tujčevo 
proso, svoje pa dali vrabljem zobati.«16

Prepoved gledališke igre Kralj Samo je Raiča vzpodbudila, da je napisal dolg 
članek Stavki, za katerih voljo veleslavno c. k. namestništvo ni dovolilo igrati 
glediščne igre Samo. V njem je nakazal smernice slovenskemu gledališču in 
pomen za narodni razvoj. Posebno je naglasil zatiranje slovenske besede in izra-
žanja domoljubnih čustev, z namenom, da se prepreči prikazovanje zgodovinske 
resnice v komaj porajajočem slovenskem gledališču. Vzrok izrinjanja slovenske 
besede iz javnega življenja naj bi bile nemške šole, posledica pa zanemarjanje, 
tlačenje in zaničevanje vsega narodnega gibanja, pri tem pa zapisal: »Naj se nik-
dor ne baha z ustavnostjo, kjer se narodom krati, kar jim ide po bogu in zakonu, 
kar je resnično pravično, pošteno«.17

Kakšna je bila vloga Božidarja Raiča pri organizaciji ljutomerskega tabora in 
kdo je dal pobudo za tabor, ni moče natančno ugotoviti, ker ne obstajajo čitalniški 
zapiski čitalnic v Mariboru in Ljutomeru, ne časopisna poročila.

Dejstvo je, da je Raič užival veliko spoštovanje in zaupanje. Imel je pomemb-
no besedo pri Ljutomerčanih že v času nastanka čitalnice, posebno pa kot organi-
zator narodne bèsede pri Mali Nedelji, v stiku z ljutomerskimi rodoljubi. Tesni so 
bili tudi Raičevi stiki z Matijem Prelogom, deželnim poslancem v ljutomerskem 
okraju, predsednikom mariborske čitalnice, izdajateljem in urednikom časopisa 
Slovenski gospodar v Mariboru, v katerega je Raič pogosto dopisoval. Nedvom-
no je bil Raič kot eden najbolj zavzetih štajerskih rodoljubov sooblikovalec tabor-
skega (vseslovenskega) narodnega programa, sprejetega na 1. slovenskem taboru 

 14 Viktor Vrbnjak, Prvi slovenski tabor v Ljutomeru, Svet med Muro in Dravo. Maribor 1968, 
57.

 15 Slovenski gospodar, št. 25, 3. 10. 1867.
 16 Jože Ftičar, Delež Božidarja Raiča v mladoslovenskem gibanju, Svet med Muro in Dravo. 

Maribor 1968. 333.
 17 Slovenski gospodar, št. 26, 10. 10. 1867.
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v Ljutomeru, ki se je oblikoval v Mariboru, v okviru taborskega odbora, katerega 
predsednik je bil Matija Prelog.18

Ko je bila sprejeta zamisel o taborih, preden se je določil kraj zborovanja, je 
Raič nakazal točke taborskega programa (postavil je narodnopolitični program), 
ga vztrajno zagovarjal v spisu Slovenci, v katerem je poudaril zedinjeno Slove-
nijo.19

Z besedilom taborskega programa za ljutomerski tabor, sprejetim junija 1868 
s soglasjem štajerskih rodoljubov, Raič ni bil zadovoljen, čeprav se točke zahtev 
vsebinsko v mnogo čem ujemajo z Raičevim narodnoprogramskim besedilom, 
vendar zahtevo po zedinjeni Sloveniji pa uvrščajo šele na peto mesto.20

V drugem dopisu Slovenski tabori! razberemo, da je Raič predstavil svoj vse-
binsko drugačen program. Kot je zapisal so se »pogovorili«, da se na prvo mesto 
postavi zahteva slovenska skupina, to je zedinjeno Slovensko z narodno upravo. 
Kako pomembno je bilo vprašanje zedinjene Slovenije za Raiča, kot temeljni 
pogoj za enakopravnost in obstoj naroda, je nakazal že v uvodnem poglavju 
dopisa: »Žalostno je to, da Slovenci moramo trošiti prekomerno dosti zlatega 
časa in mnogo najsposobnejših dušnih moči na to, da rešimo narodni jezik in 
narodnost. Za pravice, ki nam gredo, se moramo neprenehoma boriti, zmage v 
teh bitkah pa so pičle«.21

Prelogov taborski program je ostal v mejah sprejemljivega in zato tudi lažje 
izvedljiv. »Nesporazum med Prelogom in Raičem naj bi nastal, ker je bilo za 
prvega zedinjenje Slovencev močno dvomljivo, zato je na prvo mesto programa 
postavil praktično zahtevo in nekaj, kar je idealno, pa komaj na peto mesto.«22

Raič je bil drugačne narave. Na prvo mesto je postavil ideal zedinjeno Slo-
vensko. To pa je moralo postati zahteva in ne prošnja, kot »deželna skušina 
slovenska v mariborskem tekstu programa«. Raičev predlog (kot najodločnejši 
zagovornik) ideala zedinjena Slovenija je bil kasneje v okviru taborskega odbora 
sprejet v vsebino političnega programa kot prva zahteva na 1. slovenskem taboru 
v Ljutomeru. Tako je zahteva zedinjene Slovenije slovenskih rodoljubov iz leta 
1848 našla podporo v njihovih naslednikih, mladoslovencih.23

Na taboru v Ljutomeru 9. avgusta 1868 sta se Raič in taborski odbor moral 
ukloniti zahtevam vlade, ker je prošnja za prijavo tabora preveč poudarjala slo-
venske narodne zahteve, to je zedinjeno Slovenijo. Za dovoljenje tabora je bila 
tako sprejeta 5. točka mariborskega programa, kjer se prosi deželna skupina 
slovenska.24 

Raič je govoril na ljutomerskem taboru dvakrat. V tretji točki taborske re-
solucije je govoril o vlogi šolstva za splošni narodni napredek, dal pobudo za 

 18 Viktor Vrbnjak, Prvi slovenski tabor v Ljutomeru, Svet med Muro in Dravo. Maribor 1968, 
70.

 19 Slovenski gospodar, št. 2, 9. 1. 1868.
 20 Slovenski gospodar, št. 29, 16. 7. 1868.
 21 Novice, št. 29, 15. 7, 1868.
 22 Viktor Vrbnjak, Prvi slovenski tabor, Svet med Muro in Dravo. Maribor 1968, 72–73
 23 Prav tam.
 24 Prav tam.
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kmetijske šole in večjo vlogo narodnih šol na Slovenskem. V četrti točki taborske 
resolucije je zagovarjal združitev Slovencev v eno celoto. Da bi ljudstvu vcepil 
zavest in ljubezen do slovenske domovine, je v vznesenih, čustvenih besedah 
predstavil zgodovino bivanja Slovencev na sedanjih tleh: »In če mi pitamo reke 
Dravo, Savo, Muro, če pitamo gore na Slovenskem, hribe in gomile, kdo jim 
je dal imena, bodo odgovorile: naši očetje. Vse nam bodo pričale, da je od 
starodavnih časov tukaj naš dom, ki pa so ga odvzeli Nemci in Madžari in nas 
razcepili. Mi pa terjamo, da se zopet zedinimo«.25

Raič je z izbrano domoljubnimi, čustveno obarvanimi stavki in besedami, 
ki jih je dopolnjeval »gromovit način« izražanja med govorniki požel največ 
navdušenja. »Edini od govornikov je udaril na čustveno domoljubne strune, v 
razmerah, ko je bilo potrebno narodu privzgojiti ljubezen do slovenske domo-
vine.« Tabor v Ljutomeru, Žalcu, posebno pa tabor v Ormožu je Raiču prinesel 
sloves enega največjih taborskih govornikov. »Na taborih je ta haloški kmet, 
kakor se je v dopisih rad podpisoval, nastopil v elegantni črni suknji in v belih 
glaze rokavicah ter tako predstavljal slovensko meščanstvo.«26

Velik ugled si je Raič kot kot ljudski govornik, ki je neprenehoma hodil med 
narod in znal prisluhniti ljudem, pridobil v vzhodnem delu slovenske Štajerske. 
Bil je eden od »najbolj spretnih agitatorjev za narodne slovesnosti in narodno 
prebujo, pobudnik proslav znamenitim rojakom, kjer se je o svojih radikalnih 
političnih konceptih lahko svobodno razgovoril o splošnoslovenskih naro-
dnih problemih, predvsem pa se vtrajno zavzemal po izglasovanju zedinjene 
Slovenije.«27

Josip Vošnjak, Raičev prijatelj iz čitalničnih časov (bliže sta se spoznala ob 
otvoritvi ptujske čitalnice 1864, zlasti pa na taboru v Ljutomeru), Raiču priznava, 
da je pravi ljudski govornik, ki ga je ljudstvo z navdušenjem poslušalo. Z moč-
nim odmevajočim glasom, »s svojo ognjeno besedo je znal segati vsem do srca, 
ki je poznal edino ljubezen, svoj slovenski narod«.28

Tabor v Ljutomeru je razgibal narodno zavest, saj je Slovence množično po-
litično predramil in premostil ovire, ki so razdvajale prebivalce ob Muri, kar je 
bila gotovo tudi prizadevnost Božidarja Raiča. Za obdobje po taboru je Ljutomer 
postal središče narodnonapredne miselnosti za vzhodno slovensko Štajersko. 
To dokazuje tudi povezovanje slovenskih učiteljev z nastankom Okrajnega uči-
teljskega društva leta 187229 in dve leti pozneje prvega Učiteljskega društva za 
slovenski Štajer (v Ljutomeru 1874), ki je povezalo okrajna učiteljska društva. 
Njegov predsednik je bil priznani slovenski šolnik in pedagog Ivan Lapajne.30 
Raič je pri organiziranju slovenskih učiteljev na slovenskem Štajerskem odigral 

 25 Slovenski narod, št. 6, 13. 8. 1868.
 26 Jože Ftičar, Delež Božidarja Raiča v mladoslovenskem gibanju, Svet med Muro in Dravo. 

Maribor 1968, 358–359.
 27 Prav tam.
 28 Josip Vošnjak, Spomini. Ljubljana, 1905, 142–144.
 29 Slovenski gospodar, št. 22, 30. 5. 1872.
 30 Slovenski učitelj, št. 168, 1874.
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pomembno vlogo, saj je pripomogel s svojo marljivo dejavnostjo na področju 
šolstva k povezovanju učiteljev in nastanku društva v Ljutomeru, kot pomembne 
narodne pridobitve liberalnih Slovencev.31

V drugo polovico leta 1882 spada Raičevo organizatorsko delo za proslavo 
sedemdesetletnice jezikoslovca Frana Miklošiča. Priprave na proslavo so se pri-
čele v Ljutomeru že septembra 1872. Februarja 1883 je bil Raič na posvetu v 
Ljutomeru in sogovornikom je dopovedoval, da imajo veliko čast in dolžnost, da 
se v Ljutomeru, v bližini rojstnega kraja slavnega rojaka, organizira proslava vse-
slovenskega pomena. Odboru je predsedoval Ivan Kukovec, okrajni zastopnik in 
deželni poslanec, Raičev sogovornik na prvem slovenskem taboru v Ljutomeru. 
Imenovan je bil vseslovenski odbor za proslavo. Za predsednika je bil predlagan 
graški univerzitetni profesor, slavist Gregor Krek.32

Na pripravah za proslavo v Ljutomeru se je najbolj prizadeval Raič, ki je 
veljal za najbolj izkušenega organizatorja, priznanega taborskega govornika in 
pobudnika proslav slovenskoštajerskih rodoljubov. Izstopa predvsem njegovo 
prizadevanje, natisniti Miklošičev življenjepis in Cafov Dopolnek (popravek in 
razjasnila) k Miklošičevemu staroslovenskemu slovarju, ki ga je Raič znanstveno 
dopolnil.33 Raič naj bi tudi na lastne stroške natisnil tisoč izvodov Miklošičeve 
biografije, ki so jo prodajali na slavnosti.34 

Na Miklošičevi slavnosti 2. septembra 1883 sta govornika Krek in Raič oce-
njevala Miklošičeve znanstvene zasluge ter poudarjala pomen njegovega dela za 
narodnojezikovno ter politično potrditev slovenskega in drugih jugoslovanskih 
narodov.

Slavnostni govornik Raič je v dobro uro trajajočem govoru razvnel občinstvo 
z močnim, odmevajočim in čustvenim glasom, vztrajnostjo in navdušenjem. V 
uvodnem govoru je spomnil zbrano množico na velike narodne prireditve: prvi 
slovenski tabor v Ljutomeru kot prelomnico v slovenskem narodnem gibanju, z 
narodnim programom, ki ga je ljudstvo sprejelo za svojega, počastitve prleških 
oz. vzhodnoštajerskih rodoljubov (Vraza, Modrinjaka) in dal pobudo za poča-
stitev pozabljenih ljutomerskih rodoljubov (politika in mecena Janeza Gotweisa 
in prvega pesnika Slovenskih goric Leopolda Volkmerja).

Kot pri ostalih slavnostih je Raič prešel od slavljenčevih zaslug za narod na 
vprašanje slovenskega jezika v šolah. Poudaril je Miklošičeva prizadevanja, da bi 
se v osnovnih šolah poučevalo izključno v materinščini. Z obžalovanjem je ugo-
tovil, da vlada predlog ni sprejela. Skliceval se je na svetovno znane pedagoge, 
ki so zagovarjali pouk v ljudskih šolah v materinščini in dokazoval škodljivost 
nemškega pouka v prvih razredih ljudskih šol.

 31 Jože Ftičar, Delež Božidarja Raiča v mladoslovenskem gibanju, Svet med Muro in Dravo. 
Maribor 1968, 377.

 32 Slovenski narod, št. 34, 12. 2. 1883.
 33 Slovenski biografski leksikon, III., deveti zvezek, str. 10, Ljubljana, 1960.
 34 Jože Ftičar, Delež Božidarja Raiča v mladoslovenskem gibanju, Svet med Muro in Dravo. 

Maribor 1968, 372.
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V nadaljevanju je Raič razvil svoj slovenski narodni program iz taborskih 
zahtev – enakopravnost slovenskega jezika v šolah, uradih in v javnem življenju 
in zedinjenje Slovenije. Pri zagovarjanju pravic Slovencem se je tako razvnel, da 
je Krek s težavo pomiril uradnega zastopnika, okrajnega glavarja Karla Traut-
vetterja, da ni prireditve prekinil.35

Proslava Miklošičeve sedemdesetletnice v Ljutomeru spada po taboru med 
najpomembnejše zgodovinske dogodke do konca stare Avstrije. Vsa slovenska 
pisna občila so poročala o tem dogodku, Raičev govor pa je bil v celoti ponatis-
njen tudi v Slovenskem narodu.36

Za Raiča je bila Miklošičeva slavnost največji kulturni dogodek v zgodovini 
Ljutomera. V pozdravni brzojavki Miklošiču, poslani iz Ljutomera, je pisal o de-
set tisoč zbranih Slovencih na trgu v Ljutomeru. V drugi brzojavki Matiji Murku, 
predsedniku dunajske Slovenije, poslani v imenu Slovencev ptujskega okraja, se 
je Miklošiču poklonil kot največjemu slovanskemu jezikoslovcu.37

Die rolle unD BeDeutung von BožiDar raič für Die 
ENtwICKluNG DES NAtIONAlBEwuSStSEINS IN lJutOMER/
luttENBERG uND DESSEN uMGEBuNG
Zusammenfassung

Božidar Raič (1827–1886), der Nationalerwecker, Linguist, Politiker und Publizist gilt für 
einen hervorragenden slowenischen Patrioten und für einen der größten Nationalerweckern 
in der slowenischen Steiermark. Er war der Anreger von den Čitalnica, Organisator von Ta-
bor Volksversammlungen und einer der wichtigsten Tabor Volksversammlungssprecher in 
der Steiermark. Raič ś Nationalerweckungsaktivitäten in Ljutomer/Luttenberg gehen in die 
60er Jahre des 19. Jh. zurück in die Zeit der ersten Nationalratswahlen, als er versucht hat, die 
oststeirische Bezirke dazu zu bewegen, den Ljutomer/Luttenberg Patrioten Radoslav Razlag, 
einen überzeugenden Verteidiger slowenischer Nationalinteresse, zu unterstützen. Auf dem 
Schulgebiet hat Raič sich bemüht, dass Ljutomer/Luttenberg das Mittelschulausbildungszen-
trum für die ostslowenische Steiermark, dem Zwischenmura Gebiet und Prekmurje wird, mit 
dem Ziel, dass die Slowenen auf der anderen Seite von Mura in das slowenische National- und 
Kulturleben einbezogen werden. Eine große Nationalerweckungsrolle hat Raič als Organisator 
des „Volkswortes“ im Ehren von Anton Krempl bei Mala Nedelja/Kleinsonntag bei Ljutomer/
Luttenberg in 1867 gespielt. Das „Volkswort“ hat das nationale Bewusstsein in der Umgebung 
in die Bewegung gesetzt und war auch eine große Inspiration für die Entstehung des Lesesaales 
in Ljutomer/Luttenberg, der die Ljutomer/Luttenberger Patrioten in die Organisation der 1. 
slowenischen Tabor Volksversammlung in 1868 geführt hat, an der Božidar Raič der Redner 
und gleichzeitig der größte Befürworter von Vereintem Slowenien war.
Den größten Ruhm hat Raič als Organisator der Feier anlässlich des 70. Jubiläums von Fran 
Miklošič in 1883 erlebt, wo er als Ehrenredner das slowenische Nationalprogramm vorgestellt 
hat. Die Miklošič Feier in Ljutomer/Luttenberg war neben der Tabor Volksversammlung in 
Ljutomer/Luttenberg das wichtigste Ereignis in Altösterreich.

 35 Slovenski narod, št. 202, 4. 9. 1883.
 36 Slovenski narod, št. 232–236, 10. 10, 11. 10, 12. 10, 13. 10, 14. 10. 1883.
 37 Katja Sturm-Schnabl, Sedemdesetletnica Miklošičevega rojstva v odbranih pismih, Mikloši-

čev zbornik. Maribor 1991, 122.
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Odraz slovenskega narodnega  
prebujanja na ormoškem območju

Z d e n k a  K r e s n i k *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 323.1(497.12-18Ormož)"1848/1869"

Zdenka Kresnik: Odraz slovenskega narodnega prebujanja na ormoškem območju. 
Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 1–2, str. 118–131
Prispevek obravnava prebujanje in stopnjevanje narodne zavesti slovenskega prebivalstva 
na območju Ormoža in njegove okolice, ki se je od leta 1848 vedno bolj zavedalo pomena 
boja za narodno enakopravnost in uveljavitev slovenskega jezika v javnem življenju. Pri 
tem so mu konec 60. let 19. stoletja pomemben vzgled predstavljali ljutomerski narodnjaki, 
združeni v narodni čitalnici, ki je bila aktivna tudi na Ormoškem. Narodnostna prizade-
vanja ormoškega človeka so po številčni udeležbi na Ljutomerskem taboru leta 1868 svoj 
višek dosegla leto kasneje, 8. avgusta 1869, z organizacijo lastnega zborovanja in zname-
nitim govorom Božidarja Raiča.

1.01 Original Scietific Article 
UDC 323.1(497.12-18Ormož)"1848/1869"

Zdenka Kresnik: The Reflection of the National Awakening in the Ormož Area. Review 
for History and Ethnography, Maribor 79=44(2008), 1–2, pp. 118–131
The article discusses the awakening and the growth of the national awareness of the Slo vene 
people in the area of Ormož and its surrounding, who were from 1848 more and more aware 
of the importance of the fight for the national equality and the use of the Slovene language 
in public life. At the end of the 60s of the 19th century the Ljutomer patriots gave an im-
portant example for they were joined in the national Čitalnica that was active in the Ormož 
area. The national endeavours of the Ormož people, after being present in the Ljutomer 
Tabor meeting in 1868 in a great number, reached their peak a year later, on 8th August 1869 
by organising their own convention and the famous speech given by Božidar Raič.

 * Zdenka Kresnik, profesorica zgodovine in sociologije, Koračice 38, 2258 Sveti Tomaž, 
zdenka.kresnik@siol.com
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ormoško območje med pomladjo narodov in začetkom taborskega 
gibanja

Revolucionarni marčni dogodki leta 1848 na Dunaju so vzbudili tudi med šta-
jerskimi Slovenci viharno navdušenje, ki je 16. aprila 1848 v Gradcu privedlo do 
ustanovitve narodnega in političnega društva Slovenija. Graška Slovenija se je v 
razglasu dne 22. aprila 1848 skoraj hkrati z dunajsko Slovenijo, zavzela za zdru-
žitev Slovencev v preurejeni Avstriji, saj je zahtevala »ukinitev zgodovinskega 
razkosanja na dežele in združitev našega slovenskega ozemlja po jezikovni meji 
v eno deželo in s tem koncentracijo nas vseh v en narod«.1 Program Zedinjene 
Slovenije, ki ga je v osnovi oblikoval Matija Majar 29. marca 1848, je bil povezan 
tudi z zahtevami po pravicah slovenskega jezika v uradih, na sodiščih in v šolah, 
zahteval pa je tudi slovensko univerzo in tesnejše povezovanje s Hrvaško, Slavo-
nijo in Dalmacijo. Postal je sinonim boja za narodnostne pravice Slovencev.

Narodno prebujanje štajerskega podeželja je nato prišlo do izraza v razvijanju 
slovenskih (rdeče-modro-belih) zastav v mestih in trgih, kar je seveda vodilo 
do sporov in spopadov z nemško usmerjenim meščanstvom. Do razobešanja 
zastav je prišlo tudi v Mariboru, na Ptuju, v Ljutomeru in Ormožu, kjer so se 
ob tej priložnosti pojavila prva resnejša narodnostna nasprotja med Slovenci in 
Nemci. Ormož je bil malo obmejno mestece z delno nemškim meščanstvom, ki 
je pridobivalo na veljavi, na drugi strani pa so želeli narodno prebujeni Slovenci 
prirediti posebno slovesnost v mestu in na cerkveni stolp razobesiti slovensko 
zastavo. Ormoški mestni magistrat, v katerem so imeli večino priseljeni nemški 
obrtniki, je izvedel za priprave in je zato poskušal ta dogodek preprečiti. Kot 
lokalna mestna oblast je namreč poročal okrajni gosposki o nameravani demon-
straciji, ki bi naj potekala kot svečan prihod s slovensko zastavo v mesto, razvitje 
zastave na mestnem stolpu in veselico v gostilni Pri kroni. Zaprosil je oblast, naj 
prireditev prepreči, kajti »taka prireditev bi bila zaradi bližine ogrsko-hrvatske 
meje in tamkajšnjih vojnih dogodkov nevarna, pojav ‘nacionalnega simbola’  
/slovenske zastave/ pa nezaželen«.2 Politična oblast je res prepovedala vse, razen 
godcev v gostilni – med razlogi za prepoved je bil tudi strah, da »zaradi nekate-
rih bojevitih in strastno vznemirjenih mestnih prebivalcev in kmetov lahko pride 
do izgredov«. Kljub prepovedi pa se je velika narodna slovesnost v Ormožu 
veličastno izvedla v nedeljo 16. septembra 1848.3 Zanjo sta imela največ zaslug 
zdravnik in narodni buditelj Anton Magdič in kaplan Jurij Kajnih, ki je okoli-
škemu kmečkemu prebivalstvo razposlal posebne pozive in ga vabil na manife-
stacijo tudi po zaupnikih. Napovedanega dne se je po maši zbrala pred cerkvijo 
velika množica kmečkega ljudstva, ki je navdušeno vzklikala Živijo. Vrhunec 
prireditve je pripravil Ivan Kardinal, mlinar iz Pušencev, ki je razvil slovensko 
zastavo ter jo obesil na zvonik cerkve – na glavi je imel rdečo čepico, preko prsi 
pa širok trak v slovenskih narodnih barvah. Ormoški Slovenci so nato ves dan 

 1 Ilustrirana zgodovina Slovencev, 227.
 2 Anton Klasinc, Ormož skozi stoletja. Ormož 1973, 98.
 3 Prav tam.
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praznovali. Hodili so veselih obrazov po mestu ter vzklikali cesarju, banu Jela-
čiću, ki je zbral Hrvate in pomirjal revolucijo na Ogrskem, ter vsem Slovanom, 
zvečer pa so v gostilni od veselja pili in peli ter plesali in vriskali pozno v noč. 
Drugače je bilo seveda z ormoškimi Nemci, ki so se velike množice ljudstva 
zbali ter imeli ves dan in vso noč zaprta okna. Zato tudi ni prišlo do nikakršnih 
izgredov in je ormoško ter okoliško slovenstvo lahko obhajalo svoj prvi narodni 
praznik slavnostno razpoloženo.4 

Prebujanje narodne zavesti je odmevalo tudi v bližnjem Središču, saj so sre-
diški dijaki študirali v Varaždinu, kjer so se navzeli tudi ilirskega duha. Vendar 
so bile razmere takrat v Središču še zelo preproste, tako da novo gibanje ni bilo 
vplivno. Leta 1848 so središki tržani ustanovili svojo gardo, če bi bilo potrebno 
pomagati revoluciji na Ogrskem – njeni člani so čez dan delali na polju, zvečer, 
ko se je oglasil boben, pa so vzeli puške in šli »na trate« v »glid« in vadili do 
teme. Ob nedeljah so hodili v Presiko ali druge sosednje vasi na parado. Garda je 
štela okoli 80 mož – prostaki so imeli samo puške, častniki pa tudi sablje, poleg 
tega so imeli še puške, ki jih je naročila občina iz Borovelj, drugo opravo so si 
morali kupiti sami. Ko je bila ogrska vstaja zadušena, so morali puške prodati v 
Gradec po polovični ceni, le nekaj jih je občina ohranila za spomin.5

Leto 1848 je tudi v teh krajih prineslo pomembno spremembo – 7. septembra 
je bil razglašen zakon o zemljiški odvezi, s katerim je bilo proti odškodnini 
odpravljeno podložništvo. Izvajanje te odločbe sta natančneje določila cesarski 
patent (4. marca 1849) in ministrska odredba (12. septembra 1849). Povprečni le-
tni dohodki, ki so jih imele graščine od podložnikov in njihovih zemljišč, so bili 
merilo za znesek glavnice, ki so jo morali podložniki založiti kot odkupnino in 
odškodnino. Ormoška graščina (zadnji pravi fevdalni gospod je bil Franc Pauer) 
je tako dobila za podložniško odkupnino glavnico v znesku 72.206 goldinarjev 
in 5 kron6 

Zemljiška odveza je z odpravo patrimonialne (oblastne) pravice zemljiških 
gosposk, ki je temeljila na zemljiški lastnini, omogočila uvedbo najnižjih uprav-
nih enot – občin. Z marčno ustavo (4. marca 1849) se je začel razvoj občinske 
samouprave in uprave na Slovenskem. Občinska ozemlja so bila določena na 
podlagi katastrskih občin (bodisi ene same bodisi z združevanjem). Začasni 
občinski zakon je leta 1849 občinam z voljenim vodstvom podelil samoupra-
vo, med drugim pri upravljanju z občinskim premoženjem, varovanju oseb in 
lastnine ter pri vzdrževanju občinskih cest. Določila za ureditev občin pa je 
predpisal okvirni zakon, sprejet leta 1862. Občine je tako vodil občinski za-
stop, ki sta ga sestavljala voljeni občinski odbor in občinsko predstojništvo kot 
upravni in izvršni organ z županom na čelu.7 Na podlagi omenjenega zakona 
so bili nato sprejeti občinski volilni redi za posamezne dežele – za Štajersko 2. 

 4 Zgodovinski arhiv na Ptuju (dalje: ZAP), Rokopisna zbirka R–70, Kronika mesta Ormoža, 17. 
in 18.

 5 Fran Kovačič, Trg Središče. Maribor 1910, 360.
 6 Prav tam, 363.
 7 Fischer, Upravno-ozemeljska razdelitev. Ljubljana, 2005, 23. 
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maja 1864. V skladu z njim so nato v okraju Ormož (ormoško območje je bilo 
leta 1850 najprej priključeno k Okrajnemu glavarstvu Ljutomer, leta 1857 pa 
je bil Ormož priključen k Okrajnemu glavarstvu Ptuj), ki je imel takrat 33 ob-
čin (Bratonečice, Brebrovnik, Cvetkovci, Frankovci, Hardek, Hermanci, Hum, 
Jastrebci, Kog–Gomila, Koračice, Lahonci, Litmerk, Mihalovci, Mihovci, Sv. 
Miklavž, Obrež, Ormož, Podgorci, Pušenci, Runeč, Savci, Sodinci, Središče, 
Šalovci, Šardinje, Trgovišče, Trnovci, Veličane, Vičanci, Vitan, Vodranci, Za-
mušani, Žerovinci), septembra in oktobra 1864 potekale občinske volitve, ki 
so po letih absolutizma predstavljale začetek novega obdobja – oblikovanja 
občinske samouprave.8 

Tudi deželnozborske volitve januarja 1867 so bile nekaj posebnega, saj je 
slovenska stranka prvič nastopila organizirano in na njih doživela velik uspeh 
– kranjski deželni zbor je prvič dobil slovensko večino, drugod pa se je sloven-
sko zastopstvo močno okrepilo (v ljutomerskem, ormoškem in gornjeradgon-
skem okraju je bil izvoljen Prelog, v mestni ptujski skupini Wasser, v kmečki pa 
Herman).9 Kljub temu pa je še istega leta prišlo do dualističnega preoblikovanja 
monarhije in Slovenci so se kljub precejšnji politični uveljavitvi ponovno znašli 
razkosani med avstrijsko in ogrsko polovico monarhije ter Italijo. Omenjeno 
dejstvo in zakon o svobodi zborovanja z dne 15. novembra 1867 sta bistveno 
vplivala na organizacijo velikih množičnih zborovanj na prostem: »Od več stra-
ni se je želja izrekla, naj bi se tudi Slovenci zbrali v veliki množini pod milim 
nebom, kakor v starih časih po stari slovenski navadi, in bi javno izrekli svoje 
želje in svoje zahteve. Taki zbori ali tabori so namreč den denešnji dovoljeni po 
postavi, in kdo bode tajil, da nimajo Slovenci dosti želj pri srcu, ki bi jih radi 
očitno pred svetom izrekli, da se ustavni organi in glavna vlada lehko na nje 
ozira in jih uresniči.«10

stopnjevanje narodnega prebujanja v ormožu in njegovi okolici

Tudi na Ormoškem (leta 1869 je celotno območje štelo 16.730 prebivalcev, 
od teh jih je 3.053 živelo v Ormožu in vaseh Dobrava, Frankovci, Hardek, 
Hum, Lešnica, Lešniški vrh, Litmerk, Loperšice, Pavlovci, Pušenci in Spodnji 
Ključarovci)11 se je v 60. letih 19. stoletja prebivalstvo vedno bolj zavedalo po-
mena slovenskega narodnega prebujenja, boja za narodno enakopravnost in uve-
ljavitev slovenskega jezika v javnem življenju. Pri vsem omenjenem so jim bili 
vzgled ljutomerski narodnjaki. Ker v Ormožu v začetku leta 1868 še ni bilo 
narodne čitalnice (ustanovljena je bila 16. oktobra 1868, poleti naslednjega leta 
pa se je preselila od gospoda Stoegerja v lepo poslopje pivovarne gospoda En-

 8 Hernja Masten, Občinske volitve. Ormož 2006, 39–51.
 9 Fran Kovačič, nav. d., 370.
 10 Slovenski gospodar, št. 26, 25. junij 1868, 1.
 11 Krajevni leksikon Slovenije, 331.
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celbergerja ter tam imela na voljo dve sobi in kegljišče12), so se nekateri zavedni 
posamezniki takrat vključili v ljutomersko čitalnico, uradno odprto dobra 2. fe-
bruarja 1868, tj. tri leta za ptujsko.13 Ob tej priložnosti je bil tako zapisan vstop 
enega narodnjaka iz Tomaža, treh iz Velike Nedelje in štirih iz Ormoža. Na dan 
odprtja pa so se jim pridružili še številni drugi gostje iz Ormoža, medtem ko 
ni bilo nikogar iz narodnega Središča.14 Poleg tega se je tudi pri kmetih »vnel 
narodni duh; spoznali so, da jim ni le prosta volja, ampak dolžnost v narodnosti 
napredovati«.15

Ljutomerska čitalnica je bila leta 1868 aktivna tudi na širšem ormoškem ob-
močju in je tako vplivala na dvig narodne zavesti ormoškega človeka. Tako je na 
primer 3. maja 1868 organizirala izlet k Veliki Nedelji, kjer so na vrtu krčmarja 
Petka priredili veliko narodno veselico. Ljutomerski čitalničarji so se pripeljali 
na treh vozovih z velikansko narodno zastavo. Med zbranimi gosti so bili tudi 
deželnozborski poslanec Mihael Herman, prvi uredni Slovenskega naroda Anton 
Tomšič, Anton Klemenčič in Valentina Zarnika, »ki so vsi navdušeno zbrani 
množici govorili, naj se zdrami enkrat iz svojega spanja in naj se zave svojega 
slovenskega imena«.16

Velikonedeljska narodna veselica je vzpodbudila tudi prebivalce Središča 
in njegove okolice, za katere se je velikokrat poudarjalo, da njihov narodni duh 
spi in, da trška duhovščina ni naklonjena narodnemu mišljenju. Zato so Srjanci 
24. maja v gostilni pri kolodvoru pripravili narodno veselico, na katero so se 
Ljutomerčani pripeljali s štirimi vozovi, z veliko narodno zastavo in Plojem 
na čelu. Narodne trobojnice so goste pozdravile že pred vstopom na trg – pri 
prvi trški hiši je namreč stal slavolok z napisom Živili ljutomerski rodoljubi! 
Tu se je zbralo veliko tržanov in ves občinski zbor z županom na čelu. Goste 
je nagovoril kasnejši središki župan Čulek, za bratovski sprejem pa se je za-
hvalil Ploj, predsednik ljutomerske čitalnice. Navdušeno so bile sprejete zlasti 
Zarnikove besede, da »kakor naši bratje Čehi, tudi mi tu pod milim nebom 
vsem neugodnim okoliščinam ukljub krepko izrekujemo: da smo in, da tudi 
hočemo biti«.17

22. junija so se narodnjaki sestali v Ormožu pri gostilničarju Sovi in določili 
program za prvo narodno veselico, ki so jo organizirali 18. julija 1868 na vrtu 
posestnika Stoegerja na Hardeku. Bila je izvrstno pripravljena, čeprav so jo želeli 
nasprotniki preprečiti – domača oblast se ni odzvala, zato so prireditelji tele-
grafsko zaprosili za dovoljenje graško oblast, ki je prireditev dovolila. Veselica 
»je bila prav živahna in gotovo je moralo vsakemu rodoljubu, ki ima srce in čut 
do svoje mile mu domovine, prav prijetno biti, videti zbranih toliko milih nam 

 12 Slovenski narod, št. 79, 8. julij 1869, 3.
 13 Ptujska čitalnica je bila slovesno odprta 5. septembra 1864. (Tednik, št. 40, 9. oktober 1964, 

4.) 
 14 Viktor Vrbnjak, Prvi slovenski tabor. Maribor 1968, 438.
 15 Slovenski gospodar, št. 27, 2. julij 1868, 3.
 16 Viktor Vrbnjak, nav. d., 441.
 17 Prav tam, 441 in 442.
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gostov, ki so došli iz Ljutomera, Varaždina, Ptuja, Središča, Velike Nedelje …«18 
Zbralo se je več kot tisoč ljudi, ki so se zabavali z glasbo pod vodstvom gospoda 
Prohaske iz Varaždina in s poslušanjem pevskega društva ljutomerske čitalnice. 
Veliko pozornosti so si prislužili govorniki: Božidar Raič (navdušil je zbrano 
množico za slovensko politiko), Valentin Zarnik (dokazoval je, da so Ormožani 
»čisti, pošteni Slovenčeki le, da niso še narodno prebujeni; še se sliši narodno 
smrčanje, čeprav je v Ormožu samo sedem pravih rojenih Nemcev«), Jakob Ploj 
(izrekel je zdravico Sloveniji v vsej njeni edinosti), Ivan Kukovec (v govoru je 
predstavil kmečko nemškutarstvo in se iz njega norčeval) ter Jesih in Vladič iz 
Varaždina. Govorniki so narodno veselico sklenili s povabilom na avgustovski 
tabor v Ljutomeru, zadnji gostje pa so se zadržali vse do belega dne naslednjega 
jutra.19 Na veselici naj bi kot govornik nastopil tudi poslanec Matija Prelog, a 
ker je bil zadržan, je poslal svoj govor – organizatorji so njegovo pismo (verjetno 
zaradi nemškutarskega uradništva v Ormožu) dobili šele dan po prireditvi. V 
njem je zapisal: »Predragi bratje, ne zamerite mi, če moram reči, da smo v go-
spodarstvu proti drugim narodom zelo zaostali, posebno za Belgijani, Angleži, 
Francozi in Nemci. Če bi naša zemljišča tako dobro obdelovali, kakor imenovani 
narodi, gotovo bi si desetkrat več pridelali, kakor si pridelamo zdaj.« Odločno 
se je zavzel za dobre slovenske kmetijske šole.20 

Povabilo na prvi slovenski tabor v Ljutomeru, ki je bil označen kot »najvekši 
korak k boljši naši bodočnosti«,21 je med Ormožani in okoličani naletelo na plo-
dna tla. Med drugim sta se okoli treh popoldne v Ljutomer pripeljali »dve dolgi 
rajdi kmetijskih vozov iz Središča in od Svetega Tomaža; skorej na vsakem vozu, 
ki so vsi bili z vejami in traki okinčani, je bila gledati slovenska zastava«.22 

Narodno prebujenje se je po ljutomerskem taboru še stopnjevalo, o čemer 
priča tudi zapis v Slovenskem gospodarju, v katerem se je oglasil bralec iz Klju-
čarovcev pri Veliki Nedelji, in zapisal: »Mi kmetje se zmirom bolj in bolj zave-
damo ter hočemo in terjamo, da se vpelje v naše uradnije naš domači jezik, da 
bodo naše šole narodne; z eno besedo: mi nočemo biti več podlaga tujčevi peti, 
ampak pokazati, da nam je mar za narodnost in tudi tirjamo, da se naše tirjatve 
nam do pičice spolnijo.«23 

Priprave na veliko zborovanje v ormožu

Ormožani niso želeli zaostajati za svojimi narodno zavednimi rojaki iz Lju-
tomera, Žalca, Šempasa in Biljane na Goriškem, Sevnice, Kalca na Notranjskem 
in Vižmarij pri Ljubljani, ki so že organizirali ljudska zborovanja na prostem 

 18 Slovenski gospodar, št. 30, 23. julij 1868, 3.
 19 Slovenski narod, št. 49, 28. julij 1868, 3.
 20 Vrbnjak, Prvi slovenski tabor, 442.
 21 Slovenski gospodar, št. 33, 13. avgust 1868, 1. 
 22 Prav tam.
 23 Prav tam, št. 16, 22. april 1869, 3.
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in s tem izražali svoje narodnostne zahteve, katerih temeljna misel je bila zedi-
njena Slovenija. In tako so Ormožani pričeli slabo leto po taboru v Ljutomeru s 
konkretnimi pripravami na svoje zborovanje pod milim nebom. 29. junija 186924 
so namreč izvolili v gostilni Sova na številki 75 v Ormožu pripravljalni odbor 
iz sedmih mož za veliki ljudski tabor, ki so ga sklenili prirediti 8. avgusta 1869 
(dan pred prvo obletnico ljutomerskega tabora). Posvetovanja se je udeležilo 20 
uglednih in vplivnih mož iz Ormoža in Ljutomera (med drugimi so bili prisotni: 
Ferdinand Kada – kasnejši ormoški župan, Anton Klemenčič – župnik, okrajni 
odbornik in šolski svetovalec, Valentin Zarnik – odvetniški kandidat in dežel-
ni poslanec, Vatroslav Mohorič – posestnik, župan, okrajni zastopnik in šolski 
svetovalec). Za načelnika pripravljalnega odbora je bil izvoljen odvetnik Ivan 
Petovar iz Ormoža, za tajnika pa Blaž Gruškovnjak, beležniški koncipient, prav 
tako iz Ormoža. 

Sklenili so, da bi naj dnevni red obsegal naslednje točke: (1) Kako bi se dal 
najlažje vpeljati v prakso 19. člen državnega temeljnega zakona iz leta 1867, 
kar bi se po najkrajši poti doseglo z Zedinjeno Slovenijo in z uvedbo našega 
jezika v vse šole in urade. (2) Kako bi se morala slovenska mladina vzgajati in 
poučevati, da bi bila v prihodnje v največjo korist sebi, narodu in državi. (3) Da 
se ustanovi v Ormožu hranilnica. (4) Da se napravi iz Ormoža most čez Dravo 
na Hrvaško. 

Proglas, s katerim so pozvali vse ljudi iz ormoškega, ljutomerskega in ptuj-
skega okraja, da se udeležijo tabora v čim večjem številu, so podpisali številni 
posamezniki iz ormoškega in ljutomerskega okraja, med njimi je tudi nekaj po-
membnih imen tedanjega časa:25 iz Ormoža: Ivan Petovar, Blaž Gruškovnjak, 
Gašpar Majhenič (župnik), Janez Simonič (kaplan), Anton Magdič (zdravnik), 
Jožef Seyfried (zdravnik), Blaž Sova (gostilničar), Ivan Stoeger (zdravnik, po-
sestnik), Ivan Kosi (učitelj), Matjaž Horvat (krojač); s Hardeka: Davorin Stanič 
(posestnik), Andrej Zidarič (posestnik), Davorin Grivec (krojač), Andrej Ha-
bjanič (posestnik), Jožef Hanželič (posestnik); iz Obreža: Ivan Bedjanič (župan 
in posestnik); iz Pušincev: Jožef Lesjak (župan), Jurij Masten (posestnik), Jožef 
Munda (posestnik), Blaž Štiberc (posestnik), Ivan Kardinal (posestnik); iz Her-
mancev: Jožef Mohorič (župan, veliki posetnik, okrajni zastopnik); s Huma: 
Jakob Zidarič (župan in posestnik); iz Sv. Miklavža: Matjaž Fric (župnik, okraj-
ni zastopnik); iz Pavlovcev: Ivan Košajnč (posestnik); iz Središča: Franc Jakl; 
iz Velike Nedelje: Ferdo Goričan (usnjar, posestnik), Davorin Petek (trgovec); 
iz Ljutomera: Anton Klemenčič (župnik, okrajni odbornik, šolski svetovalec), 
Ivan Kukovec (posestnik, okrajni zastopnik, šolski svetovalec), Valentin Zarnik 
(odvetniški kandidat, deželni poslanec), Vekoslav Hercog (zdravnik), Jakob Ploj 
(odvetnik, veliki posestnik, načelnik okrajnega okrajnega zastopstva), Matija 
Zemljič (posestnik, trgovec), Ivan Vučina (posestnik, sodar, občinski odbornik); 
iz Podgradja: Vatroslav Mohorič (posestnik, župan, okrajni zastopnik, šolski 

 24 ZAP, Rokopisna zbirka, R–70, Kronika mesta Ormoža, 18.
 25 Slovenski narod, št. 87, 27. julij 1869, 1.
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svetovalec); iz Iljaševcev: Ivan Farkaš (posestnik, župan, okrajni odbornik); iz 
Pristave: Andrej Rajh (posestnik, župan); s Cvena: Andrej Filipič (župan, pose-
stnik), Ivan Rajh (posestnik); iz Cezanjevcev: Anton Rotar (posestnik, župan); 
iz Vogričevcev: Ivan Novak (posestnik, župan); s Presike: Andrej Polanič (po-
sestnik, župan); iz Noršincev: Jurij Gšela (posestnik, župan); iz Krištancev: An-
ton Bežan (posestnik, župan, okrajni zastopnik); iz Radoslavcev: Anton Božič 
(župan, okrajni šolski svetovalec, posestnik); iz Veržeja: Franc Jurinec (župan, 
posestnik, okrajni šolski svetovalec), Vekoslav Šonaja (posestnik, okrajni od-
bornik). 

Načelnik pripravljalnega odbora Ivan Petovar je takoj naslednji dan zaprosil 
oblasti za izdajo dovoljenja za organizacijo tabora v Ormožu – 3. julija 1869 je 
dobil dovoljenje od c. kr. poglavarstva na Ptuju z naslednjimi besedami: »Vsled 
prošnje 30. rožnika t. l. se dovoljuje, da se sme 8. velik. serpana t. l. ob četerti 
uri popoldan pri mestu Ormuži tabor sklicati in na tem taboru oziranje se na 
zakon od 15. listopada 1867 št. 135 pogovarjati in skleniti v semkaj naznanjenih 
zadevah«.26

Priprave so stekle, propaganda je oživela, objavili so vabila, natisnili so pla-
kate in jih nalepili na stene hiš, gospodarskih poslopij. Veliko zborovanje pod 
milim nebom seveda ni bilo po volji nasprotnikom tabora, zato so le-ti vabila 
strgali s sten. Ker pa so bila pritrjena zelo visoko, so odtrgali samo spodnji 
del tako, da je bil zgoraj še vedno viden napis: »V nedeljo 8. avgusta ob 4. uri 
popoldan tabor v Ormuž-u«.27 Tudi Slovenski narod in Slovenski gospodar sta 
objavila vabilo na »tabor v Ormuži 8. avgusta« v Kečkovem logu (gaju). Preko 
njega so podpisniki pozivali vse Slovence, da se tabora udeležijo v čim večjem 
številu, da »ves slovenski narod kakor en mož na noge stopi in soglasno zahteva 
pravice, ktere mu gredo po Bogu in pravici«, vsak tabor pa je »tako imeniten 
shod, da ne bi ga smel zamuditi nihče, kdor koli more z doma! Samo ako bomo 
na jezera zbrani Slovenci povsod po besedah sv. evangelija na tiste dveri trka-
li, skozi ktere se gre k našim narodnim pravicam, bodo se nam gotovo enkrat 
odprle!«.28 

Organizatorji so tudi zaradi bližine železnice in železniške postaje (vlak je v 
Ormož prvič pripeljal leta 1860) računali na veliko število udeležencev – »vsaj 
kakih deset jezer obiskovalcev, kajti sam naš okraj šteje čez 22.000 duš«.29 Čim 
večjo udeležbo pa je nato podprlo tudi ravnateljstvo južnih železnic, ki je na 
progi med Celovcem, Ljubljano, Zagrebom, Kanižo in Ormožem 6., 7., 8., 9. 
in 10. avgusta znižalo ceno vozovnic za polovico – treba je bilo pokazati samo 
izkaznico, ki so jo udeleženci dobili v čitalnicah ali pri taborskem odboru.30 

 26 Slovenski gospodar, št. 28, 15. julij 1869, 3.
 27 Prav tam, št. 30, 29. julij 1869, 3.
 28 Prav tam, št. 31, 5. avgust 1869, 1.
 29 Slovenski narod, št. 79, 8. julij 1869, 3.
 30 Slovenski narod, št. 88, 29. julij 1869, 3.
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8. avgust 1869 – Ormoški tabor

Tabor v Ormožu31 je kljub slabemu deževnemu vremenu obiskalo več kot 
9.000 ljudi iz različnih slovenskih in hrvaških krajev (slednjih je bilo okrog 
400, predvsem iz Varaždina in okolice). Večino udeležencev, ki so se pripeljali z 
vlakom iz Pragerskega, je že pri Veliki Nedelji pozdravljalo ob železnici stoječe 
ljudstvo in že tam so vihrale na visokih drevesih lepe zastave. Na ormoški žele-
zniški postaji je nato goste pozdravil taborski odbor in ostali že navzoči gostje 
z glasbo. S kolodvora so se skupaj napotili v ormoško čitalnico, ki »je bila prav 
krasno okinčana z venci in narodnimi zastavami«, na sredini mestnega trga in 
pri čitalnici pa sta bila postavljena lepa slavoloka s slovenskimi napisi. Gostje 
so se okrepčali na vrtu čitalnice ob veseli godbi in prepevanju narodnih pesmi. 
Ob treh popoldan se je skoraj vsa družba ponovno podala na železniško postajo, 
da so pozdravili Hrvate, ki so se prav tako z vlakom pripeljali na ormoški tabor. 
Spremljala jih je godba, s seboj pa so prinesli tudi lepo zastavo, ki so jo izdelale 
varaždinske gospe in jo darovale ormoški čitalnici. Vsi skupaj so se ponovno 
podali v čitalnico, kjer je bilo zbirališče taboritov, saj so še vedno prihajale 
množice kmetov peš ali na lepo okrašenih vozovih in z narodnimi zastavami. 
Ob četrti uri, ko so se ravno nameravali odpraviti na prizorišče tabora, so prišli 
zastavonoše iz Ljutomera in za njimi dvajset lepo okrašenih voz, na katerih se 
je pripeljalo veliko rodoljubov iz Ljutomera in njegove okolice. Vsi so nato ob 
spremljavi godbe nadaljevali pot do mesta tabora – slabe pol ure hoda od Or-
moža proti Središču, ki »je bilo na tako ugodnem mestu, da se boljše želeti ne 
more za ta namen; bilo je na velikem pašniku, ki je celo obdan z velikimi drevesi, 
ki so davala zadosti ugodne sence zbrani množici; oder je bil prostran in lepo 
okinčen«.

Zborovanje se je pričelo ob pol petih. Navzoče je najprej pozdravil Ivan Peto-
var kot predsednik taborskega odbora, ki je predlagal izvolitev Radoslava Razla-
ga, odvetnika v Brežicah, za predsednika tabora. Predlog je bil soglasno sprejet 
in Razlag je v kratkem govoru razložil ljudem, da se imajo pravico javno zbirati 
in posvetovati. Opozoril jih je, da naj vsi mirno poslušajo govornike in potem 
glasujejo po svojem prepričanju. Navzočim se je zahvalil za udeležbo v tako ve-
likem številu, še posebno Hrvatom. Za podpredsednika je predlagal Zarnika, ki 
bo predsedoval taboru, ko bo sam govoril, ter Tomšiča in Rapoca za »perovodji« 
(zapisnikarja). Vsi predlogi so bili soglasno sprejeti in zborovanje se je pričelo. 

V skladu s programom tabora so govorniki spregovorili o združitvi vseh Slo-
vencev v eno tvorbo, uvedbi slovenskega jezika v urade in šole, vzgoji mladine, 
ustanovitvi ormoške hranilnice in izgradnji mostu čez reko Dravo v Ormožu. 
Nastopilo je pet govornikov, izmed katerih je največ navdušenja udeležencev 
tabora požel Božidar Raič, domačin z Žvaba v Župniji Sveti Tomaž.

 31 Slovenski gospodar, št. 32, 12. avgust 186, 1; št. 33. 19. avgust 1869, 1 in 2. Slovenski narod, 
št. 95, 14. avgust 1869, 1 in 2.
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Kot prvi je na ormoškem taboru nastopil Valentin Zarnik, ki je (za razliko 
od ljutomerskega tabora, kjer je zahteval slovenščino tudi za škofijski urad in 
mariborsko bogoslovnico32) tokrat navdušeno govoril o združitvi vseh Slovencev 
v eno kronovino – Slovenijo. Med drugim je poudaril, da »štibre zato ne bodo 
vekše, kakor naši nasprotniki zmirom trobijo, temoč še prej mejše, ker ne bo 
potrebno toliko uradnikov«. Ne bo več niti Štajercev niti Kranjcev niti Korošcev, 
temveč bomo vsi skupaj Slovenci. Zavrnil je vtikanje tujcev v naše domače go-
spodarstvo, češ »bomo mi že sami dobro gospodarili brez njih«. Govor pa je skle-
nil z besedami: »Zanašajte se na nas, ker hočemo vse dobro za Vas in posebno 
hočemo jednake pravice z drugimi«. O isti temi je govoril tudi Josip Vošnjak, ki 
je navzoče s številkami prepričal, da nam bo združitev prinesla same koristi in 
da bomo lažje dobili srednje in višje slovenske šole, ki jih takrat še ni bilo. 

Anton Tomšič je spregovoril o uvedbi slovenskega jezika v urade in prikazal 
škodljive posledice nemškega uradovanja ter na koncu priporočil, da naj ljudje 
sami zahtevajo slovenske uradne spise in naj se nikakor ne pustijo prestrašiti ura-
dnikom, saj sta tako zakon kot cesar to pravico zagotovila. Podobno – uvajanje 
slovenskega jezika v šole – je govoril Razlag. Prikazal je pomanjkljivost naših 
ljudskih šol, ki veliko časa zapravijo z vsiljevanjem nemščine revnim slovenskim 
otrokom, in poudaril potrebo učenja slovenskega jezika v teh šolah. 

Naslednji govorec, Božidar Raič,33 kaplan pri Sv. Barbari v Halozah, je s 
svojim govorom na ormoškem taboru doživel svoj govorniški triumf. Za razliko 
od ljutomerskega tabora, kjer je spregovoril o izkoriščanju spodnještajerskih 
Slovencev, o vlogi šolstva na splošno prosvetno in socialno raven naroda, o zdru-
ženju vseh Slovencev v eno kronovino, je prepričeval ljudi o potrebi narodnega 
šolstva (»Tirjamo svoj jezik tudi v naše šole in sicer v domače ljudske šole in v 
višje, ki se jim pravi realke in gimnazije. Da se človek uči misliti in razumeti to, 
kar ga obdaja, da si zna svoje potrebe vse sam zapisovati, da zna dobro knjigo 
prebrati, da časopise, to kar se po svetu dela in godi, razume, za to so ljudske 
šole.«)34 ali tabora v Žalcu, kjer je spet govoril o vlogi šolstva v osebnem in 
družbenem življenju posameznika,35 se je na ormoškem taboru ukvarjal z vpra-
šanjem: »Kako bi se morala slovenska mladina vzgajati in podučevati, da bi bila 
v prihodnosti na večo korist sebi, slovenskemu narodu in državi!«. Navzoče je na 
začetku prepričal, da so od mladine odvisni blaginja in boljši dnevi slovenskega 
naroda, zato jo je treba vzgojiti v skladu z napredkom tedanjega časa in grenkih 
okoliščin našega naroda; naj bo pravična, poštena in naj nasprotuje tlačenju, 
sužnosti, krivicam svojega naroda; vzgojiti bi se morala tako, da dobi blago srce, 
prebrisan in razvit um ter zdravo in krepko telo, ker to dela človeka srečnega in 
koristnega sebi in družbi. Najprej je treba poskrbeti za zdravo in krepko telo, 
kakor so to počeli stari Grki, potem za dobre šole in poučevanje mladine v vseh 

 32 Miroslav Gorše, Valentin Zarnik, 88.
 33 Raičev govor je v celoti objavil Slovenski narod, št. 95, 14. avgust 1869, 1 in 2 in o njem zelo 

obširno poročal Slovenski gospodar, št. 33, 19. avgust 1869, 1 in 2.
 34 Slovenski gospodar, št. 34, 20. avgust 1869, 1.
 35 Robert Belec, Božidar Raič, Ormož skozi stoletja V/2, 731.
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potrebnih znanostih – vsakdo mora najmanj znati dobro brati, pisati in računati; 
mladino je treba poučevati v gospodarstvu, da bo kasneje znala več pridelati 
kot njeni predniki, ljudje bodo postali premožnejši, zadovoljnejši, lažje bodo 
plačevali davke in ne bodo tako zlahka prišli na boben. Ustanoviti je treba go-
spodarske učilnice za fante in gospodinjske za dekleta, kjer se bodo le-te naučile 
gospodinji potrebnega znanja (kuhanja, šivanja, čiščenja, reda pri hiši, lepega 
govorjenja, primernega dela), saj matere doma hčeram ne morejo nuditi potreb-
nega znanja, ker ga same niso bile dovolj deležne. Poleg tega je treba mladini 
na Slovenskem razkriti žalostne zgodbe slovenskih prednikov in krivice, ki smo 
jih trpeli od naših sosednjih narodov več stoletij. Treba jo je podučiti, da nas ni 
samo 1,5 milijona, ampak imamo več kot 85 milijonov bratov, s katerimi moramo 
delati skupaj – sloga, delavnost, vzajemnost naj bo naše geslo. V nadaljevanju je 
Raič dokazoval nujnost poznavanja političnih razmer, da posameznika tako ne 
more vsakdo naplahtati; da zve, kam gre težko zaslužen denar, zakaj morajo naši 
vrli sinovi k vojakom ter da le-ti vedo, zakaj se bojujejo; da vé, da ni ljudstvo 
tukaj zaradi uradnikov, pač pa oni zaradi ljudi; da naj bi vsakdo izvedel, da nas 
1,5 milijon Slovencev nima nobene slovenske gimnazije, nobene realke, čeprav 
imamo okrog 2.000 slovenskih dijakov. Poleg omenjenega je treba razlagati, 
da je avstrijska država razklana na dvoje in da v tej razklani državi samo dva 
naroda (Nemci in Madžari) uživata vse pravice, da nam ničesar ne dajo, čeprav 
nam ustava na papirju zagotavlja enake pravice. Konec Raičevega govora je bil 
še posebej čustveno obarvan, saj se je z njim obrnil neposredno na udeleženo 
mladino, ki mu je vsa navdušena pritrdila in izrekla narodoljubno prisego. Zaradi 
prikaza duha tedanjega časa, ki ga izžareva, in zaradi moči Raičeve retorične 
spretnosti ter rodoljubja, ki vejeta iz njega, ga objavljamo v celoti. »Mladezen! 
Narod te postavlja za vernega stražnika svojih pravic, grobov svojih milih očev 
in praočev, da jih ne bode tlačila tujčeva peta, gazila sovražniška noga; zročil ti 
je najdragšo dedino, namreč jezik in narodnost, da oboje zvesto in neoskrunjeno 
ohraniš; mladezen! uteri in obriši solze materi Sloveniji vzrokovane od nevrednih 
in izneverjenih sinov. Mladezen! Prosim te v imeni vaših slovenskih sprednikov, 
kterim že je bela žena davno postlala pod težkoj grudo, v imeni vaših roditeljev, 
kteri vas presrčno ljubijo želeči vam ugodno bodočnost, v imeni vašega zatirane-
ga slovenskega naroda, kteri se od tebe pomoči nadeja, v imeni matere Slave, da 
jo razveselite, v imeni vašeg poštenja in časti, v imeni vaše boljše bodočnosti, v 
imeni vsega slovenskega naroda, bodi stalno naša, bodi narodna, bodi značajna, 
nikoli ne popusti od slovenske zastave. Vem in vidim, da si navdušena za vse, 
kar je blago, kar je narodno, toda navdušenost se lehko skadi kakor dim, mine 
kakor rosa s trave, zato tirjam od tebe, slovenska mladezen, da prisegoj potrdiš 
svoje dobre nakane, ter te prašam, hočeš li marljiva in delovna biti na korist 
svojemu narodu? reci: prisezam (soglasni odgovor: prisezam); hočeš li pravična, 
poštena in nravnega ponašanja biti? reci: prisezam (sog. odgovor: prisezam); 
hočeš li po vzgledu častnih mož braniti pravo, istino in svobodo svojega naroda 
do poslednjega zdihlaja? reci: prisezam (navdušeni sog. odgovor: prisezam); 
hočeš li se vselej upirati tujemu in krivičnemu gospodstvu nad slovenskim naro-
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dom? reci: prisezam (navdušen sogl. odgovor: prisezam); hočeš li iskreno in brez 
strahu ljubiti dom in rod do črnega groba? reci: prisezam (navdušen odgovor: 
prisezam). Tako si mila mi mladezen slovenska učinila slovesno prisego pred 
obilno zbranim narodom slovenskim pod milim in vedrim nebom, ktero je prestol 
pravičnega in vsevedočega božanstva. Sveto jo drži: Živela zlata upazen bodoče 
sreče slovenskega naroda! Živela!«36 

Božidar Raič se je na ormoškem taboru tako posvetil svojemu govoru, da ni 
čutil niti telesnih bolečin. Vošnjak je namreč v svojih spominih zapisal: »Med 
njegovim govorom sem nenadoma opazil, da mu kri kaplja od desne roke. Te-
sar, ki je zbijal oder, zabil je en žebelj tako nerodno, da je ostri konec molel iz 
deske. Ko je Raič v svoji navdušenosti udaril po deski, mu je žebelj predrl kožo 
na roki, a on tega ni čutil. Šalili smo se potem, da je dejansko pokazal, da je res 
pripravljen tudi svojo kri prelivati za svoj narod.«37 

Za Raičem je kot govornik nastopil Ivan Petovar – opozoril je na potrebo 
hranilnice v Ormožu, ki naj bi se ustanovila za ormoški okraj. Zarnik je sprego-
voril o graditvi mostu čez reko Dravo v Ormožu na štajerske in hrvaške deželne 
stroške ter pri tem omenil tudi duhovni most, ki naj ponovno poveže Slovence s 
hrvaškimi brati. Za konec je nato Zarnik navzoče obvestil še o nemškutarskem 
zboru v Celju, kjer želijo vse sprejeto od slovenskega naroda v Ormožu zatreti. 
Zato je svetoval taboritom, naj protestirajo proti vsem sklepom, ki bi nasprotova-
li tistim na ormoškem taboru in tako željam slovenskega ljudstva. Njegov nasvet 
so taboriti tudi soglasno sprejeli.

Sledil je še pozdrav Hrvatom in njihov odzdrav. Slovenski in hrvaški dija-
ki so nato z zastavami stopili na oder in prepevali slovanske pesmi, godbe so 
igrale, udeleženci tabora pa so se veselo in zadovoljno pogovarjali o taborskem 
dogajanju. Zvečer so se ob spremljavi godbe ponovno podali v čitalnico in se 
tam zadržali do pozne noči. 

Sklepne misli

V 60. letih 19. stoletja se je prebivalstvo ormoškega območja vedno bolj za-
vedalo pomena boja za pravice slovenskega naroda, pri čemer so mu bili vzgled 
ljutomerski narodnjaki, ki so bili z narodno čitalnico aktivni tudi na širšem or-
moškem območju in so tako vplivali na dvig narodne zavesti ormoškega človeka. 
Bistvena pa je bila organizacija prvega slovenskega tabora v Ljutomeru, ki so 
se ga množično udeležili tudi prebivalci Ormoža, Središča, Tomaža in drugih 
krajev ter tako izrazili podporo ljutomerskemu zborovanju pod milim nebom. 
Vendar Ormožani niso želeli zaostajati za svojimi sosedi, saj so že čez leto in 
dan pripravili tabor v Ormožu, ki ga je (poleg domače) zaznamovala številčna 
udeležba Hrvatov iz sosednjega Varaždina in okolice. Poleg krepitve in izraža-

 36 Slovenski narod, št. 95, 14. avgust 1869.
 37 Vošnjak, Spomini, 143 in 144.
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nja slovenske narodne zavesti je ormoški tabor pomembno prispeval k nastanku 
Ormoške posojilnice (2. januarja 1876); njen prvi načelnik je bil Ivan Geršak. 
Most čez reko Dravo v Ormožu so slovesno odprli 16. januarja 1889,38 aprila 1941 
pa ga je razstrelila kraljeva jugoslovanska vojska, ko se je umaknila na hrvaško 
stran. Naši dedje so tako tudi v Ormožu dokazali, da se zavedajo svojih korenin 
in so se za pravice slovenskega naroda pripravljeni boriti, saj nočejo »biti več 
podlaga tujčevi peti«. 
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DER AuSDRuCK DER NAtIONAlERwECKuNG  
iM orMož/frieDau geBiet
Zusammenfassung

Auch auf dem Ormož/Friedau Gebiet war sich die Bevölkerung in den 60er Jahren des 19. Jh. 
der Bedeutung der slowenischen Nationalerweckung, des Kampfes für die Gleichgerechtigkeit 
und der Durchsetzung der slowenischen Sprache im öffentlichen Leben immer bewusster. Als 
ihre Vorbilder haben die Ljutomer/Luttenberger Nationaler gedient, die am 2. Februar 1868 den 
Nationallesesaal eröffnet haben, in dem auch einige Einzelpersonen aus dem Ormož/Friedau 
Gebiet Mitglieder waren, da der Ormož/Friedau Lesesaal erst am 16. Oktober 1868 gegründet 
war. Sie haben auch die Organisation der Nationalvolksfeste beeinflusst, die im Mai 1868 bei 
Velika Nedelja/Großsonntag und in Središče/Polstrau und im Juli desselben Jahres in Ormož/
Friedau organisiert wurden. Die Verbindung der Ormož/Friedauaner und der Ljutomer/Lut-
tenberger hat sich auch auf der Ljutomer/Luttenberg Tabor Volksversammlung am 8. August 
1868 manifestiert, an der die Bewohner von Ormož/Friedau Gebiet so zahlreich teilgenommen 
hatten. Was sie da gehört haben, ist auf den fruchtbaren Boden gefallen, weil sich auch die 
Bauer der Bedeutung der nationalen Forderungen immer bewusster waren und verlangten, dass 
sich die slowenische Sprache ins öffentliche Leben einführt, dass die Schulen Volksschulen 
werden – sie wollten nicht mehr „die Unterlage des fremden Absatzes“ sein. Die Ljutomer/
Luttenberg Tabor Volksversammlung beeinflusste auch die Entstehung der Ormož/Friedau 
Tabor Volksversammlung, die man seit Juli 1869 vorbereitet hat und sie dann am 9. August 
durchgeführt hat. Von den Rednern, die über das Vereinte Slowenien, über die Notwenigkeit 
der Einführung der slowenischen Sprache in die Verwaltung und in die Schulen und über 
die Erziehung der Jugend gesprochen hat und die Ormož/Friedau Tabor Volksversammlung 
geprägt hat, war Božidar Raič, gebürtiger Eingeborene aus Žvab pri Svetem Tomažu/Schwa-
ben bei St. Thomas. In seinem Rednertriumph hat er sich direkt an die anwesende Jugend 
gewandt, die ihm begeistert den Nationalschwur ausgesprochen hat. Neben der Vertiefung 
und Äußerung des slowenischen Nationalbewusstseins spielte aber die Ormož/Friedau Tabor 
Volksversammlung noch eine bedeutende Rolle bei der Gründung der Ormoška posojilnica 
(die Ormož/Friedau Darlehnskasse) am 2. Januar 1976, sowie bei dem Bau der Brücke über 
den Drava Fluss in Ormož/Friedau, der am 16. Januar 1889 feierlich eröffnet wurde.
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Kapelski tabor leta 1870

I v a n  R i h t a r i č *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 94(497.12):323.1"1870"

Ivan Rihtarič: Kapelski tabor leta 1870. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 
79=44(2008), 1–2, str. 132–138
Prispevek prikazuje tabor na Kapeli (pravilno: Radenci), ki je imel že ustaljen dnevni red 
predhodnih taborov: štiri resolucije (splošne zahteve po združitvi in skupnem deželnem 
zboru, slovenski jezik v uradih in šolah, znižanje zemljiškega in hišnega davka, ostrejša ka-
znovalna politika) in dve lokalani zahtevi (regulacija reke Mure in izgradnja železnice).

1.01 Original Scietific Article 
UDC 94(497.12):323.1"1870"

Ivan Rihtarič: The Kapela Tabor Meeting in 1870. Review for History and Ethnography, 
Maribor 79=44(2008), 1–2, pp. 132–138
The article shows the Kapela Tabor meeting (correctly: Radenci), which had a set daily 
routine taken over from former Tabor meetings: four resolutions (common demands for 
uniting and a joint provincial assembly, the Slovene language in the administration and in 
schools, lowering of the land and household taxes, a severe punishment policy) and two 
local demands (regulation of the Mura river and the railway construction).

Na vzhodnem robu Slovenskih goric se je taboroma v Ljutomeru (9. avgust 
1868) in Ormožu (8. avgust 1869) pridružil še »tabor pri Kapeli, eno uro niže 
Radgone«.1 V vabilu, ki je izšlo v Slovenskem narodu, se kot lokacija omenja 
»Tabor /…/ na novi slatini pri Kapeli spodaj Radgone«.2 Poimenovanje lokacije 
je različno in napačno, ker je bil tabor sicer »v kapeljski fari na lepem murskem 
polju, pri tako imenovani Novi Slatini, eno malo uro niže Radgone«;3 črpanje 

 * Dr. Ivan Rihtarič, direktor Ljudske univerze Gornja Radgona, 9250 Gornja Radgona, 
  ivan.rihtaric@email.si
 1 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 23. junij 1870, naslovna stran.
 2 Slovenski narod, Dragi rojaki!, 16. junij 1870.
 3 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 23. junij 1870, naslovna stran.
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mineralne vode (prleško imenovane slatina) je bilo šele na začetku, prireditveni 
prostor pa izven vasi Radenci, tam, kjer je danes osrednji zdraviliško-turistični 
kompleks (hotel Radin).

Vabilo je bilo podpisano »pri Kapeli, v gornje-radgonskem okraji na nemški 
in ogerski meji 29. majnika 1870« od 59 oseb (11 županov, 6 svetovalcev, 17 od-
bornikov, 18 posestnikov, 2 župnika in kaplan, 2 zdravnika, trgovec in okrajni 
načelnik).4

Celo radgonski meščani, čeprav Nemci, »so pripomogli k temu taboru, poseb-
no tisti, ki imajo v kapelski fari posestva, kar potem kaže, da so ti gospodje res 
liberalni /…/ tako poštene Nemce bomo vsikdar čislali in jim bomo hvaležni in jih 
bomo tudi vsikdar po mogočnosti podpirali in ž njimi, kot sosedi prav bratinsko 
skupej živeli. Živeli vsi pošteni, pravični in v pravem smislu liberalni Nemci!«5

Prireditveni prostor je bil pašnik, obdan z visokimi drevesi, na katerih je 
vihralo okoli deset velikih slovenskih zastav. Okoli trinajste ure se je začela 
strašna nevihta, ki je trajala uro in pol in zalila ves travnik. Prireditveni odbor in 
govorniki so se po nevihti le podali na prizorišče, misleč, da ne bo več kot petsto 
udeležencev. Udeleženci pa so kar prihajali in bilo jih je že nekaj tisoč. Prihajali 
so iz štiri do pet ur oddaljenih krajev in ob koncu se jih je zbralo vsaj 8000.

Cesarski komisar je zahteval, da se je tabor malo pred četrto uro popoldan tu-
di začel. Predsednik taborskega odbora, ljutomerski župnik Anton Klemenčič, je 
slavnostno odprl zborovanje. V govoru6 je poudaril, da se organizatorji sklicujejo 
na »postavo, po kteri imamo pravico se zbirati in javno izreči svoje želje in tirjati 
svoje pravice«. Posebej je pohvalil rodoljube iz kapelske župnije, ki so spozna-
li, da je potrebno zbrati prebivalstvo Murskega polja, ki se naj izreče o svojih 
»stvareh in pravicah, ki mu grejo po postavi«. Govornik je poudaril, da bi lahko 
zahtevali dosti več kot zahtevajo sicer, saj »hočemo vendar biti zmerni in hočemo 
samo tirjati to, kar nam je sila potrebno«. Za predsednika taborske prireditve je 
predlagal »vrlega rojaka dr. Preloga«, ki je bil tudi soglasno izvoljen.

Matija Prelog je v govoru7 »dragim rojakom in prečastitim rodoljubom« 
najprej izrekel zahvalo za zaupano mu predsedovanje taboru in jim prikazal 
kratko zgodovino pojma tabor. Povabil je vse prisotne, da naj mirno in pozorno 
poslušajo govornike, saj »stojite javno pred celim svetom, ki danes gleda na 
Vas, posebno pa gledajo na Vas naši dragi brati Slovenci in pričakujejo od Vas 
tudi koristne sklepe za nas in vse in za predrago našo domovino Slovenijo«. Za 
podpredsednika je predlagal Josipa Šumana, profesorja iz Maribora, dva »zapi-
satelja«, učitelja Dvoršaka in Jurkoviča. Vsi trije so bili z velikim navdušenjem 
poslušalcev potrjeni.

Predsedujoči je kot prvega govornika najavil Klemenčiča, ki »Vam bode raz-
lagal, kako silno potrebno je, da se vsi Slovenci združijo v jedno kronovino 
Slovenijo«.

 4 Slovenski narod, Dragi rojaki !, 16. junij 1870.
 5 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 23. junij 1870, naslovna stran.
 6 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 30. junij 1870, naslovna stran.
 7 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 30. junij 1870, 102.



134 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2008/1–2 • razprave – studies

Anton Klemenčič je v svojem govoru8 najprej poudaril pomen vsake napredne 
misli v človeški zgodovini, »ktere po malem rastejo in se razširjajo, da konečno 
prešinejo vse narode«. Taka ideja je bila pred 1800 leti krščanstvo, »ktero je še 
zdaj podlaga vsega napredka, taka ideja je zdaj narodnost«. Poudaril je, da se je 
»pri nas začela šele v začetku 19. stoletja vkoreninjati ideja narodnosti, in zadnja 
leta je vendar že močno rastla, tako, da je zdaj glavna moč pri vseh spremembah 
starega evropejskega reda«, saj »vsi ljudje, ki jednak jezik govorijo, spoznavajo 
se kot sinovi ene matere, ljubijo, spoštujejo in branijo svoj jezik /…/ Ni trdnejše 
in močnejše zveze med ljudmi, kakor je narodnost!« Slovencem, ki živijo raz-
kropljeni »in ptujci so naši gospodi«, vsi rodoljubi priznavajo, »da se moramo 
združiti, če hočemo rešiti našo narodnost, silnega poptujčevanja in pospešiti 
blagostanje celega naroda«. Za vlado bi bili taki ukrepi dobrodošli, saj »bi si 
namreč prihranila mnogo stroškov, ker bi namesto pet potrebovala le samo eno 
deželno poglavarstvo«, pa tudi milijon in pol »že od nekdaj cesarju najzvestejših 
združenih Slovencev«, bi bila močna trdnjava pred italijanskimi ozemeljskimi 
pretnjami. Klemenčič je posebej izpostavil položaj štajerskih Slovencev; dežel-
nih dokladov plačajo letno 36 kr od gold. neposrednega davka, oziroma skupaj 
okoli 600.000 gld. in ves ta denar »potuje v nemški Gradec«. Od tega denarja se 
za »ceste, šole in druge naprave porabi za slovensko Štajersko /…/ gotovo niti 
ni toliko jezer, kolikor mi sto jezer pošiljamo v Gradec«. Govornik je predstavil 
finančni izračun, kako bi bilo, »če bi mi štajerski Slovenci za se gospodarili s 
tem denarjem«, ki bi mu dodali še dohodke »slatinskih in dobrnskih toplic«, ki so 
deželne in bi pri razdelitvi deželnega premoženja morale ostati lastnina Sloven-
cev. S temi dohodki bi lahko poskrbeli za dobre šole in ceste, zgradili bi lahko 
realke in gospodarske šole (»ktero nam že 8 let odrekuje graški deželni zbor«), 
pa še deželnih doklad bi ne bilo potrebno več plačevati. Posebej je poudaril, da 
so potrebe »slovenskega Štajarja« vse drugačne kakor nemškega, saj »so si ljudje 
in zemlja različni«. Kljub razdrobljenosti »se čutimo Slovence in težko čakamo 
dneva, da bodemo tudi v resnici združeni v eno deželo pod slavnim habsburškim 
geslom«. Svoj govor je zanosno zaključil: »In prišel bo ta dan, če smo le zložni in 
delavni, če nismo strahljivci, ampak pravi možje, to, kar za dobro spoznavamo, 
tudi zagovarjamo, branimo očitno pred celim svetom bez strahu in neprestano 
tirjamo. Živela združena Slovenija!«. Predsedujoči je pozval poslušalce, naj po-
trdijo resolucijo, kar se je ob bučnem klicanju Živela Slovenija tudi zgodilo.

Naslednji govornik je bil Josip Šuman, ki je zbrane nagovoril9 kot »Slovenci 
in Slovenke bistrih oči in hrabrih src /…/; hočem vam govoriti o časti in pravici 
našega slovenskega jezika«. Poudaril je, da »narod, ki svojega materinskega 
jezika ne spoštuje, ta ne bo dolgo živ.« Najbolje pa bodo Slovenci spoštovali 
svoj materni jezik, če »branimo slovenskemu jeziku dostoječe mu pravice« in 
»kdor pravice ne čuva in brani, temu hudobni in krivični sosed lehko pravico 
ukrade ali oropa«. Slovenci sami morajo zahtevati, da se jim tam, kjer živijo, 

 8 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 7. julij 1870, naslovna stran.
 9 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 14. julij 1870, naslovna stran.
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dajo jezikovne pravice »v vsem javnem in nejavnem življenju, ne samo v hiši in 
hlevu, ampak tudi v cerkvi in šoli in uradu«. Govornik se je pri tem skliceval 
»na božje in državne postave«. Slikovito je primerjal jezikovne pravice in prakso 
Nemcev, Madžarov in Italijanov v njihovih šolah in uradih glede rabe nemške-
ga, madžarskega in italijanskega jezika: »Ko bi kak uradnik na Nemškem pisal 
slovenska pisma, Nemci bi ga v Muro vrgli«. Govornik je ostro kritiziral šolski 
sistem, saj so po mestih »latinske, bogoslovne, pripravniške in še celo normal-
ske šole« večinoma nemške, le kašni dve uri sta namenjeni tudi slovenskemu 
jeziku, ostalih 26–30 ur »pa se učijo v tujem nemškem jeziku iz nemških knjig 
od nemških učiteljev«. Poslušalcem je predstavil zgodbo 11-letnega fantiča, ki 
ob vstopu v srednjo šolo v mestu ni znal »ene same nemške besede« ter njego-
ve vsakodnevne travme v šoli in doma. Slovenskemu jeziku ni mogoče odreči 
uporabe v višjih šolah, saj sta »že v 9. stoletju sv. Ciril in Metod božje in večne 
resnice učila v slovenskem jeziku«. Kot so Madžari in Hrvati »pred desetimi 
leti (po uvedbi dualizma)« dosegli, da so »vse šole od malih do najvišjih šol in 
do vseučilišča na Madžarskem madžarske, na Hrvaškem pa hrvaške«, tako tudi 
»mi na za vse šole na Slovenskem tirjamo slovenski učni jezik«, saj »naš jezik 
ni najzadnji na svetu, če smo slovanskega roda, kojega število se šteje nad 80 
milijonov ljudi«. Govornik10 je ugotavljal, da so mnogi, ki so se izšolali v tujem 
(nemškem) jeziku, bili izgubljeni za svoj slovenski narod in prav pri njih vidi 
tudi »žalostno prikazen nemškutarije /…/, ko lastni sinovi divjajo proti lastni 
krvi«. Vse prisotne je pozval, da naj danes zahtevajo, da bo v vseh šolah učni 
jezik slovenski. Nemški jezik se naj tudi uči, 3–4 ure na teden, vsa znanost 
naj se uči za Slovence v slovenskem jeziku »kakor to veleva 19. člen ustavnih 
postav, izrečena ravnopravnost vseh jezikov in narodov«. Govorecje izpostavil, 
da se je začel slovenski narod dramiti, »a iskati, trkati, tirjati moramo, da bodo 
tufdi po naših uradih samo možje nastavljeni, ki slovenski znaj.« Zavzel se je, 
da se naj nemških uradnikov in učiteljev ne izžene s slovenskega ozemlja, naj se 
jih »zamenja z domačimi slovenskimi uradniki in učitelji, ki jih imamo veliko v 
službi na tujem«. Sklicuje se na boga, saj »Božja in državna pravica nam daje in 
dovoljuje slovenske urade in slovenske šole« in če jih še nimamo, izterjajmo si 
jih po naših poslancih, po taborjih in po vsaki pošteni in postavni poti.11 Govor 
je zaključil s pozivom, da naj navzoči glasujejo enoglasno za svoje pravice saj 
»naj se slovenski jezik uvede kot učni jezik v vse šole in kot uradni jezik v vse 
rade na zemlji slovenski«, kar so taborjani po dodatnem pozivu predsedujočega 
soglasno sprejeli.

Naslednji govornik je bil Matija Prelog. Napovedal je, da bo govoril o gospo-
darskih problemih, predvsem o zemljiškem in hišnem davku, ki ljudi že spravlja 
na boben.12 Da so davki v Avstriji (Cislajtanija) previsoki, so po njegovem mne-
nju krive tri vojne, v katere se je zapletla država po letu 1848. Stroški za ogromno 
vojsko, obresti in povečevanje davkov iz leta v leto je pripeljalo do tega, da so 

 10 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 21. julij 1870, naslovna stran.
 11 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 21. julij 1870, 114.
 12 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 28. julij 1870, naslovna stran in 118.
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zemljišča z dačo skoraj preveč obložena. »Vse kar posestnik pridela, mu pobere 
skoraj dača« in zato »mi morate pritrditi, da je gruntna dača prevelika.« Kmet 
trpi tudi zaradi vedno višjih cen, ki jih postavljajo obrtniki in trgovci, pa tudi 
sami stroški na kmetijah so vedno višji zaradi potrebe po težakih. Govornik je 
primerjal tudi položaj kmetov v obeh polovicah dualistične monarhije in ugo-
tavljal, da je položaj kmeta na Ogrskem dosti boljši, ker »plačujejo tudi mnogo 
manjše dače od nas«. Pohvalil je prizadevanja radgonskega poslanca Lohninger-
ja, ki je v državnem zboru dosegel, da so 10 % dokladov dali »k vžitnini« in tako 
zmanjšali finančne obremenitve kmetov, čeprav so nekateri trdili, da jo plačujejo 
le »mesarji in krčmarji«. Da bi se dača lahko znižala, je potrebno »da se zniža 
število vojakov in če se višim častnikom ne bodo plačevale tako strašno velike 
penzije«. Na predlog podpredsednika (J. Šuman) je bila predlagana resolucija, 
»da se dača zniža, ali če to ni mogoče, naj se v prihodnje ne povekša«, ki je bila 
tudi soglasno sprejeta.

Naslednji govorec je bil Franc Žitek, župan in posestnik iz Rihtarovec. Spre-
govoril13 je o potrebi »da se prosta hudodelstva, pregreški in prestopi ostreje 
kaznujejo«. Položaj tatov oz. zapornikov je bil po njegovem prepričanju še pred 
kratkim dosti hujši, kot je pa danes. Predstavil je dva konkretna primera, kako 
sta tatova po vrnitvi iz zapora nadaljevala z grozotami, postala sta celo morilca; 
po njegovem prepričanju zaradi milega odnosa do njiju v zaporu, »kjer zaporniki 
nič ne delajo in se jim dosti bolje godi kakor doma, kjer morajo težko delati«. 
Tudi ta resolucija je bila soglasno sprejeta.

Govornik za zadnji dve točki dnevnega reda je bil Ivan Kukovec, posestnik 
iz Ljutomera. Poslušalcem je najprej prikazal vsakdanji boj za zemljo in vse 
probleme z njo (prepiri, meje, pravde). Reka Mura je muropoljskemu človeku 
vsakoletno povzročala veliko škode s poplavami, odnašala mu je plodno zemljo, 
nalagala pa nerodoviten pesek in kamenje, predvsem južno od Radgone, med 
Hrastjem in Vučjo vasjo. Predstavil je grobe izračune: na omenjenem območju je 
bilo poškodovanih vsaj 200 »orjaških oralov«, kar je škode za 20.000 gld (1 oral 
= 100 gld.). Vsak oral je prinašal letno po katastrski ceni 16 gld. čistega dohodka, 
kar pomeni novih 3200 gld. in v desetih letih kar 32.000 gld. Skupna izguba je 
torej 52.000 gld. Prišteti je potrebno še stroške popravila okrajne ceste, ki jo voda 
vedno poškoduje, najbolje pa bi bilo, če bi to cesto prestavili na bolj varno od-
daljenost od Mure, kar pa bi povzročilo seveda nove stroške, »ki pa jih za to nije 
dolžan nihče zastonj dati, tudi nije nihče dolžan nove ceste zastonj delati«. Pri 
tem bo potrebno, da bosta pomagali dežela in država. Ljutomerski okraj plača v 
tem letu v deželno blagajno 11.735 gld. 24 kr. in tudi desetletna vsota, ker ni vštet 
gornjeradgonski okraj, je taka, »da kaj pa dobimo za to, skoraj nič«. Ošvrknil je 
nekatere Veržence, ki so dobili nekaj tisočakov izplačil od deželnega odbora, da 
so pa to pravzaprav le drobtinice ob vsej povzročeni škodi. Govornik je ob koncu 
predlagal, da se naj, »ker se nihče ne gane, da bi nam tukaj na pomoč pritekel«, 

 13 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 4. avgust 1870, naslovna stran.
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regulira reka Mura od Radgone do ogerske meje na deželne stroške. Resolucija 
je bila soglasno sprejeta

Ivan Kukovec je spregovoril še enkrat14 in v uvodu slikovito prikazal izvor in 
moč denarja, »ki delati si ga ne vemo, pa tudi ne smemo, žlahtni gradovi, ki si jih 
v mislih narejamo, zginejo ravno tako hitro, kakor nastanejo: potem nepreostane 
drugega, kakor da si ga od tistih pridobimo, ki ga imajo, in to se dogodi, ako jim 
za to kaj drugega podamo«. Ljudi je spomnil, »da imamo, kakor veste vino, žito, 
živino, itd.«, le prodati je vse to potrebno. Za boljšo povezavo z oddaljenimi kraji 
moramo imeti urejene ceste in železnice. Povedal je, da imajo Dravska, Savska 
in druge doline že svoje železnice, »samo naša murska dolina je še brez nje«. 
Obe železniški progi (Pragersko-Kaniža in Dunaj-Šopron-Kaniža) sta preveč 
oddaljeni in »nobena nam nič ne pomaga«. Kljub temu da je »narava tu lepa, 
ljudje pa marljivi in da se mnogo tega tu pri nas pridela, da so vina okusna, 
tako žlahtna, nam zdaj zaostajajo, drugod pa, kjer so blizu železnice, pa se vina, 
ki polovice te vrednosti nimajo, boljše in lažje prodajajo«. Napredek krajev in 
njihove trgovine govorec ne vidi, dokler se »čez mursko našo dolino železnica 
ne potegne«. Resolucija je bila soglasno sprejeta.

Ob koncu programa je predsednik prebral še telegram in pismo;15 knežji 
zdravnik Nedog iz Beograda, rojen v ljutomerskih goricah, je poslal pozdravni 
telegram v imenu Društva Vendija, rodoljubi iz Vranskega pa so v pismu podprli 
kapelske taborjane in jih vzpodbujali pri njihovem delu.

Predsednik se je zahvalil taboritom za številno udeležbo, sledil je še trikratni 
Živel cesarju, zahvala cesarskemu komisarju in Živel taborskemu odboru.

Predsednik Matija Prelog se je prisotnim rodoljubom zahvalil, da so ga volili 
za deželnega poslanca pred tremi leti, hkrati pa je priporočal za naslednje volitve 
Ivana Kukovca »izvrstnega in zaslužnega rodoljuba«, kar vse so taboriti sprejeli 
z vzkliki Živel.

Ko je predsednik dokončno zaključil taborsko prireditev, so še mnogi ude-
leženci ostali na prireditvenem prostoru in pričakovali še več govorov, prihajali 
so še celo novi obiskovalci, ki so zamujali zaradi slabega vremena. Druženje je 
trajalo »do kasne noči«.

Iz Laškega je bil poslan telegram, že po končanem taboru, od »vrlega rodo-
ljuba in posestnika radenske slatine dr. Dragotina Heena«.

Kapelski tabor je z resolucijami (1. do 4.) bil podoben ostalim taborom in nji-
hove zahteve so se reševale v naslednjih desetletij obstoja monarhije. Resoluciji 
lokalnega značaja (5. in 6.) sta bili uresničeni do konca stoletja, saj je bila reka 
Mura regulirana po zahtevnih deželnih in državnih projektih, zgrajena pa je bila 
tudi železniška proga, ki je Ljutomer povezala z Gornjo Radgono, z Radgono in 
Špiljem ter Južno železnico Dunaj-Trst.

 14 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 10. avgust 1870, naslovna stran in 130.
 15 Slovenski gospodar, Tabor pri Kapeli, 10. avgust 1870, 130.
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DIE KAPElA/KAPEllEN tABOR vOlKSvERSAMMluNG IM JAhRE 1870
Zusammenfassung

An der 12. Tabor Volksversammlung auf der Kapela/Kapellen (am 19. Juni 1870) nahmen 8.000 
Menschen teil. Die Tabor Volksversammlung wurde von Anton Klemenčič, einem Priester aus 
Ljutomer/Luttenberg begonnen, der Vorsitzende war Matija Prelog, ein Arzt aus Maribor und 
die Protokollführer waren die Lehrer Jurkovič und Dvoršak.
Die Redner bei der Tabor Volksversammlung waren Anton Klemenčič (Alle Slowenen sollen 
in einem Kronland mit einem Landstag und einer Landesregierung vereint werden), Josip 
Šuman (Die slowenische Sprache muss in alle Behörde in Slowenien eingeführt werden und 
sich sofort als die Lehrsprache in den slowenischen Schulen durchsetzen), Matija Prelog (Die 
Grund- und Haussteuer müssen herabgesetzt werden), Franc Žitek (Strengere Strafpolitik für 
„freie Verbrechen, Sünden und Vergehen“) und Ivan Kukovec (Regulierung des Mura/Mur 
Flusses von Radgona/Radkersburg bis zur ungarischen Grenze auf die Staatskosten, vor allen 
oberseits von Wolfsdorf; die Bahnaufbau „durch unsere Stadt oder nicht zu weit weg“).
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Spodnjeprleško narečje

Z i n k a  Z o r k o *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 811.163.6’282(497.4-18)

Zinka Zorko: Spodnjeprleško narečje. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 
79=44(2008), 1–2, str. 139–145
V razpravi je analizirano spodnjeprleško narečje na glasovni, oblikoslovni in besedijski 
ravnini. Dodano je narečno besedilo iz Šafarskega in Vodrancev ter pesem Štefana Mo-
drinjaka iz Središča ob Dravi.

1.01 Original Scietific Article 
UDC 811.163.6’282(497.4-18)

Zinka Zorko: The Dialect of Lower Prlekija. Review for History and Ethnography, Maribor 
79=44(2008), 1–2, pp. 139–145
This paper features a phonetic, morphological and lexical analysis of the dialect spoken in 
lower Prlekija, a region of north-eastern Slovenia. Examples of dialectal texts emanating 
from the villages of Šafarsko and Vodranci, as well as a poem by Štefan Modrinjak from 
Središče ob Dravi, feature herein.

Prleško narečje uvrščamo v panonsko narečno skupino. Delimo ga na spod-
njeprleško, srednjeprleško, zgornjeprleško, mursko-ščavniško-spodnjepesniško 
in kujleško narečje. Spodnjeprleško narečje se govori vzhodno od črte Ormož–
Ljutomer.

V vsej panonski narečni skupini se je izgubilo tonemsko nasprotje in danes 
je naglas le jakostni, ohranili so se rezultati vseh slovenskih naglasnih pomikov, 
naglasno mesto je praviloma isto kot v panonskem izhodiščnem sistemu, na-
glasni umik s kratkega zadnjega zloga na e, o in polglasnik je izveden, umično 
naglašeni samoglasnik pa je še kratek. Stari praslovanski akut, ki se je v vsem 
slovenskem prostoru zgodaj skrajšal, je v panonski narečni skupini ostal kratek 

 * Dr. Zinka Zorko, zaslužna profesorica za slovensko dialektologija, izredna članica SAZU, 
Novi trg 3, 1000 Ljubljana, zinka.zorko@uni-mb.si
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in po izgubi tonemskega nasprotja prešel v kratki cirkumfleks tudi v nezadnjem 
zlogu: bràt bràta, rìba, nosìti, hodìti, cאּפsta, brאּפza. Stari kratki cirkumfleks se 
je podaljšal in prešel na naslednji zlog: zlat۴, bralí, pilí, dalí, piló se je. V zad-
njem stoletju se lahko naglas že umika na levo, ostaja pa kratek: vǜho. Pojavlja 
se novi cirkumfleks v obrazilu -ּפc, -ּפk: lakּרt, Štuhּרc. Zgodaj podaljšani novi 
akut v obrazilu -jּר se pojavlja v besedah: korejּר, klajּר, pa tudi -۴ v besedah tipa 
godovn۴. Predlog ali predpona potegneta naglas na levo: prìnas, prìjej, dەbila je, 
je ìgra, sen ەbeča, smo nàbrali, so ەbrali, je ەpa, je ەtpela, je pokەsja, je pאַאnesa, 
rאּפšilo se je; s sprva kratkega zaprtega zloga se je naglas umaknil na levo v vseh 
oblikah: glەboki, šǜroki, vìsoki.

Glasoslovje

Samoglasniški sistem je sestavljen iz dolgih in kratkih enoglasnikov in ne-
naglašenih samoglasnikov.

Dolgi samoglasniki so: í, ǘ, ú, zelo ozki eל לzelo ozki o ,ב  ozki ۴, á in ,ּר ozki ,ב
samoglasniški בַא. Dolgi í je naslednik dolgega cirkumflektiranega í : mlín, sín, 
žíf; ü dolgega ú : dǘša, grǘška, klobǘk, klǘn, lǘč, plǘča, sǘha; ob r, m, n se lahko 
tudi í zaokroža v ü : brǘtif, fǘnkišta, sǘrotka, Šǘmen; dolgi u je odraz za dolgi 
samoglasniški  ali za prevzeti dolgi u : búha, čún, dúg, púnin, púž, túčen, žúna; 
húškati, karúza, požúriti; o pred n in m se lahko zoži v u : rúmar, zdúmi, zvún; v 
sklopu -uj- je u nastal po premetu: bújti za ‘ubiti’, mújti za ‘umiti’, vújti za ‘uiti’; 
za dolgi cirkumflektirani jat je refleks zelo ozki eל  :(označujem ga s piko nad e) ב
beל לli, beseב לda, greב לh, leב לp, leב לta, mleב לko, sveב לča, zveב לzda; zelo ozki oב  je odraz za dolgi ב
etimološki o in za dolgi nosni ٦ (označujem ga s piko nad oל לbo (ב לk, gnoב לj, mesoב  ,ב
moל לč, noב לč; droב לg, goב לbec, kloב לp, moב לž, poב לt, roב  b; iz dolgega etimološkega e, dolgegaב
nosnega ּף in dolgega polglasnika je nastal dolgi ozki ּר (označujem ga s piko pod 
 ٫ s; dolgi ozkiּרh, vּרn, mּרn, lּרbe; dּרt, zּרp ,ּרdan, imּרč; glּרt, pּרn, lּרna, jesּרim :(ּר
zastopa izvorni dolgi a : br۴da, dv۴, gr۴d, hr۴st, kr۴l, v۴pno; dolgi a se govori 
v knjižnih besedah ali v zlogu pred -j; mláj; samoglasniški ַא se govori brez pol-
glasnika pred zvočnikom: pבַאst, smבַאt, tבַאdi, žבַאd.

Kratki naglašeni samoglasniki: ì, ǜ, ù, ە ,אּפ, široki è, à in אַא so refleksi za stare 
akutirane in umično naglašene samoglasnike.

Gradivo: ftìč, mìš, nìt, sìt; hìša, lìpa, rìba, žìla; krǜh, kǜp, plǜg; jǜžina, mǜha, 
pǜklavi; gùč, žùna; brאּפza, cאּפsta, lאּפto; hەdin, nەsin; gەba, tەča; kەtel, ەkno; zelo 
široki e : zèlje; srèča; sèstra; pès, stèber; bàba, bràta; kאַאst, pאַאst.

Pri nenaglašenih samoglasnikih je samoglasniški upad redek. Pogoste pre-
mene so naslednje: nenaglašeni jat se lahko izgovarja kot i : člەvik, gližּרn, prav 
tako tudi u : pistìti, zgibìti. Nenaglašena vokoida  in ע se pojavljata v ponaglasni 
legi: kísca, sprەttje, kopìšעca, svּרčnca. Onemeva i v izgovorljivem zlogu v 
velelniku: vzèmte, pèčte, píšte.

Soglasniški sestav je podoben knjižnemu. Narečne premene so: nj > j : jìva, 
mּרja, prּרdji; lj > l : kàšel, lidjּר, vەla; tl, dl > l : jאּפla, plאּפli; -m > -n : hەdin, z 
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bràton, s k۴n; -v > -f : zdràf, z۴fca; pt > ft : ftìč; hč > šč : nּרšče, nìšče; kt > št : 
št۴; sklop šč je ohranjen: g۴šča, íščen, ognìšče; pred d, c, s se pojavlja sekundarni 
j: gùjdek, mùjcek, ەjstַא.

Oblikoslovje

Spodnjeprleško narečje ohranja dvojino, srednji spol in večino končnic, ena-
kih knjižnim, nepremični, premični in mešani naglasni tip, končniški pa se iz-
gublja. V moških sklanjatvah je v dajalniku in mestniku ednine končnica -i; 
kov۴či; v množini je ohranjeno podaljševanje osnove z -je-: lasjּר – l۴si – lasּרn 
– lasּר – lasּרh – lasmí; podaljševanja osnove z -ov narečje ne pozna: mەsti, prav 
tako ne preglasa o v e : z lícon, moל לžon, loב .jonב

V orodniku ednine ženskega spola je končnica -oj: za gor۴j, z nìtjoj. Samo-
stalniki srednjega spola imajo v množini a-jevske končnice: leל  ta -ø -am -a -ahב
-ami. Ujemalni pridevniški prilastki imajo v množinski besedni zvezi pogosto 
ženske končnice. To kaže na mlajšo težnjo po feminizaciji nevter: leל לpe leב  .taב
Osnova je lahko podaljšana z -n- že v imenovalniku: vrאּפmen, sאּפmen, vìmen, 
brאּפmen, s -t- v rodilniku: dּרteta in detèta, žַאbeל לta, teleב  -ta, podaljševanja z -esב
narečje na pozna. 

Za zaimek kdo se poleg gdoל לgovori tudi što ב /muەga, kەsklanja pa se takole: k ;ב
kùmi, kەga, prìkon, s koל /n. Nikalni zaimek je nìšče/níhče, nedoločni pa nèšeב
nèhče. Osebni zaimki so: jàs/jà – mène me, z mènoj; tì – tèbe te, s tەboj; ùn – jega 
ga, ž jìm; ùna – jּר, j۴j, ž j۴j; v dvojini so oblike mìja – n۴j, vìja – v۴j, ەvidv۴.

Pridevniška oblika za moški spol se v imenovalniku ednine najpogosteje 
končuje na -i tudi za nedoločno obliko: leל  pi. Sklanjatev za moški spol v knjižnemב
jeziku: -ega, -emi, -en, -in; za ženski spol: leל  p -a -e -oj -o -oj -oj. Stopnjevanje zב
obrazili -ši, -eši -ji : leל  ji je pogostejše kot opisno stopnjevanje zּרpši, lèžiši, globlב
bەle in mèje. Kazalni zaimki tەti, tìsti, ەvi, tàki/tàkši se sklanjajo po pridevniški 
sklanjatvi. Med števniki sta opazna dvájsti in trìjesti, poleg tàužעt je slišati tudi 
madžarsko jèzero.

V sedanjiški glagolski spregatvi se v prvi osebi dvojine še ohranja osebilo -va 
poleg -ma: dאּפlava, dאּפlama. Brezpriponski glagoli so prevzeli priponska osebila: 
d۴ta, veל לta, jeב  .dmoەta, b۴ta. V velelniku je slišati samoglasniški upad: nèsmo, hב
Ohranjen je dolgi nedoločnik na -ti/-čti : nèsti, rèčti. Namenilnik se veže s pred-
metom v rodilniku. Za moški deležnik na -l so razširjene oblike s končajem 
-a, vzhodno od črte Ljutomer–Ormož pa je znan tudi končaj -o : nèsa/nèso. Za 
zanikani pomožnik je poleg tipa neל לsen ‘nisem’ znana tudi oblika sen neב .ב

Med prislovi je ohranjenih veliko arhaizmov: fčàsik ‘takoj’, dەkič ‘dokler’, 
odvèčera ‘zvečer’, gּרšte ‘kjerkoli’, ìndi ‘nekje’, podەčki ‘mimogrede’. Vezniki: 
nאּפič–nאּפič pomeni niti–niti, ve ‘saj’, ka ‘da’.

V besedju je poleg skupne slovenske leksike veliko panonizmov. Navedla 
bom nekaj najbolj značilnih besed: bەžja kràvica ‘pikapolonica’; càsrati ‘sto-
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picljati’; cǘzek ‘teliček’; čèh ‘fant’; dospomínati se ‘pogovoriti se’; edn۴k ‘ne-
koč, enkrat’; gnèsdּרn ‘dandanes’; gúčati ‘govoriti’; gút ‘grlo’; hmàj ‘len’; jǜžina 
‘malica’; keblàča ‘glavura’; kopàja ‘korito’; mאַאkefca ‘korenje’; múrka ‘kumara’; 
n۴hiš ‘podstrešje’; n۴vil ‘kopica’; odvèčara ‘popoldne’; pàmetiva ‘tepežnica’; 
pàščiti se ‘prizadevati si’; pivnìca ‘klet’; pol۴gaje ‘krma’; pot۴č ‘kolo’; prèsmec 
‘butara’; prìkt ‘veža’; pǜk ‘grba’; pùca, pùcika ‘dekle’; rەbača ‘srajca’; sּרp ‘meja 
na hribu’; sּרsti se ‘skisati se – mleko’; spoל -tje ‘poּרtolַאtiti se ‘spomniti se’; spב
mlad’; svּרtek ‘praznik’; šùma ‘gozd’; tìkef – tìkvi ‘buča’; vàči ‘drugače’; vּרka 
mèša ‘veliki šmaren’; vùhek ‘vlažen’; vǘjec vǘjna ‘stric, teta’; vǘvorek ‘kumara’; 
vǜzen ‘velika noč’; zobàče ‘grablje’; žmètno ‘težko’. Veliko besed je prevzetih iz 
nemščine. Tako npr.: cèjtenge, fǜrtoh, fַאt۴l, gràtati, gvìrci, glàžovina, herbíja, 
hەlchùta, hàmer, hàjzl, knەf, mànt, nǜcati, špàjs, šteל  ,lji, šǘrc, štàlaەnge, štǘnfe, šב
šàjba, šp۴rhert, tǜnka, trǜga, vìrt. Iz madžarščine so prevzete le nekatere bese-
de: bèteg, bètežen, čùnta, falàt, gàzda; prav tako iz hrvaščine: jednەk, j۴ko, kùm, 
lànc, màkar, mەrti, ەpet, pìtaj, svàditi se.

Spodnjeprleški govori v krajih Šafarsko, Gibina, Razkrižje in Štrigova so 
kot otok obdani s prleškim ljutomerskim, prekmursko-bistriškim in sosednjim 
kajkavskim govorom in se od ljutomerskega deloma ločijo v samoglasniškem 
sestavu, saj večinoma poznajo samo en dolgi ozki e za dolgi jat, dolgi nosni e, 
dolgi cirkumflektirani e in dolgi polglasnik ter dolgi ozki o za dolgi etimološki 
o, za dolgi nosni on, praviloma za dolgi a in v deležniku na -l za -àl. Pojavlja pa 
se novi dvoglasnik óu za stalno dolgi a v nekaterih besedah: gróut, próuh, go-
spodóura, zmetóuvaje. Deležnik na -l se končuje na -o ali -jo: nèso, kl۴utjo, žבַאjo. 
Glagolska pripona -no- je ohranjena: so zàčnoli, prekìnoli, potּרgnoli, je šíbnola, 
pogínola. Pogost je tretji naglasni umik: san prאּפpelo, ràzmiti, je slàvila.

V leksiki se pojavljajo hrvatizmi: bojáti se; b۴dikej; b۴r ‘vsaj’; brּרčati ‘jo-
kati’; búbregi ‘ledvice’, čùrke ‘krvavice’, devenìce ‘jetrne klobase’; dèver ‘neve-
stina priča’; d۴jti ‘priti’; dەkič ‘dokler’; je dúneso ‘prinesel je’; i ‘in’; jà ‘jaz’; kej 
gەt ‘karkoli’; lànci ‘verige’; ljúbaf ‘ljubezen’; màkar ‘četudi’; mەrti ‘morda’; nאּפgo 
‘ampak’; ەdmah ‘takoj’; obínoti se ‘objeti se’; rەdbina ‘sorodstvo’; spominati se 
‘pogovarjati se’; podەčki ‘spotoma’; sp۴titi se ‘spomniti se’; svaditi se ‘skregati 
se’; zabádaf ‘zaman’.

V govoru Štrigove, ki ima enak samoglasniški sestav kot govor Razkrižja, 
se dolgi a redko labializira v ozki o; ohranjen je soglasniški sklop -hm- za -vm-: 
hmrאּפti; deležnik na -l se končuje na -o, slišati pa je tudi kajkavski -l: naprávil, 
dאּפlal.

Besedilo v prleškem šafarskem govoru (prepis s filmskega posnetka, Ivanka 
Baumgartner):

Tí bi štאּפla, ka bi jà nאּפkej tebi poveל לpa ti b٫n pove אּפbro, tەdala ot kolìnah. Dב  dala. Zar۴n seב
st۴unemo. Dènemo krەp. Tאּפ pa žּפ dەjde mes۴r. Nejprאּפdi si màlo žganìce spíje, pa kàkšno 
k۴uvo, žאּפj žּפ f tەtih modèrniših čàsih si i k۴uvo ràt spíje. Tאּפ pa ídemo. Gázda íde pa mes۴r pa 
še tּפ èden ot s۴sidof, kאּפri mo pom۴že, ka toל לs۴n pa dv۴ nèbreta, po ּפèden t ב  rajo b۴r tríەlek mב
bíti. I tאּפ úni ídejo …
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Tאּפ že dەjde gázdarica kcەj, ka vídi, kàk je dەbro svíjo hr۴unila. Či m۴ dèbeli špèh, tּפ je dەbra 
gázdarica, či pa m۴ tּרnki, tּפ pa je gázdarica zanìč gospodíja. Tאּפ pa tەti špèh zèmejo dەl v èno 
poseל  ,dmah dène ob۴urjat, ka se špèh kúhaە gázdarica nèse pa ga ּפroga si tּרbno pos۴dvo, kב
ka se obarí, ka je tּפ za zoל  st opèreּרdi jo fאּפubil pa za m۴ščo … Gospodíja pripr۴ula kàšo. Nejprב
f tەploj vەdi, ka tەte lúske ot hejdínske kàše odídejo dەl. Deל  lajo pa se tr۴je čùrke: hejdìnskeב
čùrke, t٫ se rèčejo síve čúrke, dgè se dּרvlejo še jּרtra nەtri. Deל לse de אּפne čúrke, gdבַאlajo se čב  vleב
kבַאf nەtri. Pa deל לlajo se še beב לle čúrke, gdeב .triەna kàša nּרíde pros א

Vodranski govor (prepis s filmskega posnetka, pripoveduje Janko Klajnčar): 
Že s pripr۴vo na sadejּר je čǘda dאּפla. Tּפ pač gorìce pבַאve dvé lאּפti, tǘdi do treל לf tre h, n٫ב  ּפtjem žב
kאּפko tאּפko, v drǜgem màlo rodìjo, f trּרtjem žּפ màlo vèč, pa tàk nèsmiš jih prèveč obremenìti. 
V gl۴vnem t٫ m۴reš stràšno pàziti, stràšno čǘda škropìti, poseל  koאּפbno ml۴de, čiglìh se nèsmi tב
vèč šprícati … sàmo ml۴de m۴reš mאּפti na brígi, drüg۴či ti ne uspאּפjo. Gda pa so žּפ gorìce 
f púnoj rەdnosti, pa je tǘdi dەsta dאּפla. Zàčnemo na sprotolּרtje, pràfzapràf že v zìmi, gda 
je ugەdno, ke je nּפ premבַאzlo … zàčnemo rאּפzati v gorìcah. … Po Jەžefovem zvאּפžemo kúje, 
nápnemo dr۴t, popr۴vimo sەhe. Tאּפ če je ugەdno vrאּפme …, se pogr۴ba tבַאsje, dosadí nەvo tבַאsje, 
tak ka so gorìce pač stàlno kאּפko tאּפko púne, ka prèveč ne falì, nè. N٫, tּפ pa cּרlo lאּפto m۴remo 
fּרjst dאּפlati. M۴remo vl۴gati nەtri, škropìti, plאּפti, oplאּפti. Či dەbro ne oplאּפješ, je prevאּפka šùma, 
nèmreš dەbro poškropìti, prìde bètek na grەzdje … Či prìde bètek, gorìce slàbo obrodìjo, je 
grەzdje zanìč, je nּר dەbro.

Poezija Štefana Modrinjaka (1774–1827) iz Središča ob Dravi vsebuje številne 
prleške dialektizme na glasoslovni, oblikoslovni in besedijski ravni. Njegove 
pesmi so bile objavljene v Mariboru pri Založbi Obzorja 1974. leta. Zbirko sta 
pripravila dr. Jože Pogačnik in Stanko Kotnik. Narečje je tipično spodnjeprleško, 
deležnik na -l se končuje na -o. Zanimivo je Modrinjakovo narečno besedje: ar 
‘ker’; čemer, črlen; diklina; je hitil; istina ‘resnica’; kajgod; ludski ‘tuj’; nevola; 
otec; paščiti se, prle, protuletje, puca; reč ‘beseda’; svaditi se; šteti ‘brati’; vtič; 
zvračiti; žitek, žmetno.

Hrvatizmi: devojka, duže, gospodin, jako, kakti, lutiti se, naskorom, zeško-
lati se. Germanizmi: cajt, farmešter, foringa, hica, jager, kušniti, soldat, špot, 
štimati, žegen. Madžarizmi: jezero, orsag, varaš.

Pesem Štefana Modrinjaka Od protuletja ponazarja vse prleške jezikovne 
značilnosti: 

Protuletno drago vreme 
k nam dohaja zdaj, 
duga zima, tožno breme, 
od nas ide vkraj; 
noč je krajša, dugši den je, 
vso naturo svetlo sunce 
znovič obudi.

Gda se sčutim, vun pogledam,
bo li skoro den,
belo zorjo vso zagledam,

z postele stanem;
sunce kaže svoje trake,
zdiga z berečin oblake
gori v firmament.
Sneg na gorah, led na vodah
ves je izginul,
jug se igra po vseh lozah,
sever odvinul;
tiho vreme vsemo vgaja,
radost vsako stvar obhaja,
vse se ide gret.
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Trava začne zeleniti v 
logih, v travnikih, 
seme z zemle poče kliti
po ogradnikih; 
sadje cvete po goricah, 
voda stopa do dolicah, 
rosa po jarkeh.
Radost gene vsako vtico,
da se veseli,
z šume čujem kukuvico,
kak se brž deni;
po zraki škorjanec leče,
hitro s perotmi prheče,
sunce pozdravi.

Lastavica mi pred okni
hitro žumbori,
a slaviček, vtiček mali,
lepše žvrgoli,
v utro, večar, rano v noči
poigrava se vse moči,
gosto se budi.
Pisan štiglec lepo skaka,
pastiričica,
zeba, detel i strnadka
i seničica;
vse popeva, Boga diči,
vsega grla rano kriči
vsaka vtičica.

Divji golob tiho guče, 
na gjezdi sedi,
grlici se mladih oče, 
goloba gledi; 
vsaka vtica gjezdo gradi, 
gde bodo sedeli mladi, 
vreme njim godi.

Orel kriči po poščini,
visoko leti,
sokol sedi na pečini,
bistro gor gledi;
jastreb se zigrava v zraki,
sova leče vse po mraki,
da hrano dobi.

Kos po utrah pofučkava, 
drozdek čivkeče, 
žuna hrano si ziskava, 
sraka regeče; 
vuge, sojke, plepelice, 
zebe, vrabli, jerebice 
se radujejo.

Reca kveka, goska gaga,
goščicam guči,
pura pivče, kvočka kvoka,
piščence vodi;
kokot večkrat kukuriče,
vsega grla rano viče,
zaspance budi.

Jelen v gori poskakava,
zdenčine beži,
srna listje obgrizava,
malogda leži;
zavec pleše po pšenici,
nigde sleda ne lesici,
v jamah se drži.

Marha skokom v grmje teče,
kak se vun pusti,
pastir z mezge žveglo vleče,
maržici pišči;
gda se gible vse korenje,
veseli se vse stvorjeje
nega žalosti.

To vse vidijo me oči,
k Bogi zdihavam,
njegvo zmožnost, njegve moči
vu vsem spoznavam;
zato anda, duša moja,
tvomu Bogi prez pokoja
bodi zahvalna!
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thE DIAlECt Of lOwER PRlEKIJA
Abstract

The dialect of lower Prlekija encompasses the language common to a district east of the line 
drawn between the towns of Ljutomer and Ormož.
The old Proto-Slavic acute shortened and, after losing the tonemic opposition, resulted in a 
short circumflex also on the non-final syllable following the displacement of accent onto e, o 
and the reduced vowel (schwa). The old short circumflex lengthened and moved to the right, 
marking also participle endings of the type pil۴, pilí. The neo-acute in the suffix -jּר has been 
preserved: korejּר. The leftward shift of the accent is another commonly encountered feature: 
prìnas, je ìgra, je ەpa; glەboki, vìsoki. The vowel system consists of long, short and unac-
cented monophtongs: í, ǘ, ú, eל לo ,ב  whereby ǘ stands for long u; ú ;ַא ,è, à ,ە ,אּפ ,ì, ǜ, ù ;בַא ,á ,۴ ,ּר ,ב
stands for the long vowel ; the very narrow eל  ;is a reflex of the Proto-Slavic circumflexed jat ב
the very narrow oל  is ּפ the short ;٦ is reflective for the long etymological o and the long nasal ב
a reflex of the long etymological e, the long nasal ּף and the long reduced vowel (schwa); the 
long narrow ٫ stands in place of the original long a. Before r, schwa is omitted with vowel ַא. 
Old acutely and secondary accentuated vowels have been replaced by short stressed vowels. 
The very wide e is reflective of the neo-acute e, the acute nasal ּף, the secondary accentuated 
e and the short reduced vowel (schwa).
The consonant system is noted for its typical Pannonian conversions: nj > j; lj > l; tl, dl > l; 
-m > -n; pt > ft; hč > šč; kt > št; secondary j to ەjstַא.
The morphological and derivational patterns preserve the dual and neuter gender features, as 
well as most of the suffixes and accent types (mobile, fixed and mixed stress). The dative and 
locative singular masculine genders end in an -i and the instrumental case singular feminine 
genders in an -oj. The declension of feminine adjectives features the dative, locative and instru-
mental singular suffix -oj: leל  poj. The verbal suffix -va is preserved in the dual form, athematicב
verbs assuming the suffix d۴ta, veל  ta. The masculine participle ending -l mostly develops intoב
an -a, and in the east of the Prlekija region also into an -o: nèso, mìslijo. The lexis has preserved 
numerous Pannonisms.
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Slovenski jezik od malonedeljske 
besede do ljutomerskega tabora

M a r k o  J e s e n š e k *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 811.163.6:323.1"1867/1868"

Marko Jesenšek: Slovenski jezik od malonedeljske besede do ljutomerskega tabora. 
Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 1–2, str. 146–160
V razpravi je prikazana vloga slovenskega jezika na malonedeljski besedi in ljutomerskem 
taboru, in sicer njegova narodnozdruževalna funkcija, ki se kaže kot poskus izenačevanja 
jezikovnega in političnega vprašanja (na besedi pri Mali Nedelji) in kot politizacija jezi-
kovnega vprašanja (na prvem slovenskem taboru v Ljutomeru). Ideja slovenskega naroda 
je bila tako neposredno povezana in odvisna od vprašanja slovenskega jezika, njegove rabe 
in funkcijskozvrstne razširjenosti oz. popolnosti. 

1.01 Original Scietific Article 
UDC 811.163.6:323.1"1867/1868"

Marko Jesenšek: Slovene Language – From Beseda in Mala Nedelja to Tabor Meet-
ing in Ljutomer. Review for History and Ethnography, Maribor 79=44(2008), 1–2, pp. 
146–160
The paper addresses the role of the Slovene language on two popular events organised in 
south-eastern Styria, the so-called Beseda, a gathering in the village of Mala Nedelja, and 
Tabor meeting, a rally in the town of Ljutomer, in the light of their nation-unifying inten-
tions. There is an evident attempt (in Mala Nedelja) to put the language and the political 
issue under the same umbrella, and, at the first Slovene Tabor meeting in Ljutomer, to 
politicise the language issue itself. The notion of Slovenian nationhood was thus directly 
related to and dependent upon the issue of Slovene language and its use, as well as the 
prevalence – i.e. comprehensiveness – of its functional styles.

 * Dr. Marko Jesenšek, redni profesor za slovenski jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Ma-
riboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija, marko.jesensek@uni-mb.si
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uvod

Slovensko jezikovno vprašanje se je zaostrilo in izenačilo s političnim v po-
mladi narodov leta 1848, stopnjevalo pa se je po absolutizmu v šestdesetih letih, 
ko je z idejo zedinjene Slovenije doseglo v 19. stoletju svoj višek. Slovenski jezik 
je imel v boju za narodno enakopravnost zelo pomembno vlogo, saj je »dramil 
naše ljudstvo« in »omiko med njimi širil«,1 hkrati pa je bil za združeno Slove-
nijo porok, da se »koncentrirane slovenske sile stopnjujejo v močni, samostojni 
kulturi«,2 ki bo izhajala iz »narodnega jezika« in bo trden temelj (samostojne) 
slovenske državnosti. Ideja slovenskega naroda je bila tako neposredno povezana 
in odvisna od vprašanja slovenskega jezika, njegove rabe in funkcijskozvrstne 
razširjenosti oz. popolnosti. 

Beseda pri Mali Nedelji

Narodnostni naboj malonedeljske besede je previdno zakrit v napovedi tega 
pomembnega dogodka v Novicah: »Res, da se je rajni Krempelj ves čas svojega 
življenja boril in trudil za srečo in napredek zanemarjenega svojega naroda; 
al prav za prav je bilo tukaj njegovo življenje in delovanje najimenitnejše in 
največje.«3 Vabilo na proslavo k Mali Nedelji,4 uradno posvečeni spominu na 
Antona Krempla, v pristavku poudarja, da je bila prav skrb za »napredek zane-
marjenega naroda« najpomembnejše Kremplovo delo – v ozadju te ugotovitve 
je gotovo že prikrita misel o neenakopravnosti oziroma neenakosti vseh (sloven-
skih) državljanov v avstrijski državi, misel, ki je bila lahko odkrito izrečena šele 
po uveljavitvi paragrafa 19, sklicujočega se na »enakopravnost narodov in jezi-
kov«. Čeprav so organizatorji poskrbeli, da se je beseda zdela le kot navdušeno 
praznovanje in pretirana vznesenost ob spominu na Krempla, pa je pravo vsebino 
in duh govorov (med govorniki sta bila Božidar Raič in Anton Klemenčič) začutil 
tudi poročevalec v Novicah, ki je zapisal, da je bila malonedeljska beseda sijajen 
narodni praznik: »Beseda 15. dne t. m. obhajana na slavni spomin A. Kremplj-
nu bila je sijajna, prava narodna svetkovina.«5 Nekoliko manj neposredno, pa 
vendar z jasno izpostavitvijo slovenstva, je povzel dogodek 9. avgusta 1867 pri 
Veliki Nedelji Slovenski gospodar: »Take besede bi treba bilo ponavljati vsako 
leto v raznih krajevih slovenske domovine, kjer se kaže potreba, da se narod 
v naj nižih plasteh počinja zavedati, da se nasrče zdravega, čistega, krepkega 

 1 Josip Jurčič, O naši politiki. Slovenski narod, 29. septembra 1868.
 2 Ivan Prijatelj, Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina1848–1895. Tretja knjiga. 

Ljubljana 1958, 85–86.
 3 Dopisi: Iz Radoslavec pri Mali nedelji. Novice, 3. julija 1867, str. 223.
 4 Fran Ilešič, Narodna »bèseda« pri Mali Nedelji l. 1867. ČZN 1938, 165–181.
 5 Dopisi: Iz doljnega Štajerskega. Novice, 2. oktobra 1867.
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duha slovenskega.«6 Besedo je predstavil kot nadaljevalko čitalniškega gibanja 
na Slovenskem, in sicer je opozoril na razliko med malo besedo, ki je čitalniška, 
veliko besedo, ki poteka v dvoranah, in veliko besede pod milim nebom, ki je 
namenjena preprostim ljudem; pri tem je izpostavil njena dva poglavitna name-
na: veselje in poduk – ob zabavi torej tudi poučevanje in svetovanje o narodnih 
stvareh, tj. o vprašanju slovenstva. Neke vrste prava mera za začetek, kot jo je 
npr. Zois svetoval pesniku Vodniku ali kot je to že mnogo pred njim spoznal 
Horac: »Ploskanja vseh je deležen, kdor beli koristno s prijetnim.« 

Beseda pri Mali Nedelji je imela svojo še povsem nepolitično predhodnico 
v besedi leta 1863 ob proslavi tisočletnice prihoda Cirila in Metoda, seveda 
s pomembno razliko, tj. določnejšim narodnopolitičnim namenom, ki ga je še 
dodatno izpostavil najprej poskus prepovedi celotne malonedeljske prireditve, 
nato pa le prepoved Remčeve zgodovinske igre Samo.7 Božidar Raič je odločitev 
označil kot napad na slovenski jezik in slovensko narodno gibanje, s tem pa je 
neposredno povezal vprašanje slovenskega jezika z narodnostnim vprašanje ter 
na besedi potrdil kulturni boj za najvišji cilj, tj. izobrazbo naroda, o kateri je 
Levstik razmišljal že leta 1863 v uvodniku v prvi slovenski politični list Naprej. 
S tem je Raič postal soustvarjalec ideje o združeni Sloveniji, ki določa kultiviran 
razvit domač jezik kot bistveni del narodnosti: »Gledališče v domačem jeziku je 
nam Slovencem skoro sovsema nova prikazen, čeravno je uživa v sedanji dobi 
vsak nekoliko omikan narod. Vzrok temu so naj več bile nemčevalne učilnice, 
zanemarivše po mestih povse slovenščino, od tod ponemčena mesta, kjer se goje 
gledišča; od tod nevednost slovenske besede od strani srednje vrste; od tod tlače-
nje in zaničevanje vsega narodnega gibanja;«8 V takem nasprotovanju je odkrito 
prepoznaval zavračanje vsakršnih pravic slovenskega naroda, njegove kulture 
in jezika v obdobju okorelega konzervativizma v Avstriji: »Ubogi Slovenec! 
Tebi ni privoščeno gledati zgodovinske igre, ktera je zložena po spisih na svetlo 
danih v absolutistični dobi, kakor so p. Valvazorjevi, Krempljnovi itd.; ne sme se 
tvoje oko radovati nad junaškimi in slavnimi deli tvojih davnih prededov, ter jih 
narodne obleke videti.«9 Raič, glavni organizator besede pri Veliki Nedelji, je v 
programu prireditve spretno stopnjeval narodno noto. Nekdo med nastopajoči-
mi je recitiral pesem Cirkvenjak iz Kremplovih Dogodivščin Štajerske zemlje; 
gre za trinajstkitično pesem, s katero Krempl zaključuje eno izmed poglavij v 
prvi slovensko pisani zgodovini. Pesem ni bila izbrana naključno, saj ima moč-
no izpostavljeno narodnostno noto. Začne se s spominom na slavno slovensko 
zgodovino (igra o Samu je bila na besedi prepovedana!): »Bod’ pozdravlen, o 
prijatno / Venčeni Cirkvenjak moj! / Tu moj duh okol obratno / Vu živočnosti 
postoj; / Tu kamkol pogled te pela, / Se ti srce veseli, / Kak Slovencom je tu cvela 
/ Sreča njih’ve slavnosti.« Zaključi pa se z žalostnim spoznanjem o madžar-

 6 Velika beseda na slavni spomin A. Krempljnu, obhajana dne 15. kimovca t. l. Slovenski go-
spodar, 26. septembra 1867 (Božidar Raič).

 7 Viktor Vrbnjak, Prvi slovenski tabor v Ljutomeru. Maribor 1968, 57.
 8 Slovenski gospodar, 10. oktobra 1867.
 9 Slovenski gospodar, 26. septembra 1867.
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ski in nemški nadvladi na Slovenskem: »Zdaj Slovenci pod Madjare / Tam ste 
v’vašem kralestvi, / Tu pod nemške pa Bavare / V’grozno sužnost verženi! / Zato 
moj Cirkvenjak, srečnoi! / Kak mi koli si prijet, / Tak, me zdi, mi boš na večno 
/ V’sozah vtoplen moj pogled.« Raič je v Slovenskem gospodarju na povezavo 
med prepovedano igro Samo in Kremplovo pesmijo, s tem pa na zavestno (a še 
vedno previdno prikrito) narodnopolitično zaostrovanje malonedeljske besede, 
že zelo neposredno in jasno opozoril, ko je zapisal, da je Krempl to pesem pisal, 
ko je sedel na vrhu hriba malonedeljeske cerkve in premišljeval »tožne razmere 
narodne oziroma za sedanje Slovence«.10 Nacionalno vprašanje je nato takoj 
povezal z jezikovnim: »Lepa misel oblečena v krasno obleko slovenskega jezika, 
ter pravilno deklamovana je silna čarobnost poslušalcu.« 

Sploh pa so bili govorniki na malonedeljski besedi trdno prepričani, da le 
kultiviran in funkcijsko razvit slovenski jezik zagotavlja razvoj slovenske kul-
ture, pisanje slovenskih knjig, s tem pa samospoštovanje in zavedenje svojih 
narodnostnih korenin. O jeziku je na tak način razmišljal že prvi govornik, žup-
nik Klemenčič: »O njihovi dobi še je »Slovenščina« trdo spala, in ta gospod, 
spoznavši potrebe slovenskega naroda so pisali najpred slovenski katekizem 
potem življenje svetnikov, mnogo pridig in slednič slovensko zgodovino Štajerske 
zemlje, in od te dobe se je nam Slovencem tako rekoč začelo daniti, od časa do 
časa je več slovenskih knjig prišlo na svitlo, pričeli so se slovenski časniki vre-
dnotiti, ustanovile so se Slovenske čitavnice in druge koristne družbe, posebno 
pa se je ustanovila vse hvale vredna družba sv. Mohora, ki je samo letošnje leto 
čez 40.000 slovenskih knjig med ude razposlala, kar se pred v sto ali celo tisoč 
letih zgodilo ni.«11 Govor ljutomerskega župnika so na besedi navdušeno poz-
dravili, saj je govoril »razločno in podučno«,12 to pa je bil vzrok, da je njegovo 
razmišljanje o Kremplovem cerkvenem in zgodovinskem delovanju odmevalo 
tudi v časopisih. Dopisovalec v Slovenski narod13 je Klemenčiča razumel kot na-
prednega katoliškega duhovnika, ki si prizadeva za kulturno omiko slovenskega 
naroda in upoštevajoč nove družbeno-politične razmere pravilno vrednoti oz. 
razume slovensko jezikovno vprašanje. Opozoril je, da so bili Slovenci glede tega 
v šestdesetih letih še zelo neenotni, saj npr. župnik pri Sv. Križu (za razliko od 
Klemenčiča) ni razumel resnosti in pomena, ki ga je v tistih prelomnih letih imel 
slovenski jezik za obstoj slovenske državnosti – dopisovalec je obžaloval, ker je 
njegov župnik (pri Sv. Križu) »žalibog, sklenol/i/ /so/ za naprej nemški in sloven-
ski jezik učiti.« Dopis kaže, da so velikonedeljsko besedo mnogi že razumeli kot 
politično zborovanje v smislu, da kdor je proti slovenskemu jeziku, je proti volji 
vsega slovenskega naroda: »Častiti spomin smo obhajali našemu slovenskemu 
pisatelju Antonu Krempeljnu 15. kimavca. Veliko rodoljubov se je zbralo na tisti 
dan. Največ jih je bilo iz Veržeja, kar znači, da so tamošnji gospod župnik iskreni 
domoljub, ali iz naše fare jih je še veliko zaostalo, pa naj tisti dobro vedo, da, ako 

 10 Slovenski gospodar, 3. oktobra 1867. Prim. tudi Ilešič, nav. d., 173. 
 11 Slovenski gospodar, 17. oktobra 1867.
 12 Fran Ilešič, nav. d., 172.
 13 Dopis: Od sv. Križa pri Ljutomeru. Slovenski gospodar, 31. oktobra 1867. 



150 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2008/1–2 • razprave – studies

se kako veličansko poslopje zida, je treba, naj pred umnih mož, kedar se stavijo 
stebri in ogli. Mi zidamo naše slovensko slovsko poslopje, naj tedaj drugod ne 
zaostanejo, kadar se bodo stene zidale. Kogra se to tiče in kdor ni tam bil, naj 
vsak na prsa trka in reče; kriv sem, da nisem tam bil, silno sem kriv.«14 

Tako so lahko razmišljali dopisovalci v časopise po besedi, njeni organizatorji 
pa se seveda še niso smeli glasno pridružiti Levstikovemu odločnemu prerašča-
nju slovenskega jezikovnega v politično vprašanje, sploh pa so zavračali takrat 
njegove »skrajno abnormalne nazore« o panslavistični skupnosti – kljub temu 
pa je že bilo jasno, da je Levstik julija 1867 razmere odlično razumel, saj se je 
od »jezikovnih vršičkov« odločno obrnil k »političnemu jedru« in izpostavil 
državno-politično vprašanje.15 Pri Veliki Nedelji je vendar še ostalo v ospredju 
(varno) jezikovno vprašanje, prihajajoče tudi iz ust politika: »Deželni poslanec 
g. dr. P. učil je svoje razumne volilce modro in umno v odbrani besedi, kako 
naj skrbe za dušni razvoj in svoje osrečenje, naj marljivo bero domače časnike, 
naj si po občinah snujo bralna društva«. Bolj svobodomiselne ideje so se lahko 
pojavljale v časopisih, ki so prinašali odmeve na besedo pri Mali Nedelji. Odpor 
do Dežmanovega odpadništva je spodbujal idejo »enega programa«, ki sta jo za 
Slovence leta 1868 odločno zagovarjala Jurčič in Levstik v Slovenskem narodu, 
malonedeljska beseda pa jo je tudi že napovedovala z idejo o izobraževanju v slo-
venskem jeziku in odporu do vsega nemškega v slovenskem jeziku: »Materam, 
se je nadalje živo priporočalo, da bi one tako kakor svoje otroke s čistim svojim 
mlekom nadajajo, tudi nje, kadar za to sposobni dorastejo, v čisti slovenščini izo-
braževale. – Temelj izobraženosti se mora v domačem jeziku postaviti, ne pitajte 
(krmite) tedaj njih s tujimi, nerazumljivimi, nemškimi besedami; resnica je; da 
človek toliko ljudi velja, kolikor jezikov zna, ali vendar se da to le potem storiti, 
kedar se je otrok v domačem t. j. pri nas v slovenskem jeziku dobro izuri. /…/ Ne 
silite njih toraj z mešano čorbo, kakor se žalibog pogosto sliši, na primer: »Bom 
si kobilo k cauni pripinta.« – »Vi Feter koliko pa šecate vi vaš par hekselnov.« 
– »Mari laufaj, krava ti bo vso krauto pofressala« itd. Glejte preljubi Slovenci, 
tako daleč se je naša lepa slovenščina po nemškutariji pokvarila!«16 

Povezovanje Slovencev, ki je bilo kmalu za malonedeljsko besedo jasno iz-
raženo v programu Zedinjena Slovenija, se je pri Mali Nedelji komaj opazno 
čutilo v ideji o združitvi Slovencev z leve in desne strani Mure ter nakazani 
misli o poenotenju slovenskega knjižnega jezika oz. o postopnem prevzemanju 
novoslovenščine tudi v Prekmurju, kjer je prav v šestdesetih letih protestantizem 
s Kardošem na čelu nasedel madžarski propagandi in se je trdno oprijel »starega 
slovenskega jezika Števana Küzmiča«, katoliški duhovniki na čelu z Borovnja-

 14 Slovenski gospodar, 31. oktobra 1867.
 15 Ivan Prijatelj, Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina1848–1895. Tretja knjiga. 

Ljubljana 1958, 181.
 16 Še nekaj o besedi v spomin Krempljnu 15. septembra 1867. Slovenski gospodar, 17. oktobra 

1867.
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kom17 pa so si prizadevali za jezikovno zbližanje s Slovenci na Štajerskem in 
Kranjskem: »Neizrečeno ljubi so nam bili prekmurski Slovenci, kteri počinajo 
z nami čutiti, naše knjige prebirati; naj nas tesneje veže hrupne Mure sopot.«18 
Mnogi so zaradi tega razmišljali, da je potrebno tako besedo ponoviti (»Kako 
močno in silno ljudstvo po duševnem razvitku prirojenih moči hrepeni, temu je 
živo jasna priča bivša slovesnost pri Mali nedelji v častni spomin pokojnemu 
Kremplju.«) in ljudi še bolj spodbujati za slovenski jezik, za branje in sporazume-
vanje v slovenščini, ker je to predpogoj za razumevanje nacionalnega vprašanja 
(»Vse razve nekterih gospodarjev, ki so imeli priložnost prihajati k veselicam 
in besedam in ki marljivo prebirajo slovenske časnike, ne brini se ni živa duša 
za narodno reč.«). Prebuditi je bilo potrebno zavedanje, da se morajo Slovenci 
uveljaviti kot samostojen narod, ki spoštuje svoj jezik in svojo zgodovino, za tako 
povezovanje jezika in družbe ter razumevanje njegovega razvoja pa ljudstvo po-
trebuje voditelje (»Nekteri kažejo, da sicer imajo veselje in voljo do narodnosti; 
ali nemajo pravega voditelja, ki bi jih bunil, vnemal, podbadal.«), ki znajo urav-
navati razvoj jezika in ga uveljavljati v družbi (»Hvala Bogu! Priložnost je tukaj. 
Kakor so namreč letošnje leto pomurski poljanci imeli besedo v slavo Krempljnu, 
tako bi jo lahko imeli sčasoma podravski doljanci v spomin Modrinjaku, prvemu 
našemu pesniku.«). Modrinjak bi po mnenju dopisovalca lahko bil tak znamenit 
štajerski Slovenec, ki bi združil slovensko jezikovno skupnost na severovzhodu 
Slovenije na novi besedi ter jo spodbujal pri razmišljanju o mestu slovenskega 
jezika v večjezični monarhiji (»Vzbudite se tedaj gospodje sosedi /…/ ter poča-
stite z dostojno slovesnostjo že štirideset let počivajočega pesnika, delajte, da 
se krepi, širi, razvija pravo jedro slovenstva v vaši domačiji, ker s tem boste 
odstranili mnogo, kar je gnojnega in gnjilega na domačem polju.«).19 

Beseda s prepoznavnim narodnopolitičnim pridihom je bila leta 1867 možna 
le na dediščini kremplovine pri Mali Nedelji (»Letos smo poskusili na neokuženih 
tleh slovenskih, kterih ni lizala hudiba sovražnika, kjer je seme zasejano rodilo 
obilo sadu.«) in čeprav so podobne prireditve napovedovali tudi v čast Modri-
njaka ali Volkmerja, se v malonedeljski obliki niso več ponovile, saj je novembr-
ski zakon o zborovanjih napovedal nove načine zborovanj »pod milim nebom«: 
»Malonedeljska prireditev je v vrsti naših velikih besed, besed pod milim nebom, 
po času zadnja. Kajti naslednjo podobno prireditev, tabor v Ljutomeru l. 1868., 
se je vršila že v drugačnih razmerah in pod drugačnimi pogoji ter bila začetek 
novega razdobja in zato upravičeno dobila tudi novo ime, namreč baš ime tabor. 
Vendar je med obema prireditvama neka zveza, od besede pri Mali Nedelji vodi 
pot k taboru v Ljutomeru.«20 To naravno povezavo med malonedeljsko besedo in 
tabori zelo dobro določa naslednja misel: »Na slovenskem Štajerskem se zaradi 
liberalnega obnašanja nižje duhovščine /…/ zveza med velikimi besedami in ta-

 17 Marko Jesenšek, Borovnjak in prekmurski knjižni jezik. Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. 
Maribor 2008, 166–179.

 18 Slovenski gospodar, 3. oktobra 1867.
 19 Vsi navedki so vzeti iz dopisa v Slovenski gospodar, 24. oktobra 1867.
 20 Fran Ilešič, nav. d., 176.
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bori ni pretrgala. Narodni buditelji, kot npr. B. Raič in A. Klemenčič, ki so bili 
pravi pobudniki in organizatorji velikih besed, so dajali tudi novemu gibanju na 
voljo svoje duševne moči. Tabori so za njih le vsebinsko nadaljevanje prejšnjih 
besed, ki so jim deloma tudi po načinu prirejanja sledili, bili so višja stopnja 
narodnopolitične prebujenosti slovenskega ljudstva in lepa priložnost, da se na 
njih odslej zahteva, kar se je doslej samo razlagalo in ugotavljalo.«21

čitalnica v ljutomeru

Med velikonedeljsko besedo in ljutomerskim taborom stoji nova avstrijska 
ustava z dne 21. decembra 1867, ki je obveljala vse do razpada Avstro-Ogrske 
oktobra 1918. Decembrsko ustavo so napovedale že reforme iz poletja 1867, med 
njimi pa je bil za slovenski jezik, besedo in tabore najpomembnejši t. i. paragraf 
19, ki je določal: »Vsi narodi države so enakopravni in vsak narod ima nedo-
takljivo pravico, ščititi in gojiti svojo narodnost in jezik. Enakopravnost vseh 
v deželi običajnih jezikov v šoli, uradu in javnem življenju priznava država.« 
Zdelo se je, da bo nenemškim narodom v državi prinesel mnogo dobrega (ve-
liko so od njega pričakovali tudi Slovenci), vendar pa se je izkazalo, da je ostal 
le »nada za slovanske lahkoverneže« in »pozneje večno v zraku plavajoči križ 
slovanskih solz in znojnih kapelj«.22 Čitalniško gibanje na Slovenskem tega v 
postabsolutističnem navdušenju seveda še ni moglo zaznati, zdi pa se, da je prav 
malonedeljska beseda prva v vrsti dogodkov po Taaffejevi reformi društvenega 
zakona (16. julij 1867), ki je v slovenski preddualistični politični prostor prinesla 
narodnostni naboj. »Razlika med dosedanjimi besedami in novimi prireditvami, 
ki so jih leta 1868 krstili za tabore, je predvsem v tem, da so prve zamišljene kot 
proslavitve posameznega, pri ljudstvu priljubljenega in zanj delujočega prebudi-
telja (zato prirejene v glavnem s kulturnim programom), medtem ko so druge že 
zbori terjalcev slovenskih narodnostnih pravic (zato skoraj izključno s političnim 
programom).«23 

Tik pred nastopom prvega slovenskega tabora je Ljutomer dočakal tudi svojo 
čitalnico, ki je programsko prav tako kot malonedeljska beseda izhajala iz zave-
dajočih se pravic slovenskega jezika, predvsem iz odpora proti nemčevanju in 
udinjanju tujstvu: »Prišlo je tako daleč, da so po vseh naših mestih in trgih in 
tudi celo po deželi sinovi slovenskega naroda svoj lepi jezik naj bolj zaničevali, 
iz običajev in šeg svojega naroda šale zbijali in se ponašali s tem in oholi bili 
zaradi tega, da jih e tujec kakor božje voličke v svoje lance vkoval in v svoj 
jarem zapregel. Mislili so in še mislijosem tertje domači sinovi slovenskega na-
roda, da s tem naj veče junaštvo včinijo, ako na svoj narod plujejo in mu blato 

 21 Viktor Vrbnjak, nav. d., 58–59.
 22 Ivan Prijatelj, Slovenska kulturnopolitična in slovstvena zgodovina 1848–1895. Druga knjiga. 

Ljubljana 1956, 31.
 23 Viktor Vrbnjak, nav. d., 58.
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v lice mečejo.«24 Vabilo na odprtje ljutomerske čitalnice sredi januarja 1868 je 
poudarjalo, da »je naloga in dolžnost našemu krasnemu premilemu slovenske-
mu jeziku stare pravice in nekdanje spoštovanje nazaj pridobiti in priskrbeti«. 
Neposredna povezava z narodnostnim vprašanjem še ni bila jasno izražena, 
čeprav bi se kaj takega lahko slutilo iz navidez nedolžne oznake, da želi lju-
tomerska čitalnica postati »ognjišče za olikanje domače besede«. Pa vendar je 
bila tako kot na malonedeljski besedi tudi ob ustanovitvi ljutomerske čitalnice 
(namenoma?) prikrito prisotna tudi narodotvornost slovenskega jezika in nje-
gova povezovalna vloga med različnimi družbenimi sloji; pri tem je bila javno 
izražena misel o »pravilnosti in čistosti slovenskega jezika« in s tem poudarjeno 
upoštevanje »ljudske osnove« in normativnosti ljutomerske čitalnice, ki je tako 
sledila Kopitarjevemu jezikovnemu konceptu in jezikovnim nazorom mladega 
Levstika: »Obračamo se toraj do vseh stanov naj bolj pa do Vas, možje kmečke-
ga stanu, da VI, pri kterih je še lepa slovenska beseda in šega čista in nepokvar-
jena ostala, v naj večem številu kakor udje k čitalnici pristopite. /…/ Toraj še 
enkrat na noge možje, da se domača stvar povzdigne.«25 Malonedeljsko besedo 
in ljutomersko čitalnico povezuje še ena, na videz nepomembna podobnost – 
na otvoritvi so ponovili Vilharjevega Župana, ki so ga tako uspešno uprizorili 
že pri Mali Nedelji. Ta simbolna ponovitev kaže, da je čitalnica želela nada-
ljevati tradicijo, in sicer tako malonedeljske besede kot praznovanja obletnic 
pomembnih Slovencev – čitalniško gibanje na Slovenskem je slavilo Valentina 
Vodnika kot sinonim za človeka, ki si prizadeva za nacionalni, kulturni in po-
litični dvig slovenskega naroda: »Nismo vedeli na boljši način preteklo nedeljo 
Vodnika praznovati, nego sijajnim otvorenjem naše novorojene čitalnice, koliko 
vem prve pod novim društvenim zakonom vstrojene. /…/ je imel gosp. Kuko-
vec govor, v kterem je razložil natanko namen in cilj in konec čitalnice vpletši 
vmes pomen današnjega dneva rekoč, da vtem trenotju morebiti vse slovenske 
čitalnice spomin prvega buditelja našega naroda obhajajo itd.«26 Ljutomerska 
čitalnica je tako vzdrževala kontinuiteto v prizadevanjih za ohranitev in razvoj 
slovenskega jezika v stiku s prevladno nemščino, hkrati pa se je v njej začelo 
vse bolj jasno oblikovati tudi spoznanje, da sta jezikovna in politična združitev 
vseh Slovencev pogoj za ohranitev narodnosti v upravno-politično prevladnem 
nemško-madžarskem prostoru. Ljutomerska čitalnica je postala zaščitni znak 
slovenstva v ljutomerskem prostoru, s tem pa je dobila ob jezikovni in kulturni 
vlogi tudi važen politični pomen: »Dostikrat sem bral slavno napredovanje lju-
tomerske čitalnice, jako me je veselilo, da v tistem kraju se narod tako izvrstno 
odlikuje. /…/. Kako je tam vse živo in veselo! Če bi jaz nemškutar bil, bi jim tudi 
tisto večer še pritegnol, da hočem »Slovenec« biti.«27 

 24 Dopis iz Ljutomera. Vabilo. Slovenski gospodar, 2. januarja 1868.
 25 Slovenski gospodar, 2. januarja 1868.
 26 Slovenski gospodar, 13. februarja 1868.
 27 Slovenski gospodar, 9. julija 1968.
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ljutomerski tabor

Taborska ideja je na slovenska tla prišla iz Češke28 – na zahodnoslovanski 
zgled je opozoril Levstik, sledili so mu mladoslovenci, na Štajerskem pa urednik 
časopisa Slovenski gospodar Prelog, nato pa najprej Zarnik, Jurčič, Klemenčič 
in drugi. Uspeh prvega slovenskega tabora je bil zagotovljen z odločitvijo, da ga 
skličejo v Ljutomeru,29 ki je bil čitalniško prebujen in tesno povezan z dogodki 
pri Mali Nedelji – ljutomerski zbor je prvi nagovoril Raič (»Več kot tisoč let je 
preteklo, ko se naši očaki niso smeli zbirati pod milim nebom, da bi se posveto-
vali o občih rečeh.«) ter tako tudi simbolno povezal oba dogodka, kar so tabor-
jani z odobravanjem sprejeli (Jurčičev komentar: »Led se že taja. Zdaj smo na 
dobrem.«).30 Vošnjak je v Spominih taborsko gibanje še navezoval na dogodke 
pri Mali Nedelji (»V tem letu se je vršilo več za Slovence imenitnih dogodkov.«), 
vendar pa mu je idejno pripisoval veliko večji narodnopolitični namen in še večjo 
množičnost (»Da bi vzbujali v prostem narodu narodno zavest in narodni ponos, 
smo sklicavali tabore, na katere je od vseh strani prihajalo na tisoče ljudstva.«), 
opozoril pa je tudi na kakovosten premik v govorih nastopajočih, ki se niso več 
skrivali za navideznim slavljenjem pomembnega posameznika (za besedo pri Ma-
li Nedelji je to bil Krempl), ampak so odkrito opozarjali na škodo, ki jo povzroča 
duhovno mrtvilo med Slovenci, in pozivali k boju za slovenske narodne pravice 
(»Naša najboljša ljudska govornika, Božidar Raič in dr. Valentin Zarnik, znala 
sta, prvi s svojim patosom, drugi s svojim drastičnim humorjem buditi narod 
iz letargije, da se je začel brigati in potegovati za svoje narodne pravice.«).31 
Glavni cilj ljutomerskega tabora je postala zedinjena Slovenija (»Dan 9. avgusta 
je bil važen, zgodovinsko imeniten dan za štajerske Slovence v prvi vrsti. Če pa 
pomislimo, da se je tu v prvič javno in naravnost vrgla med narod velika, za 
nas edino rešivna misel zedinjenja slovenskih dežel.«),32 ki je rasla iz dobro pre-
mišljenega slovenskega jezikovnega vprašanja (»Vso gospodo je dotlej slišalo le 
nemško govoriti, iz uradov je dobivalo le nemške spise. In zdaj naenkrat je videlo 
na odru doktorje in profesorje, meščane in tržane, sploh može vsakega stanu, ki 
so govorili k njemu v njegovem jeziku, le čistejšem in gladkejšem, ne popačenem 
po nemčiznah.«).33 Slovenski gospodar je zedinjeno Slovenijo napovedal že 9. 
januarja 1868: »Prva in naj važnejša naloga nam tedaj bodi: skrbeti za zedinjeno 
Slovensko, ter v njem za narodno upravo.« Dopisnik iz Haloz je idejo združene 
Slovenije utemeljil jezikovno in politično – (1) obsodil je ponemčevanje in zani-
čevanje slovenskega jezika (»Naj veči vzrok ponemčevanju, zaničevanju našega 

 28 Tabor. »Ta beseda, ki po etimologiji ni slovenska, je znana po vsem slovanskem svetu, ali mi 
smo jo v pomenu narodnega zbora pod milim nebom vzeli od Čehov. Čehi so istega leta za 
zbor, ki bi se angleški imenoval meeting, začeli rabiti »staročeški« (kakor se je reklo) izraz 
»tabor« ali pa »tabor lidu«. (Fran Ilešič, nav. d., 178)

 29 Josip Mal, Zgodovina slovenskega naroda. II. del. Reprint prve izdaje. Celje 1993, 1009.
 30 Josip Vošnjak, Spomini. Ljubljana 1982, 244.
 31 Josip Vošnjak, nav. d., 225. 
 32 Slovenski narod, 11. avgusta 1868.
 33 Josip Vošnjak, nav. d., 242. 
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jezika in narodnosti je bil in še je nemško in nemškutarsko uradništvo na Sloven-
skem nevedoče slovenski, ktero že za Slovence od davne dobe pisari po nemškem, 
kar je tudi nemška bečka vlada odobrila, hoteča nas zbrisati iz števila živočih na-
rodov, hote nas spremeniti v Nemce.«), (2) zahteval je slovenski uradovalni jezik 
(»Mi zahtevamo drugič brez ovinkov ter vsem pravom od ustavne vlade, da se v 
naj krajši dobi odloči vsem na Slovenskem kruh jesti hotečim uradnikom tenko in 
točno rok, do katerega mora vsakteri dobro znati slovenščino v pismu in govoru, 
ter da se Slovencem slovensko uraduje.«), (3) slovenščino kot učni jezik v ljudskih, 
glavnih in srednjih šolah (»Mi zahtevamo tretjič na Slovenskem ljudske učilnice 
sovsema na narodni podlagi, v glavnih učilnicah naj se uči nemški jezik, srednja 
učilišča pa morajo biti po večini predmetov slovenska, kakor je večina slovenskih 
učencev.« ter (4) slovenščino v cerkveni upravi (»Od cerkvene uprave iščemo, 
da se vrši v jeziku onega naroda, med kterim in za kterega vlada, tedaj upravo v 
slovenskem jeziku; nemščarjenje v kn. Vl. Pisarnici nima nikake umne podloge, 
mnogo menje pravno ali pravično, nego samo vodo goni na nemškutarski mlin, 
kar gotovo ne more bitinamen kat. Cerkve, ter hoče zakrivati nevednost sloven-
skega jezika, kterega bi vendar pri nas vsak vesten dušni pastir do jedra znati 
moral.«). Štiri programske točke, objavljene v Slovenskem gospodarju 9. januarja 
1868 so postale tudi izhodišče za ljutomerski tabor; 25. junija je Matija Prelog, 
urednik Slovenskega gospodarja, taka izhodišča dopolnil še posebej za Štirske 
tabore: »(1) Število slovenskih Štirskih poslancev v vdeželni zbor se naj pomnoži 
po razmeri prebivalcev do 22 poslancev. (2) V štirskem odbou naj dva odbornika 
Slovenca. (3) Naj se napravi odsek slovenske namestnije Štirske. (4) Uradnikom 
služečim na slovenskem Štirskem naj se postavi rok, dokler imajo bitivešči jeziku 
slovenskemu v govoru in pismu. (5) Slovenska gospodarska šola in slovensko 
gospodarsko društvo. (6) Ravnopravnost jezika na glavnih in srednjih učilnicah. 
(7) Odštevanje prineskov za nemške zavode in ustanovitev slovenskih.«; 15. julija 
1868 so bile januarske zahteve nekoliko prilagojene objavljene tudi v Novicah: »1. 
zahtevajo se »slovenske skupine«, to je, zedinjeno Slovensko z narodno upravo; 2. 
naj se uradnikom na Slovenskem neodlagoma določi doba, do ktere morajo znati 
slovenščino v besedi in pismu; 3. ljudske učilnice naj bodo čisto slovenske, v sre-
dnjih učilnicah bodi učni jezik slovenski, nemški jezik ostani prepisani predmet; 
vseučilišče jugoslovansko v Zagrebu, stroške nositi razmero je dolžno Krajnsko, 
Koroško, slov. Štirsko in Primorje; 4. cerkvena vlada naj uraduje v slovenskem 
jeziku, v bogoslovnici predmeti imajo dosle nemški učni jezik naj dobodo sloven-
ski.« Iz zapisanega je razvidno, da se je ljutomerski tabor pripravljal kot dramilo 
(tu je prisotna povezava z Vodnikovim pesniškim dramilom, čitalnicami in be-
sedo) za slovensko narodno zavest, jezik pa je imel pri tem narodnostno ohranje-
valno vlogo: »Hočeš li narodu odvzeti narodni govor in narodnost, odvzemi mu 
učilnice, t. j. podučuj ga v tujem ne materinskem jeziku, hitro dosegneš zaželeni 
namen; tako je nemstvo drznolo se zvečine z nami delati, ter nas dotle dotiralo 
da skoro nikdor več ni znal ni brati, ni pisati slovenski, tako dela lahonstvo in 
sedaj tudi madjaronstvo.« V isti številki so Novice (v članku Slovenski tabori. Iz 
Haloz) napovedale taborski boj za »narodni jezik in narodnost«, saj gre pri tem 
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za »naravno pravico vsakega naroda« (»Beseda tabor se krasno prilega narodu 
zbranem ter združeno in skupno se borečemu zoper tujenje.«), 29. julija 1868 pa so 
jasno in brez slepomišenja napovedale tabor v Ljutomeru kot »politiški meeting 
pod milim nebom«. Resolucija ljutomerskega tabora je bila nato posnetek vseh 
treh predstavljenih izhodišč:34 »Tukaj zbrani slovenski narod soglasno izreka, 
da v paragrafu 19. državnih osnovnih postav ne najde poroštva za ohranitev in 
gojitev narodnosti, dokler ne bode: (1) slovenski jezik na Slovenskem izključljivo 
uradni jezik in dokler se ne bo v ta namen uradnikom na Slovenskem neodlogoma 
določil obrok, in sicer pol leta, do katerega morajo znati slovenščino v besedi in 
pisavi; (2) dokler ne bode cerkvena vlada na Slovenskem uradovala v slovenskem 
jeziku in se ne bodo v bogoslovnicah predmeti, kateri se dozdaj nemško preda-
vajo, slovensko razlagali; (3) dokler ne bodo ljudske šole čisto slovenske in ne 
bo v srednjih učni jezik slovenski; nemški jezik ostane učni predmet; (4) dokler 
se ne združijo Slovenci v zedinjeno Slovenijo z narodno upravo; (5) dokler se ne 
bodo iz deželnega zaklada štajerskega v razmeri števila Slovencev in njihovih 
prineskov napravljali, podpirali in vzdrževali slovenski zavodi, npr. slovenske 
realke, gospodarske šole; (6) dokler ne bodo dodane temu paragrafu 19. izvršilne 
postave ter dejansko vpeljane in dokler se ne bode posameznim deželam dala 
večja samoupravna oblast.«

Iz Resolucije je lepo razvidno, da je bil namen ljutomerskega tabora prava 
in prva šola o državljanskih in narodnih pravicah Slovencev35 – ideja združene 
Slovenije se je še vedno močno naslanjala na jezikovno vprašanje in položaj 
slovenskega jezika v okolju, ki si je odkrito prizadevalo, da se slovenski jezi-
kovni skupnosti njen jezik zamenja z nemškim na vseh področjih javnega spo-
razumevanja. Zarnik je ostro nastopil proti takemu zapostavljanju slovenskega 
uradovalnega jezika s slikovito primero: »Kaj bi Nemci na gornjem Štajerskem 
rekli, ko bi se ž njimi v kanceliji slovensko poslovalo? Ko bi se Nemcem sloven-
sko uradovalo, bi uradnike v Muro zagnali.« Opozoril je na slovansko panonsko 
bogoslužje Cirila in Metoda, ki sta širila evangelij v razumljivem jeziku, in zah-
teval, da se take jezikovne prakse drži tudi cerkvena uprava na Slovenskem. »To 
je narobe svet, kakor se po naših uradih godi. /…/ Tudi naši duhovniki so večidel 
vneti rodoljubi, sinovi iz naroda, dobri Slovenci. Ti morajo slovensko govoriti z 
vami, slovensko vas podučevati, jih škof jim pa le nemško piše. /…/ Ako se vam 
bo pri duhovski in deželski oblasti slovensko dopisovalo, brali boste lehko sami, 
brali vam bodo dopise vaši otroki.«36 

Potrebo po slovenščini kot uradovalnem jeziku je zagovarjal Kukovec, ki 
je poudaril, da vsi narodi uradujejo v svojih jezikih in zahteval, da se morajo 
vsi uradniki na Slovenskem naučiti jezika okolja (»Vsak narod ima svoj jezik v 
uradnijah /…/. Mi znamo dobro, da smo Slovenci, ali naš jezik slovenski še zdaj 
ni v uradnije vpeljan. /…/ Kedar tirjamo svoj slovenski jezik v uradnije, pravi se 
nam, da ni ljudi, ki bi znali slovenski pisati. Kdor ne zna, naj se uči.«). V govoru 

 34 Resolucija ljutomerskega tabora je bila objavljena 11. avgusta v Slovenskem narodu.
 35 Josip Mal, nav. d., 1012.
 36 Slovenski narod, 13. avgusta 1868.
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je izpostavil vodilno taborsko idejo, da je nacionalni jezik ena izmed temelj-
nih pravic vsakega naroda in (sredi 19. stoletja) tudi pomembna ustanovitvena 
osnova slovenstva (»Pokažimo, da smo narod, da smo Slovenci, da kakor narod 
ostati hočemo.«). 

Tudi Raič in Vošnjak sta svoja govora gradila na preraščanju jezikovnega v 
politično vprašanje, pri tem pa sta sledila zahtevam Resolucije. Raič je obtožil 
avstrijsko politiko načrtnega ponemčevanja slovenskih vasi in far, prepričan pa 
je bil, da se lahko razmere izboljšajo le, če se uvede slovenščina kot učni jezik 
v vse šole na Slovenskem in v vse urade: »Bratje Slovenci! Dogovorili ste se in 
sklenoli, da hočete v uradnije svoj slovenski jezik in samo slovenski. Tirjajmo 
svoj jezik tudi v naše šole in sicer v domače ljudske in v više, ki se jim pravi 
realke in gimnazije. – Ves namen naših učilnic je bil ta, da bi nas bili v Nemce 
spremenili. Tega pa nečemo. Kar ima vsak narod /…/ svoj jezik v šoli, in naravni 
pot do pouka in omike, zakaj bi tega Slovenec ne imel? /…/ Kaj je krivo, da v 
zadnjih 10 letih se je ponemčila na slovenskem Štirskem vas za vasjo, fara za 
faro! Naše slabe neslovenske šole!« /…/ Zato hočemo, da so šole slovenske, da 
se podvučujemo naravnost v svojem jeziku. /…/ – Ker je potreba, da pri nas 
uradnik, oznanovalec krščanstva, in vsak komur je treba više omike in ki mu je 
s Slovenci poslovati, mora znati naš jezik popolnoma v pismu in besedi, treba 
da se naš naroden jezik vpelje tudi v više učilnice.«37 Tudi Vošnjak je izpostavil 
»nedotakljivo pravico do ohranitve in gojitve svoje narodnosti in svojega jezika« 
– slovenščina je za Slovenca »svetinja« –, nato pa je kritiziral znameniti para-
graf 19, ki je le pesek v oči jezikovnim razmeram v avstrijskem delu monarhije: 
»Pravico tedaj imamo, si ohraniti in gojiti svojo narodnsot. Ko pa skušamo se 
poprijeti teh pravic, kolko raznih over se nam stavlja od vseh strani. Ustava res 
v paragrafu 19. pripoznava, da so vsi v deželi navedeni jeziki enakopravni v 
šoli, v uradu in v javnem življenju; po tem odstavku bi toraj moral tudi naš slov. 
jezik vživati vso enakopravnost v šoli, v uradih v javnem življenju, ker se govori 
v štajerski, kranjski in primorski deželi. A poglejmo, kako se ta točka v resnici 
izpeljuje. Niti v šoli, niti v uradnijah, niti v javnem življenju nima naš slovenski 
jezik pravice, ki bi mu šla po tem paragrafu. Ali je to izpelajva paragrafa 19.? 
Zakaj so postave, če se po njih ne ravna?«38 

Seveda se je potrebno zavedati, da »gesla ljutomerskega tabora« niso bila le 
spretno oblikovane govorniške figure, izrečene pred osem tisoč glavo množico 
taborjanov v Ljutomeru ali stilistično oblikovani zapisi v slovenskih časopisih 
tistega časa, ampak da je šlo za politični program Zedinjene Slovenije,39 ki ga 
je bilo potrebno širiti in razlagati med Slovenci ter politično uresničiti v dežel-
nem in državnem zboru. Poudarjanje slovenstva, slovenskega jezika, kulture in 
literature je bilo sprva povezovalna točka tega programa, prepoznavna zahteva 
združene Slovenije. 

 37 Slovenski narod, 13. avgusta 1868.
 38 Slovenski narod, 14. avgusta 1868.
 39 Dušan Kermauner, Političnozgodovinske opombe. Ivan Prijatelj, Slovenska kulturnopolitična 

in slovstvena zgodovina1848–1895. Tretja knjiga. Ljubljana 1958, 459.
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Vprašanje slovenskega jezika se je povsem spolitiziralo in slovenski poslanci 
Vošnjak, Herman, Prelog, Lenček in Lipold so 18. septembra 1868 vložili vla-
dnemu zastopniku v deželnem zboru v Gradcu vprašanje, ali se bodo taborske 
zahteve uresničile: »Kaj misli visoka vlada storiti, da se dejansko uresniči na-
rodna ravnopravnost v šoli in uradniji na slovenskem oblastiju dežele; in ali bi 
bila vlado vzlasti volja, zaukazati uradnikom in javno poverjenim pismososta-
vljalcem, da se naučijo v določenem obroku, če nočejo iz službe izpuščeni biti 
– in ali je vlado volja, v slovenske sodnije nemudoma postaviti uradnike, ki so 
jezika zmožni.«40 V spremnem dopisu je bilo to vprašanje natančno razloženo, 
in sicer tako, da je politično ostrino dopisu dajalo nerešeno jezikovno vprašanje: 
»Ostali del naroda tedaj 94 odstotkov je čisto slovenski in samo slovenski jezik 
govori. Vkljub temu pa se je nadlegovala in se še nadleguje slovenska mladina 
kmečkih srenj v ljudskih šolah nasproti vsemu pametnemu razumenju izrejeva-
nja in na veliko škodo izobraževanju z nemškim ji tujim jezikom in to brez vse-
ga namenjenega vspeha, ker ta mladina nima zunaj šole dejanske vaje v tujem 
jeziku. V srednjih in višjih šolah se na Slovence in jihov jezik popolnoma nič ne 
gleda. Če se tudi tukaj slovenskemu jeziku privoši svoboden prostor, ali če se 
tudi kot zapovedan predmet vpelje v srednje šole, tako je ta naredba vendar le 
vkanljiva, dokler slovenski jezik v uradih nima veljave. /…/ V uradu v nižjih in 
viših stopnjah, po vseh odvetniških in biležniških pisarnicah gospoduje z redkimi 
izjemami še zmirom tuji nemški jezik. Zapisniki z slovenskimi strankami se spi-
sujejo v nemškem jeziku, vsi pozivi, odloke in razsodbe se izdajajo v tujem jemu 
nerazumljivem jeziku. Slovenskih vlog pri uradnijah ne vidijo radi in jih večidel 
v nemškem jeziku rešujejo. Uradniki jezika nezmožni so bili v slovenske, znajoči 
pa jezik v nemške kraje prestavljeni ali tam puščeni. Ali zna kdo nemški jezik 
tudi pisati, nikogar niso vprašali, naj se ga nauči nikomur niso zapovedali. /…/ 
Narodnajk je povsodi nazaj potisnen, odstavljen, celo preganjan. Jegov jezik je 
porinen v vasi in tudi tam ga tujstvo zatira tako, da se ne more razviti. Tujstvo, 
ki nima za ljudstvo niti razumljenja niti srca, ima oblast.« 

Zaključek

Taborsko enotnost je začelo rušiti političnonazorsko razhajanje med mlado- 
in staroslovenci. Jezik se je počasi spet začel umikati iz političnih barikad v 
delavnice jezikoslovcev, slovaropiscev, slovničarjev in jezikovnih ljubiteljev. 
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje sta za nekaj desetletij spet postala 
»privilegij« slovenskih jezikoslovcev in pisateljev. Škrabec in Miklošič sta po 
taborskem gibanju to počela drugače kot med tem gibanjem Levstik in Bleiweis, 
ki sta bila tudi in predvsem politika. 

Kljub burnemu taborskemu obdobju je slovenski jezik, ki je bil uporabljen 
v politične namene, v tem obdobju stagniral, dinamika njegovega razvoja je 

 40 Slovenski gospodar, 1. oktobra 1868.
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bila moteča,41 razmišljanje o opustitvi jezikovne individualnosti, slavizacija in 
arhaizacija slovenskega jezika, vse to je onemogočalo naravni razvoj jezika, ki 
ga prav v drugi polovici 19. stoletja, v času taborskega gibanja, ni moglo pozi-
tivno spodbuditi niti navdušenje za narodovo prihodnost.42 Slovenski jezik se 
je zato moral znebiti pridobljene »paradne vloge« (Levec je 4. 9. 1869 zapisal: 
»Ostanimo pri svojem slovenskem jezici, rabimo ga vselej in povsod, v javnem 
in privatnem življenju, ne pa samo za parado po zborih in taborih.«), šele nato 
pa se je lahko začel ponovno individualno razvijati. 

Taborska ideja zedinjene Slovenije je po novooblikarskem valu pripomogla 
k hitrejšemu poenotenju slovenske knjižne norme in spoznanju, da je popolna 
jezikovna in politična neodvisnost uresničljiva le v samostojni državi vseh Slo-
vencev – in ker le-ta v 19. stoletju še ni bila mogoča, sta najpomembnejši stvarni 
pridobitvi taborskega obdobja premik k funkcionalni popolnosti slovenskega 
knjižnega jezika in spoznanje, da se mora slovenski človek izobraževati s knji-
gami, napisanimi v slovenskem jeziku. 
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SlOvENE lANGuAGE – fROM beSeda IN MAlA NEDElJA  
tO Tabor MEEtING IN lJutOMER
Abstract

In between the Beseda in Mala Nedelja and Tabor meeting in Ljutomer there is the Austrian 
Constitution of December 1867, which had been precipitated by the reforms of summer 1867 
and had important implications for the Slovene language – above all its Article 19. Even though 
it seemed the non-German nations had much to gain from it, it was later deemed as only a “faint 
hope for the gullible Slavs” and “a crucifix of Slavic tears and beads of sweat hanging in the 
air eternally”. The Beseda in Mala Nedelja was the first in a chain of events that followed the 
announcement of reforms by Austrian Prime Minister Eduard Taaffe. The pre-dualist political 
scene was nationalistically charged, and, invigorated by post-absolutistic enthusiasm, members 
of the Čitalnice movement – Slovene language reading societies – were, of course, completely 
unaware as to what would follow.
There is a close correlation between the Tabor meeting in Ljutomer and the proceedings that 
had transpired at Mala Nedelja, and indeed both events were symbolically linked by the fact 
that Božidar Raič was the first to address the assembled. This said, however, the Tabor move-
ment henceforth propagated a conceptually stronger national and political objective. Although 
the speakers at both events highlighted the damage caused to Slovenians by spiritual lethargy, 
and agitated for a fight for national rights, a distinctive qualitative shift can be observed in the 
speeches delivered. The key point of the Tabor meeting in Ljutomer was the notion of unified 
Slovenia, which itself stemmed from a well-conceived issue concerning Slovene language. 
Nevertheless, during this lively era of national fervency propagated by the Tabor movement, 
the Slovene language stagnated. Its developmental dynamics were interrupted, and its natural 
development terminated by the introduction of archaicism as well as its Slavicisation in the 
context of considerations that the individuality of Slavic language should be relinquished. Not 
even the enthusiasm over the nation’s future could provide the language with a positive impe-
tus. When the wave of new forms had subsided, the notion of a unified Slovenia contributed 
to the more rapid unification of the Slovenian literary norm, as well as to the recognition that 
total independence of language and politics would only be possible in an independent state. 
Because such dreams and aspirations still remained impossibility in the context of 19th century 
Europe, the most important tangible achievements of the Tabor movement can be witnessed 
in a move towards the functional simplicity in a standard Slovene language, together with 
the realization that Slovenians would have to educate themselves using books written in their 
own language.
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str. 161–178
K odmevnosti slovenskega taborskega gibanja so veliko prispevala poročevalska besedila 
v tedanjih osrednjih slovenskih časopisih, in sicer Slovenskem narodu, Slovenskem gospo-
darju ter Bleiweisovih Novicah. V prispevku je opozorjeno na njihovo jezikovno izhajanje 
iz normativnih določil Janežičeve slovnice ter na nekatere pojavljajoče se vzhodnosloven-
ske značilnosti, na vsebinski ravni pa so predstavljene posebnosti, zaradi katerih večino 
teh poročil uvrščamo med reporterska oz. dopisniška poročila.
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Natalija Ulčnik: Distinctive Features of Language and Content in Contemporary Re-
ports of the Slovenian Tabor Movement. Review for History and Ethnography, Maribor 
79=44(2008), 1–2, pp. 161–178
Reports as to the activities of the Tabor Movement, which appeared in leading Slovenian 
newspapers of that era – such as Slovenski Narod, Slovenski Gospodar and Novice pub-
lished by Janez Bleiweis – greatly contributed to the promotion of its manifesto among 
the general public. This article assesses the linguistic origin of these reports – which are 
themselves based on the normative grammatical standards established by Anton Janežič 
– and highlights some of their recurrent motives, typical of eastern Slovenia. Distinctive 
features of content – as a consequence of which most of these articles are regarded as 
general or correspondent reports – are also considered.
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uvod

Slovensko taborsko gibanje, ki ga je spodbudil zakon o pravici združevanja in 
shodov (Vošnjak 1985: 214) in ki je na prehodu iz šestdesetih v sedemdeseta leta 
19. stoletja tesno povezalo Slovence, je odmevalo tudi na naslovnicah tedanjih v 
štajerskem prostoru izhajajočih časopisov, Slovenskega naroda in Slovenskega 
gospodarja, omenjeno pa je bilo tudi v Bleiweisovih Novicah in nekaterih dru-
gih slovenskih,1 nemških2 ter hrvaških časopisih.3 V časopisu kot osrednjem 
mediju tedanjega časa je bilo z naznanili in vabili poskrbljeno za propagando 
tega zgodovinsko pomembnega dogodka, s poročili pa za njegovo evalvacijo in 
odmevnost. Slednja nikakor niso bila suhoparna, ampak prepletena s privlačnimi 
prvinami drugih publicističnih žanrov, kar je bila spontana poteza tvorcev teh 
besedil.4 

V prispevku se bomo omejili na tri slovenske časopise, Slovenski narod (SN), 
Slovenski gospodar (SG) in Novice (N), med časopisnimi besedili pa bomo izbra-
li poročevalska, v katerih bomo opazovali zlasti jezikovne in vsebinske poseb-
nosti, pri čemer bodo natančneje analizirana prva tovrstna poročila, anonimno 
objavljena neposredno po taboru, ki je pred sto štiridesetimi leti potekal v Lju-
tomeru. 

Poročevalska besedila o slovenskih taborih v izbranih časopisih

Za poročevalstvo,5 ožje področje znotraj publicistične funkcijske zvrsti, so 
značilna poročevalska besedila,6 ki se lahko nanašajo na dogodek v preteklosti 
ali prihodnosti (npr. pri naznanilu) in sodijo v informativno zvrst,7 zanje pa je 

 1 Npr. v Politiki.
 2 Pri tem so mišljeni nemški časopisi, izhajajoči na Slovenskem, npr. Marburger Zeitung, Tag-

blatt.
 3 Npr. Pozoru in Narodnih Novinah. Hrvatje so bili na zborovanja, ki so potekala ob slovensko-

hrvaški meji, vabljeni, kar izvemo iz naznanil v slovenskih časopisih, ki delujejo tudi kot 
vabila (»Tistim gosp. obiskovalcem prvega slov. tabora, kteri pridejo iz Ljubljane, iz Celja, 
Maribora, Zagreba in pa iz Čakovca, dalo je slavno c. kr. priv. južno železniško društvo 
polajšanje /…/ karte za vožnjo /…/ za polovico navadne cene« – SN 4. 8. 1868, 1), in so se jih 
tudi udeleževali: »Hrvatov iz Varaždina in varaždinske okolice je prišlo blizo 400« (SG 12. 
8. 1869, 125). 

 4 Danes, ko se zaradi novih komunikacijskih potreb pojavlja vse več mešanih žanrov, pa je to 
načrtovan in premišljen novinarski proces.

 5 Tomo Korošec (1998) poročevalstvo veže na dnevniški tisk, v katerem se uresničuje poseben 
poročevalski stil. Monika Kalin Golob (2003) je dokazala, da so se tovrstne stilne posebnosti 
res začele razvijati šele po letu 1873, ko smo Slovenci dobili prvi dnevnik.

 6 Poimenovanje poročevalska besedila predstavlja nadpomenko v primerjavi s terminom po-
ročevalna besedila (samo tista poročevalska besedila s prevladujočo informativno vlogo, ki 
objektivno, stvarno poročajo o čem) (Monika Kalin Golob 2003: 51).

 7 Manca Košir (1988) ločuje dve osnovni zvrsti: informativno (kamor uvršča vestičkarsko, 
poročevalsko, reportažno in pogovorno vrsto) ter interpretativno, ki jo deli na tri vrste (ko-
mentatorsko, člankarsko in portretno). 
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značilno poročanje o poteku dogajanja. V njih so predstavljeni dogodki, ki niso 
samo aktualni in pomembni, temveč imajo tudi zanimivo dogajanje. Poročevalec 
želi pri naslovnikih ustvariti celovito podobo o dogajanju, vzbuditi občutek, da 
je bilo povedano vse, čeprav je moral predhodno opraviti izbiro pomembnejših 
izsekov dogodka. Podobno kot pri vesteh, so pomembna vprašanja: kaj se je 
dogajalo,8 kje, kdaj in kdo so bili nosilci dogajanja (Košir 1988: 74), obstaja pa 
tudi bistvena razlika med vestjo in poročilom, namreč, poročila imajo »veliko 
večjo moč manipuliranja s stvarnostjo in bralci« (Košir 1988: 75). 

Ker so tabori osvetljevali aktualna politična vprašanja na povsem nov način, 
pri čemer bi lahko govorili tudi o prvem slovenskem plebiscitu (Gorše 1940: 
100), je postalo taborsko gibanje za Slovence tako pomembno, da se časopisi ne 
bi mogli odzvati zgolj z vestjo, da je določen tabor potekal na določenem mestu 
v določenem času. Tudi običajno poročilo ne bi zadostilo vsem naslovnikovim 
pričakovanjem. Takrat so se pisci poročil, torej poročevalci (hkrati očividci, kar 
daje besedilu posebno težo), večinoma odločili za poročilo, ki vsebuje tudi zna-
čilnosti drugih žanrov, in sicer reportaže, komentarja in zapisnika. Z današnjega 
vidika gre za neizčiščen žanr, ki je nastal zaradi želje, podati svoje vtise o do-
gajanju čim bolj avtentično in dinamično. Ta besedila so po današnji definiciji 
najbližje reporterskim poročilom, ki se uporabljajo za poročanje z dramatič-
nejših prizorišč, za njih pa je značilno ukinjanje distance med naslovnikom in 
dogodkom (Košir 1988: 77), kar reporter doseže tako z vsebinskimi (avtentično 
opisovanje dogajalnega časa, prostora ter samega dogajanja, zapisovanje pogo-
vorov, opis vzdušja, posvečanje podrobnostim) kot z jezikovnimi sredstvi in 
postopki (neknjižno besedje, stilno zaznamovano besedje, dialog, živo, plastično 
opisovanje, dramatično pripovedovanje). Sodobna terminologija se na prvi po-
gled zdi za takratne razmere neustrezna, saj delo dopisnikov oz. poročevalcev 
ni bilo profesionalizirano, vendar gotovo ni naključje, da se izraz reporter9 že 
takrat pojavi prav v tovrstnem poročilu: »Da so tabori imenitni tudi vladi in 
našim nasprotnikom, razvidno je tudi iz tega da je bila vlada v Sevnico poslala 
3 komisarje /…/ in pa iz tega, da je imelo lažnjivo birokratično-centralistično-
slavofagno časnikarstvo cel ‘generalstab’ svojih reporterjev (podčrtala N. U.) 
in lažnikov na taborišči ki so po brzojavu in v dolgih dopisih tabor in taborite 
tako dolgo obirali, da konečno vsemu 2. maju niso priznali druge lepote nego 
lepo spomladansko vreme« (SN 6. 5. 1869, 1). Kot je razvidno iz navedka, v ka-
terem se dopisnik Slovenskega naroda negativno opredeljuje do lažnih podatkov 
o taborih zlasti v ljubljanskem Tagblattu, so »reporterji« pošiljali telegrame in 
dopise, zato Monika Kalin Golob (2003: 162) namesto poimenovanja reportersko 
poročilo uvede termin dopisniško poročilo, ki je zgodovinsko gledano (večinoma 
gre za dopisnike) in glede na pisno-vidni prenosnik ustreznejše.10

 8 Pri vesti: kaj se je zgodilo.
 9 V Pleteršnikovem slovarju ga ne zasledimo, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika pa je 

razložen kot »novinar, ki na kraju dogajanja zbira ali posreduje informacije o čem«.
 10 Reporterska poročila so še danes pogostejša po televiziji in radiu kot v časopisih.
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Avtorji poročevalskih besedil o taborskem gibanju so svoja besedila tudi 
žanr sko poimenovali, npr. (podčrtala N. U.): »Pri zadnjem naznanilu iz Haloz 
je bilo povedano, da bo 1. slovenski tabor (meeting) v Ljutomeru, samo ako 
ga vlada dovoli. Naznanjam danes, da ga je vlada dovolila« (N 29. 7. 1868, 
246); »Ker smo se s poročilom malo zakesnili, zdaj pa nam jemljo znane novejše 
dogodbe prostor, ni nam mogoče o teh veselicah /…/ obširneje poročati« (SN 
27. 5. 1869, 2), pri čemer je treba opozoriti, da izraza poročilo v letu 1868 niso 
uporabljali, četudi je bil glagol poročati (oz. njegova različica poročiti) znan že 
pri predhodnikih poročevalstva, torej pred nastopom prvih dnevnikov (prim. M. 
Kalin Golob 2003: 91–112). Namesto njega so najprej uporabljali popis ‘opis’ in 
glagol popisati (podčrtala N. U.): »štejemo si v dolžnost, podati svojim bralcem 
natančen popis prvega slovenskega tabora« (SN 11. 8. 1868, 1); »Ker vendar 
zarad važnosti tega velikega shoda vsak bravec ima pravico zahtevati, da se mu 
popiše bolj natančno prvi slovenski tabor, hočemo v kratkem popisati vse bolj 
važne jegove delke« (SG 13. 8. 1868, 129); »Evo po dani obljubi obširniši popis 
zanimivega ljutomerskega tabora!« (N 19. 8. 1868, 270).

Na vprašanje, kdo so bili pisci oz. avtorji teh poročil, ne moremo zanesljivo 
odgovoriti z imenom in priimkom, saj so vsa poročila nepodpisana, čeprav se 
na javnost obračajo z individualnim mnenjem. Lahko govorimo o poročevalcih, 
dopisnikih, sodelavcih časopisa oz. publicistih, ki so bili hkrati tudi udeleženci 
dogodka (danes bi jim rekli novinarji oz. reporterji). Kljub anonimnosti, ki za 
tedanji čas ni bila nenavadna, lahko sklepamo, da je večino teh poročevalskih 
besedil v Slovenskem gospodarju napisal ustanovitelj, urednik in izdajatelj ča-
sopisa, Matija Prelog, zaradi česar za dani časopis oznaka dopisniško poročilo 
ni najustreznejša, dopisnika za Slovenski narod pa sta bila v tistem času Josip 
Jurčič, za katerega vemo, da je napisal poročilo o ljutomerskem taboru (Vošnjak 
1982: 243), in Josip Vošnjak. Slednji v svojih Spominih pravi, da se je po taboru 
v Šempasu »odpeljal v Postojno in se tisti dan tam mudil do večera, da /je/ spi-
sal poročilo o taboru za ‘Slov. Narod’ in ‘Politiko’ (Vošnjak 1982: 251), zaradi 
odkritega pisanja o neodločnosti ljubljanskih rodoljubov pa se je, kot piše, »hudo 
zameril ‘Novicam’«.

Analiza poročil o taborskem gibanju je zaradi posebnih poročevalskih oko-
liščin zlasti v Slovenskem narodu in Slovenskem gospodarju pokazala njihovo 
šablonsko zgradbo po načelu t. i. obrnjene piramide, kjer je najprej opozor-
jeno na najpomembnejše podatke, sledi pa kronološka predstavitev dogodka 
(prim. Košir 1988: 75, Kalin Golob: 83–86): (1) glava: naslov (Vrstilni števnik 
+ slovenski tabor (+ predlog + kraj) / tabor + predlog + kraj / tabor + prid. 
-ski); (2) uvod: poudarek pomembnosti dogodka + dogajalni čas in prostor; (3) 
jedro: v kronološkem zaporedju vrsteči se izseki dogajanja (vezno besedilo + 
izsek govora11/govor + vmesni komentarji); (4) zaključek: vzdušje po zaključku 
tabora.

 11 Izpuščeni deli so v SN in SG nakazani s tropičjem.
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Zgradba poročil o prvem slovenskem taboru v izbranih časopisih:

SN – naslovnica SG – naslovnica N – rubrika Dopisi / 
Národne stvarí

Datum 
objave

11. 8. 1868
13. 8. 1868
14. 8. 1868

13. 8. 1868
20. 8. 1868
27. 8. 1868
3. 9. 1868

12. 8. 1868
19. 8. 1868

Glava Prvi slovenski tabor (v 
Ljutomeru) 

Prvi slovenski tabor /
Tabor ljutomerski

uvod – Sprejete resolucije 
– Poudarek 

pomembnosti 
dogodka 

– Dogajalni prostor in 
čas

– Poudarek 
pomembnosti 
dogodka

– Sprejete resolucije
– Dogajalni čas in 

prostor

– Napoved obširnejšega 
poročila: »Obširniši 
popis pustivši za 
prihodnji list povemo 
danes le-to«

– Dogajalni čas in prostor
– Sprejete resolucije 
– Sklicevanje na lastno 

poročanje: »Evo po 
dani obljubi obširniši 
popis zanimivega 
ljutomerskega tabora!«

Jedro 
(poro-
čanje o 
poteku 
dogaja-
nja)

»G. župnik Klemenčič 
iz Ljutomera stopi prvi 
na govorniško leco 
in nagovori zbrano 
ljudstvo:« + izsek 
govora 1 + vmesni 
komentarji

»G. župnik dr. 
Klemenčič iz 
Ljutomera stopi prvi 
na govornišnico in 
nagovori zbrano 
množino takole:« 
+ izsek govora 1 + 
vmesni komentarji

»Gospod župnik 
ljutomerski dr. Klemenčič 
stopi prvi na leco in 
zbranemu ljudstvu govorí 
tako:« + izsek govora 1 + 
vmesni komentarji

»Prvosednik dr. 
Razlag:« + izsek 
govora 2 + vmesni 
komentarji

»Prvosednik dr. 
Razlag:« + izsek 
govora 2 + vmesni 
komentarji

»Tako soglasno izvoljeni 
predsednik nastopi in 
govori:« + izsek govora 2 + 
vmesni komentar

»G. posestnik Kukovec 
iz Ljutomera:« + izsek 
govora 3 + vmesni 
komentarji

»G. posestnik Kukovec 
iz Ljutomera:« + izsek 
govora 3 + vmesni 
komentarji

»Gosp. Kukovec, posestnik 
ljutomerski:« + izsek 
govora 3 + vmesni 
komentarji

»Prvosednik še 
enkrat ponovi prvo 
točko resolucije in 
pravi med druzim:«; 
»Prvosednik:« + izsek 
govora 4 + vmesni 
komentarji

»Prvosednik še 
enkrat ponovi prvo 
točko resolucije in 
pravi med drugim:«; 
»Prvosednik:« + izsek 
govora 4 + vmesni 
komentarji

»Predsednik govorí dalje:« 
+ izsek govora 4 

»Zatem je dobil besedo 
g. dr. Zarnik. G. dr. 
Zarnik:« + izsek govora 
5 + vmesni komentarji

»Zatem je dobil 
besedo g. dr. Zarnik. 
G. dr. Zarnik:« + izsek 
govora 5 + vmesni 
komentarji

»Na to dá predsednik 
besedo dr. Zarniku.  
Gosp. dr. Zarnik:« + izsek 
govora 5 
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»G. Raič:« + izsek 
govora 6 + vmesni 
komentarji

»G. Raič:« + izsek 
govora 6 + vmesni 
komentarji 

»Predsednik dá potem g. 
Božidaru Raiču besedo. 
Gosp. Bož. Raič:« + 
izsek govora 6 + vmesni 
komentar

»G. poslanec dr. 
Prelog stopivši potem 
na oder, razlaga /…/ in 
povdarja /…/« + izsek 
govora 7 + vmesni 
komentarji

»G. poslanec dr. 
Prelog« + izsek 
govora 7 + vmesni 
komentarji

»Gosp. dr. Prelog iz 
Maribora povdarja v 
svojem govoru /…/ Omenja 
govor prejšnjih govornikov, 
in pravi:« + izsek govora 7 
+ vmesni komentar

»Prvosednik naznanja 
da ima govoriti g. 
Božidar Raič (kterega 
množica z živahnimi 
živio pozdravlja):« 
+ izsek govora 8 + 
vmesni komentarji

»Prvosednik naznanja 
da ima govoriti g. 
Božidar Raič (kterega 
množica z živahnimi 
živio pozdravlja):« 
+ izsek govora 8 + 
vmesni komentarji

»Gosp. Božidar Raič stopi v 
drugič na oder in sprejet z 
živahnimi živio-klici govorí 
sledeče:«+ izsek govora 8 

»G. poslanec dr. 
Vošnjak stopi potem 
na govornišnico, z 
viharnimi živio-klici 
pozdravljen.«; »Dr. 
Vošnjak:« + izsek 
govora 9 + vmesni 
komentarji

»Dr. Vošnjak:« + izsek 
govora 9 + vmesni 
komentarji

»Na to stopi gosp. dr. 
Vošnjak na oder in govori  
o /…/« + izsek govora 9 

Zaklju-
ček

– Vzdušje po zaključku 
tabora

– Pojasnjevanje 
podatka o številu 
udeležencev

– Priznanje 
govornikom 

– Vzdušje po 
zaključku tabora 

– Naznanilo 
prihodnjega tabora: 
»Drugi tabor bode 
6. septembra t. l. v 
Žalcu blizo Celja.«

Vzdušje po zaključku 
tabora

Najobširnejše poročilo o prvem taboru z najobsežnejšimi izseki govorov je v 
štirih nadaljevanjih izšlo v Prelogovem tedniku Slovenski gospodar, pri čemer je 
opazno piščevo izhajanje iz prvega objavljenega poročila v Slovenskem narodu, 
zlasti v veznem besedilu, kjer se pojavljajo enostavčne povedi z raznovrstnimi 
glagoli rekanja (nagovoriti, praviti, razlagati, poudarjati, naznanjati, (imeti) 
govoriti) ali samostalniške napovedi (Prvosednik dr. Razlag, G. Raič …). Ker 
je izšel zadnji del poročila tik pred prihodnjim taborom, v zaključku izstopa 
njegovo naznanilo. Med obema časopisoma pa so tako v veznem besedilu kot v 
izsekih govorov vidne tudi razlike v rabi besedja, npr. sopomenska izmenjava 
(govorniška leca : govornišnica, ljudstvo : množina), in glasoslovne razlike (med 
druzim : med drugim). V Novicah, kjer je poročilo podano na manj opaznem 
mestu (znotraj rubrike Dopisi in Národne stvarí),12 je kljub neažurnemu poda-

 12 To je glede na naslov časopisa (Novice gospodarske, obrtniške in narodne), ki v ospredje 
postavlja gospodarsko-obrtniško tematiko, razumljivo.
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janju podrobnosti tabora opazna jezikovna neodvisnost od prvih dveh poročil, 
ki je vidna že v uvodu, kjer sta rabljena znana poročevalska avtomatizma, in 
sicer napovedovanje obširnejšega poročila ter sklicevanje na lastno poročanje 
(sklicevalni avtomatizem). V Slovenskem narodu in Slovenskem gospodarju je 
na nadaljevanje poročila opozorjeno na koncu jedrnega dela (Dalje prihodnjič, 
Konec prihodnjič) oz. pod naslovom v glavi nadaljevanja poročila (Dalje, Ko-
nec). V Novicah navedeni govori ne dosegajo natančnosti, ki je opazna v drugih 
dveh časopisih, precej manj je tudi vmesnih komentarjev, tj. avtorjevih opozoril 
na odzive poslušalstva.

Jezikovne posebnosti poročevalskih besedil

Slovenski knjižni jezik je bil do srede 19. stoletja razdeljen na dva jezikovna 
sestava, in sicer na osrednjeslovenski in vzhodnoslovenski knjižni jezik, ki sta 
se razlikovala predvsem na skladenjski, besedotvorni in leksikalni ravni, oba 
dela pa sta imela še pokrajinske različice, temelječe na različni glasoslovno-
oblikoslovni zgradbi (Orožen 1981). V petdesetih letih 19. stoletja se je z uvedbo 
zgodovinsko pogojenih novih oblik,13 ki so pomenile kompromisno rešitev med 
obema sistemoma, začelo poenotenje slovenskega knjižnega jezika. 

V času taborskega gibanja že govorimo o enotnem slovenskem knjižnem je-
ziku, t. i. novoslovenščini, ki je bila normirana v slovnici Antona Janežiča14 in 
sprejeta med pisci, kar se odraža tudi v izbranih časopisih, kjer so nove oblike 
dosledno rabljene. Zaradi žanrskega izbora, ki je zajemal tudi izseke govorov, 
in čustvene navezanosti na ubesedeno je kljub temu vidno jezikovno ozadje 
piscev besedil, saj na vseh jezikovnih ravninah najdemo posamezne značilnosti 
jezikovnega vzhoda. V nadaljevanju se bomo osredotočili na nekatere pisne, 
glasoslovne, oblikoslovne, besedotvorne in besedne posebnosti poročevalskih 
besedil o slovenskem taborskem gibanju, pri čemer bomo upoštevali celotno 
besedilo, ob dopisnikovem veznem besedilu tudi navedke izsekov govorov, saj 
se ti v časopisnih besedilih na jezikovni ravni razlikujejo (npr. kacem – kakem, 
naši deci – našim decam, Rimci – Rimljani), kar je lahko posledica dopisnikovega 
ali uredniškega posega. 

 13 Luka Svetec je leta 1850 v časopisu Slovenija predlagal naslednjih sedem etimološko ute-
meljenih oblik: (1) končnici -om, -oma (namesto -am, -ama); (2) končnice -ega, -emu, -em 
(namesto -iga, -imu, -im); (3) ujemanje pridevnika s samostalnikom pri needninskih oblikah 
srednjega spola; (4) ujemanje pridevniškega primernika oz. presežnika s samostalnikom v 
spolu; (5) pripono -nu- pri II. glagolski vrsti (npr. mahnuti, mahnul namesto mahniti, mahnil); 
(6) šč (namesto š) in veznik da (namesto de) (Slovenija 4. 1. 1850, 8).

 14 Do začetka taborov so izšle že tri izdaje (leta 1854, 1863 in 1864).
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(1) Pisno-glasoslovne posebnosti

V vseh izbranih časopisih je opuščena pisava zlogotvornega r z er, kakor je 
predlagano v drugi izdaji Janežičeve slovnice: prvega, prvikrat, srce, vrhov … 
Za stalno dolgi polglasnik se ob a-jevskem pojavlja tudi e-jevski fonem: »Tako 
smo razcepljeni še dan denašnji« (SN 13. 8. 1868, 2; SG 27. 8. 1868, 137); »smo 
se denes tu zbrali« (SG 20. 8. 1868, 133). Upoštevan je preglas o > e tudi za c, 
kakor ga je uvedel Janežič v drugi izdaji svoje slovnice: z živioklicem, osem 
mesecev, z vencem … Redukcija nenaglašenih samoglasnikov ni pogosta: zlo 
‘zelo’, htele ‘hotele’. 

Palatalna glasova l’ in n’ sta bila v tistem času praviloma že pisana z dvo-
črkjem; palatalni l’ je povsod zapisan z lj, izjema je le primer »s krvavimi žuli« v 
govoru g. Kukovca, posestnika iz Ljutomera (SN 11. 8. 1868, 2), v Novicah pa za-
sledimo tudi hiperkorekcijo: od dalječ in blizo (N 12. 5. 1869, 151). V Slovenskem 
gospodarju izstopa zapis začetnega palatalnega n’ z j pri pridevniških zaimkih, 
kar je značilnost prleških in štajerskih govorov (prim. Zorko 1998): jegove po-
treboče, jihovih prineskov, jegove delke, jegovih voditeljev, jihov slovenski jezik, 
jene narode … V Slovenskem narodu in Novicah se pod vplivom posebnega 
Janežičevega priporočila15 pri zaimkih pojavljajo odrazi druge praslovanske pa-
latalizacije (prehod nezvenečega mehkonebnika k v c pred samoglasnikoma e, 
i in prehod zvenečega g > z v istem položaju): »Besedo bom vsacemu dal«, »ne 
po kacem višem povelji«, »Med najvažneje pravice vsacega naroda« – (SN 11. 
8. 1868, 1–2); »od teh in tacih uradnij« (SN 13. 8. 1868, 1); »pravi med druzim« 
(SN 11. 8. 1868, 2), »od enega do druzega« (SN 13. 8. 1868, 1), »druzih narodov« 
(N 19. 8. 1868, 272). Pri pridevniku sloboden (SG 30. 7. 1868, 121) je prišlo do 
disimilacije (v–b > l–b). Glagol vprašati se v enem primeru pojavi brez značilne 
predpone v-: »Predsednik praša po tem taborite« (SG 19. 8. 1869, 129). Predpon-
ski u je zapisan z zvočnikom v,16 npr. »je Bog v prirodo vstvaril« (SG 20. 8. 1868, 
133), »se naj naši reki vredite«, »vstanove realko« (SG 27. 8. 1868, 137), »se vlije 
taka ploha« (SN 20. 5. 1869, 2), zveneči sičnik z pa v položaju pred o z nezvenečo 
različico: nasočega, soper (SG 20. 8. 1868, 133). Na nerešeno vprašanje glede 
zapisa -lec oz. -vec17 kažejo naslednje nedoslednosti: bravec, zapisavce (SG 13. 
8. 1868, 129), volivcem (SG 27. 8. 1868, 137) : volilci (N 19. 8. 1868, 271; SN 13. 
8. 1868, 118); v Žalcu (SG 17. 9. 1868, 149) : v Žavcu (SN 8. 9. 1868, 1).

 15 »Goltniki se radi prelivajo v sičnike, in sicer k v c, g v z /…/ V pisavi se ta spreminjava, ki 
se opira na staro slovenščino in tudi na ljudsko govorico, po mnogih straneh le preveč zane-
marja; večkrat bi dajala govoru prijetno spremembo« (Janežič 1863: 18–19).

 16 Janežič v svoji slovnici priznava, da je včasih »težko razločno dognati, kedaj bi trebalo pisati 
v, kedaj u v zloženih besedah«, vendar zaradi enotnosti določi pravilo: »v pisavi piši v, kedar 
pomenja detje v kako reč, sicer pa u, sosebno kedar znamnjuje spolnjeno ali dovršeno djanje« 
(Janežič 1863: 151).

 17 Janežič v svoji slovnici piše: »l se izgovarja kot v tudi pred obrazilom -ec, -ek, -en, če se že 
v pisavi ni v v zvergel, n. pr. palec — pavec, tkalec — tkavec, rodilnik — rodivnik« (Janežič 
1863: 15).

 18 Gre za Jurčičevo poročilo o ljutomerskem taboru.
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(2) Oblikoslovne posebnosti poročil

Samostalnik pot,19 ki ima v Pleteršnikovem slovarju ob sebi že oznako za 
ženski spol, se v vseh treh časopisih uporablja kot samostalnik moškega spola, 
npr. »po mirnem potu« (SG 30. 7. 1868, 121), »smo važen korak storili na potu, 
po kterem« (SN 11. 8. 1868, 1), »brez dolgih potov« (SG 1. 10. 1868, 162), enako 
v pomenu krat: »Drugi pot o govorih več« (N 12. 5. 1869, 151). Tudi pri samo-
stalniku stran najdemo v mestniku dvojine končnico moškega spola: »Na dveh 
stranih« (SG 3. 9. 1868, 141).20 V imenovalniku množine samostalnikov moške-
ga spola, ki označujejo živa bitja, je pogosta nenaglašena končnica -je (bratje, 
Francozje, kmetje, očetje, sosedje), kljub temu pa je v nekaterih pričakovanih 
primerih ne zasledimo, npr. gospodi (SG 6. 8. 1868, 128), dedi (SG 13. 8. 1868, 
129). V dajalniku in mestniku množine samostalnikov moškega in srednjega 
spola se izmenjaje pojavljata dve končnici: redkejša -u (cesarju – SN 11. 8. 1868, 
1; v pismu – SG 20. 8. 1868, 134), ki je normirana tudi v Janežičevi slovnici 
(prim. Janežič 1863: 33), in pogostejša -i, še danes močno razširjena na vzhodu 
slovenskega ozemlja: po svojem časopisji, v ljutomerskem mestici (SN 11. 8. 
1868, 1), v Gradci (SN 13. 8. 1868, 2), v dolgem besedovanji (N 19. 8. 1868, 272), 
v Celji, v Ormuži (SG 19. 8. 1869, 130). Nekateri enozložni samostalniki moškega 
spola v množini osnovo podaljšujejo z -ov- (sinovi, med glasovi), drugi pa imajo 
končnico dodano neposredno na osnovo, kar je značilnost vzhodnoslovenskega 
prostora: s traki, na vozih. Samostalnik denar ima množinsko obliko denarji: 
denarjev nimamo, naše denarje porabi (SG 27. 8. 1868, 137). Pri samostalnikih 
ženskega spola se med soglasniške sklope na koncu korena v rodilniku dvojine 
in množine vriva neobstojni samoglasnik e: dveh godeb (SN 14. 8. 1868, 2), na-
rodnih pesem (SG 13. 8. 1868, 129).

Zaradi vzpostavitve skupnega sporočanjskega kroga je zlasti v govorih pogo-
sta raba svojilnih zaimkov: z našimi denarji (SN 13. 8. 1868, 2), naši dedi, naši 
deci (SG 13. 8. 1868, 129), naši sovražniki (N 19. 8. 1868, 271) … Zasledimo 
vrstni pridevnik na -čki, izpeljan iz krajevnega imena: rogačka kisela voda (SG 
27. 8. 1868, 137). Za stopnjevanje pridevnikov se pogosteje uporablja obrazilo 
-eji kot -ši (oz. -ejši): živejega udeleževanja, najimenitnejih voditeljev, starejih 
rodoljubov (SN 11. 8. 1868, 1), močneji (SN 11. 8. 1868, 2; SG 27. 8. 1868, 138; 
N 19. 8. 1868, 272) – obširniši popis (N 19. 8. 1868, 270), zadovolniši, bogatejši 
(SG 19. 8. 1869, 129). 

Pri glagolih izstopata tipični vzhodnoslovenski obrazili, in sicer -no-, ki jo je 
svetoval tudi Svetec in za katero Janežič ugotavlja, da jo mlajši pisatelji »zopet 
češče v rabo jemljejo« (Janežič 1863: 87), npr. izginoli, sklenoli, poginol, minol, 
ognoti, ter glagolska pripona za nedovršnost -ava- (ne izpelavajo, obdelavajo, 
preiskavati, pridelavajo). Zanikana oblika glagola hoteti za 1. osebo množine 
se glasi nečemo. V vseh treh izbranih časopisih je pogosta danes stilno zazna-

 19 Prvotno se je sklanjal po moški i-jevski sklanjatvi.
 20 Samostalnik stran je bil v vzhodnoslovenskem knjižnem jeziku moškega spola, kar potrjujeta 

tudi kvalifikatorja v Pleteršnikovem slovarju (stran, m., Danj. [Posv. p.], ogr.-Valj. [Rad]).
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movana kratka oblika glagolov na -ati/-im, -iti/-im ter -eti/-im, -em za 3. osebo 
množine, ki je imela prednost tudi v Janežičevi slovnici, npr. bliščé, govoré, 
vihté, želé, nauče, zde, vstanove, dobó, začnó, pri tem pa velja poudariti, da je 
Slovenski gospodar edini, ki jo občasno nadomešča z daljšo obliko: »Pogovori 
v taboru se začnejo o tréh popoldne« (SG 6. 8. 1868, 128) – »Pogovori v taboru 
se začnó ob tréh popoldne« (SN 4. 8. 1868, 1). V sedanjiški spregatvi je opaziti 
arhaično obliko glagola iti (»pravice, ktere nas idejo« – N 15. 7. 1868, 228), za 
katero Janežič (1863: 100) ugotavlja, da jo nadomešča glagol grem. Najdemo 
tematske končnice atematskih glagolov, npr. bote (N 29. 7. 1868, 246), zvete (SG 
27. 8. 1868, 137). V dvojini se ob samostalnikih ženskega spola pojavi glagolska 
končnica -te: pripeljate dve dolgi rajdi, dve godbi ste igrali (SG 13. 8. 1868, 129), 
se naj naši reki .. vredite (SG 27. 8. 1868, 137). Za reporterska oz. dopisniška 
besedila je zaradi ustvarjanja napetega vzdušja značilno prepletanje pretekli-
ka in sedanjika, kar so potrdila tudi izbrana besedila, kjer je zlasti v veznem 
tekstu opazen dramatični sedanjik:21 »Okolo treh popoldne se družba vzdigne 
in gre za pevajočimi Sokolci na taborišče« (SN 11. 8. 1868, 1), »stopi prvi na 
govornišnico« (SG 13. 8. 1868, 129), »Zdaj dobi besedo g. Božidar Rajč« (SG 
19. 8. 1869, 129), za večje poudarjanje zaporedja dogodkov pa je uporabljen tudi 
predpreteklik: »Nekoliko rodoljubov se je bilo zbralo v ljutomerskem mestici že 
seboto zvečer« (SN 11. 8. 1868, 1); »priskrbeli so bili streljanje z možnarji« (SN 
14. 8. 1868, 2). Prihodnost se izraža tudi z zvezo glagola imeti in nedoločnika: 
»Resnobno je o čemer se imamo pogovarjati« (SN 11. 8. 1868, 1); »Prvosednik 
naznanja, da ima govoriti« (SG 27. 8. 1868, 137). Na zgoščeno izražanje kažejo 
številni deležniki in deležja, ki so v publicistično rabo prodrli iz leposlovne pra-
kse: »gre za pevajočimi Sokolci« (SN 11. 8. 1868, 1), »ni smo mi sami štejoči 1 
½ milijonov ljudi« (SG 19. 8. 1869, 129), »Zahvalivši se za častni posel omenivši, 
da gosp. dr. Lavrič ga bode namestoval« (N 12. 5. 1869, 151) … Glagol znati se v 
govoru g. Kukovca pojavi v pomenu vedeti: »Mi znamo dobro, da smo Slovenci« 
(SN 11. 8. 1868, 2; SG 20. 8. 1868, 133).

Med prislovi so najpogostejši časovni, kar je posledica izbire poročevalskih 
besedil, ki v jedrnem delu sledijo kronologiji dogajanja: zvečer, zgodaj, opoldne, 
popoldne, potem, zatem … Pogosta je povedna raba prislova gotovo, ki jo lahko 
povežemo z željo po potrjevanju zanesljivosti informacij, npr. »je bilo gotovo 
najmanj 7000 ljudi« (SN 6. 5. 1869, 1). Pridevniki na -ski oz. -ški se uporabljajo 
tudi kot načinovni prislovi: »predmeti, kteri se do zdaj nemški predavajo, odzdaj 
slovenski razlagali« (SG 13. 8. 1868, 129).

Za izražanje časovne nenatančnosti se uporablja nepravi predlog okolo (okolo 
dvanajste, okolo edne, okolo treh popoldne – SG 13. 8. 1868, 129), za natančno 
izražen čas pa predlog o (o treh – SG 6. 8. 1868, 128). Pred palatalnim n’ se 
dosledno uporablja predlog ž (ž jim, ž njim). Glagol dvomiti se veže s predlogom 
nad: »ljudstvo začenja dvomiti nad njeno dobro voljo« (SG 3. 9. 1868, 141). 

 21 Na menjavanje časja v poročevalskih besedilih je gotovo vplivalo leposlovje, kar je izrazito 
npr. v Slovenskem narodu, kjer je bil Jurčič od leta 1871 pa vse do svoje smrti pisec večine 
besedil (Kalin Golob 2003: 160).
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(3) besedotvorne posebnosti

Na besedotvorni ravni je vidno postopno razvijanje slovenske terminologije, 
npr. v medpostajah ‘vmesnih postajah na poti od kraja do kraja’, zavod gluho-mu-
tastih (SG 27. 8. 1868, 137). Pojavljajo se tipična vzhodnoštajerska obrazila pri sa-
mostalniških izpeljankah (potreboče ‘potrebe’, razvitek ‘razvoj’, pevanje ‘petje’) 
ter poskusi poimenovanja nove pojavnosti v povezavi s tabori: taborjan/taborit/
taborec ‘udeleženec tabora’, taborišče ‘prostor, kjer poteka tabor’, potaborski ‘ki 
sledi taboru’, govornišnica/govornišče ‘prostor za govornike’, predgovornik … 
Zasledimo samostalniške novotvorbe, v poročevalskih besedilih navedene kot 
opozorilo na odziv poslušalstva, pri katerih je zaradi novosti opazno omahovanje 
v zapisu: živioklici, živio- in slava klici, z živio-klici, s slavaklicem.

Značilnost publicističnih besedil so tudi novotvorbe, nastale brez prave po-
imenovalne potrebe, saj gre le za poigravanje z besedotvornimi postopki z na-
menom, poživiti besedilo. Tudi v obravnavanih besedilih zasledimo te jezikovne 
prvine, imenovane aktualizmi (prim. Korošec 1998), pri čemer je značilna njiho-
va enkratna uporaba: birokratično-centralistično-slavofagno časnikarstvo (SN 
6. 5. 1869, 1), svoji sanjari-veliko-nemški državi (SG 3. 9. 1868, 141).

(4) besedne posebnosti 

Pojavljajo se čustvenostne besede, zlasti poudarjalne, ki so v funkciji večanja 
stopnje pomenskih sestavin (kako sijajin je bil shod (tabor), v angeljskem miru, 
ljudstvo sprejme viharno, od blizo in dalječ, na neštevilnih vozeh, izvrstno izvrši-
li, s krepkimi besedami, kliče gromovito), pogosti so presežniki, elativi (najlepši 
red, naj vekši korak, prekrasni večer, velevažni ta tabor), lokalni izrazi (npr. 
Lotmerk ‘Ljutomer’, čteti ‘brati’, deca ‘otroci’, dača ‘davek’, jezero ‘tisoč’, penezi 
‘denar’, pitati ‘vprašati’, vesnica ‘vas’, nagornjak, žalar ‘manjši kmet’, inači ‘dru-
gače’, pojedinec ‘posameznik’, poluknoti ‘pogledati’, lampica ‘svetilka’, robstvo 
‘suženjstvo’, mladež ‘mladina’), kot stalnico teh besedil pa najdemo tudi nekaj 
tujk (resolucija ‘javna izjava z izraženimi zahtevami’, deputacija ‘odposlanstvo, 
skupina oseb’, aklamacija ‘navdušeno pritrjevanje in odobravanje’).

Namesto enobesednih novotvorb se lahko pojavljajo tudi opisna poimeno-
vanja, npr. karte za sem in za nazaj ‘povratne karte’, umeten/umetelni ogenj 
‘ognjemet’, večbesedni termini, pojasnjeni s stično sopomenko, npr. pri načel-
nikih postaj (Station-Chefs) (SG 6. 8. 1868, 128), za omikovavne naprave, t. j. za 
štipendije (SG 27. 8. 1868, 137). 

Beseda tabor, ki je v tedanjem času dobila nov pomen in se je zlasti na za-
četku izmenjevala s sopomenskimi izrazi zbor, shod, pogovor, se je pomensko 
poglabljala in izostrovala ter v zelo kratkem času razvila svojo desetčlansko 
besedno družino: tabor, taborišče, taborovati, taborovanje, taborjan/taborit/
taborec, taborov, taborski, potaborski. Ker je bila v konkretnem pomenu še 
neologizem, je bila v časopisju večkrat pomensko pojasnjena in podkrepljena s 
sopomenkami: »zahtevamo svoje pravice v taborih, *) to je, v velikih narodnih 
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shodih pod milim nebom«; »*Beseda tabor se krasno prilega narodu zbranemu 
ter združeno in skupno se borečemu zoper tujenje. Dopisnik« (N 15. 7. 1868, 
228), zasledimo pa tudi leksikalno metaforo,22 na podlagi katere je razvidno iz-
hajanje iz osnovnega pomena: »Govornik ni bil še dobro končal, ko se vlije taka 
ploha, da ni bilo mogoče, dalje govoriti; kjer je stala poprej še glava tikoma gla-
ve, vzdigne se dežobran poleg dežobrana, tako da je bilo iz odra res videti, kakor 
da bi v pravem taboru (podčrtala N. U.) bil zbran slovenski narod pod šotori« 
(SN 20. 5. 1869, 2). Svojo pomensko širitev je beseda dosegla tudi s poosebitvijo 
(»Tedaj v bistvenem obziru je bil vipavski tabor popoln vrstnik svojim mlajšim 
bratom« – N 31. 8. 1870, 280) in metonimijo (dogodek > ljudje na tem dogodku): 
»Isto je potrdil tudi tabor v Žavcu« (SN 8. 9. 1868, 1); »vsklikne ves tabor« (N 9. 
9. 1868, 305); »Tabor zahteva«, »Tabor želi« (SN 13. 10. 1868, 1). 

Na obravnavanih jezikovnih ravneh je v Slovenskem narodu in Novicah opa-
ziti večje sledenje normativnim določilom Janežičeve slovnice, vzhodnosloven-
ske posebnosti pa se v največji meri pojavljajo v štajerskem časopisu Slovenski 
gospodar, najmanj pa v Bleiweisovih Novicah. Jezikovne razlike poročevalskih 
besedil so v največji meri odvisne od njihovih piscev, ki (ni)so poznali in upo-
števali aktualna jezikovna priporočila, kar je vplivalo tudi na navajanje (ne)
prilagojenih besed taborskih govornikov.

V nadaljevanju predstavljam slovarski sestavek s poudarkom na pomenskih 
sestavinah, v katerem je iz navedkov izbranih poročevalskih besedil viden razvoj 
besede tabor v pomenu, kot so ga obravnavana besedila prva začela uporabljati. 
Sestavljen je iz krepko zapisane in onaglašene iztočnice, slovničnih podatkov 
(končnice za rod. ed., spol), pomenske razlage (delno povzete po SSKJ), členitve 
na bistvene sestavine, ki besedo pomensko pojasnjujejo (•), in pregleda kvalifi-
katorjev v izbranih slovarjih ().

 22 Leksikalna metafora je ena od možnosti bogatenja besednega zaklada (Novak 2004: 73).

tábor -a m
politično zborovanje na prostem z zahtevami 
po zedinjeni Sloveniji in enakopravnosti slo-
venskega jezika v uradih in šolah:
 • (so)pomenska pojasnila
(ljudski, narodni) shod: Nasvèt ljudskih sho-
dov ali slovenskih taborov (N 1. 7. 1868, 215); 
zahtevamo svoje pravice v taborih, *) to je, v 
velikih narodnih shodih pod milim nebom (N 
15. 7. 1868, 228); kako sijajin je bil shod (tabor) 
slovenskega naroda (N 12. 8. 1868, 266); Že je 
bil tak shod, prvi slovenski tabor, 9. avgusta t. 
l. v Ljutomeru (SN 25. 8. 1868, 1); zbor: Dr. 
Prelog .. po tem vvodu prestopi na take zbore 
(tabore) na Štajarskem ter nasvetuje nektere 
točke (N 1. 7. 1868, 215); zbran narod: *Bese-
da tabor se krasno prilega narodu zbranemu ter 
združeno in skupno se borečemu zoper tujenje 

(N 15. 7. 1868, 228); miting: 1. slovenski tabor 
(meeting) v Ljutomeru, samo ako ga vlada do-
voli (N 29. 7. 1868, 246)
 • časovna opredelitev 
vrstilni števnik + tabor: Prvi tabor se napravi 
v Ljutomeru (N 15. 7. 1868, 229); Drugi slo-
venski tabor v Žalcu 6. septembra 1868 (SG 1. 
10. 1868, 161); datum tabora: ima tabor biti 
18. oktobra t. l. (SN 13. 10. 1868, 1); Slovenski 
tabor 18. t. m. v Brdah je bil mnogoštevilno 
obiskovan (SN 22. 4. 1869, 1); Drugi dan maja 
meseca .. se zberemo vsi v Sevnici .. na tabor 
(SN 22. 4. 1869, 1); popoldanski čas: kako si-
jajin je bil shod (tabor) slovenskega naroda v 
Ljutomeru v nedeljo popoldne (N 12. 8. 1868, 
266); Pridite v nedeljo 6. septembra ob treh 
popoldne v žavski trg k slovenskemu taboru 
(SN 25. 8. 1868, 1); Torej pridite vsi .. 2. maja 
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Iz slovarskega sestavka je razvidno, da je bila beseda v pomenu zborovanja 
na prostem konec 19. stoletja še novotvorba, danes pa označuje pomen v časov-
no omejenem zgodovinskem obdobju. Medtem ko so jo nekateri poročevalci 
uporabljali v širšem pomenu, saj so jo povezovali tudi z ljudsko veselico, ki je 
sledila programskemu delu, so jo drugi uporabljali natančneje, zgolj kot izraz za 
organizirano zborovanje, ki se je končalo z zaključkom govorov in sprejemom 
predlaganih rešitev slovenskega narodno-jezikovnega vprašanja.

Vrbnjak (1968: 443) dopušča možnost pomenskega izhajanja besede tabor iz 
tedaj Slovencem znanega osnovnega pomena ‘utrjen kraj’, pri čemer nov pomen 
interpretira kot »trdnjav/o/ zoper domače nemškutarje ali sosednje Nemce in 
Madžare«, poročevalska besedila pa dokazujejo, da se je beseda že uporabljala 
tudi v pomenu ‘skupek šotorov’. Izhajanje iz češkega poimenovanja tovrstnih 
dogodkov torej ni nujna.

vsebinske posebnosti poročevalskih besedil

Pisati o taborih je na vsebinski ravni pomenilo pisati o ključnih narodotvor-
nih elementih, kot so enotnost, enakopravnost, jezik, šolstvo in uprava, s čimer 
se je krepila narodna (samo)zavest. Namen poročevalskih besedil o taborskem 
gibanju je bil, prvi tovrstni dogodek prikazati kot zgodovinsko pomembnega 
(»Dan 9. avgusta je bil važen, zgodovinsko imeniten dan« – SN 11. 8. 1868, 1), 
vse nadaljnje pa podati na način, ki to dokazuje, zato so morali pisci oz. dopisniki 
narodnopolitično vsebino teh dogodkov podati na bralcem privlačen način. Ob 
tem je nujno opozoriti na značilnosti časopisnih besedil, ki poročajo o političnih 

ob dveh popoldne na tabor v Sevnico (SN 22. 
4. 1868, 1); nočni čas: je bilo mnogo naroda 
pozno v noč na taboru (N 19. 8. 1868, 272)
 • prostorska opredelitev
narodno določilo: Tabore, narodne tabore na-
pravite po celi Sloveniji (SN 13. 10. 1868, 1); 
Slovenski tabori (N 15. 7. 1868, 228); Prisrčno 
priporočamo slovenskim bratom .. naj naprav-
ljajo obilno narodnih taborov (N 15. 7. 1868, 
229); pokrajinsko določilo: se dogovori .. tudi 
čas in mesto prvemu slovenskemu taboru na 
štirskem Slovenskem (N 1. 7. 1868, 215); skle-
noli so .. sklicati tudi Vas v slovenski tabor na 
goriškem (SN 13. 10. 1868, 1); krajevno do-
ločilo: Tabor ljutomerski (N 19. 8. 1868, 270); 
Slovenski tabor v Žavcu (SN 12. 9. 1868, 2); 
Tabor pri Šempasu (SN 13. 10. 1868, 1) 
 • potek tabora
začetek: stopi g. J. Žuža na oder .. in odpre 
tabor (SG 17. 9. 1868, 149); program: Pogovori 
v taboru se začnó ob tréh popoldne (SN 4. 8. 
1868, 1); Govori na taboru na Kalcu (N 26. 5. 
1869, 163); zaključek: Na to se zahvali dr. Vo-

šnjak zbranemu ljudstvu in končuje tabor, ker 
je bil program dovršen (SN 12. 9. 1868, 2); bilo 
je tedaj vse židane volje .. med taborovanjem in 
po dokončanem taboru noter v pozno noč (N 
5. 10. 1870, 323) 
 • programska opredelitev
namen tabora: Namen tega tabora je, da se 
gola in suha teorija .. od vseh strani posveti .. 
(N 29. 7. 1868, 246); zahtevamo svoje pravice 
v taborih (N 15. 7. 1868, 228); da se v vseh 
slovenskih taborih, razve krajnih potrebnosti 
(N 15. 7. 1868, 228); taborske zahteve: Re-
solucije drugega slovenskega tabora v Žavcu 
(SN 8. 9. 1868, 1) 
 • okoliščine tabora
vladno dovoljenje: Dovoljenje za tabor smo 
dobili od c. kr. okrajnega glavarstva z odlokom 
11. t. m. št. 1879 (SN 22. 4. 1869, 1); število 
udeležencev: Blizo 9000 domoljubov je pove-
ličalo tabor naš v nedeljo (N 11. 8. 1869, 258); 
vremenske omejitve: Tabor bo 18. t. m., tudi 
če bo vreme neugodno (SN 13. 10. 1868, 1)
 Plet. 3. nk. (novoknjižno); SSKJ: 3. zgod.
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dogodkih, da manipulirajo z bralci, napihujejo dejanske razmere, kar je razvidno 
npr. iz Vošnjakovega poročila, v katerem komentira tudi svoj nastop: »Ko stopi 
na oder g. dr. Vošnjak, ga pozdravlja ljudstvo z gromovitimi, neskončnimi sla-
va- in živio-klici, kteri se ponavljajo pri vsakem stavku njegovega navdušenega 
govora« (SN 24. 10. 1868, 1), in podatkov o številu udeležencev posameznih 
taborov.23 Pri tem je opazno, da so bile Novice najmanj čustvene in so na bralce 
delovale najbolj objektivno. Vsem trem časopisom je skupna dopisniška naklo-
njenost taborskemu gibanju in kritično opazovanje njegovih udeležencev: »niso 
ne taboriti le glasovalne mašine, za kar bi jih žolc naših nemškutarjev rad nare-
dil, – ampak možje24 so, ki dobro vedó, zakaj glasujejo, kaj se jim zdi koristno, 
kaj ne« (N 5. 5. 1869, 142). 

Za bralce (neudeležence dogodka) je bilo zlasti zanimivo poročilo o prvem 
taboru, saj kljub vnaprej napovedanemu dogodku niso mogli predvideti njegovih 
značilnosti in razsežnosti,25 zato se je kot posebnost prvega tovrstnega poročila 
pojavilo natančno časovno-prostorsko pojasnjevanje poteka dogajanja, kar je si-
cer značilnost zapisnika.

Na vsebinski ravni se pojavlja avtentično opisovanje: (1) dogajalnega časa 
(»Ob treh popoldne se vzdigne cela družba in se poda s pevajočimi sokolci na 
taborišče« – SG 13. 8. 1868, 129), (2) prostora (»Od juga do zapada z gostim 
drevjem zasenčen spašnik zunaj Ljutomera, na kterem rastó posamezna drevesa, 
bil je prav dobro izbran kraj taborovanju za prostor, kajti bil je ne samo oder 
za govornike, prvosednika in polit. komisarja v popoldanšnji senci malega loga, 
temuč tudi glas govornikov se ni zelo razbival.« – SN 11. 8. 1868, 1; »Taborišče 
je bilo na travniku taki zunaj Ljutomera, ki je s drevjem zasenčen in ki je za to 
priložnost, tako prikladen bil, da si ni želeti boljšega« – SG 13. 8. 1868, 129) ter 
(3) samega dogajanja, tudi po nastopu govornikov: »Po tako izvrstno končanem 
taboru se je ljudstvo še le celo počasu začelo pomikovati od odra, znamenje, da 
še se ni naveličalo poslušati govorov svojih rojakov, če ravno so trajali dve uri« 
(SG 3. 9. 1868, 141); »Vse se je v najlepšem redu vršilo in ne najmanjša nezgoda 
ni dregnila v dobrovoljno skupščino, akoravno je bilo mnogo naroda pozno v 
noč na taboru« (N 19. 8. 1868, 272).

Težnja po čim večji verodostojnosti je spodbudila delno navedbo govorov 
posameznih govornikov, ki so bili v prvih poročilih z obravnavano tematiko 
navedeni citatno, kasneje pa pogosto povzeti (»Besedo dobi po tem g. Tomšič, ki 
je govoril o vpelanji slovenskega jezika v uradnije« – SG 19. 8. 1869, 129). Zapi-
sani so bili po spominu, na kar nas opozarja presojevalni členek blizo (»Gosp. dr. 
Lavrič je blizo tako-le govoril« – N 26. 5. 1869, 164), ali na podlagi zapisnikov,26 

 23 Med najnižjo in najvišjo številko udeležencev vižmarskega tabora je razlika za 10.000 lju-
di.

 24 Navedeno nakazuje sklep: udeleženci tabora so izključno moški.
 25 Predvidljivost dogodka je sicer značilnost poročil (bralec ve, kako potekajo sestanki oz. 

srečanja, ki so pogosto predmet poročil). Prim. Košir 1988, 74–75.
 26 Na vsakem taboru sta bila imenovana zapisnikarja, ki pa nista nujno imela stenografskih 

sposobnosti.
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natančnejši govori pa so bili gotovo prepisani iz govornikove predloge, ki so jo 
uredniki pridobili za objavo v časopisu.27 Glede na to, da so govori v Sloven-
skem gospodarju zelo obširni in natančni, se je Prelog najbrž odločil za slednjo 
možnost, pri čemer lahko glede na obseg njegovega govora sklepamo, da ga je 
zapisal vnaprej.

Za reporterska poročila je značilen tudi opis vzdušja na kraju dogajanja, npr.: 
»Tukaj pri veseli godbi in pevanju narodnih pesem, se je čulo tudi mnogo lepih 
napitnic« (SG 13. 8. 1868, 129), »Bilo je tedaj vse židane volje« (N 5. 10. 1870, 
323), dvogovor (»Ako ste za predlog g. Kukovca recite: ‘da!’ Ljudstvo viharno 
kliče: ‘Smo! Da! Vsi smo zato!’« – SG 20. 8. 1868, 133), znotraj navedbe govorov 
so med oklepaji navedena opozorila na (ne)verbalne odzive ljudstva (Živio!, Re-
snica!, Nečemo!, Smeh …). Dopisniki so pogosto opozarjali na opažene podrob-
nosti (»Oboja slavna vrata so bila razsvetljena in naj manjše oknice ni zaostalo, 
da ne bi tudi prineslo svoje luči« – SG 1. 10. 1868, 162), vnašali v poročilo svoj 
komentar (»če bode tako naprej šlo, bomo tudi mi dosegli naš lepi cilj« – SG 19. 
8. 1869, 130), svoje mnenje (»Akoravno dopisnik ne razume razlogov, zakaj da 
je večina ta predlog ovrgla, vendar mora vsakega veseliti znamenje premisleka 
in zrelosti našega ljudstva« – N 5. 5. 1869, 142), čeprav pogosto skrito za glagoli 
1. osebe množine, ki je v primerjavi s prvoosebno edninsko rabo že pomenila 
odmik od subjektivnega k objektivnemu podajanju: »S posebno pohvalo moramo 
omeniti to, da govorniki so na kratko, pa jasno in temeljito podpirali (motivirali) 
svoje predloge« (N 19. 8. 1868, 271); »Ormužkim rodoljubom pa, ki so nam z ve-
likim trudom napravili tako izvrsten tabor, izrečemo tukaj prav srčno zahvalo!« 
(SG 19. 8. 1869, 130). 

Poročevalska besedila so bila pogosto vsebinsko podkrepljena z zgodovin-
skim ozadjem od Cirila in Metoda naprej, pri čemer se zgodovinska perspektiva 
pojavlja v funkciji spodbujanja, krepitve narodne zavesti in ponosa: »Pred mno-
go stoletji sta prišla sv. Ciril in Metod v slovenske kraje sv. evangelij oznanovat, 
govorila sta slovenski« (N 19. 8. 1868, 271); »1000 let so si že prizadevali naši 
nasprotniki, da bi nas izbrisali iz narodov, 1000 let so že kopali široko jamo za 
slov. narod, da bi ne bilo o njem več ne duha ne sluha« (SG 17. 9. 1868, 149).

Iz dopisniških nagovorov bralcev (Dragi rojaki, Slovenci, Bratje, Možje slo-
venski), govorniških nagovorov udeležencev dogodka (Dragi Slovenci, slovenski 
rodoljubi, slovenski možje, možje slovenski)28 in iz nekaterih drugih vsebinskih 
podrobnosti (»gospodi obiskovalci« – SG 6. 8. 1868, 128; gl. tudi op. 24) lahko 
izpeljemo spoznanje, da je bilo »taborovanje« zlasti na začetku domena moških. 
Pri samostalniku oz. imenu Slovenec torej ne gre za slovnično nevtralni moški 

 27 V Novicah zasledimo ob istovrstnih poročilih, vezanih na kmetijske tabore, pozive uredni-
štva, naj govorniki izročijo svoje govore za natis: »Želeti je pa še posebno to, da bi obá 
gospoda govornika svoje izvrstne in koristne govore v ‘Novicah’ natisniti dala« (N 12. 10. 
1870, 331). To pa je bilo možno storiti le za vnaprej pripravljene in zapisane govore.

 28 V izseku Kukovčevega govora na ljutomerskem taboru je le v Novicah mogoče zaslediti vklju-
čevanje žensk (»Beremo vam z lic, vrli Slovenci in Slovenke« – N 19. 8. 1868, 271; »Pripeljalo 
vas je denes sem, kakor vam iz lic berem, same vrle Slovence« – SN 11. 8. 1868, 1; SG 20. 8. 
1868, 133), pri čemer lahko sklepamo, da gre za kasnejši uredniški poseg.
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spol, ki bi zajemal oba naravna spola, ampak gre za izključno naravni moški 
spol. Čeprav žensk večinoma ne nagovarjajo in jih niti ne vključujejo v odlo-
čanje, so bile ženske vendarle v teh časopisnih besedilih nekajkrat omenjene, 
saj so bile posredno povezane s taborskim dogajanjem (»celjanske gospe pa so 
z lepim umetnim vencem okinčale sokolovsko zastavo« – SG 1. 10. 1868, 162). 
Javna informacija o neenakopravnem položaju žensk, ki so se začele vse bolj 
pojavljati na tovrstnih dogodkih, se prvič pojavi šele proti koncu taborskega 
gibanja: »ljubljanskemu »Tagblattu« – na ljubo ali na žalost? – je tabora ces. 
komisar Pogatschnigg prepustil o resolucijah glasovati samo le moškim. Tedaj 
»Tagblatt« danes še tega veselja ni imel, da bi mogel poročati, da so le babe na 
taboru bile! – Mi pa kličemo: živeli možje slovenski, a živele tudi žene Slovenke, 
ki ste se udeležile narodnega shoda!« (N 28. 9. 1970, 314).

Sklep

Na slovensko taborsko gibanje so opozarjali tedanji osrednji slovenski ča-
sopisi, in sicer v štajerskem prostoru izhajajoča Slovenski narod in Slovenski 
gospodar ter Bleiweisove Novice. Gotovo so (bila) bralcem najbolj privlačna prav 
poročevalska besedila (danes bi jih opredelili kot reporterska oz. dopisniška po-
ročila), ki so prinašala podrobne informacije o taborskem dogajanju in poskrbela 
za odmevnost dogodka, v današnjem času pa nam omogočajo vpogled v tedanje 
dogajanje ter nas s svojimi slikovitimi orisi, opisi vzdušja, izseki govorov in 
lokalno obarvanim jezikom popeljejo v dogajalni čas in prostor. 

Vsa poročevalska besedila so pisana v t. i. novoslovenščini, pri čemer je zlasti 
v Slovenskem narodu opazno upoštevanje Janežičevih priporočil in sledenje nje-
govim normativnim določilom, v Slovenskem gospodarju pa zasledimo največ 
značilnosti slovenskega jezikovnega vzhoda. Jezikovna in vsebinska primerjava 
poročil o prvem slovenskem taboru je pokazala, da sta poročili v Slovenskem na-
rodu in Slovenskem gospodarju podrobnejši in močneje čustveno obarvani kot v 
Novicah, kot najučinkovitejše sredstvo za približanje ljutomerskega dogodka pa 
se pojavlja razlikovalno vzhodnoslovensko besedje (dača ‘davek’, jezero ‘tisoč’, 
penezi ‘denar’, pitati ‘vprašati’ …) ter variantne vzhodnoštajerske glasoslovne, 
oblikoslovne in besedotvorne oblike (npr. Lotmerk, našim decam, potreboča). 

Jezikovno-vsebinska analiza časopisnih besedil o slovenskih taborih ponuja 
naslednjo pomensko razlago besede tabor: zbor ljudi (taborjanov/taboritov/ta-
borcev), zlasti moških, zaradi skupnih interesov na vnaprej izbranem in javno 
objavljenem odprtem prostoru (taborišču), ki ga po vnaprej pripravljenih pro-
gramskih točkah usmerja izbrani predsednik (prvosednik) z namenom sprejeti 
oz. zavrniti predlagane politične zahteve (resolucije). Slovenski tabori predsta-
vljajo zgodovinski dogodek, ki se je prav s pomočjo obravnavanih poročevalskih 
besedil trajno in nazorno zapisal v družbeni spomin. 
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DIStINCtIvE fEAtuRES Of lANGuAGE AND CONtENt IN 
CONtEMPORARY REPORtS Of thE SlOvENIAN tABOR MOvEMENt
Abstract

Lengthy reports on Slovenian Tabor meetings – the most popular political movement that 
marked an intense period at the end of the 1860s – appeared in Slovenian language newspapers 
of the era Novice and Slovenski Narod, the latter established by the initiators and organis-
ers of the Tabor gatherings themselves, namely the members of the Mladoslovenci (“Young 
Slovenes”) movement, as a more radical ideological counterweight to Novice, published by 
Janez Bleiweis. The efforts to bring the movement closer to readers encouraged the journalists 
to illustrate their reports with picturesque descriptions of places and the general atmosphere 
(references to verbal and non-verbal responses of the participants) at these events, as well as 
through their own personal observations and explanations – including partial citations from the 
speeches delivered – further enhancing the credibility of their reports. Under the contemporary 
definition these texts would qualify as reports whose objective is to diminish the distance be-
tween the readership and the place and time of the happening (Košir 1988), an intention which 
is also reflected in the choice of linguistic means.
The Slovenski Narod’s commentary of the Tabor meeting, which took place in the town of 
Ljutomer, was published as a sequel to the report in Novice, and as such conveys more emo-
tion. Both articles are written in the so-called new-Slovenian language, whilst the linguistic 
background of the respective journalists remains apparent. In Slovenski Narod the author chose 
a distinctive selection of words (dača, očaki, penezi, pitati …) and political expressions (prvos-
ednik) as well as linguistic forms (e.g. našim decam), characteristic of the south-eastern Styria. 
Distinct word formations pertaining to the semantics associated with the Tabor Movement (in 
Slovenski Narod: tabor, taborišče, taborski odbornik, govornišnica, ljutomerski rodoljubi, 
shajati; and in Novice: tabor (meeting), meetingovati, politiško mitingovanje, shod (tabor), 
govornik, predgovornik) were also used.
Newspapers, the main media of the era, propagated this particular historically significant event 
by publishing its pronouncements and invitations, and, by reporting on it, they also promoted 
and evaluated it. These contemporaneous reports are by no means dry, but laced with inter-
esting elements lifted from other genres of publicism. This said, however, they also represent 
a spontaneous gesture by the authors, whereas today, in this age of increasing numbers of 
mixed genres aimed at satisfying new communication needs, such articles are the product of 
intentional and well considered journalistic processes.
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Narečne značilnosti v izbranih  
besedilih Božidarja Raiča

M e l i t a  Z e m l j a k  J o n t e s *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 811.163.6'282:929Raič B.

Melita Zemljak Jontes: Narečne značilnosti v izbranih besedilih Božidarja Raiča. Časopis 
za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 1–2, str. 179–205
Božidar Raič je del slovenske inteligence, ki je svojo duhovniško poslanstvo v drugi po-
lovici 19. stoletja razumel v širšem pomenu, torej tudi kot izobraževanje preprostih ljudi 
s pomočjo političnega delovanja in s tesnim povezovanjem s takratno slovensko narodno-
prebudno inteligenco. Prispevek analizira avtorjevo (panonsko) narečno izrazje in njegove 
glasovne ter oblikovne značilnosti v nekaterih besedilnovrstno raznolikih prispevkih, 
objavljenih v časnikih Slovenski narod in Slovenski gospodar v letih 1867–1886.

1.01 Original Scietific Article 
UDC 811.163.6'282:929Raič B.

Melita Zemljak Jontes: Dialectical Characteristics in Selected Works of Božidar Raič. 
Review for History and Ethnography, Maribor 79=44(2008), 1–2, pp. 179–205
As representative of the Slovenian intelligentsia, Božidar Raič understood his clerical 
mission in the second half of the 19th century as having a much broader meaning, includ-
ing the education of the common people through political activity and close integration 
with the then awakening Slovenian national intelligentsia. The paper analyses the author’s 
(Pannonian) dialectical terminology and its phonetic and form characteristics in various 
articles published in the newspapers Slovenski narod and Slovenski gospodar in the period 
1867–1886.

 * Dr. Melita Zemljak Jontes, docentka za slovenski jezik, Filozofska fakulteta Univerze v 
Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, m.zemljak@uni-mb.si
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življenje in delo Božidarja raiča1

Božidar Raič (Matheus Reich)2 se je rodil 9. februarja 1827 na Žvabu nad 
Ormožem kot prvorojenec v družini vinogradnikov. Narodno šolo je obiskoval 
pri Sv. Tomažu, leta 1838 ga je oče poslal na latinske šole v Varaždin, kjer se je 
seznanil z ilirizmom. Jeseni 1844 se je odpravil v Zagreb študirat filozofijo in jo 
leta 1846 končal. Leta 1849 je stopil v graško semenišče in ga v letu 1950 zaklju-
čil. 31. julija 1850 ga je sekovski škof posvetil v duhovnika, 28. septembra 1850 
ga je konzistorij imenoval za »supernumerariusa«3 v župniji sv. Janeza Krstnika 
v Ljutomeru. Od aprila 1851 je Raič kaplanoval v Slivnici pri Mariboru, kjer se 
je z Oroslavom Cafom ukvarjal z jezikoslovjem in s primerjalnim jezikoslovjem, 
in leta 1853 odšel na mariborsko gimnazijo. Zaradi preveč radikalnega mišljenja 
in dela v prid slovenstvu in slovenskemu jeziku v šolah je bil 1860. leta odpuščen 
z mesta gimnazijskega profesorja in bil nastavljen za kaplana in nato župnika pri 
Sv. Barbari v Halozah. Tu se je oddaljil od centra narodnoprebudnega delovanja 
in se posvetil predvsem »majhnemu« človeku ter njegovemu vsakdanu in mu 
skušal čim bolj vsestransko pomagati.

Stik z narodnoprebudno inteligenco je Božidar Raič ohranjal predvsem z mno-
gimi objavami v časopisih (Novice, Slovenski narod, Slovenski gospodar, Novice 
gospodarske, obertnijske in narodske, Slovenec); še več, bil je celo eden izmed 
soustanoviteljev Slovenskega naroda. Besedilnovrstno je pisal različna besedila, 
med njimi prevladujejo dopisi, pisma, politični govori in politična poročila.

Štajerski rodoljubi so bili po letu 1860 izredno aktivni, tako da so leta 1861 
zasnuli Slovensko društvo v Mariboru, ki je začelo izdajati pedagoško revijo 
Učiteljski tovariš, leta 1861 pa so ustanovili še Mariborsko čitalnico. Med usta-
novitelji je bil tudi B. Raič.

V 60. letih 19. stoletja je bil Božidar Raič zaradi svoje energičnosti in volje pri 
delu ter pomoči ljudem, med katerimi je živel in ne samo bival in v skupnost kate-
rih se je živo vključil, zelo priljubljen. Njegova pomoč pri organizaciji in vabljenju 
na prvi slovenski tabor 9. avgusta 1868 se je pokazala v ogromni udeležbi. Raič 
je bil na taboru eden izmed govornikov, ki se je v govoru osredotočil na nekatere 
revolucionarne ideje, npr. na izkoriščanje spodnještajerskih Slovencev, na vlogo 
šolstva v razvoju naroda, govoril je o združitvi vseh Slovencev v eno domovino 
(vendar še vedno pod okriljem avstroogrske kraljevine), o zgodovini Slovencev … 
Podobna domoljubna govora je imel še v Žalcu (6. septembra 1868) in v Ormožu 
(8. avgusta 1869). Na slednjem je govoril o vzgoji slovenske mladine (»O izreji 
naše mladine«), s čimer je verjetno dosegel svoj govorniški triumf.

 1 Življenjepis Božidarja Raiča je povzet po Slovenskem biografskem leksikonu (1960), po Pra-
šnički (2005: 419–426), Belec (2005: 716–739), Ftičar (1968: 346–381).

 2 Prašnički (2005: 421). Svoje krstno ime je v Varaždinu poslovenil v Božidar Raič »zaradi po 
njegovem preveč nemške oblike« (Belec 2005: 717).

 3 »Supernumerarius« ž- lat. izraz, v Raičevih časih je bilo duhovnikov več kot župnij, zato so 
morali duhovniki čakati, da dobijo svojo župnijo, in so iz kaplanov postali župniki (Raič v 
60. letih). (Belec 2005: 717).
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Na zahtevo volilcev ptujskega okraja je bil Božidar Raič predlagan tudi za 
politično funkcijo, in sicer je januarja 1884 kandidiral za poslanca v deželnem 
zboru in bil avgusta 1884 tudi izvoljen. Svoj predvolilni program, ki je temeljil 
na programu Zedinjene Slovenije, je moral ob izvolitvi sicer močno omiliti in 
okrniti, a se je s kar nekaj govori v državnem zboru močno zavzemal za izbolj-
šanje položaja Slovencev v kraljevini. Po razpustu državnega zbora je kandidiral 
še enkrat in bil 1885. leta ponovno izvoljen, a je že leto kasneje v parlamentu 
doživel neuspeh. Njegovi govori so bili objavljani v aktualnem časopisju, kar je 
močno pripomoglo k širitvi narodnoprebudnih idej.

Pomen Božidarja Raiča je bil predvsem za Haložane ogromen; ljudi je na-
rodno prebudil in jih organiziral ter jih podučil o njihovih pravicah. Z raznora-
znimi shodi in prireditvami je ogromno storil za izobrazbo ljudi, zavzemal se je 
za šolstvo v slovenskem jeziku in kot duhovnik prvi na slovenskem Štajerskem 
začel (cerkveno) uradovati v slovenskem jeziku; veliko je storil tudi za dvig živ-
ljenjske ravni prebivalstva (organizacija vsakodnevne pošte, tednskega sejma, 
izgradnja mostu čez Dravo …).

Božidar Raič je po bolezni umrl 1886. leta v Ljubljani in je pokopan v grob-
nici Pisateljskega društva na Navju.

narečni prostor življenja in delovanja Božidarja raiča

Božidar Raič je živel in deloval na območju Ormoža, študijsko v Varaždinu 
in Zagrebu, sicer pa službeno (z izjemo delovanja v državnem zboru) na širšem 
območju Maribora in v Halozah pri Sv. Barbari. Svoje življenje je tako preživel 
na dveh narečnih področjih: na področju južnopohorskega narečja štajerske na-
rečne skupine (v Mariboru z okolico), predvsem pa v panonski narečni skupini, 
in sicer na območju rodnega prleškega narečja in od 1860. leta po preselitvi v 
Haloze med domačini, govorci haloškega narečja. Vsi trije narečni sistemi spa-
dajo v t. i. jugovzhodni del slovenskega narečnega prostora.

V panonski narečni skupini so skrajšani stari ter novi in mladi akut na krat-
kem zlogu ostali kratki tudi sredi besede; namesto tonemskega kolikostnega 
nasprotja med samoglasniki se je vzpostavilo kolikostno nasprotje. Rezultati 
slovenskih naglasnih pomikov tipa zlּכto → zlat٩, ko → ٩ko → ok٩ so ohranje-
ni. Odraz za dolgi jat je dvoglasnik eْ, v prleščini poenoglašeni ozki e, za dolgi 
o in nosni ٦ pa oپ, v prleščini poenoglašeni ozki ٫. Dolgi polglasnik, nosni ּף 
in etimološki e so zastopani z enakim odrazom, večinoma z ozkim ،. Samogla-
snik u se je razvil v ü, nenaglašeni tudi v i, zložni ł je dal u. Dolgi a se lahko 
zaokroži v å ali o. Prvotni zmehčani lj je povsod dal trdi l, drugotni pa je ostal 
lj /…/; zmehčani nj je v prekmurščini ohranjen, drugod je j; samoglasniški r je 
večinoma ohranjen; zobnoustnični v ima nezveneči par f; v se pojavlja kot proteza 
pred ü; končni -m se zamenjuje z -n.4

 4 Povzeto po Zorko (1994: 330).
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Prleško narečje se govori govori v delu panonskega prostora, ki zajema ob-
močje od Radencev do izliva Ščavnice v Muro, na vzhodu je meja po narodno-
stni in državni meji s Hrvaško do Drave, ki je južna meja do izliva Dravinje; 
meja poteka nadalje po Dravinji do Lešja, nato do Pragerskega, Rač, Šentjanža, 
Vurberga in nato proti severozahodu do Radencev. Narečje je sicer na prvi po-
gled zelo homogeno, a se vendarle deli na govore: spodnjeprleški (vzhodno od 
črte Ormož–Ljutomer), srednjeprleški (ob Ščavnici in Pesnici) ter zgornjeprleški 
(nad Ptujem med Dravo in Pesnico).5 Vzhodni del prleškega narečja še ohranja 
kolikostna nasprotja, v zahodnem delu se izgubljajo, ob meji s štajersko narečno 
skupino pa se podaljšana ozki e in o že diftongirata. Celotno področje prleškega 
narečja ima enoglasniški samoglasniški sistem, ki je z izjemo ü in ַא enak knjiž-
nemu. Iz končnega ł v deležnikih m. sp. je nastal -a ali -o.

Oblikoslovno se v prleškem narečju6 največ razlik glede na knjižni jezik po-
javlja v samostalniških sklanjatvah in v glagolskih oblikah. Samostalniki m. sp. 
ohranjajo vsa tri števila; D in M ed. imata končnico -i, O ed. in D mn. -on, R dv. 
in mn. imata končnico of; preglasa za c, č, j, š, ž prleški govori ne poznajo več; 
lahko prihaja do podaljševanja samostalniške osnove v I ed. (tip k  met٫vje) inو
do drugačnih končnic v R mn (tip brez وz٭bi, وp،:t وv٭zi). Samostalniki ž. sp. se 
najpogosteje sklanjajo po 1. ž. sklanjatvi, v O ed. imajo končnico -oj kot tudi v 
severnoštajerskih narečjih, v D mn. je končnica -an. Samostalniki s. sp. imajo v 
Radomerščaku knjižnemu zelo podobno sklanjatev z razliko v D in M ed, kjer 
je končnica -i, in v O ed., kjer je končnica -on; v Cerkvenjaku samostalniki s. 
sp. v ednini pogosto dobijo vzporedne oblike ženskega ali moškega spola; v 
osnovnih oblikah je največkrat še ohranjen s. sp., v odvisnih sklonih pa pride do 
feminizacije in maskulinizacije. -n- iz podaljšane osnove se lahko pojavlja tudi 
že v imenovalniških oblikah posameznih samostalnikov, podaljšana osnova s 
-t- je uveljavljena pri poimenovanjih živali oz. mladičev. Sklanjanje pridevni-
ške besede je z obrazilom -ega; v Radomerščaku je določna oblika pridevnika 
posplošena na vse oblike in označuje tudi nedoločno, določnost je izražena z 
uporabo krajše oblike prid. zaimka t، ta t٫, medtem ko cerkvanjaški govor pri-
devnike še loči na določne in nedoločne. Pri glagolih so posebne končnice v 1. os. 
dvoj. ž. sp. (وd،lave/وd،lame), za m. sp. pa je poleg starejšega osebila -va prisotno 
tudi mlajše -ma; nedoločnik ima splošno obrazilo -ti, ki se dodaja tudi koren-
skim morfemom na -č-; nekateri glagoli imajo v primerjavi s knjižnim jezikom 
povsem drugačno morfemsko podobo korenov besed (tipa وla:mati ‘lomiti’) ali 
pripon (tipa stisوka:vati); zanikane oblike glagola 'biti' tipa وn،man وn،maš وn،sen 
.n،ga so še pogosteو/n،jeو n،siو

Haloško narečje se govori južno od Dravinje in Drave do hrvaške narodno-
stne in državne meje. Deli se na tri podnarečja: vzhodnohaloško, srednjehaloško 

 5 Bernard Rajh govori o osrednjeprleškem, zahodnoprleškem (in vzhodnoprleškem) govoru 
(Rajh 2002: 10–11).

 6 Obikoslovne značilnosti prleškega narečja so povzete po Zorko (1998: 55–60) – govor Rado-
merščaka – in Rajh (2002: 22–26) – govor Cerkvenjaka.
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in zahodnohaloško. Vzhodnohaloški samoglasniški sestav je enak prleškemu 
sestavu samoglasnikov, torej je za razliko od srednje- in zahodnohaloškega eno-
glasniški, podobno kot vzhodni del prleškega narečja tudi ta ohranja kolikostno 
nasprotje.7

Južnopohorsko narečje je severnoštajersko narečje, ki je akutirane samogla-
snike daljšalo pozneje kot južnoštajerska narečja; prišlo je do podaljšanja kratkih 
samoglasnikov v zadnjem ali edinem besednem zlogu, kar je imelo za posledico 
izgubo kolikostnega nasprotja in nato večje razlike v kakovosti samoglasnikov. 
Tako je v hoškem govoru8 prišlo do npr. treh po kakovosti (in seveda izvorno) 
različnih e-jevskih samoglasikov (،, ie, eْ) ter do treh različnih o-jevskih samo-
glasnikov (٫, uo, oپ). Maribor je oblikoval svoj pogovorni jezik9 na stičišču treh 
narečnih baz, in sicer štajerske in panonske narečne baze, opazen pa je tudi vpliv 
vzhodnokoroškega narečja, ki se pri Selnici in Rušah dotika severnoštajerskega 
narečja.10 Slovenskogoriško narečje se Maribora dotika pri Melju in v Košakih, 
štajerski kozjaški govor se govori v ozkem pasu na levem bregu Drave od Selnice 
do Kamnice /…/ ter pri Urbanu in v Rošpohu prehaja v slovenskogoriško narečje. 
/…/ Štajersko severnopohorsko narečje se približuje Mariboru na Studencih, 
torej na jugozahodu, štajersko vzhodnopohorsko narečje pa se govori vzhodno 
od Radvanja na Pohorju in na Dravskem polju do Rač.11 Tako je samoglasniški 
sestav mariborskega pokrajinskega pogovornega jezika (na levem bregu Drave) 
enoglasniški (brez širokega o), na mejah s sosednjimi narečnimi področji pa 
prehaja v enoglasniško-dvoglasniške sestave.

Štajerski hoški govor se oblikoslovno v primerjavi s knjižnim jezikom raz-
likuje le v posameznih sklonskih morfemih: D in M samostalnikov m. sp. ed. 
imata končnico i iz stare moške i-jevske sklanjatve, M mn. se končuje na -ah, O 
pa na -ami, v I mn. ni končnice -je, ni znano podaljševanje osnove z -ov-; samo-
stalniki ž. sp. 1. ž. sklanjatve so skoraj v celoti ohranili sklanjatveni vzorec, le v 
O ed. je končnica -i (nastala iz štajerske končnice -oj); pridevniška beseda ima 
v R m. sp. končnico -iga, stopnjevanje je z obrazili -ši, -ji, -ejši; spregatev je le 
priponska; številni glagoli, ki se v knjižnem jeziku spregajo z a-jevsko sedanji-
ško pripono, se v hoškem govoru spregajo s pripono -je-.12

 7 Narečna podoba prleškega, haloškega in južnopohorskega narečja je povzeta po Zorko (1994: 
330–334).

 8 Povzeto po Zorko (1998: 116–118). Hoški govor je bil za predstavitev izbran zaradi Raičevega 
službovanja v Slivnici pri Mariboru.

 9 Z mariborskim pogovornim jezikom se v zadnjih letih ukvarjajo poleg Zinke Zorko (1995: 
341–352) še Mihaela Koletnik (1991: 111 str., 2001: 245–254), Mira Krajnc (2005: 13–22) in 
Alenka Valh Lopert (2005: 31–42).

 10 Zorko (1995: 341).
 11 Zorko (1995: 341–344).
 12 Zorko (1998: 119–121).
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Analiza izbranega besedila

Analiziran je avtorjev politični govor s tabora v Ormožu 8. avgusta 1869, 
objavljen v Slovenskem narodu.13 Izbran je bil na podlagi dveh hipotez: (1) to je 
besedilo, ki ga je Božidar Raič pripravil za tabor, ki je potekal v neposredni bli-
žini njegovega rojstnega kraja, kar bi lahko imelo za posledico večjo zastopanost 
narečnega besedja in narečnih oblikovnih ter glasovnih značilnosti; (2) besedilo 
tematsko zajema perečo problematiko vzgoje otrok v svobodnem, naprednem 
duhu (v vsakem pomenu besede), zaradi česar naj bi bilo čustveno vzneseno 
in zaradi težnje približati se ljudem tudi bolj narečno naravnano. Besedilo je v 
Slovenskem narodu zapisano na treh straneh, obsega pa 190 vrstic; na prvi in 
tretji strani je zapisano v enem stolpcu, na drugi strani pa v dveh. Besedilo je 
neumetnostno (čeprav mu lahko zaradi močne vplivanjske in estetske vloge ter 
tudi prisotne subjektivnosti pripišemo tudi značilnosti umetnostnih besedil), je 
zapisano (in nato prebrano), večinoma enogovorno, le v zadnjem delu, kjer av-
tor mladino poziva k priseganju, tudi dvogovorno, prepletata se objektivnost in 
subjektivnost, besedilo je javno, uradno (razvidna je težnja po neuradnem oz. 
poziv k enakosti); besedilo je publicistično, pozivno, glede na način razvijanja 
teme pa opisovalno, razlagalno in utemeljevalno.

Analiza besedila »O izreji naše mladine« Božidarja Raiča temelji na izbiri 
besed, ki so bodisi narečne bodisi časovno zaznamovane. Besede so bile s po-
močjo treh slovarjev označene glede na socialnozvrstno, pomensko in časovno 
zaznamovanost, v analizi gradiva se je ugotavljala stopnja (glasovnih in obli-
kovnih) narečnih značilnosti. Besede so bile pomensko označene s pomočjo treh 
slovarjev; s sodobnim jezikovnim stanjem so bile besede preverjane s pomočjo 
Slovenskega pravopisa (SP), v Slovarju slovenskega knjižnega jezika sem iskala 
predvsem pomenske različke, s Pleteršnikovim slovarjem pa sem dopolnjevala 
pomene besed, ki jih ni bilo najti v nobenem izmed dveh omenjenih slovarjev. V 
nekaterih primerih so bile v pomoč tudi zbirke besed posameznih dialektologov 
(predvsem Z. Zorko in B. Rajh).14 Raziskava vrste naglasa in naglasnega mesta 
izbranega besedja ni opravljena, saj bi zahtevala posebno celostno analizo; nagla-
snih znamenj v besedilu (po pričakovanju) ni, naglasna znamenja v posameznih 
slovarjih pa se mestoma močno razlikujejo.

Primerjalno je bilo pregledanih še nekaj besedilnozvrstno drugačnih Raiče-
vih prispevkov, a je bilo zaradi primerljivih glasoslovnih in oblikoslovnih zna-
čilnosti natančno analizirano samo eno besedilo.

Starinske in narečne besede so v poglavju z gradivom razvrščene po besednih 
vrstah; samostalniki so razdeljeni glede na spol in sklanjatve, glagoli so razde-
ljeni po glagolskih vrstah (po starejši, morfemski delitvi glagolov), kar omogoča 
relativno hiter uvid v morfemsko sestavo v primerjavi s knjižnim jezikom. Za-
pisom besed iz Raičevega besedila (namerno so puščene v obliki, to je v številu, 

 13 SN, 14. avgust 1869, št. 95, 1–3.
 14 Zorko (1998: 115–125) in Rajh (2002: 11–26).



Melita Zemljak Jontes, Narečne značilnosti v izbranih besedilih Božidarja Raiča 185

spolu, sklonu, osebi …, kot jih je zapisal avtor sam) sledi slovnična označitev, če 
je potrebna za razumevanje, temu sledi pomen besede, kot ga je razbrati glede 
na besedilo, nato pa pomenska in glasovna predstavitev besed v (SP), (SSKJ) 
in (P). Zaporedje slovarjev je izbrano glede na čas izida, saj izhajam najprej iz 
pomena, kot bi ga bilo razumeti sodobno sinhrono, nato se opiram na starejši in 
izčrpnejši slovarski pomenski vir (SSKJ), nazadnje pa sledijo pomeni, kot jih je 
konec 19. stoletja s pomočjo raznih virov zapisal Maks Pleteršnik (P). Pomen, ki 
je izpričan v besedilu in ga je najti v slovarjih, je podčrtan. Gradivo je podrobno 
podano v posebnem poglavju.

V analiziranem besedilu se pojavljajo besede, ki jih je mogoče pojmovati 
kot starinske, torej danes nerabljene, in kot narečne.15 V obeh vrstah besed sem 
iskala tiste narečne značilnosti, ki se pojavljajo kot glasovne oz. oblikovne zna-
čilnosti, zato so gradivu dodane tudi besede, ki so sicer pomensko in korensko 
enake ali podobne današnjim besedam, imajo pa narečne glasovne ali oblikovne 
posebnosti.

Narečne glasovne posebnosti

Nenaglašeni samoglasniki lahko težijo k višji izgovarjavi glede na višino 
jezične ploskve; tako je posledično nenaglašeni ponaglasni o v besedi ormuž 
nadomeščen z u.

Samoglasniški oz. zlogotvorni ַא je v prleških izgovorih ohranil svojo zlogo-
tvornost, zato tudi zapis crkev za ‘cerkev’.

Polglasnik, ki se pojavlja v I ed. samostalnikov m. sp. na besednem izglasju 
med zvočnikom in (nezvenečim) nezvočnikom, se v R ed. izgubi (novca).

Samostalnik miljon je zapisan brez -i-; v stopnjevanih pridevnikih daljni, 
sosedni, viši, v pridevniškem zaimku (v) te (M ed.), v prislovu dosle ter v člen-
ku zgol manjka zapisani -j-. Pogled v slovarje pokaže zapis z -i- oz. -j-; zapis 
je verjetno posledica (vsaj) pogovornega, če ne narečnega (hitrega) izgovora; v 
primeru zaimka je morda kriv napačen zapis; prislov je najti v Pleteršnikovem 
slovarju, vendar kvalifikatorsko ni označen.

 15 Kvalifikatorji, po katerih sem besede pri pregledu gradiva uvrstila med starinske, so v Slo-
venskem pravopisu zastar. ‘zastarelo’, neobč. ‘knjižno neobčevalno’ (2003, v nadaljevanju 
označeno (SP)); v Slovarju slovenskega knjižnega jezika star. ‘starinsko, nekoč splošno rab-
ljeno, danes ima arhaično patino’, zastar. ‘zastarelo, nekoč rabljeno, danes v knjižnem jeziku 
mrtvo’, knjiž. ‘knjižno’, raba peša ‘se umika iz (splošne) rabe’, redko ‘je sicer v splošni 
rabi, pa je v razmerju do sinonima precej redko’ (1997, v nadaljevanju označeno (SSKJ)); v 
Pleteršnikovem slovarju (2006, v nadaljevanju označeno (P)): nav. ‘navadno’, pogl. ‘poglej 
(navadno pri napačnih oblikah in besedah zavrača na pravilnejše)’; narečne besede pa imajo 
kvalifikatorje nar. ‘narečno’, pokr. ‘pokrajinsko pogovorno’, pokr. vzh. ‘pokrajinsko vzho-
dno’ pokr. severovzh. ‘pokrajinsko severovzhodno’ (SP); nar. ‘narečno’, pog. ‘pogovorno’, 
nižje pog. ‘nižje pogovorno’, knjiž. ‘knjižno, v pogovornem jeziku zveni nenavadno’, (SSKJ); 
pokr. ‘pokrajina, pokrajinsko’ (P), jvzhŠt. ‘južnovzhodni del slov. Štajerskega, zlasti vzhodni 
del brežiškega okraja’, pokr. vzhŠt. ‘pokrajinsko vzhod. del slov. Štajerskega, kar ga je od Ma-
ribora na vzhodno stran’ (P). V Pleteršnikovem slovarju (P) kvalifikatorjev, ki bi označevali 
časovno zaznamovanost, ni najti.
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Dolgi polglasnik v korenih besed je v prleških govorih dal e-jevski odraz, ki 
je razviden tudi iz pridevniške tvorjenke dnešnji; podobno tudi menje ‘manj’, 
menjši ‘manjši’; premekniti (nepremekljiv); zgeniti; leže ‘lažje’; (na) tenko; 
lehko ‘lahko’.

Samoglasniški upad je v prleškem narečju sicer redek, je pa prisoten pred-
vsem v položaju ob zvočnikih in ima lahko za posledico tudi prilikovanje po 
zvenečnosti (dozdanji); v pridevniškem zaimku kteri je korenski a izpuščen.

Predponski u- je zapisan kot v-: vravnavati.
Samostalnik m. sp. Magjar je zapisan z madžarskim črkopisom za glas dž, 

ki je sicer edini glas slovenskega knjižnega jezika, ki je po danes veljavnem 
pravopisu zapisan z dvočrkjem. Vprašanje je, ali ga je B. Raič narečno izgovoril 
mehčano, kot je to v nekaterih prekmurskih govorih.

Glasovno je zanimiva oblika besede ‘sonce’, to je solnce, ki je izpričano 
razvojna faza trdega ł; očitno je bila v 2. pol. 19. st. v prleškem narečju oblika s 
trdim ł še živa. Pleteršnik jo označuje kot jugovzhodnoštajersko.

V besedi prevrisan je korenski -v- nastal iz izvornega -b-. Narečne oblike ni 
najti v nobenem izmed slovarjev.

Beseda skušnja (po SP in SSKJ zastarela) ima alofonsko različico predpon-
skega obrazila iz-, ki zaradi izpusta (krnitve) samoglasnika in posledično pri-
likovanja po zvenečnosti zvenečnost izgubi; podobno tudi glagol pozvedavati 
(vendar brez prilikovanja po zvenečnosti). Premeno po krnitvi je v razvoju do-
živel tudi samostalnik gospodstvo, v avtorjevem besedilu zapisan še v izvorni 
tvorjeni obliki. Besedo je tako moč najti le še v Pleteršnikovem slovarju. Do 
krnitve vzglasnega v- pride v glagolu prašati.

V pridevniku črevljarski je še ohranjen narečni glasovni sklop -čre-, znači-
len za ves jugovzhodni slovenski narečni prostor, torej tudi za prleško narečje, 
in ki v slovenski knjižni jezik ni bil sprejet.

Narečne oblikoslovne značilnosti

Samostalniki moškega in srednjega spola, ki so socialnozvrstno oz. časov-
no-frekvenčno zaznamovani, so le tisti, ki imajo značilnosti 1. sklanjatve; od 
samostalnikov ženskega spola prevladujejo tisti, ki sodijo v 1. sklanjatev, samo-
stalnikov 3. in 4. sklanjatve ni bilo najti; samostalniških zaimkov, drugačnih od 
današnjega knjižnega jezika, je bilo v besedilu najti malo; pridevnikov je veliko 
lastnostnih, saj se je avtor trudil slikovito opisati takratno stanje v družbi in z 
ukrasnimi pridevki vzpodbujati mladino; močno prevladujejo glagoli predvsem 
četrte in pete glagolske vrste; slovničnih besednih vrst, ki so zaznamovane v 
primerjavi z današnjim knjižnim jezikom, je v primerjavi z ostalimi besednimi 
vrstami zapisanih malo.

Pri samostalnikih moškega spola je narečno najopaznejše za prleško narečje 
značilno podaljševanje osnove z -ov- v množini: čehovi, hramovi, očevi; kljub 
temu da preglasa prleško narečje ne pozna, je podaljševanje osnove z -ev- za -j- 
najti v besedi žuljevi, kar je verjetno posledica težnje po približevanju skupni 
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jezikovni normi. Presenetljiv je R mn. samostalnika ‘mož’, to je možij, saj po-
daljšave osnove z  -ij- ni bilo najti v nobenem izmed slovarjev, niti ne v narečnem 
gradivu. M ed. ima vzhodnoslovensko (P) končnico -i namesto knjižne -u: pri 
ormuži. Samostalnik pot ‘pot, cesta’ je presenetljivo moškega in ne ženskega 
spola, kot je v današnjem knjižnem jeziku; končnica v R ed. je (po gradivu v 
(P)) nenaglašena u-jevska.

Samostalniki 1. ž. sklanjatve imajo v O ed. tipično prleško končnico -oj: pri-
segoj (samostalnik je v besedilu sicer rabljen neobičajno nepredložno).

Za samostalnike srednjega spola je glede na zapisane oblike v gradivu videti, 
da celostno ne pride do maskulinizacije oz. feminizacije, se pa i-jevska konč-
nica (po 1. ž. sklanj.) pojavlja v M ed.: (na) drevji, (v) imeni, (v) koprivji, (v) 
kuhanji, (v) morji, (na) ravnanji, (v) šivanji, (na) trstji, (na) vseučilišči, (na) 
zemljišči, kljub temu da je opaziti tudi primere z u-jevsko končnico: (na) nebu. 
Naglasna oblika osebnega zaimka je v M ed. (na) nji zapisana v krajši obliki, 
vendarle naglasno; najti jo je le v SSKJ, za kvalifikatorjem tudi, kot drugo obliko. 
Nedoločni zaimek ‘noben’ ima narečno obliko nijen, ki je ni najti v nobenem od 
referenčnih slovarjev.

Pridevniki so narečno trostopenjsko stopnjevani s predponskim obrazilom 
naj- (v presežniku) in s priponskim obrazilom -ši ter -ejši (v primerniku in pre-
sežniku): najdragši, najglobši, najimenitnejši, najsvetejši; vzvišenejši. Vse-
bina pogojuje pogostejšo rabo presežnika. V O ed. ž. sp. je tudi pri pridevnikih 
opaziti končnico -oj, tudi če je samostalnik nima: (pod) težkoj grudo. Opaziti 
je prevladujočo posplošujočo rabo določne oblike pridevnika.

Glagol ‘zaiti’ 2. glag. razreda 1. glag. vrste pozna posebno narečno obliko 
zajti. Glagoli 2. glag. vrste imajo namesto knjižne pripone -ni- narečno pripono 
-no-: doteknoti, obrnoti, odmahnoti, ognoti, zdrgnoti. Nekateri glagoli 5. glag. 
vrste, 1. razred, imajo drugačno obliko: poizvedavati, spavati, vravnavati. Za-
nikan glagol ‘hoteti’ ima obliko neče (3. os. ed.). Prihodnjik je tvorjen z zastarelo 
obliko glagola ‘biti’ – bodem (1. os. ed.), bodijo ‘naj nam bodo’.

Deležja so rabljena zelo pogosto, kar je danes večinoma le še strogo zborna 
raba: presedevši, pokazavši, hote se temu ognoti, pobravši, zdrgnovši. Delež-
niki so pogosto rabljeni kot ujemalni desni prilastki (deklice dokončavše), sicer 
pa kot levi ((ne) znajočim (bitjem)). Pogosta je tretjeosebna brezosebna raba 
glagolskih oblik ali trpnika: kar bi imelo biti; treba bode ustanoviti; kako se 
je trsila jih zvijača in lokavost nas razkosati; posebna je narečna glagolska 
zveza nejde rabiti ‘ni potrebno’.

Načinovni prislovi se stopnjujejo kot pridevniške besede (menje ‘manj’).
Pri slovničnih besednih vrstah oblikoslovnih posebnosti ni najti, pomenske 

pa so navedene v poglavju z gradivom.
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Gradivo

Samostalniška beseda

Samostalnik in posamostaljene pridevniške besede

Moški spol

Prva moška sklanjatev: čehovi (I mn.); dečak (I ed.) – dečák -a m, člov. 
(á) poud. |deček, fant| (SP), dečák -a m (á) nav. ekspr., raba peša večji deček, 
fant (SSKJ), dẹčák, m. der Bursche, Jan., ogr.-M., nk.; (P);16 dečki (I mn.); (od) 
glada (R ed.) – glád -ú in glád -a m, prva oblika dalje -u -- -u -om pojm. (ּכ ;چ ּכ) 
neobč. lakota (SP), glad -u in -a m (a) 1. občutek potrebe po jedi; lakota; pren., 
ekspr. glad po zemlji 2. pomanjkanje hrane (SSKJ), glּכd, glּכda, gladچ, m. 1) 
der Hunger; od glada (gladu) umreti, vor Hunger sterben; gladu streči, darben, 
Cig.; za glada, = za rana, früh morgens, Rib.-C., Z.; glad je hud tat, der Hunger 
kennt kein Gesetz, Npreg.-Z.; glad je z medom stric, = der Hunger ist der beste 
Koch, Cig.; – 2) neka vrsta kislic, der Ampfer (rumex), SlGor., ogr.-C.; prim. 
gladovnik, lakot, netek, smok. (P); golec (I ed.) ‘gol človek’ – gôlec -lca [uc] m 
z -em člov. (ó; ٩) poud. |gol človek|; živ. ~i v gnezdu goliči (SP), g٩lec -lca [uc 
in lc] m (ō) 1. gol, neporasel hrib; 2. ekspr. gol, neoblečen človek: v ambulanti je 
stalo več golcev 3. redko mlad, gol ptič, ki še ne more letati; golič; * agr. zrno, 
ki ni obdano s plevnato lupino (SSKJ), g٩łəc, -łca, m. 1) bartloser Junge, C., 
Z.; – 2) noch unbefiederter Vogel, Z.; – ptica, ki se goli in zato ne more leteti, 
Cerknica-Erj. (Torb.); – 3) die Korn- oder Schalfrucht, Jarn., Cig. (T.); žitni plod 
ali g., Tuš. (R.); – 4) wenig bewaldeter, kahler Berg, der Schneeberg, Cig., Jan., 
C.; v naše golce se malo novega zve, Polj.; – 5) na golec obrušen, glatt abge-
schliffen, Nov.-C. (P); hramovi (I mn.) – hrám -a tudi hràm hráma m (ּכ; ȁ á) 
pokr. vzh. zidanica, (kmečka) hiša; pokr. zah. shramba; neobč. svetišče; vznes. 
~ gledališke umetnosti |gledališko poslopje|; star. božji ~ cerkev (SP), hrám -a 
tudi hràm hráma m (ּכ; ȁ á) 1. nar. manjša stavba v vinogradu za hranjenje vi-
na; zidanica, vinski hram // nar. dolenjsko manjša lesena zgradba za hranjenje 
vina 2. nar. zahodno shramba, kašča, žitni hram 3. nar. vzhodno kmečka hiša, 
navadno z gospodarskimi poslopji; lesen, zidan hram, stanovanjsko poslopje, 
hiša 4. knjiž. posvečen prostor, svetišče vznes. sezidali so nov hram gledališki 
umetnosti; star.: božji hram cerkev; hram učenosti šola; pren. odprl mu je vrata 
v hram grške umetnosti 5. star. soba (SSKJ), hràm, hráma, m. 1) das Gebäude: 
njegovi hrami so lepi, vzhŠt.; pos. das Wohngebäude, das Haus, vzhŠt.; gornji h., 
das obere Stockwerk, Jap.-C.; božji h., das Gotteshaus, Jan., nk.; – ein Gebäude, 
das zur Aufbewahrung verschiedener Gegenstände dient, das Magazin, Cig., 
C., Gor., Tolm.; – der meist hölzerne Weinkeller in den Weingärten, Meg., Dol., 
Notr., jvzhŠt.; – 2) das Zimmer, Rez.-Baud.; die Kammer (zur Aufbewahrung 
verschiedener Gegenstände), Mur., Cig., Jan., C. (P); kvarnik (I ed.) – / (SP, 

 16 Morda je dečak (čevljarski dečak) tu v pomenu pomočnika, to je po v stari Avstriji vojak, 
dodeljen oficirju za pomoč na domu: poročnikov burš (SSKJ).
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SSKJ), kvarník, m. der Beschädiger, der Verderber, Cig., C. (P); očeve (T ed.) 
‘očete’; lah (I ed.) ‘Italijan’ – Làh Láha m, preb. i. (a á) slabš. |Italijan| (SP), 
/ (SSKJ), / (P); Magjarji (I mn.) ‘Madžari’; miljon; (častnih) možij (R mn.) 
‘mož’;17 nevoljak (I ed.) ‘slabevoljnež’– / (SP, SSKJ), nevolják, m. ein armer, 
elender Mensch, ogr.-C., Mik. (P); novca (R ed.) ‘denar’ – nôvec -vca m z -em (ó) 
kovati ~e; zlat ~ zlatnik; star. posoditi ~e |denar| (SP), n٩vec -vca m (ó) 1. kovin-
ski denar, zlasti star * num. dodeliti ali določiti novec 2. nav. mn., zastar. denar 
sploh: imeti, posoditi novce (SSKJ), nóvəc, -vca, m. die Münze, das Geldstück, 
Cig. (T.), DZ., Cel. (Ar.); kovani n., die geprägte Geldmünze, Cel. (Ar.); računski 
n., die Rechnungsmünze, Cel. (Ar.); – pl. novci, das Geld, Mur., Dol.-Cig., Jan., 
nk.; – hs. (P); ograd (T ed.) – ‘domačija za hišo’ (P), ‘ograjen prostor’ (SSKJ), / 
(SP); (pri) ormuži (M ed.) ‘(pri) Ormožu’; penezi (I mn.) ‘denar’ – pénez -a m 
-nekdaj novec majhne vred (ּק) novec|; poud. dobiti ~e |denar| (SP), pénez -a m| (ּק)
nosti: plačal je štirideset penezov // ekspr. denar sploh: kdaj bom dobil peneze; 
nikoli nima penezov * jur. penez podložnikova dajatev v denarju za uporabo 
zem ljišča; krvavi penez krvavi denarič (SSKJ), pּקnez, m. die Münze, Guts., 
Mur., Cig., Jan., ogr., kajk.-Valj. (Rad); beli penezi za črne dni, die Sparpfennige, 
C.; droben p., Scheidemünze, Erj. (Min.); zveneč p., klingende Münze, DZ.; – pl. 
penezi, Geld, Jan., C., vzhŠt. i. dr.; – tudi: pּקnez, -בּףza, Valj. (Rad); gen. pl. pּקnez, 
Mur., C., Mik., pẹnĹz, kajk.-Valj. (Rad). (P); potroški (I mn.) ‘izdatek’ – / (SP), 
potróšek -ška m (٪) star. 1. potrošnja, poraba 2. strošek (SSKJ), potrג٦šək, -ška, 
m. der Verbrauch, die Consumtion, Mur., Cig. (T.); imam mleka dosti za svoj 
potrošek, Svet. (Rok.); – der Aufwand, die Auslage, Dict., Cig., Jan.; državni p., 
der Staatsaufwand, DZ.; potroški, die Unkosten, Mur., Cig., Jan.; die Ausgaben, 
Erj. (Izb. sp.). (P); (po pravem) pótu18 (M ed.); prepuh (I ed.) – / (SP), / (SSKJ), 
prepچh, m. der Luftzug, Cig., Vrt. (P); rešnikov (R mn.) – / (SP), star. rešitelj 
(SSKJ), rẹšník, m. der Erlöser, der Retter, Mur., Cig., Jan. (P); roditeljev (R 
mn.) ‘starši’ – rodítelj -a m z -em člov. (١) neobč; živ. |osebek pri križanju| (SP), 
rodítelj -a m (١) 1. mn. in dv., knjiž. starši (SSKJ), rod١telj, m. der Erzeuger, der 
Vater, Mur., Jan., nk.; – pl. roditelji, die Eltern, Jan., ogr.-Valj. (Rad), nk. (P); 
sad (T ed.); spredniki (I ed.) ‘prednik’ – / (sprédnjik -a m, člov. (ּק) neobč.) (SP), 
sprédnik -a m (ּק) zastar. prednik • zastar. njegov sprednik v službi predhodnik 
(sprédnjik -a m (ּק) knjiž. kdor je glede na čas, vrstni red pred kom drugim) 
(SSKJ), sprּקdnik, m., pogl. sprednjik. (sprּקdnjik, m. 1) der Vordermann, Mur., 
Jan.; – 2) der Vorgänger, Dict., Jan., C.; – der Vorfahr, der Vorahn, Cig., Jan., C., 
Schönl., Ravn.-Valj. (Rad), Burg., LjZv., Vrt.; – 3) der Vorgesetzte, V.-Cig., C.; – 
4) das Vortuch, C.; – 5) der Anlaut (gramm.), Jan.; – (največ »sprednik« pisano).) 
(P); stališ (I ed.) ‘položaj, status’ – / (SP), / (SSKJ), stáliš, m. 1) der Wohnort, 
Mur., C., Danj.-Mik.; – 2) der Stand, die Menschenclasse, Cig. (T.), C., Mik., 
ogr., kajk.-Valj. (Rad); zakonski s., C.; nisem se brigal za njegov stališ, Jurč.; 

 17 Oblike ni zaslediti v nobenem slovarju (SP, SSKJ, P).
 18 Naglas v besedilu ni napisan, posebej je označeno, da je jasna pomenska razlika med mišlje-

nim pót (tu sicer m. sp.) in ne mišljenim pòt.
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(tudi hs.). (P); (v) svetohram (T ed.);19 urednik (I ed.) ‘uradnik’; urédov (R mn.) 
‘uradov’ (P);20 vedohram (I ed.) ‘hram vedenja, učenosti’ – / (SP, SSKJ, P); (pri) 
vinjaku ‘vinogradniški nož, klestilnik’ – vínjak -a m (٢) pokr.: vinogradniški 
nož; klestilnik (SP), vinjak tudi vinjek -a m (i) nar. nož z zakrivljenim rezilom, 
zlasti za obrezovanje trt; vinogradniški nož // priprava za sekanje, obsekavanje, 
navadno z ukrivljenim koncem; klestilnik (SSKJ), v٢njak, m. 1) das krumme 
Rebenmesser; – = klestilnik, das am Ende gekrümmte Astmesser, jvzhŠt.; – 2) 
vinják, der Winzer, Habd.-Mik. (P); vinograde (T mn.); vinogradnik (I ed.); 
vrtnar (I ed.); vsakternik (I ed.) ‘slehernik’ – / (SP, SSKJ, P); zacepanec (I ed.) 
‘neumnež’; zdihaj (I ed.) ‘dih’ – / (SP, SSKJ, P); žuljevi (I mn.) ‘žulji’.

Druga moška sklanjatev: /
tretja moška sklanjatev: /
četrta moška sklanjatev: /

Ženski spol

Prva ženska sklanjatev: bistrica (I ed.) ‘bistra voda’ – bístrica -e ž (í; ١) 
neobč. bister potok, bistra reka (SP), bístrica -e ž (ī) knjiž. 1. reka ali potok, ki 
hitro teče 2. redko prozorna, čista voda (SSKJ); b١strica, f. 1) der Wildbach, der 
Gießbach, Mur., Jan., Cig.; – 2) ein klar fließender Bach, Mik. (P); crkev ‘cer-
kev’; danica (I ed.); dekline (I mn.) – deklína -e ž, člov. (í) pokr. vzh. kmečka 
~ dekle (SP), deklína -e ž (í) 1. slabš. dorasla mlada ženska, ki še ni poročena; 
dekle 2. ekspr. krepko, postavno dekle 3. nar. vzhodno dorasla mlada ženska, 
ki še ni poročena; dekle 4. s prilastkom vlačuga, prostitutka (SSKJ), dẹklína, f. 
größeres Mädchen, Cig., M.; = dekle, Mur., Jan., vzhŠt.; die Jungfrau, Štrek. (P); 
drtinje (I mn.) ‘umazanija’ – / (SP, SSKJ), / (drt١nka, f. dem. drtina, vzhŠt.) (P); 
forintača – / (SP, SSKJ, P);21 godbo (T ed.) ‘dogajanje’ – 1. gג٦dba, f. die Musik, 
Cig., Jan., nk.; vvodna godba, die Ouverture, Jan. (H.); – po češ.; 2. g٪dba, f. der 
Hergang, (kako se kaj godi) Jan., ogr.-C. (P); gorico (T ed.) ‘vinograd’ – goríca 
-e ž (í) pokr. vzh.: obdelovati ~o vinograd; živeti v ~ah |v gričevnati pokrajini|; 
star. hrib, grič (SP), goríca -e ž (í) 1. nav. mn., nar. vzhodno vinograd (v gri-
čevnatem svetu; štajerske gorice // gričevnata pokrajina, navadno z vinogradi / 
vinske gorice / Slovenske gorice 2. star. hrib, grič 3. nar. ograjen prostor okrog 
kmečke hiše in gospodarskih poslopij (SSKJ), 1. goríca, f. dem. gora 1), das 
Berglein; der Hügel; pl. gorice, das Kleingebirge, Cig. (T.); – 2) (vinska) gorica, 
der Weinberg; – 3) der Hofplatz, Jarn., C.; der Hofplatz vor den Ställen, Jarn., C., 
BlKr.; ovčja g., der Schafhof, C.; – der Markt- oder Dorfplatz, C.; – (na vzhodu 
tudi: gọr(i)ca, C.). (P); istino (T ed.) ‘resnica’ – / (SP), ístina -e ž (١) zastar. re-
snica • zastar. istina je, kar pravijo res je (SSKJ), ١stina, f. 1) die Wahrheit, Mur., 
Cig., Jan., nk.; – istina, da je bilo tolažljivo, allerdings war es trostvoll, Jurč.; za 
istino, fürwahr, Cig., ogr.-Valj. (Rad); in der That, im Ernst (»za isno«), jvzhŠt.; 

 19 Pomena ni v nobenem slovarju (SP, SSKJ, P).
 20 Zapisani naglas je po (P).
 21 Pomena ni bilo najti v nobenem izmed slovarjev.
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v istini, wahrlich, Cig.; – 2) das Stammcapital (ohne die Zinsen), Jan.; komur 
se n. pr. vina posodi »na poldrugo«, ima vrniti istino in še za vsako vedro pol 
vedra obresti, BlKr.; das Capital, nk. (P); (o) izreji (M ed.) – / SP,22 zastar. ‘zreja, 
vzgoja’ (SSKJ), zrגּףja, f. die Anzucht (von Thieren u. Bäumen), Cig.; – die Aufer-
ziehung; – (nam. vzr-). (P);23 kuhače (I mn.) ‘kuhalnica’ – / (SP, SSKJ), kuháča, 
f. der Kochlöffel, der Rührlöffel, Mur., Cig., Jan., Št. (P); (v) kuhnje (M mn.) – / 
(kúhinja) (SP), kúhnja -e ž (چ) nar. primorsko (kuhana) hrana za prašiče (kúhi-
nja) (SSKJ), kچhnja, f. kar se kuha, pos. okopavina, Hackfrüchte (krompir, repa 
itd.), Podkrnci-Erj. (Torb.); vsak dan lonec kuhnje za uboge pristaviti, Vrtov. (Sh. 
g.); – = kuhan ječmen, GBrda-Erj. (Torb.); – vse, kar se kuha prascem v krmo, 
Koborid-Erj. (Torb.). (kúhinja, f. die Küche; – prim. stvn. chuhhina, Mik. (Et.).) 
(P); (na) ledini (M ed.) ‘ledina’; ledína -e ž (í) orati ~o; krčenje ~e; poud. orati ~o 
v kaki stroki |delati začetne raziskave| (SP), ledína -e ž (í) 1. neobdelana zemlja; 
pren., ekspr. v tej stroki je povsod še trda ledina; orati ledino kritike, v kritiki 
// opuščena, s travo zarasla njiva 2. star. s travo porasel svet (SSKJ), ledína, f. 
unbebautes, brachliegendes Ackerland; ledino orati; v ledino pustiti, öde lassen, 
nicht bearbeiten; – ein mit Gras bewachsener Platz, der keine Wiese ist, der An-
ger; na ledini pred hišo se otroci igrajo. (P);24 mladine (R ed.); modriščenica 
‘kraj, kjer se dela modro’ – / (SP, SSKJ, P); nakano (T ed.) ‘namen’ – nakána -e 
ž (ּכ) neobč. (hudoben, skriven) namen, načrt (SP), nakána -e ž (ּכ) knjiž. namen, 
načrt, navadno slab, skriven; star. ob vinu je pozabil na vse dobre nakane namene 
(SSKJ), nakּכna, f. das Vorhaben, der Plan, Cig., Jan., vzhŠt.-C.; – der Entschluss, 
Cig., C.; der Vorsatz, Cig. (T.). (P);25 očevina – / (SP), očevína -e ž (í) knjiž. de-
dna posest po očetu: deliti očevino (SSKJ), očevína, f. 1) das väterliche Erbe, 
das Patrimonium, Cig., Jan., C., ogr.-M., Zora; – 2) die Heimat, C. (P); iznimka 
‘izjema’ – / (SP, SSKJ), izn١mka, f. die Ausnahme, h. t.-Cig. (T.), nk. (P); (na) 
podlogi ‘podlaga, osnova’ – / (SP), zastar. podlaga, osnova (SSKJ), podlọga, 
f. 1) das Darunterliegende, die Unterlage, Cig., Jan.; p. pri pisanju, Z.; – biti za 
podlogo, zur Folie dienen, Cig.; – podolžna p., die Langschwelle, Cig. (T.); – der 
Lagerbaum (im Keller), Cig.; – 2) das Unterfutter (eines Kleides), Mur., Cig., 
Jan., C.; das zur Fütterung dienende Leder, C.; – = podpetek, der Schuhabsatz, 
C.; – 3) die Grundlage, das Substrat, die Basis, Cig., Jan., Cig. (T.), C., nk.; izra-
čunjavanju kaj deti v podlogo, DZ.; jemati za podlogo, zugrunde legen, DZ.; na 
podlogi podatkov, Levst. (Pril.), DZ. (P); potrebščina (I ed.) ‘potreba’ – potréb-
ščina -e ž (ּק) šolske ~e; ~e za vsakdanjo rabo (SP), potrébščina -e ž (ּק) nav. mn. 
1. navadno s prilastkom predmeti, potrebni za kako delo, dejavnost // kar je komu 
potrebno za življenje 2. star. potreba: z novo dobo so prišle nove potrebščine / to 
sem storil iz potrebščine (SSKJ), potrּקbščina, f. 1) die Bedürftigkeit, die Noth, 

 22 Besede v SP ni, je le vzreja in še ta se nanaša le na živali; enako pridevnik zrejen.
 23 Besede s predpono v (P) ni, je pa zapisana oblika brez predpone.
 24 Ni razvidno, ali je imel Božidar Raič v mislih splošno neobdelan kos zemlje ali tistega, ki je 

zapuščen oz. porasel s travo.
 25 Zanimivo je, da vsi trije slovarji nakazujejo nakano kot običajno nekaj slabega, Raič pa besedo 

rabi v zvezi z dobrim: svoje dobre nakane.
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Dict., Mur., Cig., Jan., ogr.-Valj. (Rad); – 2) der Bedarf, das Erfordernis, Cig., 
Jan., nk.; – potrebščine, die Requisiten, Jan., Cig. (T.), nk.; p. za gospodarstvo, 
der fundus instructus, DZ.; pristojne potrebščine, das Zugehör, Jan. (H.). (P); 
prisegoj ‘s prisego’;26 skladba (I ed.) ‘skladnost’ – / (SP), / (SSKJ),27 sklּכdba, f. 
1) das Zusammenfügen: skladba slovenskih besedi v stavek, Levst. (Zb. sp.); s. 
(besed), die Wortfügung, Jan.; – = zlaganje, die Composition (gramm.), Cig. (T.); 
– 2) die Schichte: nižje in srednje skladbe društva, Zora; – 3) der Tonsatz, Cig., 
Jan., Cig. (T.); – die Composition, das Tonwerk, Jan., C., nk. (P); skušnje (I mn.) 
– zastar. ‘preizkušnja’ (SP), zastar. ‘preizkus, preizkušnja’ (SSKJ), / (P); sloga 
(I ed.); stotin (R ed.) – stotína -e ž (í) ~ litra; mat. ena cela, pet stotin <1,05>; 
poud. prevoziti ~e, na ~e kilometrov |veliko| (SP), stotína -e ž (í) 1. del na sto 
enakih delov razdeljene celote 2. nav. mn., ekspr., z rodilnikom velika množina 
(SSKJ), stotína, f. eine Anzahl von hundert, das Hundert; bilo je konjev videti 
na stotine; hunderte von Pferden sah man; stotina za stotino, hundertweise, Cig. 
(P); vzgajo (T ed.) ‘vzgoja’ – / (SP), / (SSKJ), vzgּכja, f. = vzgoja, C., Raič (Let.). 
(P); zarja (I ed.).

Druga ženska sklanjatev: blagost (I ed.); bodočnosti (R ed.); lokavost (I 
ed.) ‘zvijačnost, zvitost’ – / (SP), lokávost -i ž (á) knjiž. zvijačnost (SSKJ), lo-
kávost, f. die Arglistigkeit, Jan., C., nk.; – prim. lokav. (P); minolosti (R ed.) 
‘preteklost’ – / (SP, SSKJ, P); mladezen (I ed.) ‘mladina’; nravnost (I ed.) – / 
(SP), knjiž. ‘moralnost’ (SSKJ), nrávnost, f. die Sittlichkeit, Cig., Jan., nk. (P); 
okolnosti (I mn.) – neobč. ‘okoliščina’ (SP) ‘okoliščina’ (SSKJ), ok٪lnost, f. der 
Umstand, Mur., Cig., Jan., DZ., kajk.-Valj. (Rad), nk.; – iz češ. (?) (P); upazen 
(I ed.) ‘upanje’ (P); (telesna) urnost (I ed.) ‘prožnost, gibkost, voljnost’ – / (SP), 
lastnost, značilnost urnega (SSKJ), úrnost, f. 1) die Hurtigkeit, die Flinkheit, die 
Raschheit; – 2) die Geschmeidigkeit, vzhŠt. (P) = ‘prožnost, gibkost, voljnost’.

tretja ženska sklanjatev: /
četrta ženska sklanjatev: /

Srednji spol

Prva srednja sklanjatev: (iz) blaženstva (R ed.); borišče (I ed.) ‘bojišče’ – 
boríšče -a s (í) boksarsko ~ (SP), boríšče -a s (í) 1. tekmovalni prostor za boks, 
rokoborbo, sabljanje 2. star. bojišče (SSKJ), boríšče, n. der Kampfplatz, Cig., 
Jan.; večina kmetov je bila pokončana na borišči, Jurč.; – der Fechtboden, Cig., 
Jan. (P); čtenje (I ed.) ‘branje, čtivo’ – / (SP), / (SSKJ), čtẹnjè, n. das Lesen, 
ogr.-Valj. (Rad). (P); (na) drevji (M ed.); društvu (D ed.) – ustanoviti društvo 
(SP), ‘organizirana skupina ljudi, ki ima skupne cilje in deluje po določenih pra-
vilih’, zastar. druščina, družba (SSKJ), drچštvọ, n. 1) (po hs.) die Gesellschaft, 
der Verein, Cig., Jan., nk.; politično d., trgovsko d., pravniško d., nk.; – 2) = 
druščina, Mur., Cig., Jan., kajk.-Valj. (Rad). (P); gospodstvu (D ed.) ‘gospostvo, 

 26 Raba v Raičevem besedilu je brezpredložna.
 27 V pomenu sloge, skladnosti v SP in SSKJ pomen ni predstavljen.
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gospoda’ – / (SP, SSKJ), gospב٦dstvọ, n., pogl. gospostvo. (P); (v) imeni (M ed.); 
(v) koprivji (M ed.) – koprivje (SP, SSKJ), kopr٢vje, n. coll. Brennesseln, das 
Brennesselgesträuch, Mur., Cig. (P); (v) kuhanji (M ed.) – / (SP), kúhanje -a 
s (ú) glagolnik od kuhati (SSKJ), kúhanje, n. 1) das Kochen; – 2) Gekochtes, 
Cig. (P); (v) morji (M ed.); pismo (I ed.) ‘pisava’ – / (SP), star. pisava, črkopis 
(SSKJ), písmọ, n. 1) die Schrift: klinasto p., die Keilschrift, Jan.; – sveto p., 
die heilige Schrift; v pismu učeni, die Schriftgelehrten, Trub.; – die Urkunde: 
ženitvanjsko p., die Ehepacten; pisma delat iti, den Ehecontract abfassen gehen, 
BlKr.; dolžno pismo, der Schuldbrief; zavezno p., der Revers, Cig.; dopustno p., 
die Concessionsurkunde, DZ.; stara pisma, alte Urkunden; – das Schreiben, der 
Brief; voščilno p., das Gratulationsschreiben; trgovska pisma, die Handelscorre-
spondenz; – 2) der Zeugdruck, das Muster, Cig.; lepega pisma, schön gemustert, 
Cig. (T.), Svet. (Rok.); ovijače raznega pisma, Vrt.; – 3) zidano znamenje ob 
cesti, Srpenica pri Bolcu-Erj. (Torb.). (P); pozorišče (T ed.) – ‘prizorišče’ (P), 
zastar. ‘prizorišče, oder’ (SSKJ); (na) ravnanji (M ed.); razbistrenje (I ed.) – 
razbistritev (SP, SSKJ), razbistrilo (P); robstvo (T ed.) – / SP, zastar. ‘suženjstvo’ 
(SSKJ), rג٦bstvọ, n. die Sclaverei, Jan., ogr.-C., nk.; robstvە, Valj. (Rad). (P); 
samosilju (D ed.) ‘tiranstvo, despotizem’ – samosílje -a s, pojm. (١) star. samo-
drštvo, tiranstvo (SP), samosílje -a s (١) zastar. samodrštvo, tiranstvo (SSKJ), 
samos١lje, n. der Despotismus, die Tyrannei, Cig., Jan., Cig. (T.), nk. (P); solnce 
(I ed.) ‘sonce’ – / (sonce) (SP, SSKJ), s٩łnce, n. die Sonne; s. sije, die Sonne 
scheint; s. vzhaja, zahaja (geht auf, unter); s. peče, pripeka, die Sonne brennt; s. 
gre v zástavo = za oblake, Jan.; s. je že visoko = es ist hoher Tag; ujedeno s., die 
Sonnenfinsternis, Mur.-Cig.; na solncu se greti; ne hodi razoglav na solnce! pred 
solncem, vor Sonnenaufgang; še za solnca, noch zur Zeit, wo die Sonne scheint, 
LjZv., jvzhŠt.; za solncem, west wärts, V.-Cig.; od solnca, schattenseitig gelegen, 
C.; koder solnce teče, kruh se peče, in der ganzen Welt der Mensch sein Brot 
erhält, Mur.; (nav. se govori sọnce; tako tudi pišejo starejši pisatelji od Trubarja 
do Kopitarja, Škrab. [Cv.]). (P); (na) stržaj (T ed.) ‘(na) stežaj’ – / (SP, SSKJ), 
stržּכj, m. = stežaj, die Thürangel, Npes.-Vraz; – na s. (= na stežaj) odpreti vrata, 
C., Savinska dol. (P); (v) šivanji (M ed.); (brez) telovajstva (R ed.) ‘telovadba’ – / 
(telovadba) (SP, SSKJ), / tẹlovּכdba, f. die Leibesübung, das Turnen, Cig., Jan., 
nk. (P); (na) trstji (M ed.) ‘na trsju’; (na) vseučilišči (M ed.) – ‘univerza’ (SP), 
knjiž. univerza (SSKJ), vseučilíšče, n. die Universität, Mur., Cig., Jan., nk. (P); 
(na) zemljišči (M ed.); žemljišče (I ed.) ‘zemljišče’.28

Druga srednja sklanjatev: /
tretja srednja sklanjatev: /
četrta srednja sklanjatev: /

 28 V besedi ni jasno, ali gre morda samo za napako pri tisku ali za narečnost.
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Samostalniški zaimek

Osebni zaimki: (na) nji (M) – tudi njì (SSKJ). 
Neosebni zaimki: nijenemu (D ed.) ‘nobenemu’.29 

Pridevniška beseda

Pridevnik: častnejšega (R ed.); črevljarski (I ed.) ‘čevljarski’ – / (SP, SSKJ), 
črּקvljar, -rja, m. der Schuhmacher; nav. črevljár. (P); črstve (R ed.);30 daljni (ra-
zvoj) (I ed.); dnešnji (I ed.) ‘današnji’ – / (SP), / (SSKJ), iz dnֿכs, adv. = danes, 
Mur., Jan., C., vzhŠt.; (P); dozdanjega (R ed.) ‘dosedanjega’; dušni (I ed.) – ~ 
mir (SP), nanašajoč se na duša, zastar. duševen, zastar. duhoven (SSKJ), dúšən, 
-šna, adj. 1) Seelen-, Geistes-, geistig; dušna paša; – 2) na dušno, o dušnem, zu 
Allerseelen, C.; na večer pred dušnim, Pjk. (Črt.). (P); kmetiške (T mn.) ‘kmečki’ 
– kmétiški -a -o in kmetíški -a -o (١ ;ּק) star. kmečki (SP), kmétiški in kmetíški 
-a -o prid. (١ ;ּק) star. kmečki (SSKJ), kmגּףtiški, adj. = kmetski, Bauern-, bäuerli-
ch; k. stan, der Bauernstand, Mur.; kmetiško delo, Dict.; kmetiški ljudje, Slom., 
Levst. (Zb. sp.); kmetiški gospodarji, Pirc. (P); krepilnega (R ed.); kvareče (I 
mn. ž. sp.) – / (SP, SSKJ, P);31 menjši ‘manjši’; milo (T ed. ž. sp.); najdragšo (T 
ed.) ‘najdražji, najljubši’ – / (SP, SSKJ, P);32 najglobšega (R ed.) ‘najgloblji’ – / 
(SP, SSKJ), (compar. globočji, globokejši, Mik., Levst. [Sl. Spr.]; globši, globəljši, 
ogr.-C.; globlji: globlje se prikloniti, Trub. [Post.]; globoče, tiefer, Levst. [Močv.]; 
globoko se prikloni in še globoče vzdihne, LjZv.). (P); najimenitnejšo (T); naj-
svetejšo (T); nasejeno (T ed.); neopisljiva (I ed.); nepremekljiv (I ed.) ‘nepre-
mičen’ – / (SP, SSKJ), nepreməkljìv, -íva, adj. = nepremičen, (-makljiv) Cig., Jan., 
(P); neugasljiv (I ed.); neutrudljiva (I ed.); nravnega (R ed.) ‘moralen’ – nráven 
-vna -o; bolj ~ (á; á ּכ á) |moralen| (SP), nráven -vna -o prid. (á ā) knjiž. moralen: a) 
z nravnega stališča je to sprejemljivo / nravno ravnanje, življenje / nravni nauk b) 
nravni propad, razkroj; držati se nravnih načel / ima izostren nravni čut / nrav-
na (SSKJ), nrávən, -vna, adj. sittlich, Mur., Cig., Jan., C., nk. (P); (v) odbrani 
(besedi) ‘izbrani’; omikanejši (I ed.); (v) početnih (M mn.) ‘začetnih’ – / (SP), 
početén -tna -o prid. (בּףּק) star. začeten (SSKJ), počבּףtən, -tna, adj. Anfangs-, Cig.; 
počגּףtna črka, početna brzina, Cig. (T.); – anfänglich, Cig.; – Elementar-: početna 
šola, Cig., Jan.; početni nauk, Cig. (T.). (P); poslednja (I ed.) ‘zadnja’ – poslédnji 
-a -e (ּק) neobč. ~ dan v letu, zadnji; privzdig. ~ smisel življenja bistveni, najglo-
blji; ver. ~a sodba |sodni dan| (SP), poslédnji -a -e prid. (ּק) knjiž. zadnji // vznes. 
bistven, najgloblji • ekspr. boril se je do poslednjega diha, do poslednje kaplje 
krvi do konca življenja, do smrti; ekspr. poslednji mohikanec zadnji predstav-
nik kake izginjajoče, propadajoče skupine; ekspr. to je moj poslednji opomin, 

 29 Besede ni v nobenem od slovarjev; je narečna oblika.
 30 Verjetno gre za tipkarski lapsus, torej čvrste.
 31 V vseh treh slovarjih je najti le obliko delžnika na -n: kvaren.
 32 Pridevnik drag se sicer nahaja v vseh treh slovarjih in vsebuje omenjeni pomen, vendar nikjer 

ni zapisane Raičeve narečno stopnjevane oblike.
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nič več te ne bom opominjal, posledice pa boš nosil sam; ekspr. med modelarji 
on nikakor ni poslednji je dober, priznan modelar; ekspr. s poslednjimi močmi 
je lezel na breg komaj, zelo težko; knjiž. pospremili so ga na poslednjo pot šli 
so za njegovim pogrebom; ekspr. izpolnili so mu njegovo poslednjo voljo, željo 
voljo, željo pred smrtjo; ekspr. to je občutil s poslednjim vlaknom telesa – zelo 
je občutil * rel. poslednje reči smrt, sodba, pogubljenje, zveličanje; sam; bibl. 
prvi bodo poslednji in poslednji bodo prvi (SSKJ), poslּקdnji, adj. der Letzte; p. 
dan, poslednja volja; na poslednje: kar sem ga na poslednje videl, seit ich ihn 
zuletzt gesehen, Jurč.; tudi: pọslednji, Trub. (P); pozemljskega (R ed.); (po) 
pravem (potu) (M ed.); prevrisani (I ed.);33 prigotovljena (I ed.) ‘pripravljena’ 
(P); (v) priličnim (M ed.) ‘primernim, ustreznim’ – príličen -čna -o; bolj ~, tudi 
-ejši -a -e (í; í) star. primeren, ustrezen: ~ izraz; priličen za kaj za sestajanje 
~ prostor; ~a vsota denarja precejšnja (SP), príličen -čna -o prid. (í) 1. knjiž. 
primeren, ustrezen 2. ekspr. precej velik, precejšen • zastar. živi od priličnega 
zaslužka priložnostnega; nar. ta motika je zelo prilična za okopavanje pripravna 
(SSKJ), príličən, -čna, adj. 1) parabolisch, Cig.; allegorisch, Jan.; – 2) gelegen-
heitlich, Mur.; – 3) passend, gelegen, bequem, Mur., Cig., Jan., Met., Dol.; ni mi 
prilično, es passt mir nicht, Svet. (Rok.); najbolj prilično mi je bilo tako storiti, 
Dol.; izrekovanje za ušesa, pismo in pesem prilično narediti, Vod. (Izb. sp.); 
entsprechend, Cig., Jan., Cig. (T.); – correspondierend (math.), Cig. (T.); – 4) 
geschickt, Cig., C.; prilično, auf eine geschickte Art, Cig.; p. biti za kaj, Anlage 
zu etwas haben, Cig.; – 5) anständig, schicklich, Cig., Jan., Cig. (T.), (priličən) 
Met. (P); prinesen (I ed.); razoglav (I ed.); samostalnejši (I ed.) ‘samostojnejši’ 
– / (samostójen) (SP, SSKJ), samostáłən, -łna, adj. selbständig, Mur., Cig., Jan., 
nk.; – (gramm.) samostalno ime, das Hauptwort, Cig., Jan., nk.; samostójən, 
-jna, adj. = samostalen, Cig., Jan., nk. (P); selske (I mn.) ‘vaški’ – / (SP), sêlski 
-a -o prid. (é) zastar. vaški (SSKJ), 1. sגּףłski, adj. Land-, Dorf-, ländlich, dörf-
lich, Cig., Jan.; selsko plemstvo, der Landadel, Cig.; selsko veselje, die Landlust, 
Jan.; selske občine, die Landgemeinden, Levst. (Nauk). (P); sosednih (R mn.) 
‘sosednjih’; snažni (narod) (I ed.) ‘čist, močen’ – ‘čist’ (SP), snážen -žna -o 
prid., snážnejši (á ā) ki je brez umazanije, prahu • zastar. imel je zelo snažne 
roke močne (SSKJ), snážən, -žna, adj. 1) sauber, rein; snažna obleka, posoda; 
vse je snažno po hiši; s. človek; – 2) sauber, hübsch; snažno dekle; – 3) snažno je 
vstala (»sie machte sich eilends auf«), Krelj; snažno ter močno je segel na Jude 
(»greift sie weidlich an«), Krelj; prim. stsl. snaga, das Bestreben. (P); težejše (T 
ed.) ‘težje’; (pod) težkoj (grudo) (O ed.); (za) trudne (T mn.); umovo (vodstvo) 
(T ed.) ‘premišljen’ – / (umováti -újem nedov. -ujóč, -ováje; -àl -ála, -àt, -án -ána; 
umovánje; (-àt) (á چ) neobč. premišljevati, razmišljati: o kom/čem ~ ~ smrti) 
(SP), umováti -újem nedov. (a u) knjiž. premišljevati, razmišljati, zlasti teoretično 
premišljevati, razpravljati, umujóč -a -e: umujoč človek (SSKJ), umováti, -چjem, 
vb. impf. raisonnieren, philosophieren, V.-Cig., Cig. (T.), C., nk.; u. po pravilih 

 33 Besede s korenskim -v- ni najti v nobenem izmed slovarjev, je pa vsepovsod najti različico s 
korenskim -b-.
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logike, Nov., umב٦vən, -vna, adj. rationell, Cig. (T.). (P); umni (I ed.), umno (T 
ed.) – star.: ~ mladenič pameten, bister; (SP), star. pameten, inteligenten: bi-
ster, nadarjen; star. preudaren, pameten; star. razumljiv, umljiv (SSKJ), úmən, 
-mna, adj. 1) Vernunft-, intellectuell, Cig.; umno čustvo, intellectuelles Gefühl, 
Cig. (T.); umni dar, das Talent, Cig. (T.); – 2) vernünftig, verständig, intelligent, 
gescheit; umna glava; – rationell: umno gospodarstvo, nk.; – 3) ein Verständnis 
habend: le tistim je govoril o njem, ki so ga bili umni, Ravn.-Mik. (P); uročne (I 
mn.) ‘sposoben, odličen, dober’ – / (SP), / (SSKJ), urב٦čən, -čna, adj. 1) verhext, 
beschrien, verzaubert; uročna živina; »ne bodi jej uročno!« pritika, kdor hvali 
kako žival, Tolm.-Erj. (Torb.); tudi človek je lahko uročen; uročnega človeka 
navadno boli glava; (úročən, Št.); – uročna ženska, (katera provzroči uroke), 
Jurč.; – 2) bestimmt, festgesetzt, fest: uročno mesto, ogr.-C.; uročna volja, fester 
Wille, C.; – genau, C.; – 3) tüchtig, vortrefflich, gut, C.; – 4) Erb-, Erbschafts-, 
C.; uročni sin, der erbende Sohn, ogr.-C. (P); večo (korist) (T ed.) ‘večji’ – vגּףči, 
adj. compar. ad velik; größer; po večem, a) zum größeren Theile, größtentheils; 
b) oberflächlich, Z., Lašče-Erj. (Torb.), Savinska dol., Tolm.; iz večega, a) zum 
größeren Theile, größtentheils, Cig., C., Vest.; b) oberflächlich, noch nicht voll-
ständig, C., Z.; hlod iz večega obtesati, jvzhŠt.; k večemu, höchstens; veči del 
(večidel) = z večine, zum größeren Theile, größtentheils; – (pravilneje od »večji«, 
Cv.). (P); viših (M mn.) ‘(v) višjih’; višim (naukom) (D mn.); vreden (I ed.); vrli 
(I ed.); vzvišenejšega (R ed.).

Pridevniški zaimek: kakši (I ed.) ‘kakšen’ – / (SP, SSKJ), kákši, adj. = kak-
šen, C., Mik., vzhŠt., ogr. (P); s ktero (I ed.); (v) te (M ed.) ‘(v) tej’.

Števnik: /

Glagol – delitev po glagolskih vrstah (starejša delitev)

Prva glagolska vrsta

Prvi razred: /
Drugi razred: idejo ‘iti’ – pokr. ídi -te (SP), stil. ídi ídite; ti, grבּףm, (tudi: 

grèm), grבּףdem, ídem, imprt. pójdi, ídi, part. praes. gredבּף, gredב٦č, (idבּף, idב٦č, 
Levst. [Sl. Spr.], C.); pf. šə̀ł sə̀m, fut. šə̀ł bב٦m, p۴jdem, vb. impf. (P); (ne) zajde 
‘ne zaide’ – / (zaiti) (SP, SSKJ), zájti, zájdem, vb. pf. = zaiti. (P).

tretji razred: otepemo se ‘otepsti se’ – otêpsti se otêpem se (é) poud. koga/
česa ~ ~ neprijetnih misli |znebiti se, otresti se| (SP), otêpsti se znebiti se, otre-
sti se (SSKJ), otépsti, -tépem, vb. pf. 1) abprügeln, durchprügeln; otepenemu 
popotniku rane obvezati, Bas.; – ausklopfen: žitne snope o.; klasje o., Ravn.; o. 
zrnje iz snopov, Dol.; – herabschlagen, abklopfen: orehe, želod o.; – 2) o. se koga 
ali česa, sich erwehren, Z.; sich entledigen, Z., ZgD.; – 3) o. se, sich die Kleider 
beim Gehen benetzen, bespritzen, beschmutzen, Z.; vsa sem se otepla, vsa sem 
otepena, jvzhŠt. (P); štejoči.34

 34 30 let štejoči mladenič – levi uj. prid. pril.
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četrti razred: more ‘moči’. 
Peti razred: bode se počela ‘začeti’ – / (SP), počéti -čnèm dov., počél; nam. 

počét in počèt (،ב ȅ) star. začeti (SSKJ), počבּףti, počnèm, vb. pf. 1) beginnen; 
prepir p., Cig.; brez njega nič ne počneš = er ist deine rechte Hand, Cig.; – 2) 
beginnen, thun; od veselja ne ve, kaj bi počel = er ist außer sich vor Freude; kaj 
mi je zdaj početi! was soll ich nun thun? kaj bi si počela taka gospoda v naši vasi? 
Vrt.; – 3) = spočeti, empfangen, Trub., Krelj, Jsvkr. (P).

Šesti razred: /
Sedmi razred: uteri (vel., 2. os. ed.) ‘utri’.35 
Druga glagolska vrsta: doteknol (3. os. ed. pret.) ‘dotakniti’ – / (dotakniti) 

(SP, SSKJ, P); (ne) mine; obrnoti – / (SP, SSKJ, P); odmahnoti ‘odmahniti’ – / 
(SP, SSKJ, P); ognoti ‘ogniti’ – / (SP, SSKJ, P); razčesnemo ‘razklati, pretrgati’ 
– razčֿכsniti -em in razčesníti -čésnem dov. razčֿכsnjenje in razčésnjenje; drugo 
gl. česniti (é ֿכ; í/i ּק) poud. kaj Strela je razčesnila drevo |razklala, preklala| (SP), 
razčֿכsniti -em in razčesníti -čésnem dov. (é ֿכ; ī ּק) ekspr. razklati, preklati • ekspr. 
glavo ti bom razčesnil, če ne umolkneš kaznoval te bom; tepen boš; ekspr. ne 
dovolim ti, pa če se razčesneš sploh ne; ekspr. skoraj razčesnil se je od jeze bil 
je zelo jezen (SSKJ), razčésniti, -čגּףsnem, vb. pf. entzweireißen; strela je drevo 
razčesnila, Notr.-Erj. (Torb.); – r. se, reißen, zerplatzen; otroče, glej, da se ne 
razčesneš! Notr.-Erj. (Torb.). (P); učiniti ‘storiti, narediti’ – / (SP), učíniti -im 
dov. (ī ١) zastar. storiti, narediti (SSKJ), učíniti, -č١nim, vb. pf. 1) thun, Mur., 
Jan., Mik., nk., vzhŠt.; bewirken, zuwege bringen, Cig., Jan.; – verüben, Mur., 
C.; – 2) u. komu, es jemandem anthun, ihn verhexen, C.; u. svinjam, da hirajo 
in crkajo, SlN.; učinjena bolezen, C.; – 3) = občiniti: u. žito, das Getreide durch 
Reitern reinigen, C. (P); vrnovše ‘vrniti’; zdrgnovši ‘zdrgniti’ – / (SP, SSKJ, P); 
zgene ‘zganiti, premakniti’ – / (SP, SSKJ), zgəníti, -gánem, vb. pf. 1) zusam-
menbiegen, falten; – 2) aus dem Stande der Ruhe bringen, sich regen machen; 
z. koga z mesta, jemanden von der Stelle bringen, Cig.; splošna nemška vojska 
proti rimski državi je zgenila tudi Gote, Let.; – aufregen: zganjen, aufgeregt, 
Cig. (T.); alterieren, Cig.; z. komu srce, jemandes Herz rühren, Cig.; – z. se, eine 
Bewegung machen, sich rühren, zucken; od strahu z. se, vor Schreck erbeben; 
ne z. se, gleichgiltig bleiben, Cig.; – 3) eine Bewegung machen: z. z ramami, die 
Achseln zucken, Cig.; z roko z., die Hand rühren, Z. (P).

tretja glagolska vrsta: črti (3. os. ed.) – neobč. ‘sovražiti, ne imeti rad’ 
(SP), / (črtežen zastar. sovražen, nasproten) (SSKJ), črtẹ́ti, -ím, vb. impf. 1) 
hassen, Zora, jvzhŠt.; – 2) črti se mi, es ist mir verhasst, es ekelt mich an, C. (P); 
presedevših; velijo ‘reči’ – veléti -ím dov. vêli -íte, -èč -éča; vêlel -éla, -èt/-ét; 
velênje; (-èt/-ét) (ẹ́ í) komu ~ gostu vstopiti; Tako ~i ukaz; star., v sedanjiku Tako 
~i pregovor pravi, se glasi; star. veleti komu/čemu kaj Koruzi ~ijo Belokranjci 
debelača pravijo, rečejo (SP), veléti -im dov., vêlel (،ב í) 1. izraziti voljo, da kdo 
mora uresničiti kako dejanje; ukazati // star., v medmetni rabi izraža voljo go-

 35 Zapisan glagol je prisoten v vseh treh slovarjih, ni pa zapisane (narečne) oblike velevanja za 
2. os. ed.
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vorečega, da uresniči ukaz, željo nadrejenega, gosta; kot velite 2. nedov. in dov., 
nav. 3. os. izraža nujnost določenega ravnanja, dejanja glede na kaj 3. nedov. in 
dov., star. praviti, reči // v sedanjem času praviti, glasiti se (SSKJ), velẹ́ti, -ím, vb. 
impf. 1) befehlen, auftragen, heißen; kaj pak Bog veli? Trub.; takovega Kristus 
ne veli, Trub.; Ta veli mi: poj sonete, Preš.; treba delati, kakor veli dvorni dekret, 
Levst. (Nauk); – tudi: vb. pf., Mur., nk., Mrliča djati v grob vele, Preš.; Krpan veli 
urno pognati, Levst. (Zb. sp.); – 2) sagen, ogr.-kajk.-Valj. (Rad), BlKr., jvzhŠt.; 
velijo = pravijo, man sagt, es heißt, BlKr., jvzhŠt.; kaj ti veli? was sagt er dir? 
BlKr., jvzhŠt. (P).

četrta glagolska vrsta: kroleči – kruliti (SP, SSKJ), kroliti,36 -im, vb. impf. 
= kruliti, Volk.-M., Npes.-Vraz, Raič (Let.). (P); kvariti ‘škoditi’ – / (kváriti -im 
nedov. -èč -éča; kvárjen -a; kvárjenje (á ּכ) koga/kaj ~ (si) oči; ~ razpoloženje; 
kvariti komu kaj ~ otroku značaj) (SP), / (kváriti -im nedov. (á ּכ) 1. vplivati tako, 
da se zmanjša občutek ugodnosti, prijetnosti // vplivati moralno negativno 2. 
delati kaj manj popolno, dovršeno, slab // postajati slabši, neuporaben • vreme 
se kvari postaja deževno, mrzlo) (SSKJ), kváriti, -im, vb. impf. 1) beschädigen, 
verderben; orodje k.; k. koga, jemandem Nachtheil zufügen, Cig.; bližnjega na 
poštenju k., C.; – 2) kvari mi = škoduje mi, Vrt. (P); se lešči ‘sveti/lesketa’ – / 
(SP), / (SSKJ), lẹ́ščiti, -ím, vb. impf. glänzend machen, polieren: kamen, les l., 
wichsen: leščeni črevlji, ogr.-C.; (emaillieren, mit Glasur überziehen, Cig. [češ.]). 
(P); oblažiti – drugo gl. blažiti (í/i í) kaj, privzdig. oblažiti koga ~ ljudi |narediti 
jih blage, plemenite| (SP), raba peša olajšati, omiliti, zastar. narediti kaj blago, 
plemenito (SSKJ), oblážiti, -im, vb. pf. 1) veredeln,37 Cig., Jan.; o. govor, Zv.; – 2) 
beseligen, glücklich machen,38 Cig., Jan. (P); so potujili ‘potujčiti’ – / (potújčiti) 
(SP, SSKJ), potujíti, -ím, vb. pf. = potujčiti, Cig., Raič (Let.), SIN. (P); računiti 
– / (SP), / (SSKJ), račúniti, -unim, vb. impf. rechnen. (P); svedoči (3. os. ed.) ‘do-
kazovati’ – / (SP), svedóčiti -im nedov. (ק٫ ٪) zastar. dokazovati (SSKJ), svẹdočíti, 
-ím, vb. impf. Zeugnis ablegen, Mur., Cig., Jan., ogr.-Valj. (Rad), nk.; s. kaj, etwas 
bezeugen, Cig.; – s. koga, jemanden bekennen, ogr.-C.; tudi: svedב٦čiti, -ג٦čim. 
(P); svetlijo ‘svetijo’; trsila ‘prizadevati si, potruditi se’ – / (SP, SSKJ), tŕsiti se, 
-im se, vb. impf. sich bestreben, sich bemühen, Cig., Jan., Mik., BlKr. (P); učiniti 
‘narediti’ – / (SP), učíniti -im dov. (ī ١) zastar. storiti, narediti (SSKJ), učíniti, 
-č١nim, vb. pf. 1) thun, Mur., Jan., Mik., nk., vzhŠt.; bewirken, zuwege bringen, 
Cig., Jan.; – verüben, Mur., C.; – 2) u. komu, es jemandem anthun, ihn verhexen, 
C.; u. svinjam, da hirajo in crkajo, SlN.; učinjena bolezen, C.; – 3) = občiniti: u. 
žito, das Getreide durch Reitern reinigen, C. (P); smo vrédili – ‘užalili’ (P);39 
zročil ‘izročiti’ – / (predati; poud. ~ storilca sodišču |vložiti tožbo proti storilcu|; 
vznes. ~ truplo zemlji |pokopati ga|) (SP), / (napraviti, da preide kaj k drugemu) 
(SSKJ), zročíti, -ím, vb. pf. = poročiti (trauen), C (P).

 36 Tu Pleteršnik naglasa ni zapisal.
 37 ‘Oplemenititi, požlahtniti’.
 38 ‘Osrečevati, osrečiti’.
 39 Naglas je po (P).
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Peta glagolska vrsta

Prvi razred: donaša zubringen ‘preživeti, preživljati’ (P);40 izhajati – / (iz-
hájati -am nedov. -ajóč, -áje; izhájanje (a) Časopis redno ~a; neobč. Plin je začel 
silovito ~ uhajati, prihajati ven; izhajati iz česa Ta literatura ~a ~ tradicije |ima 
osnovo, izhodišče v tradiciji|; neobč. ~ ~ kmečkega okolja izvirati; publ. ~ ~ 
dejstev upoštevati dejstva; izhajati z/s kom/čim Z njimi ne more ~ shajati) (SP),41 
1. pojavljati se v tiskani obliki, 2. imeti osnovo, izhodišče, 3. publ. pri delu, 
ustvarjanju upoštevati določena izhodišča, 4. nav. 3. os., publ. biti jasno viden, 
kazati se, 5. knjiž., redko prihajati iz česa, 6. zastar. vzhajati (SSKJ), izhּכjati, 
-am, vb. impf. ad iziti, izhoditi; 1) heraus-, hervorkommen: solnce izhaja, die 
Sonne geht auf (nam. v knjigah nav. vzhajati, prim. Cv. VIII. 4.); – erscheinen: 
časniki izhajajo vsak dan; – abstammen, Cig., Jan.; iz kakega rodu, od Davida i., 
Cig.; – iz česa i., aus etwas hervorgehen, die Folge sein, Cig., Jan., nk.; to izhaja 
iz tega, das hat seinen Grund darin, Cig.; – 2) (po nem.) auskommen, sein Aus-
kommen finden; težko i., z malim i., sich mit Wenigem behelfen; ali boš izhajal 
z denarjem? dobro i. s kom; ni i. ž njim; – 3) i. se (dobro, slabo), ausschlagen, 
ausfallen, Cig. (P); obeta (3. os. ed.); metla (3. os. ed.) ‘metlati, pometati’ – / 
(SP, SSKJ, P); napinajo ‘napenjati’ – / (napenjati) (SP, SSKJ), nap١njati, -am, 
vb. impf., Dict., Mur., Cig., pogl. napenjati. (P); ne hote omenjati ‘ker ne želim 
omenjati’; pozvedava ‘poizveduje’; poizvédeti -vém tudi pozvédeti -vém dov. (،ב) 
1. z večkratnim vpraševanjem ugotoviti, odkriti 2. star. izvedeti: pazi, da on tega 
ne bo poizvedel (SSKJ), pozvẹ́dẹti, -zvẹ́m, vb. pf. durch Ausforschen in Erfah-
rung bringen, erheben; p., po čem se vino prodaja. (P); prisezam ‘prisegati’;42 
prašam ‘vprašati’ – prášati tudi prašáti -am dov. prášaj -te tudi -ájte; prášal -ála 
tudi prášala, prášat, prášan -a; prášanje; (prášat) (á/á á) star. vprašati (SP), práša-
ti tudi prašáti -am dov., tudi prášala (á á á) star. vprašati (SSKJ), prášati, -am, 
vb. pf. (impf.) fragen; (nam. vprašati, Mik. (V. Gr. IV. 307.)). (P); razkorenjati 
‘izkoreninjati’ – / (SP), / (SSKJ), razkorenjeváti, -چjem, vb. impf. die Wȕrzel 
ausziehen, Cel. (Ar.). (P); spavali so – / (SP), star. spati (SSKJ), spávati, -am, 
vb. impf. zu schlafen pflegen, schlafen, Cig., Jan., Preš., Levst. (Zb. sp.), nk. (P); 
učilniške (klopi) (T mn.) ‘učni’ – učílniški -a -o (i) ~a oprema (SP), učilniški -a 
-o prid. (i) nanašajoč se na učilnico: učilniška oprema / učilniški red / učilniška 
mladina (SSKJ), učiłniški, adj. Schul-, nk.; u. zakon, die Unterrichtsordnung, 
učilniške knjige, die Schulbücher, Levst. (Nauk). (P); tirja ‘terja’ – terjati (SP, 
SSKJ), t١rjati, -am, vb. impf. = terjati. (P); vravnati ‘uravnati’ – / (uravnáti -ám 
dov. uravnánje; drugo gl. ravnati (á a) kaj ~ izpahnjeno kost; neobč. uravnati kaj 
na kaj ~ misli na kaj drugega usmeriti; uravnati kaj po kom/čem ~ smer ladje 
po zvezdah) (SP), urávnati -ám dov. (á ּכ) 1. narediti, da pride kaj v ravno vrsto, 
poravnati 2. narediti, da pride kaj v pravilen, ustrezen položaj // narediti, da 

 40 Pleteršnik v ilustrativnem gradivu navaja B. Raiča iz Letopisa Matice Slovenske (izhaja od 
l. 1869): red bi donašal, Raič (Let.).

 41 V SP ni v Raičevem besedilu uporabljenega pomena, niti ne v SSKJ.
 42 Glagol prisegati je v vseh treh slovarjih, nikjer pa ni oblike za 1. os. ed. prisezam.
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pride kaj v naraven, pravilen položaj 3. redko urediti, izravnati strugo, da voda 
ne poplavlja, dela škode; regulirati 4. narediti, da kaj pravilno, ustrezno deluje 
5. narediti, da se kaj pojavlja v primerni, ustrezni količini, stopnji: uravnati do-
tok vode; uravnati temperaturo / pravilno uravnati prehrano 6. knjiž. naravnati, 
usmeriti 7. star. napotiti, usmeriti: uravnati begunce proti mestu; uravnati koga 
na glavno cesto 8. v zvezi s po narediti, da se kaj ravna po čem: uravnati svoj 
korak po njegovem / uravnati smer ladje po zvezdah 9. star. uskladiti: uravna-
ti delo posameznikov / uravnati cene 10. zastar. urediti: uravnati komu dom / 
pred odhodom je še uravnal, kar je moral • star. uravnati komu glavo, možgane 
narediti, da misli pametno, prav; zastar. vstal je in uravnal otrple ude naravnal, 
pretegnil uravnati se knjiž., v zvezi s po začeti se ravnati po čem: uravnati se po 
kakšnem načelu / ni se mogel uravnati po novih časih se jim prilagoditi • zastar. 
uravnaj se in hitro pojdi obleci se, opravi se; zastar. uravnati se z nosačem za pla-
čilo pogoditi se, sporazumeti se; zastar. ko so se udobno uravnali, je ugasnil luč 
namestili; zastar. uravnati se s sosedom zaradi meje pomiriti se (SSKJ), uravnáti, 
-m, vb. pf. 1) einrichten, in die gehörige Richtung, Lage bringen, zurecht stelּכ-
len, zurecht machen; einrenken: u. izpahnjen ud, Cig., Jan., Lašče-Levst. (M.); 
regulieren: u. reko, Cig., Jan.; – nach einer Regel zweckmäßig einrichten, regeln, 
ordnen, organisieren; u. razmere, gospodarstvo, občino; arrangieren, anordnen, 
Cig., Jan., Cig. (T.); – u. ulomek, den Bruch einrichten (math.), Cig. (T.); – 2) u. 
se, = poravnati se, sich vergleichen, Svet. (Rok.). (P).

Drugi razred: se jemlje; naduvlje ‘naduti’ – / (naduti) (SP, SSKJ), nadúvati, 
-am, vb. impf. ad naduti; aufblähen, Cig., M. (P); neče ‘noče’ – hotéti hóčem 
nedov. hôti -íte, hotèč -éča, 3. os. mn., star. hoté; hôtel -éla, -èn -êna; hotênje; 
(-èt/-ét); neknj. pog. čèm čèš [če tudi čə] čè, čêva čêta tudi čvà čtà, čêmo čête 
čêjo tudi čmò čtè čjò (čȅm čȅš čȅ, čéva čéta tudi čv١ čt١, čémo čéte čéjo tudi čmȍ 
čtȅ čjȍ); nikalno nóčem, pokr. nêčem, star. néčem (ẹ́ ۴ n۴čem néčem nẹ́čem) 
(SP), hotéti hóčem nedov., hôti hotíte; hôtel hotéla; stil. čèm [tudi čəm] čèš [tudi 
čəš] čè čêmo čête čêjo, tudi čmò čtè čjò; nikalno nóčem stil. nêčem (،۴ ב n۴čem 
néčem) (SSKJ), hotẹ́ti, hב٦čem, -čèm, z nikalnico: ne hotẹ́ti, nבּףčem (nב٦čem) (P); 
pokazavši; znati ‘poznati’ – / (SP), star. poznati (SSKJ), 3) kennen, ogr.-C., 
Trub., Dalm., Krelj i. dr.; Gospod, ti mene znaš! Trub.; znata li Tobija, mojega 
brata? Dalm.; znam človeka, Schönl.; jaz vas ne znam, Krelj, Jsvkr., Bes.; znamo 
se! Erj. (Izb. sp.); – z. se s kom, mit jemandem bekannt sein, C.; – znan, bekannt; 
znano mi je; nisva nič znana; – merken, kennen, Cig.; z. se, kenntlich sein; zna se 
komu kaj, man sieht es jemandem an, Cig.; znalo se mu je na obrazu, da je vesel, 
Cig.; ni z., man merkt es nicht, Cig.; proga se še zna, C.; na le-tem suknu se vsaka 
kapljica zna, Mur.; znati je, es hat den Anschein, Cig., nk. (P); znati ‘vedeti’ – / 
(SP), star. vedeti: za njegov dolg so znali (SSKJ), 2) = vedeti, na vzhodu; imate 
znati, ihr sollt wissen, Kast.; zdaj znamo, ka (= da) vse znaš, ogr.-Valj. (Rad); 
ne znam kdo, ne znam kaj = nekdo, nekaj, Dol.-Mik.; kadar vesta dva, ve pol 
sveta, kadar znajo trije, znajo vsi ljudje, Razdrto-Erj. (Torb.); kdor jezik ima, v 
Rim zna, = es lässt sich alles erfragen, Met.; – znan biti v čem, in einer Sache 
Bescheid wissen, Cig.; (P).
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tretji razred: zove ‘imenovati’ – zváti zôvem nedov. -i -íte; zvál -a, zvát, 
zván -a; zvánje; (zvŕt) (á ó) star. koga/kaj ~ ljudi na pomoč klicati (SP), zváti 
zóvem nedov., zvál (á ۴) star. 1. klicati, pozivati 2. imenovati; • nar. vzhodno 
ni odrekel, če so ga zvali prosili; nar. vzhodno zvali so jih v goste vabili zvan 
-a -o: zvani gostje • zastar. uveljavljal je svoj tako zvani življenjski nazor pri 
omejitvi, negotovosti v izjavi tako imenovani (SSKJ), zváti, zóvem, vb. impf. 1) 
rufen, Mur., Cig., Jan., vzhŠt., ogr., kajk.-Valj. (Rad); locken, Cig.; piščeta, pure 
z., jvzhŠt.; dekla svinje zove, Guts.; – laden, einladen: z. na kaj, Dol.-Cig., ogr.-
Valj. (Rad), nk.; berufen, Cig.; z. koga od opravil, Cig.; fordern, citieren, Cig.; 
pred sodnika z. koga, Cig.; na boj z., zum Kampf auffordern, Cig.; – 2) nennen, z. 
se, heißen, Mur., Cig., Jan., kajk., ogr.-Valj. (Rad), nk.; še zdaj je veliko hudobnih 
med ljudmi, da se kristjani zovejo, Ravn.; zval se je Podlipec, LjZv. (P).

Šesta glagolska vrsta: darujo (3. os. mn.) ‘darovati’;43 oblažuje – / (SP), 
zastar. blažiti (SSKJ), oblaževáti, -ujem, vb. impf. 1) veredeln, Cig., Jan.; – 2) 
beglücken, Cig., Jan. (P),44 osnovati – osnováti osnújem dov., nam. osnovàt; 
osnovánje; drugo gl. snovati (á ú) neobč. kaj ~ društvo ustanoviti; ~ (si) družino 
ustvariti; ~ svoj nazor postaviti, utemeljiti (SP), osnováti osnújem dov., osnovál 
(á ú) 1. knjiž. ustanoviti: osnovati društvo, stranko; na šoli so osnovali več krož-
kov; osnoval se je nov odbor // ustvariti: osnovati (si) dom, družino / osnovati 
si pojme o svetu // postaviti, utemeljiti: ta filozof je osnoval svoj nauk, nazor 2. 
zastar. narediti, izdelati: osnoval je podroben načrt; on že ne bi mogel kaj takega 
osnovati 3. zastar. prirediti, organizirati: osnovati izlet, zborovanje • zastar. o 
tem dogodku je osnoval pesem spesnil, napisal; zastar. kar je osnoval v svoji 
glavi, je tudi dokončal kar si je zamislil; zastar. v tem času so se osnovala nova 
mesta nastala, se razvila (SSKJ); osnováti, -snújem, vb. pf. 1) das Garn anzetteln, 
Mur., Cig., Jan.; kdor veliko osnuje, malo potka = wer viel beginnt, endet wenig, 
Cig.; – 2) den Grund legen, gründen, errichten, Mur., Cig., Jan., nk.; organisie-
ren, Jan. (H.); – 3) skizzieren, entwerfen; o. načrt, Cig.; s pikami o., punktieren, 
Cig.; – 4) anzetteln, anstiften, Cig., Jan., nk. (P); urejuje.

Sedma glagolska vrsta: bode (vedela); bodijo ‘naj nam bodo’.

Prislov: bodoče; često ‘pogosto’ – čésto kratn. prisl. čéšče (בּפ ;בּפ) neobč. po-
gosto, pogostno (SP), / (čéstokrat prisl. (בּפ) knjiž. mnogokrat, pogosto) (SSKJ), 
čבּףstọ, adv. oft, häufig, Meg., Dict., Jarn., Cig., Jan., Boh., ogr.-Valj. (Rad), nk.; 
često preberite, Trub.; č. v dnevi, Schönl.; compar. češče, Meg., Guts., Boh., 
Trub.; (Dict. naglaša: čestọ, prim. ogr. »čestou«). (P); čim – čím mer. čas. zaim. 
(i) knj. pog. kakor hitro, brž ko: ~ jo je zagledal, je postal dobre volje (SP), čím 
vez. (ì) publ., v časovnih odvisnih stavkih kakor hitro, brž ko: čim je dosegel 
šestdeseto leto, je šel v pokoj (SSKJ), / (čìm, conj. je; išči pod: kaj.) (P); dosle 
‘doslej’ – / (SP, SSKJ), doslּק, adv. bisher, bisjetzt, Mur., Cig., Mik. (P); dostoj-
no; dovoljno ‘zadostno, dovolj’ – dovóljen -jna -o; -ejši -a -e (۴; ۴ ٪ ۴; ۴) neobč. 

 43 Kratka oblika glagola darovati je posebnost, ki je ni najti v nobenem izmed treh slovarjev.
 44 Nedovršna oblika glagola oblažiti je oblaževati, ki je SP ne navaja posebej, SSKJ in P pa jo 

imata zavedeno kot samostojni gesli.
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imeti vsega v ~i meri zadostni (SP), dovoljen -jna -o prid. (۴ ק٫) 1. zadosten 2. 
zastar. zadovoljen: mož je dovoljen in srečen (SSKJ), / (dovב٦ljən, -ljna, adj. 1) 
genügend, zulänglich, Cig., Jan., Cig. (T.), ogr.-C., nk.; – 2) = zadovoljen, Meg., 
Mur., Cig., Jan., Ravn., Danj. (Posv. p.), Levst. (Zb. sp.), Gor.; d. koga (česa): 
bčele niso dovoljne matice, Levst. (Beč.).) (P); inači ‘sicer’ – / (SP, SSKJ), inּכči, 
adv. = inače, Mur. (P); izborno ‘zelo dobro, izvrstno’ – izbórno nač. prisl. -ej(š)e 
 (۴/٪; ۴/٪) neobč. zelo dobro, izvrstno: ~ kuhati (SP), izbóren -rna -o prid. (ק٫) 
knjiž. zelo dober, izvrsten: izboren pisatelj / pripravili so mu izborno kosilo / ima 
izboren vid / bil je izborne volje izborno prisl.: izborno kuhati (SSKJ), izbב٦rən, 
-rna, adj. 1) eine Auswahl gestattend: ima izborno blago, Dol.; – 2) auserlesen, 
gewählt, vorzüglich, Cig., Jan., Cig. (T.), nk.; kaj izbornega od krščanske cerkve 
govoriti, Krelj; i. in poučljiv razgovor, Jurč.; – 3) Wahl-, Cig.; izbב٦rni knez, der 
Kurfürst, Jan.; izborna država, das Wahlreich, Cig. (T.), Jes.; izborna sorodnost 
(chem.), die Wahlverwandtschaft, Cig. (T.). (P); kako; kako že koli ‘kakršen 
koli’ – / (SP, SSKJ, P); kakor; kder ‘kjer’ – / (SP, SSKJ), kd،אr, adv. rel. = kjer, 
Mik., Levst. (Sl. Spr.). (P); leti ‘poleti’ – / (SP, SSKJ), lẹ́tọ, n. 1) der Sommer; 
po leti (letu), im Sommer, zur Sommerszeit; babje l., der Altweibersommer; der 
Nachsommer, Cig. (T.); – 2) das Jahr; leto je, kar –, (P); leže ‘laže’ (prim.) – lažje, 
laže (SP, SSKJ), láhək, -hka, adj. leicht; /…/ – compar. lּכžji, lehkejši (lahkejši); 
adv. lּכžje, láglje; tudi: laže, Levst. (Močv.), nk.; (nav. lג٦že; lažej, Trub.-Mik.). 
(P); mirno; pametno; poprej; sevsema ‘čisto, popolnoma, povsem’ – / (SP), / 
(SSKJ), səvsּקma, adv. gänzlich, Raič (Slov.). (P); tako; zimi ‘pozimi’, / (SP), / 
(SSKJ), zíma, f. 1) der Winter; po zimi, im Winter; huda z., ein strenger Winter; 
golomraza z., ein Winter ohne Schnee, Cig.; v zimah smo, wir sind im strengen 
Winter, Lokve (Goriš.)-Erj. (Torb.); – 2) die Kälte, Mur., Cig., Jan., C.; zima me 
ima, tare, Mur.; – konjem je zima bilo, Prip.-Mik.; – der Fieberfrost; – 3) bela z., 
das nördliche Labkraut (galium boreale), Z., Medv. (Rok.). (P); tako ali onako 
‘tako ali drugače’ – / (SP), / (onákšen -šna -o prid. (ā) star., navadno v zvezi tak-
šen in onakšen takšen in drugačen: prinesli so mu kruh, slanino, meso takšno in 
onakšno) (SSKJ), onákọ, adv. auf jene Weise, C.; tako, ne onako, BlKr.-M. (P); 
menje ‘manj’ – / (SP, SSKJ, P); navadama ‘navadno, običajno’ – / (SP, SSKJ, P); 
nekoliko ‘nekaj’ – nekoliko (SP, SSKJ), / (P); ondi ‘tam’ – ôndi in óndi kaz. me-
stov. prostor. prisl. zaim. (٩; ٪) star. tam (SP), ٩ndi in óndi prisl. (٩; ٪) star. tam: 
splazil se je na svinjak, da bi ondi prenočil / od ondi se je videlo morje (SSKJ), 
٩ndi, adv. dort, an jener Stelle, daselbst. (P); poprek ‘vprek’ – poprék nač. prisl. 
-redk.: postaviti se ~ čez cesto počez, povprek; položiti desko ~ povprek; Go (ּק)
vorijo vsi ~ vprek (SP), poprék prisl. (ּק) redko 1. počez, povprek: a) poprek čez 
pot leži hlod / avtomobil je postavil poprek čez cesto b) poprek položena deska 
/ hvalijo ga vsi poprek vsi vprek • ekspr. prehodil je deželo poprek in počez v 
vseh smereh; vso 2. knjiž. povprečno: ta vrsta morskega psa zraste poprek do 
petnajst metrov (SSKJ), poprּקk, adv. 1) quer, in die Quere, überzwerch; p. dejati 
kaj; p., im Durchmesser, Cig. (T.); p. koga gledati, jemanden mit scheelen Augen 
ansehen, Cig., C.; p. se gledata, sie stehen auf gespanntem Fuße, Cig.; – 2) im 
Durchschnitt, durchschnittlich; – in Bausch und Bogen; p. kupiti; p. pogoditi se; 
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p. vse, überhaupt alles, vsi poprek, alle durcheinander, jvzhŠt.; überhaupt, im 
allgemeinen, Mur., Cig., Jan., C., M. (P); (na) tenko ‘natančno’ – (SP), (SSKJ), 
ənə̀k, -nkà, adj. (določno: tânki, -a, -ọ, Cv.); 1) dünn; tenka šiba; – tanko črevo, 
der Dünndarm, Cig. (T.); – fein; tenko platno, sukno; t. veter, ein durchdrin-
gender Wind, Svet. (Rok.); t. sluh, ein feines Gehör; tenko slišati; t. nos, eine 
feine Nase; ima tenek nos, er nimmt es gerne sehr genau, Cig.; t. okus, Cig. (T.); 
– 2) knapp: pet kil tenke vage, Rihenberk-Erj. (Torb.); na tankem, knapp, C.; 
tenka hrana, strenge Diät, Cig.; – 3) genau; tenka vest; tenko poročilo, eine ge-
naue Mittheilung, DZ.; tenko poučilo, eine präcise Instruction, Levst. (Močv.); 
tanjša določila, nähere Bestimmungen, DZ.; t. premislek, reifliche Erwägung, 
Levst. (Pril.); t. človek, ein accurater, gewissenhafter Mensch, Svet. (Rok.); na 
tanko, genau; tanje, genauer, Levst. (Močv.); tanje ustanoviti, DZ. (P); zmirom 
‘zmerom’ – / (zmerom) (SP, SSKJ), zm١rom, adv. 1) ruhig: bodi zmirom, Z., 
Mik.; – 2) = zmerom, Cv. (P).

vezniška beseda: a; ako ‘če’; da; ka ‘da’; kakor; nego ‘kot, kakor’ – / (SP), 
négo in nego vez. (ּק) 1. star. kakor a) med členi v stavku, navadno s primerni-
kom: noče biti slabši nego drugi; bolj mrtev nego živ b) v primerjalnih odvisnih 
stavkih: ni povedal manj, nego smo pričakovali c) z nikalnico, v zvezi z drug, 
drugače: nihče drug nego ti / ne bo šlo drugače, nego da se vdaš 2. zastar., v 
primerjalnih odvisnih stavkih razen: ni ga mogoče videti nego ponoči 3. zastar., 
v protivnem priredju ampak: zida hišo, toda ne v mestu, nego zunaj (SSKJ), 
nגּףgo, conj. 1) als (za komparativom, za adj. drug, drugačen), ogr.-C., Mik., nk.; 
= nego li, Levst. (Nauk), nk.; – 2) sondern, ogr.-C., Mik.; ne samo – nego i, nicht 
nur – sondern auch: ne samo zemeljski nego i nebeški oča, ogr.-Mik.; – aber, 
jedoch, ogr.-C.; – 3) nego če, außer wenn, C. (P); nego li ‘kot’; pako – ‘in ko’;45 
pokihdob ‘ ’ – / (SP), / (SSKJ), pokihd٩b, conj. = pokehdob, C. (P).

členek: morebiti ‘čl. verjetnosti’; naj ‘čl. spodbujanja’; ne ‘čl. zanikanja’; 
pa ‘čl. poudarjanja’; res ‘čl. soglašanja’; skoro ‘skoraj’ – skôro presoj. člen. (ó/٩) 
pešaj. skoraj (SP), skôro prisl. (ō) raba peša skoraj (SSKJ), skórọ, adv. = skoraj, 
Mur., Jan., Levst. (Sl. Spr.), Ben.-Kl., nk. (P); tedaj ‘čl. navezovanja’ – tədàj, adv. 
1) damals; tedaj je bilo drugač; – 2) dann, in diesem Falle; če si nedolžen, tedaj se 
oglasi; – daher, folglich, also., (P); toraj ‘čl. navezovanja’; zgol ‘čl. izvzemanja’; 
žalibog ‘čl. čustvovanja’ – žálibóg čustvov. člen. (ּכ ٪) star. žal, na žalost: Bolezen 
je ~ neozdravljiva; v medmetni rabi ~, res je tako; Tega nam, ~, ni treba dokazo-
vati (SP), žálibóg prisl. (ּכ-٪) star. žal, na žalost: bolezen je žalibog neozdravljiva 
/ v medmetni rabi: žalibog, res je tako; tega nam, žalibog, ni treba dokazovati 
(SSKJ), žálibog, interj. leider! Cig., Jan., C., nk.; (= žali Bog! = smili se Bogu! 
C.); – prim. hs. žalibože (in nem. leider Gottes!). (P).

Predlog: iz (R); med (O); na (T, M); po (M); v (T, M); vrh (R); za (T).

 45 Zapisano je skupaj; po vsej verjetnosti gre za zvezo vezniških besed pa in ko.



204 ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE 2008/1–2 • razprave – studies

Medmet: /

Povedkovnik: lehko ‘lahko’ – / (SP, SSKJ), / (ləhkóba, f. = lehkota, Z.) (P); 
nasproti (naj črti); treba.

Sklep

Za analizo izbrano besedilo »O izreji naše mladine« avtorja Božidarja Raiča 
vsebuje besede, ki jih je časovno moč opredeliti kot starinske, socialnozvrstno 
pa kot narečne; v nekaterih primerih je združeno oboje. Sestavo besedila za 
zborovanje v domačem prleškem prostoru je (v precejšnji meri) pogojevala tudi 
težnja po približevanju ljudem, kar je imelo za posledico tudi uporabo narečnega 
glasovja in oblik. Pojavljajo se predvsem narečne besede, sicer pa so prisotni 
nekateri glasovni razvoji, tipični za prleško narečje (npr. razvoj polglasnika v e: 
dnešnji ‘današnji’). Pogostejše so nekatere tipično prleške oblikoslovne končnice 
(-i v M ed. samost. m. sp., -oj v O ed. sam. ž. sp.), podaljševanje osnove z -ov- v 
množini nekaterih samostalnikov m. sp. (hramovi), stopnjevanje je tipično pr-
leško (najdragši ‘najdražji’), narečna pa je tudi glagolska pripona -no- namesto 
knjižne -ni- (obrnoti). Pogosta je za današnji čas precej zborna raba deležij.
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DIAlECtICAl ChARACtERIStICS IN SElECtED wORKS  
of BožiDar raič
Abstract

Božidar Raič belongs to the Slovenian intelligentsia that emerged following education in 
Catholic institutions, which in the 19th century represented the only possibility of education 
for many Slovenes (also) due to their weak financial status. Above all, Raič was a priest, but 
he understood his clerical service as having a broader meaning, namely the education of the 
common people, as well as – given the problems continuously resulting from the activities of 
the then authorities – political activity and close integration with the then awakening Slovenian 
national intelligentsia. Thus, all his works reflect an opposition to what was German and strong 
support for everything Slovenian, including the language. One of his achievements was that 
the Maribor Secondary School started to teach Slovenian in the Slovenian language itself. Raič 
was also the promoter of the first reading rooms and the co-founder of the Slovenski narod 
newspaper. He also recorded and greatly appreciated the dialects, as indicated in many of his 
articles published in Slovenian periodicals of that time (Novice gospodarske, obertnijske in 
narodske, Slovenec, Slovenski narod, Slovenski gospodar, etc.).
The paper analyses the Pannonian dialectical terminology and its phonetic and form charac-
teristics in various articles by Božidar Raič published in the newspapers Slovenski narod and 
Slovenski gospodar in the period 1867–1886. The comparison refers to the type of text (original 
political speech, political report, letter) and Raič’s own dialect.
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Besedilna analiza pasaž govorov  
prvega slovenskega tabora

M i r a  K r a j n c  I v i č *

1.01 Izvirni znanstveni članek 
UDK 811.163.6'276"1868"

Mira Krajnc Ivič: Besedilna analiza pasaž govorov prvega slovenskega tabora. Časopis 
za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 1–2, str. 206–218
Prispevek besedilno analizira približne zapise pasaž govorov na prvem slovenskem taboru 
oz. na »t/ej/ naš/i/ prv/i/ poskušnj/i/ v politiškem meetingovanju« (Novice, št. 31: 246) kot 
primere uspešnih, učinkovitih in glede na dane razmere ustreznih pozivnih čustvenopre-
pričevalnih utemeljevalnih besedil politične propagande z enim sami izrazitim ciljem: 
zunanjemu svetu pokazati, da Slovenci kot narod smo. 

1.01 Original Scietific Article 
UDC 811.163.6'276"1868"

Mira Krajnc Ivič: A Text Analysis of Passages of Speeches Delivered Upon the Occasi-
on of the First Slovenian Tabor Meeting. Review for History and Ethnography, Maribor 
79=44(2008), 1–2, pp. 206–218
This paper features a text analysis of the roughly sketched transcripts of passages of 
speeches delivered upon the occasion of first Slovenian Tabor meeting, or – as it was 
described – “t/ej/ naš/i/ prv/i/ poskušnj/i/ v politiškem meetingovanju” in the newspaper 
Novice (No. 31: 246). The positively affectionate and persuasive passages are examples of 
efficient and effective political propaganda, whose sole purpose was to show the world, 
that the Slovenes exist as a nation.

uvod

Tabori, govorniki ljutomerskega imenujejo tudi meeting, pogovor, shod, po-
svetovanje (SG31: 121); shod (tabor); skupščina (Novice: 266); zbor (p. t.), so z 

 * Mag. Mira Krajnc Ivič, asistentka za slovenski jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Mari-
boru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija, mira.krajnc@uni-mb.si
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novo liberalno zakonodajo iz leta 1867 (Melik, 2002: 421) omogočena množična 
politična zborovanja za izražanje strinjanja ali nestrinjanja z delovanjem in/ali 
odločitvami vladajoče politike. Njihova namen in cilj sta bila preprosta: iskanje 
politične moči (podpore) v narodu, da se bo za obstoj naroda razvedelo, in po-
peljati narod do večje politične zrelosti (Melik, 2002: 370). Prav tako zastavljen 
dolgoročni politični cilj oz. cilj politične propagande, realnost (poudarjanje na-
vezanosti na monarhijo, dobro in zvesto avstrijstvo), bistrina, pravilnost in smi-
selnost, ki se kažejo v prepoznavanju potrebe po narodnem prebujanju kmetov 
kot najštevilčnejšega slovenskega družbenega sloja, odločitev mladoslovencev 
kot začetnikov taborov vzbujajo občudovanje (Melik, 2002: 364).

Politična zborovanja pa si poleg uresničevanja s strani tvorca določenega 
dolgoročnega cilja, kar bi lahko povezali s stalnimi temami oz. točkami dnev-
nih redov taborov, prizadevajo k doseganju kratkoročnih političnih ciljev,1 tj. 
aktualnih, posebnih problemov določenega trenutka, ki jih predstavljajo točke 
dnevnega reda, nanašajoče se na aktualna vprašanja, pomembna za pokrajino 
organizatorko tabora. V primeru prvega slovenskega tabora posebnih, izrazitih 
kratkoročnih ciljev ni opaziti (glej dalje o tvorčevi oz. sporočevalčevi nameri).

Zdi se, da je prvi slovenski tabor, in tudi sicer taborsko gibanje, sredstvo 
politične propagande, in ne morda agitacije. Za prvo je namreč značilnejše vsaj 
naslednje: a) izdelava potrebne strategije, ki predstavlja linijo pridobivanja ljudi, 
volivcev, taboritov »za stvar«, tj. za prvi slovenski politični program, program 
Zedinjene Slovenije,2 b) načrtno razširjanje, pojasnjevanje političnih, nazorskih 
idej z namenom, da se uresničijo, c) javnost in transparentnost delovanja ter č) 
načrtno, zavestno izogibanje možnih nasprotij med tvorci, organizatorji tabor-
skega gibanja (glej dalje o udeležencih tabora). 

S slednjim so si govorniki prvega slovenskega tabora prizadevali slediti glo-
balnemu političnemu cilju, značilnem za vsa politična udejstvovanja: pridobiva-
nje podpore in zaupanja volivcev. Na tem taboru se slovenščina v javnosti prvič 
pojavi v funkciji političnega jezika. 

Politični jezik lahko opredelimo v širšem in ožjem smislu. V širšem smislu 
je to jezik, ki ga uporabljamo pri upovedovanju političnih tem. V ožjem je to 
jezik nosilcev političnih funkcij, kot ga ti uporabljajo na vseh področjih svojega 
poklicnega3 delovanja (Hribar, 2006: 63). Dvogovori, nastali v stiku z volivci, 
imajo izrazito pozivno vlogo, usmerjeno k oblikovanju javnega mnenja, zato 
je politični jezik jezik prepričevanja prejemnika (širšo javnost), preko njega pa 

 1 Marja Bešter (Bešter, 1992: 10, 54) ločuje med t. i. kratkoročnimi in dolgoročnimi političnimi 
cilji. Ta pojem ji pomeni tvorčevo predstavo o lastnostih bodočega, želenega stanja, ki se bo 
uresničilo z dejavnostjo tako tvorca kot naslovnika, prejemnika. 

 2 Tabori so pritegovali množice tudi zaradi svoje družabne narave oz. kot navaja Vasilij Melik: 
»Tabori so imeli mik tudi velike družabne prireditve, prinašali so spremembo v dela in skrbi 
polno vsakdanje življenje. Skratka, posameznik (kmet, taborit) na taborih, vsaj na prvem, se 
je lahko imel le lepo. Pritegnile so tudi aktualne lokalne zahteve oz. točke dnevnega reda.« 
(Melik, 2002: 375)

 3 Vasilij Melik (Melik, 2002: 437) npr. za Josipa Vošnjaka navaja, da se je bolj malo ukvarjal 
svojim prvotnim poklicem, tj. oskrbovanjem in zdravljenjem pacientov.
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naslovnika, k doseganju podpore za prihodnje in/ali preteklo politično delovanje 
tvorca, tj. govornika oz. inštitucije, ki jo govornik zastopa.

Čustvenoprepričevalno utemeljevanje oz. prepričevanje pomeni spreminjanje 
ali pretvarjanje (ali poskus spreminjanja) česa spornega ali vsaj vprašljivega s 
pomočjo česa splošno veljavnega: Francozi, Nemci, Madžari to imajo, česar Slo-
venci kot narod še nimamo. Zanj je značilno, da argumenti onemogočajo naslov-
nikov in/ali prejemnikov razumski odjem in uresničitev namere, saj vplivajo na 
njegova čustva, tj. argumenti so preračunani na vrednote, interese, naslovnikove 
potrebe, želje in razpoloženjska stanja. Tvorec pri prepričevanju upošteva zapo-
redje taktičnega prepričevanja naslovnika: začetna privlačna vzpostavitev stika 
ter pritegnitev pozornosti, sledi okrepitev naslovnikovega in/ali prejemnikovega 
zanimanja s sklicevanjem na dobro, ki naj bi nastopilo po opravljenem dejanju, 
ter nazadnje lahko prirazumljen ali izrecno izražen poziv, ki naslovnika in/ali 
prejemnika spodbudi k takojšnji akciji.

Argumentacijske procese in prepričevalna sredstva je v besedilu mogoče pre-
poznati s pomočjo skladenjsko-pomensko-pragmatične analize, ki v svoji sintezi 
oblikuje jasno zgradbo prepričevanja, sestavljeno iz šestih logično-pomenskih 
kategorij: teza ali poziv, argument, podpora argumentu, ključno pravilo, izjema 
(ležišče) in baza vrednot. 

Gradivo

Zbrano gradivo predstavljajo javna politična govorjena, večinoma enogo-
vorna, pozivna, manipulativna in prepričevalnoutemeljevalna sporočila, ki so 
kot vsa sporočila nastala v določenem vedno na novo določenem razmerju med 
okoliščinskim tipom informacije in besedilnim, jezikovnim tipom. Ker njihov 
zapis ni avdiovizualno ohranjen, temveč imamo le bolj ali manj natančne zapise 
vsebinsko pomembnejših delov govorov – v popisu drugega slovenskega tabora 
v Žalcu na to opozori avtor prispevka z besedami: »Dr. Zarnik je govoril blizu 
tako le …; G. Razlag, ki blizu tako govori …« (SG39: 153) – je analiza narejena le 
na terciarnem gradivu, tj. približnih, laičnih transkripcijah prvotnega govornega 
dogodka, kot jih najdemo objavljene leta 1868 v časopisih Novice, gospodarskih, 
obrtniških in narodnih, Slovenski gospodar in Slovenski narod. Po slednjih dveh 
citiram večino pasaž besedila.

Prav zato je tudi le besedilna analiza približna, pa vendar dovolj natančna, 
da lahko opazimo značilnosti oblikovanja jezikovno-vedenjskega vzorca zboro-
vanje s tipičnimi sestavinami, kot so predlog in volitev predsednika zborovanja, 
predsednikova zahvala za zaupanje, predstavitev dnevnega reda oz. predvidenih 
tem zborovanja, govori o posamezni točki dnevnega reda, in glasovanje o teh 
točkah. 
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Prvi slovenski tabor kot prvi slovenski javni politični govorni dogodek

Govorni dogodek je del sporočanjskega položaja, tj. skupne razporeditve za 
sporočanje pomembnih dejavnikov, npr. število udeležencev, njihove družbene in 
sporočanjske značilnosti ter medsebojno razmerje, časovno-prostorska umesti-
tev sporočanja. O prvem slovenskem taboru kot govornem dogodku pričajo bolj 
ali manj natančni popisi dogajanj in pasaže4 govorov. Tako lahko izvemo tudi 
večino o sporočanjskem tipu informacij, npr. prostor in čas, udeleženci: »Od juga 
in zapada z gostim drevjem zasenčen spašnik zunaj Ljutomera, na kterem rastó 
posamezna drevesa, bil je prav dobro izbran kraj taborovanju za prostor, kajti 
bil je ne samo oder za govornike, prvosednika in polit. komisarja v popoldanjš-
nji senci malega loga, temuč tudi glas govornikov se ni zelo razbival.« (SN55: 
/217/); » … v Ljutomeru v nedeljo popolne.« (Novice: 266); »Taborišče je bilo na 
travniku taki zunaj Ljutomera, ki je z drevjem zasenčen, in ki je za to priložnost, 
tako prikladen bil, da si ni želeti boljšega.« (SG33: 129).

Kot je znano, sta udeleženca govornega dogodka najmanj dva posameznika: 
tvorec, ki daje spodbudo, motivacijo, ter naslovnik, ki mu je sporočilo namenje-
no. Da sporočilo doseže naslovnika, si lahko tako tvorec kot naslovnik pomagata 
s sporočevalcem in prejemnikom. Prvi oblikovano sporočilo v imenu tvorca 
sporoči dalje, prejemnik ga interpretira, v skladu s sporočilom reagira in tako 
posreduje deloma spremenjeno sporočilo do naslovnika.

V primeru prvega slovenskega političnega zborovanja se kot tvorec pojavlja 
inštitucija, mladoslovenci, politična družbena stranka, ki jo predstavljajo izbrani 
posamezniki: tj. pet govornikov: V. Zarnik, M. Prelog, J. Vošnjak, B. Raič, I. 
Kukovec, predlagatelj predsednika A. Klemenčič in predsednik R. Razlag. Ti so 
jasno poimenovani s svojimi imeni in priimki ter družbeno vlogo oz. z delom, 
ki ga opravljajo, npr. Ivan Kukovec, posestnik v Ljutomeru; Valentin Zarnik iz 
Ljutomera, poslanec Matija Prelog, ljutomerski župnik Anton Klemenčič.

Sporočilo, ki ga lahko parafraziramo: Slovenci smo. Znotraj monarhije zah-
tevamo več pravic za svoj narod in za svoj narodni jezik, je namenjeno nemško 
govoreči cerkveni in posvetni oblasti v Avstro-ogrski monarhiji, tj. zlasti vladi 
na Dunaju, ki jo predstavlja cesar Franc Jožef, poimenovan: naš milostljivi cesar 
Franc Jožef, (naš) ((pre)svitli) cesar, in slovenskim državnim poslancem. Na-
slovniki so torej člani določene (druge) politične inštitucije.

Prejemniki so udeleženci tabora, taboriti, ki so izraženi a) glagolskokončni-
ško: pridite, pripeljite se, premislite, preudarite, b) zaimensko: vas, vi, Vam; svo-
jih; ali c) neposredno, npr. možje slovenski; slovenski možje, v nagovorih kot c1) 
rodoljubi (Klemenčič v Novicah: 270), Slovenci (Vošnjak v SG36: 141); Slovenci, 
dragi rodoljubi! (Razlog v Novicah: 270–271); Bratje Slovenci! (Raič v SG34: 
133; Novicah: 271 in SN56: /221/); Slavno društvo! Prečastiti rojaki! /…/ Moji 
dragi! (Prelog v SG35: 137, SN56: /220/), in č) posredno č1) kot poziv vsakomur: 

 4 Pasaža oz. govorni odstavek je dvogovorna (diskurzivna) enota, sestavljena iz vsaj ene sek-
vence in je hkrati tematsko zaokrožen del dvogovora.
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»Iz vsake vesnice, iz vsakega hrama, iz vsake hiše naj vsaj po eden pride5 /…/ 
Kdor koli more, naj pride /…/ Pride naj vsak, bodi si kmet (želar), nagornjak ali 
vincar /…/ nihče iz nobene hiše vseh vesnic, posebno ormoškega, ljutomerskega 
in gornje-radgenskega okraja ne sme /…/ manjkati!« (iz vabila na ljutomerski 
tabor po SG31: 121), č2) kot poziv članom iste množice, tj. slovenskega naroda, 
izraženega glagolskokončniško ali zaimensko in hkrati konkretizirano: »Samo 
če bomo iz vseh stanov združeni kaj sklepali in sklenoli bomo kaj dosegli …« 
(p. t.); »Nebesa so nam otrokom matere Slave danes prijazna.« (Kukovec v 
Novice: 271).

Sporočevalci svojo oz. tvorčevo namero večinoma izrecno in jasno izražajo: 
»Namen tega tabora je, da se gola in suha teorija, skrita pod 19. §§. državnih 
osnovalnih postav, od vseh strani posveti in da visoka vlada in naši slovenski 
državni poslanci izvejo na tanko in na drobno, kako si naš narod ob bregovih 
Mure in Drave djansko izpeljavo narodne ravnopravnosti misli in predstavlja.« 
(Novice: 246); »… svoje misli in želje očitno, javno pod milim nebom izgovar-
jati in jih vladi svitlega cesarja oznanjati, da se izpolnijo. /…/ pogovorili in 
posvetovali, česa nam je zdaj v današnjem času naj bolj treba, kaj nam je naj 
bolj krepko od vlade zahtevati. /…/ Samo ako nas bo jezera in jezera pod milim 
nebom zbranih, bomo imeli naši sklepi veljavnost pri visoki vladi in bo ona nanje 
gledala.« (SG31: 121); »… smo tu /na taboru, dodala MKI/ začeli politično moč 
iskati, kjer jo imamo, namreč v narodu; da smo važen korak storili na potu, po 
kterem nam je ljudstvo pripeljati do veče politične zrelosti in živejega udeleže-
vanja pri splošnih, celoto zadevajočih reči …« (SN55: /217/).

Potek zborovanja in besedilna analiza gradiva 

Kot na vsakem zborovanju, seji ipd. je bilo najprej treba izvoliti odgovorne-
ga za potek dogajanja, tj. predsednika, ki ga v svojem govoru predlaga Anton 
Klemenčič.

Klemenčičev govor je najkrajši, jedrnat in jasen. Obsega vsega šest (SG33 in 
SN55) oz. štiri (Novice, 270) izreke. V uvodu govornik zbrane nagovori, nato se 
z navajanjem informacij, ki služijo kot ozadje za ustvarjanje vzdušja oz. začetno 
privlačno vzpostavitev stika s prejemniki, npr. »… nam je mogoče in imamo 
pravico pod milim nebom shajati in posvetovati se kakor so se naši (pre)dedje(i) 
posvetovali …« (npr. SG33: 129), usmeri k predmetu govora. To je hkrati tudi iz-
recno izražena govornikova namera oz. sporočanjska funkcija: »Imam čast vam 
predlagati izvrstnega rodoljuba, slavnega, učenega rojaka, rojenega med vami 
pri Mali Nedelji, g. dr. Razlaga za vašega prvosednika.« (p. t.). Sporočanjsko 
funkcijo, vplivati na taborite, da podprejo njegov predlog za predsednika, go-
vornik na videz logičnorazumsko, v resnici pa čustvenoprepričevalno utemelji: 
a) ker potrebujemo red, b) da ne bi tratili čas in c) ker je Razlog zaupanja vredna 

 5 Pogosto sredstvo poudarjanja je paralelizem.
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oseba. Nazadnje kot sklep neposredno, tj. glagolskonaklonsko: (iz)recite, izrazi 
zahtevo po jasnem izražanju soglasja s svojim predlogom: »Če je vaša misel, da 
je g. dr. Razlag vaš prvosednik, izrecite da!« (p. t.).

Prvi govor izvoljenega predsednika Radoslava Razlaga je sestavljen iz petih 
pasaž: a) poziv prejemnikom, naj izkoristijo možnost, ki jim jo je dal cesar, s 
čimer tudi on poudari zakonito in legalno pot za doseganje cilja oz. namere, b) 
zahvala za izkazano zaupanje, c) navodila, kako se vesti na taboru, č) branje 
postave/resolucije, tj. predstavitev nadteme zborovanja, in d) dajanje besede na-
slednjemu govorniku, tj. I. Kukovcu. V nadaljevanju zborovanja Razlag vodi 
glasovanje, po potrebi po končanju govora posameznega govornika ponovno 
prebere dotični del resolucije. Na koncu zborovanja se zahvali za navzočnost in 
tabor sklene.

Prvi govornik, ki predstavlja in poziva k podpori prvega dela resolucije, je 
posestnik Ivan Kukovec. Tema njegovega govora je poziv k rabi slovenskega 
jezika v uradih (uradnijah) na Slovenskem: »Slovenski jezik na Slovenskem iz-
ključno uradni jezik, in dokler se ne bo v ta namen uradnikom na Slovenskem 
neodlogoma določil obrok, in sicer pol leta, od kterega morajo znati slovenščino 
v besedi in pismu.« (SN55: /217/). Svoj poziv utemeljuje z naslednjima argumen-
toma: 1) ker ima vsak narod pravico do rabe svojega jezika v uradih, kar podpre 
z navajanjem podatkov o Slovencem znanih narodih: »Med najvažnejše pravice 
vsakega naroda spada jegov jezik. Vsak narod ima svoj jezik v uradnijah, Magja-
ri magjarskega, Francozje francoskega, Nemci nemškega.« (SG34: 133), 2) ker 
se s Slovenci ne uraduje v slovenskem jeziku, smo prikrajšani pri denarju, času, 
torej se nam godi krivica. Tako izrecno izpostavi opozicijo pravica–krivica, s 
čimer stopnjuje učinek svojim besedam in vpliva na čustva prejemnikov. Tako 
učinkujejo tudi pogoste ponovitve osrednjih nanašalnic slovenski jezik, slovenski 
narod, slovenski človek. Piko na i predstavlja navajanje razlogov za nemoralno, 
nesprejemljivo, neetično ravnanje nasprotnika. Ta razloga: »da n i  l j u d i , ki bi 
znali slovenski pisati«6 in »smo sami krivi, če se nam ne uraduje, ker tega ne 
zahtevamo«, ki sodita v ležišče, govornik spretno zavrne izrecno: »kaj človek 
stori za ljubi kruhek, da si ga prisluži ali ohrani«7 oz. implicitno z retoričnim 
vprašanjem: »Ali je to res?«.

Kot smo lahko opazili še pri do sedaj analiziranih pasažah govorov, se tudi 
v Kukovčevem govoru pojavlja paralelizem: da smo narod, da smo Slovenci, 
neposredno: izvajalniško, glagolskonaklonsko ali naklonsko, izraženje zahtev: 
povejmo; pokažimo; svoje pravice /…/ si hočemo priboriti, geminacije: To ni 
prav; ni prav; in ekspresivno izražanje s pomočjo, lahko aktualiziranih fraze-
mov, npr. gre spraševat od hiše do hiše, nastalim iz frazema hoditi, iti od hiše 
do hiše v pomenu ‘beračiti’, ‘prosjačiti’, da bi mu povedali, kaj piše na listu. 
Tako implicitno, a jasno pokaže na stisko ljudi, ki ne znajo brati, s čimer krepi 
prejemnikovo zanimanje in si zagotovil njegovo soglašanje ter veča pripravlje-

 6 Zdi se, da z razširjenim tiskom avtor popisa izpostavlja v govoru posebej poudarjene bese-
de. 

 7 Zanimiva je raba pomanjševalnice kruhek.
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nost za izvršitev dejanja, ki je tvorcu v korist. Pri tem je resničnostna vrednost 
izrečenega drugotnega pomena. 

Kot drugega govornika predsednik Razlag napove Valentina Zarnika. Ta v 
svojem govoru v prvi pasaži najprej povzame, kar je povedal njegovo predhod-
nik Kukovec, ter s prikazovanjem reakcije drugega naroda, ki bi se znašel v 
takem položaju kot slovenski, in vrednotenjem tega položaja: »Ko bi se Nemcem 
slovensko uradovalo, bi uradnike v Muro zagnali. To je narobe svet, kakor se 
po naših uradih godi.« (SG34: 133), stopnjuje prepričanje v pravilnost pravkar 
izglasovanega sklepa ter si tako pripravlja teren za razvijanje svojega najprej 
kataforično napovedanega poziva: »Jaz predlagam še drugo reč.« (p. t.),8 nato 
verjetno še izrecno izraženega, zapis Zarnikovega govora se namreč konča z 
besedami: »Govornik potem razlaga drugi del resolucije.« (p. t.). 

Po tej izraziti napovedi sporočanjske funkcije svojega govora Zarnik svoj 
poziv k rabi slovenskega jezika v cerkvenih uradih – to je hkrati tema njegovega 
govora – utemeljuje s trojim: a) s pripovedovanjem o dogodku, ki se godi ali lah-
ko zgodi kateremu koli branja v nemščini neveščemu prejemniku, b) z napovedjo 
verjetnih nasprotnikovih reakcij: »Če Slovenec od teh in takih (tacih) uradnij kaj 
dobi (dobó), mora letati od enega do drugega (druzega)9 mora plačevati i z g u b i 
mnogo časa in nazadnje c e l o  p r a v d o , če se zgodi da je napak podučen, da se 
mu napak bere, česar sam ne zna. Našim protivnikom ni ljubo, da smo se denes tu 
zbrali in da tirjamo slovenske urade. Mi dobro vemo, da vam bodo vse sorte laži 
prinašali, legali da hočemo to in to.« (SG34: 133),10 in c) s slikanjem boljše, lepše 
prihodnosti, ki ga lahko strnemo v ključno pravilo: če bo tudi cerk vena oblast 
na Slovenskem uporabljala slovenski jezik v stiku s Slovenci, bo Slovencem 
prihranila čas, denar, skratka, potem bo vse lepše: »Ako se vam bo pri duhovski 
in deželski oblasti slovensko dopisovalo, brali boste lehko sami, brali vam bodo 
dopise vaši otroci. Ne vam treba plačevati, ne časa gubiti. Bolje je da ta čas, ko 
vam je okolo in okolo pozvedovati, gorico obdelujete ali pa, če je po zimi, da za 
pečjo ležite.« (p. t.).

Naj pri Zarnikovem govoru izpostavim še dvoje. Prvič, implicitno izraže-
no mladoslovensko držo o poudarjanju legalnih poti za doseganje cilja prvega 
slovenskega političnega programa, namreč za nas neizrecno, a določno, glagol-
skokončniško izražen predmet govora oni, ki verjetno predstavlja nasprotnike 
zborovanj, se kmetom in drugim zaradi neznanja slovenščine grdo lažejo: »Z a -
t o  k e r  s l o v e n s k e g a  n e  z n a j o ,  z a t o  n a m  n a s p r o t u j e j o ,  k o  b i 
s l o v e n s k o  z n a l i ,  b i  s e  v a m  t a k o  g r d o  n e  l e g a l i .« (SG34: 133).11 
Drugič, zaradi močne želje po prikazovanju in stopnjevanju vrlin rodoljubov sta 

 8 Opazna je realizacije prvoosebnega edninskega zaimka v imenovalniku, s čimer se V. Zarnik 
predstavlja kot avtoriteta. Kot izrazita avtoriteta se predstavlja R. Razlag, deloma pa tudi B. 
Raič.

 9 Klic: Pa še nič ne zve! (SG34: 133) Avtor popisa dogajanj na taboru beleži tudi prejemnikove 
odzive, s katerimi poustvarja vzdušje, da bi prepričal naslovnika in bralce objavljenega pri-
spevka.

 10 V oklepajih dodane razlike glede na zapis v SN56: (220–221).
 11 Iz zapisa lahko sklepamo, da je Zarnik te besede posebej poudaril.
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opazna vsebinski paralelizem in pomensko vračanja, v katerem druga formula-
cija kaže na naslednji vidik glagolskega dejanja: »Tudi naši duhovniki so večidel 
vneti rodoljubi, sinovi iz naroda, dobri Slovenci. Ti morajo slovensko govoriti z 
vami, slovensko vas poučevati, jih (njih) škof jim pa le nemško piše …« (SG34: 
133).

Po sprejetju tudi drugega dela resolucije predsednik Razlag besedo da du-
hovniku Božidarju Raiču. Ta v svojem prvem govoru eksplicitno, glagolskona-
klonsko pozive k rabi slovenskega jezika na vseh stopnjah šol na Slovenskem: 
»Tirjajmo svoj jezik tudi v naše šole in sicer v domače ljudske šole in v više, ki 
se jim pravi realke in gimnazije.« (SG34: 133), v drugem pa prav tako eksplicitno 
in s sklicevanjem na cesarjeve besede k zedinjenju Slovenije: »P o p r i m i m o  s e 
t o r e j  g e s l a ,  k t e r o  j e  s a m  n a š  p r e s v .  c e s a r  z a  s v o j e  r a z g l a -
s i l  » z  z e d i n j e n i m i  m o č m i «  si pomagajmo! Kar nas Slovencev živi še na 
zemlji, združimo se v eno celoto.« (SG35: 137–138). 

Njegova govora sta v primerjavi z do sedaj analiziranimi daljša, zato po-
drobneje analiziram le izbrano pasažo prvega govora: »Slovenski otroki se v 
dozdanjih nemških šolah niso naučili ni nemški ni slovenski, temuč izgubili so 
mnogo časa in dobička od šole ni bilo pravega. Kaj je krivo, da v uradnijah pri 
nas vlada nemščina? Naše lagodne šole so tega krive, ker se uradniki v svoji 
mladosti našega jezika niso naučili. V Gradcu so tudi za naše peneze napravljali 
više šole, a šole ne nemške, za nas slovenske, nikdo videl ni! Kaj je krivo, da v 
zadnjih 10 letih se je ponemčila na slovenskem Štirskem vas za vasjo, fara za fa-
ro! Naše slabe neslovenske šole! V šolah se nauče le nemški in ker nas ne umejo, 
zato nas sovražijo. Kaj je krivo, da mnogi našinci še svojega imena ne znajo prav 
zapisati? Naše šole! Kaj je krivo, da se celo med našimi prostimi ljudmi nahaja-
jo, ki se od nas Slovencev obračajo? Šole! V šolah so se napili namestu domače 
ljubezni medu tujega strupa. Kaj je krivo, da naša slovenska dežela postaja 
čedalje bolj siromašna, da naše ljudi zmerom pogosteje na boben devljo? Naše 
lagodne šole so tega krive. A k o  b i  i m e l i  b o l j š e  l j u d s k e  š o l e ,  a k o  b i 
i m e l i  d o b r e  k m e t i j s k e  š o l e ,  n e  b i  i m e l i  t u j i  l j u d j e  n a j l e p š i h 
v r h o v  n a š i h  g o r i c !  Tu j i  l j u d j e ,  k t e r i m  S l o v e n c i  d e l a m ,  o n i 
p a  h a s e k  j e m l j o .  Ko bi bili dovolje podučeni, stali bi kakor pečina nasproti 
tujem navalu. Zato hočemo, da so šole slovenske, da se podučujemo naravnost 
v svojem jeziku.« (SG34: 133–134).12

B. Raič izbrano pasažo gradi, tj. prepričuje, na dveh medsebojno povezanih 
nasprotjih: izguba : dobiček (korist) in mi Slovenci, naš slovenski človek : oni 
Nemci, tuj nemški človek. Ti nasprotji povezujejo šole na Slovenskem kot glavni 
krivci za položaj, v katerem imajo oni, Nemci koristi, mi, Slovenci pa izgubo, 
saj prav šole namesto medu domače ljubezni širijo tuji strop. Omenjeni nasprotji 
stop njuje še paralelizem v zgradbi; ponavlja se vprašalna poved, ki se začenja 
s Kdo je kriv, da … in ponavljajoči se odgovor s stalno sestavino šole. Izrazit 

 12 V tem citatu z različnim tiskom izpostavljam v nadaljevanju podrobneje analizirane značil-
nosti.
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čustveni naboj pasaži dajejo raba frazema priti, dajati na boben, primerjava 
stati kakor pečina ter izrecno, modalno izražena zahteva v prvi osebi množine 
hočemo. 

Med obema Raičevima govoroma nastopi Matija Prelog. Ta se taboritom 
predstavi in skuša približati kot njihov poslanec, torej kot nekdo, ki naj bi vedel, 
kaj njegove volivce tare: »Tudi jaz stopim pred vas, ne samo kakor Vaš rojak, 
temoč tudi, kakor Vaš poslanec. Ljudstvo si voli za svoje poslance take može, o 
kterih je prepričano, da bodo jegove pravice zahtevali in sploh za njegovo bla-
gostanje skrbeli, dolžnost poslanca pa je, da zve, kaj je jegovim volivcem naj bolj 
potrebno.« (SG35: 137), a je njegov razmeroma dolg govor – obsega kar 38 izre-
kov – govor tipičnega koalicijskega poslanca, ki pojasnjuje in opravičuje vladine 
odločitve glede višine davka, torej vladinim odločitvam ne nasprotuje: »Dače so 
zares previlike, ali dače v zdajnih časih znižati skoraj celo ni mogoče.« (p. t.). 

Kot poslanec razpolaga z natančnimi podatki o viši in porabi davkov, ki jih 
prispevajo Slovenci na Štajerskem. »Cela štirska dežela plačuje neposrednih 
davkov, od terih se jemlje 35 procentov deželne priklade, 2,688.300 gld. Če vze-
memo, da mi štirski Slovenci plačujemo samo tretjino te dače – plačujemo pa 
več – tedaj plačujemo 896.102 gld. in ta tretjina daje prikladov 313.644 gld. Pa 
kamo gre ta deželni denar? Za oskrbovanje dežele gre iz deželne zaloge blizu 
160.000 gld. Za policijo 77.000 gld. Za oddelovanje dežele, t. j. za vredenje rek, 
za moste, ceste itd. gre više 71.000 gld. Za omikovavne naprave, t. j. za štipedje, 
prineske k cesarskim učiliščem /…/; za vse to se plača iz deželne zaloge 123.000 
gld.« (SG35: 137).13

S temi podatki kot podpora argumentu utemeljuje svoj poziv k porabi denarja 
slovenskih davkoplačevalcev za potrebe na Slovenskem (Štajerskem): »Tirjajmo 
tedaj, da se za naše denarje, kteri toliko dajamo v deželno kase v Gradec, tudi 
naj naši reki Mura, Drava vredite, da se napravijo tudi za nas Slovence slovenski 
zavodi, da se pri nas vstanove realko in kmetijske šole itd.« (SG35: 137).

V Prelogovem govoru so za razliko od ostalih govorov pogosta retorična 
vprašanja: »So li nam mar ceste, moste delali? /…/ Je li to pravica, da se v Grad-
cu nemško gledališče za Gradčane vzdržuje z našimi denarji?« (SG35: 137).

Kot zadnji govori Josip Vošnjak, ki svoj govor14 začne z značilnim nagovorom 
taboritov: »Slovenci!«, nadaljuje z izreki za ustvarjanje vzdušja in usmerjanja 
v predmet govora: »Nov čas je nastal za vse narode.«. Njegovo izražanje je 
vseskozi ekspresivno, npr. »Od vseh strani nam na ušesa donijo klici: Mi smo 
sinovi enega naroda, hočemo torej tudi v djansko zvezo stopiti, da si ohranimo 
svojo narodnost, ter jo razvijamo sebi in svojim potomcem na blagor in slavo.« 
Z dobesednim navedkom: »Mi smo sinovi enega naroda …« dviguje napetost in 
poustvarja prvotni govorni dogodek, z besedami »… sebi in svojim potomcem v 

 13 V izbranem citatu Prelogovega govora so s krepkim tiskom označeni odgovori na vprašanje 
Kam gre denar?, v katerih govornik ubesedili le jedrno, tj. novo informacijo v obliki para-
lelizma. Vsi odgovori se namreč začenjajo s strukturo za x, tj. Zadnji citirani izrek Prelog 
zaključi s strukturo za + celostni + posamostaljeni kazalni zaimek: za vse to.

 14 V nadaljevanju navajam Vošnjakov govor, kot je zapisan v SG36: 141.



Mira Krajnc Ivič, Besedilna analiza pasaž govorov prvega slovenskega tabora 215

blagor in slovo« pa implicira, da je želeno dejanje plemenito dejanje (baza vre-
dnot), vredno truda. V nadaljevanju Vošnjakovega govora naštevanju sosednjih, 
najbolj poznanih narodov takoj sledi anaforično povzemanje z zvezo celostnega 
in kazalnega zaimka ter nadpomenko: »Nemci, Italjani, Ogri, vsi ti narodi …«. 
Za besedami »… imenu narodnosti si hočejo prisvojiti dežele, kterih prebivalci 
niso niti Nemci, niti Italjani, niti Ogri …« se skriva implicitna kritika sosednjih 
narodov, ki si skušajo prisvojiti druge dežele, morda tu misli Kranjsko, Koroško, 
Štajersko, Primorsko, Goriško. Vošnjak se vsekakor namenoma ne izrazi dovolj 
jasno in enoznačno, kakor tudi ne v nadaljevanju, saj zameji slovensko ozemlje 
z najbolj tipičnimi mejnimi točkami: Muro, Jadranskim morjem, Triglavom in 
Sočo. Čustvenost stopnjuje s paralelizmom: da bi samo mi, in s popolnimi in 
delnimi ponovitvami: naš; slovenski, Slovenci.

V izreku »Čas je torej, da se oglasimo tudi mi Slovenci, da naravnost in 
odkritosrčno izrečemo svoje misli.« je prvoosebni množinski zaimek mi kon-
kretiziran. Zaradi rabe osebnih glagolskih oblik v odvisnih stavkih oglasimo in 
izrečemo bi drugi odvisnik lahko interpretirali kot pomensko vračanje, z jasnim 
namenom stopnjevanja učinka izrečenega. 

Najbolj znamenite so Vošnjakove besede: »Mi Slovenci smo zvesti Avstrijanci 
in želimo, da se naše avstrijsko cesarstvo ohrani in okrepča.«, s katerimi jasno 
kaže na prizadevanje mladoslovencev po legalni poti priti do cilja.15 S temi bese-
dami preide k bistvu oz. predmetu govora. Njegove besede »… slovenska dežela 
je naša bila od nekdaj, naša je še in naša bode ostala.« lahko interpretiramo vsaj 
na dva načina: a) kot trditev, ki naj bi se uresničila, saj sta njeni prvi sestavini 
resnični in implicirata na resničnost tudi tretje sestavine, ali b) kot grožnjo tistim, 
ki si domišljajo nespoštljivo ravnati s Slovenci. Svoje sklepanje utemeljuje z izre-
kom: »Porok nam je hrabri naš narod, ki ni poginol v toliko nesrečnih stoletjih 
in bode zdaj še manj poginol, ko se je zdramil in krepko tirja svoje mu prirojene 
pravice.«, v katerem narodu pripiše hrabrost (baza vrednot), ki da je posledica 
preživetja nesrečnih stoletij, pri čemer se lahko vprašamo, ali je to res izjemno 
pogumno, junaško dejanje. Z besedami »… prirojene pravice« utemeljuje zah-
tevo po izvrševanju 19. § kot nesporno oz. povsem naravno zahtevo. V svojem 
govoru Vošnjak rad uporablja modifikacijsko eksplikacijo: »… drugemu narodu: 
Nemcem …«. Materni jezik pa poimenuje s svetinjo, tj. označi ga kot nekaj, kar 
ima za koga neprecenljivo vrednost (baza vrednot). Besedno zvezo lepe besede 
večkrat ponovi, z namenom stopnjevanja učinka oz. ohranjanja nanašalnice dalj 
časa v prejemnikovem spominu. Nadalje je v tem izreku: »Ta §., okoli kterega 
se suče naše današnje posvetovanje, ima res lepe besede; pa kaj nam pomagajo 
vse še tako lepe besede, kaj vse obljube, vsi paragrafi, če le na potrpežljivem 
papirju stoje, djanski se pa ne izpeljavajo.« prirazumljeno dejansko sporočilo: 
lepe besede, ki potrpežljivo stoje na papirju, so mrtve besede. Sporočilo izreka 
»Vsi državni narodi imajo nedotekljivo pravico do ohranitve in gojitve svoje na-

 15 Ta drža spominja na Gandija: z nenasilno politiko do drugih se upreti nasilju na seboj.
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rodnosti in svojega jezika.« pa je izrazito namenjeno naslovniku: vladi na Dunaju 
in slovenskim državnim poslancem. 

V delu pasaže: »A poglejmo, kako se ta točka v resnici izpeljuje. Niti v šoli, 
niti v uradnijah, niti v javnem življenju nima naš slovenski jezik pravice, ki bi mi 
šla po tem §. Ali je to izpeljava §. 19? Zakaj so postave, če se po njih ne ravna? 
Ali ne pomisli vlada, da s takim počenjanjem si sama podkopava in odbija zau-
panje slovanskih narodov? Ali potem ni vlada sama kriva, da ljudstvo začenja 
dvomiti nad njeno dobro voljo? §. 19 ostane toraj le gola, prazna teorija, dokler 
se ne pridado izvršilne postave in dokler vlada tega ne stori, nimamo zaupanja, 
da ji je v resnici mar za želje in zahteve našega slovenskega naroda.« najdemo 
paralelizem »Niti v šoli …«, v katerem šola predstavlja najnižjo stopnjo oz. naj-
manj, kar se zahteva. Sledijo štiri retorična vprašanja, v katerih Vošnjak posnema 
razmišljanje slehernika o predstavljenem položaju slovenskega naroda. Lahko bi 
rekli, da gre za poročanje o svojih in/ali tujih mislih (Hoffmanová 1999: 112). 
Vošnjak implicitno vzpostavi nasprotje lepe besede in gola, prazna teorija. Iz-
peljemo lahko prirazumljeni sklep: lepe besede so gola, prazna teorija, katerega 
posledica je nezaupanje (baza vrednot) v vlado. Konkretizira pa tudi osebni 
svojilni zaimek: »… našega slovenskega naroda«.

Vošnjak svoj govor zaključi z besedami »Svetujem tedaj tole resolucijo:16 
Tukaj zbrani slovenski narod soglasno izreče, da v §. 19 osnovanih državnih 
postav ne najde poroštva svoje narodnosti, dokler ne bode dodane §. 19 izvršilne 
postave in djansko vpeljane.«, s katerimi izrazi temo, tj. z izrecnim izvajalniškim 
glagolom izraženi nasvet, ki je pravzaprav poziv. Vošnjak se tu s svojim nasto-
pom kaže kot zaupanja vredna oseba, kot avtoriteta.

Če povzamem: v Vošnjakovem govoru je pogost prvoosebni množinski zai-
mek, ki primarno izraža množinski osebek, katerega del je tudi govoreči. Očit-
no je, da se govornik praktično nikoli ne identificirati kot jaz, saj si prizadeva 
prejemnike pridobiti za »svojo stvar« z identifikacijo in solidarizacijo. Kot sred-
stvo apeliranja, se pojavljajo še: a) konkretizacija zaimka, b) paralelizem, c) 
prirazum ljena sklepanja, osnovana na nasprotjih, npr. lepe besede : gola teorija, 
in č) sam izbor jezikovnih sredstev, npr. prirojena pravica.

Sklepne ugotovitve

Za ohranjene pasaže pozivnih in prepričevalnih govorov lahko ugotovimo, 
da so govorniki izrazito pozitivno naravnani in da so upoštevali merila za tvor-
bo učinkovitega javnega političnega govorjenega sporočila oz. besedila, saj so 
besedila sovezna, ustrezna glede na prejemnika in naslovnika – izrazita je torej 
strategija iskanja soglasja tako s prejemniki kot z naslovniki, saj ne kažejo težnje 
po rušenju takratne politične ureditve, temveč poudarjajo zakonito in legalno 
pot za doseganje svojega cilja – tvorčeva oz. sporočevalčeva namera pa je jasno, 

 16 … tole resolucijo – izrazita kataforičnost, razširjena koreferenca.
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pogosto izrecno izražena. Kot temeljno sredstvo prepričevanja prejemnika se po-
javljata identifikacija in solidarizacija s prevaranim ljudstvom, zato so na ravni 
skladenjsko-pomenske analize pogoste raba prvoosebnega množinskega zaimka 
mi oz. ustreznega glagolskokončniškega morfema, ponovitve osrednjih nanašal-
nic, npr. slovenski narod, Slovenci, slovenski jezik, in paralelizmi. Slednji skupaj 
s konkretizacijami omenjenega zaimka in prikazovanjem očitnih nasprotij ali 
skrajnosti v življenju, npr. solze pretakamo, se veselimo, pravica in krivica, laž 
in resnica, ki kažejo na bazo vrednot, izrazito stopnjujejo učinek izrečenega in 
kažejo ne na omahovanje pri tvorjenju, temveč na premišljenost pri doseganju 
zastavljenega cilja zedinjena Slovenija.
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A tExt ANAlYSIS Of PASSAGES Of SPEEChES DElIvERED uPON  
thE OCCASION Of thE fIRSt SlOvENIAN tABOR MEEtING
Abstract

The paper attempts to establish how, at the linguistic level, speakers at the first Slovenian 
Tabor meeting were successful in reaching their objectives, i.e. to what extent were they able 
to influence their audience, the voter, or the receivers in winning support for their resolution, 
and whether they were able to persuade their recipient, the government, that their speeches 
were not intended to undermine the existent political regime. It further attempts to determine 
whether – and to what extent – they were using the criteria of well-written political speeches. 
The language of the speakers can therefore be understood as overtly political, for which pur-
pose the speeches delivered by Valentin Zarnik, Josip Vošnjak, Radoslav Razlag, Matija Prelog, 
Anton Klemenčič and Božidar Raič, which were published in the newspapers Slovenski narod, 
Slovenski gospodar and Novice, gospodarske, obrtniške in narodne, are analysed and should 
be evaluated in the perspective of tertiary materials.
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Simona Pulko: Vprašanje slovenskega učnega jezika (druga polovica 19. stoletja). Ča-
sopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 79=44(2008), 1–2, str. 219–229
Prispevek se ukvarja z vprašanjem slovenskega učnega jezika v drugi polovici 19. stoletja. 
Ena temeljnih zahtev resolucij in govorov na taborih je bila namreč zahteva o uvedbi slo-
venskega učnega jezika v osnovne in srednje šole. Ob omenjeni zahtevi pa ne gre zanemariti 
dejstva, da je bil čas taborov tudi čas šolske reforme, ob tem pa je potrebno poudariti, da 
se kljub stalni zahtevi o uvedbi slovenskega učnega jezika noben tabor ni ukvarjal s takrat 
žgočim vprašanjem organizacije osnovne šole. 

1.01 Original Scietific Article 
UDC 811.163.6:37.018"18"

Simona Pulko: The Issue of Slovenian as a Language of Learning (Second Half of the 
19th Century). Review for History and Ethnography, Maribor 79=44(2008), 1–2, pp. 
219–229
The paper deals with Slovenian as a language of learning in the second half of the 19th 
century. One of the main requirements enshrined in the resolutions and speeches at Tabor 
meetings was to introduce Slovenian as a language of learning in primary and secondary 
schools. The time of the Tabor meetings was also a period of school reforms, although 
despite the constant call for the introduction of Slovenian in schools, no Tabor meeting 
actually discussed the then topical issue of elementary school organisation.

Šolska reforma v 2. polovici 19. stoletja

Avstrijska šolska zakonodaja s konca šestdesetih in začetka sedemdesetih let 
19. stoletja je prinesla slovenskemu ozemlju (razen Beneške Slovenije in Prek-

 * Dr. Simona Pulko, asistentka za didaktiko slovenskega jezika, Filozofska fakulteta Univerze 
v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija, simona.pulko@uni-mb.si 
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murja) moderno osnovno šolstvo. Z njim je zajela vso mladino in s tem praktično 
uresničila splošno šolsko obveznost. Ta zakonodaja je bila izdana v času velikega 
vzpona liberalizma v Avstriji; januarja 1867 izvoljeni državni zbor je namreč 
imel močno nemško liberalno večino; zato, da je pristal na dualizem, pa je od 
vlade izsilil vrsto zakonov, ki so razširjali pravice državljanov, povečevali vlogo 
parlamenta in uvajali liberalne reforme. 

Slovenci so v teh letih vodili politični boj za svoje nacionalne pravice. Leta 
1867 so na volitvah v deželne zbore prvikrat organizirano nastopili in dosegli 
izredno močno zmago v vseh kmečkih volilnih okrajih na Krajnskem, Štajer-
skem in Goriškem, uspešni pa so bili tudi v mestni kuriji na Kranjskem, s tem 
pa so dosegli večino tudi v kranjskem deželnem zboru. V dunajski parlament 
je tako prišlo osem slovenskih poslancev (Melik 2002: 378), ki pa so s svojo 
zadrža nostjo/mlačnostjo v parlamentu že prvo leto vzbudili velik odpor v do-
movini: namesto politike ostre opozicije ali abstinence po vzgledu Čehov so 
namreč vodili oportunistično politiko uklanjanja dualizmu, lojalne opozicije ter 
sodelovanja v delu parlamenta. Tako sta nastala na Slovenskem dva tabora: tabor 
politike državnih poslancev, ki je povsem prevladoval na Kranjskem, ter tabor 
radikalne narodnostne politike, tabor »levice«, kakor ga je imenoval Vošnjak, 
ki je bil najmočnejši na Štajerskem in katerega jedro so predstavljali mladoslo-
venci okrog Slovenskega naroda. Ta tabor je močno poživil akcijo za zedinjeno 
Slovenijo in začel prirejati tabore. 

Boj proti konkordatu ter liberalno-klerikalni boj, ki je zajel vso monarhijo, 
seveda nista mogla mimo Slovencev. V vsakdanjih liberalno-klerikalnih sporih 
in polemikah so hoteli biti mladoslovenci nevtralni. Menili so namreč, da narod 
poleg narodnostnega vprašanja ne more reševati še verskega. Sicer pa je potreb-
no poudariti, da so na začetku tako v liberalnem kakor v klerikalnem taboru 
prevladovali strpni predstavniki, ki so marsikdaj popustili v prid narodnemu 
vprašanju. Vendar pa so se nasprotja stopnjevala; močno okrepitev klerikalnega 
tabora je pomenilo leto 1870. Poslej so konflikti še naraščali; leta 1873 je vsaka 
stran ob volitvah v državni zbor postavila svoje kandidate. Tak je bil položaj v 
monarhiji na Slovenskem v letih velike reforme osnovne šole.

Šolska reforma se je začela v direktni povezavi z bojem proti konkordatu. 
Glavna misel zakona, s katerim se je določilo razmerje šole do cerkve, je bil 
prehod šole pod vodstvo in nadzor države. Vrhovno vodstvo in nadzor nad vsem 
poukom in vzgojo sta pripadala državi, izvajali pa so ga za to po zakonu določeni 
organi. Izražena je bila tudi enakopravnost ver, in sicer v dostopnosti državnih, 
deželnih in občinskih šol vsem državljanom brez razlike veroizpovedi. Skrb, 
vodstvo in neposredno nadzorstvo nad veroukom v osnovnih in srednjih šolah je 
bilo prepuščeno cerkvam, pouk ostalih predmetov pa je bil v skladu z zakonom 
neodvisen od vpliva vsake cerkve ali verske družbe. Tudi učbeniki so bili poslej 
potrjeni s strani državnih šolskih nadzornih organov; le učbeniki za verouk so 
morali biti predhodno odobreni s strani cerkve. Za vodstvo in nadzor osnovnega 
šolstva je zakon za vsako deželo predvidel krajevne, okrajne in deželne šolske 
svete. Njihovo sestavo je prepuščal deželnim zakonodajam, le za deželne šolske 
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svete je določal, naj bodo vanje pod predsedstvom deželnega predsednika (ali 
njegovega namestnika) poklicani člani deželne vlade, delegati deželnega odbo-
ra, duhovniki v deželi zastopanih ver ter pedagoški strokovnjaki (Melik 2002: 
381–383).

Katoliška cerkev je zakonodajo, ki ji je jemala dotedanjo oblast in pravice, ob-
sojala in zavračala; pastirski listi in katoliško časopisje so pisali o brezverski šoli. 
Z današnjega vidika se zdijo take sodbe pretirane, saj liberalna šolska reforma ni 
šla v skrajnosti (verouk je ostal v šolah in tako ne moremo govoriti o pravi ločitvi 
šole od države), vsekakor pa je cerkev veliko izgubila, zato tak oster odpor.

Zagotovo pa je potrebno priznati, da je bilo na Slovenskem nemalo duhov-
nikov, ki so zelo požrtvovalno in z veliko ljubeznijo ustanavljali in vodili šole 
ter si na vso moč prizadevali, da bi dvignili pismenost in splošno izobrazbo, pa 
čeprav njihovi pedagoški nazori niso bili ravno enaki liberalnim modernejšim 
pedagoškim načelom (Melik 2002: 385–386).

Pri presojanju odnosa mladoslovencev do liberalne zakonodaje državnega 
zbora je treba še upoštevati, da so bili mladoslovenci v odločni, načelni opoziciji 
proti vladi in državnemu sistemu, da so od slovenskih poslancev terjali politiko 
abstinence, da so torej nekako načelno zavračali ves državni zbor in vso njegovo 
zakonodajo.

Ob tem je potrebno upoštevati še pomemben razlog, zaradi katerega so Slo-
venci, tako liberalci kot neliberalci, skeptično oziroma celo s strahom gledali 
na nove šolske zakone – to je bil strah pred germanizacijo, občutek, da bo novo 
državno šolstvo mnogo bolj nemško kot pa je bilo staro pod cerkvenim nadzor-
stvom.

Na podlagi zakona o razmerju šole do cerkve je vlada predložila deželnim 
zborom že v jesenskem zasedanju 1868 osnutke zakonov o šolskem nadzorstvu, 
ki so bili vsi sestavljeni po enotnem konceptu. Določali so sestavo in pristojnosti 
krajevnih, okrajnih in deželnih šolskih svetov ter funkcije krajevnih, okrajnih in 
deželnih šolskih nadzornikov. 

Tu je treba povedati, da je bila deželna avtonomija v Avstriji po ustavi precej 
večja kakor pa v praksi.1 Zakonski predlogi, ki so jih izglasovali deželni zbori, 
vladi pa niso bili všeč, enostavno niso dobili cesarjeve sankcije, četudi niso bili 
v nasprotju z državno zakonodajo. Tako je npr. zakon o razmerju šole do cerkve 

 1 Še v času sprejemanja osnutkov zakonov je bilo moč v časopisju zaslediti vprašanja in prote-
ste; npr. Interpelacija ali vprašanje poslancev slovenskih kmetijskih okrajev do c. k. vladnega 
zastopnika v deželnem zboru štajerskem (Slovenski gospodar, 8. oktobra 1868, št. 41, 165).

  C. kr. okrajni poglavar v Ljutomeru je 20. 09. 1868 učitelju (1., 2. 3. in 4. r.) tamkajšnje ljudske 
šole dal naslednji ukaz: 

  »Po ukazu c. kr. namestnijskega prvosedništva graškega 8. sept. 1868, št. 1950/pr. se Vam 
tole naznanja;

  Ker ima šola v Ljutomeru v svoji lastnosti kot farna glavna šola naloženo, učence izuriti, 
da so nemškega jezika v govoru in pismu toliko zmožni, da morejo v gimnazijo ali v realko 
vstopiti, zato je neobhodno potrebno, da se že v treh spodnjih razredih zraven izpopolnjenja 
v slovenskem materinem jeziku tudi na nemški jezik dostojen obzir jemlje. Pri tem se ima za 
podlago rabiti učna osnova, ki je predpisana za slovensko-nemške šole, in tiste šolske knjige, 
ki so v tej osnovi naznamovane. 
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o krajevnem in okrajnem šolskem svetu povedal le to, da njegovo sestavo določa 
deželna zakonodaja. Toda s tem vlada še ni dovoljevala, da bi te šolske svete 
uredila vsaka dežela po svojem lastnem preudarku. V njenem predlogu dežel-
nih zakonov o šolskem nadzorstvu je bil npr. krajevni šolski svet sestavljen iz 
zastopnikov cerkve (župnika oziroma župnikov v občini zastopanih ver), šole 
(učitelja) in občine (2 do 5 članov). Kakih večjih odmikov od tega koncepta ni 
dopuščala.2

Potrebo po narodnih šolah so Slovenci posebej poudarjali. »Naše šole, poseb-
no ljudske šole, ne bodo poprej napredovale, dokler ne bodo narodne in zato take 
hočemo imeti«, je dejal Toman. V nemških deželah šola tudi zato bolje napreduje, 
ker Nemcu nemška šola koristi, kakor bi nam koristila slovenska.3

  V prvem razredu se rabi v razgovoru med učiteljem in učencem, da se razumeta, materin 
jezik. V drugem razredu stopi počasi tudi nemški jezik kot učni jezik na mesto. V tretjem 
razredu se rabi že največ nemški, v četrtem samo nemški jezik kot učni jezik.«

  Hkrati sledi opozorilo, da se je teh določb treba ostro držati, če se bo učenje nemškega jezika 
(poučevanje v nemškem jeziku) kljub obstoječim zapovedim zanemarjalo, bodo sledile po-
sledice.

  Ob tem se poslanci sklicujejo na 19. paragraf (glej zgoraj): »Jednakopravnost vseh deželnih 
jezikov v šoli in uradu in v javnem življenju država priznava. V deželah, kjer prebiva več 
narodov, naj se javna učilišča tako uravnajo, da brez rabljenja posilstva za naučenje drugega 
deželnega jezika, vsak teh narodov dobi potrebne pripomočke za izobraženje in razvoj v 
svojem jeziku.«

  Ob tem poslanci ugotavljajo, da ne gre za kršitev pri učiteljih (če ne upoštevajo določb, ki 
sledijo po ustavi), pač pa ravnajo v neskladju z zakonom vladni organi.

  Nato sledijo ugovori: priprava učencev na nadaljnje izobraževanje bi se dala doseči brez 
ponemčevanja; upoštevajoč zakon pa bi se morale posloveniti višje šole, ne pa ponemčiti 
ljudske.

  Hkrati se v isti številki časopisa pojavi Protest, ki ga je vložilo vseh osem županov ljutomer-
ske okolice, in sicer proti uvajanju nemškega učnega jezika, zlasti v 3. in 4. razredu, v ljuto-
mersko glavno šolo. Župani odločno zanikajo trditev, da bi se na željo ljutomerske občine in 
drugih kmečkih občin odločilo, da bi se v omenjeni šoli otroci naučili nemščine, da bi potem 
lažje nadaljevali šolanje na realkah in gimnazijah: »Da bi mi kaj takega kedaj želeli ali celo 
izrekli, tega nas Bog obvari, ker sami sebi nočemo krivice delati. To je že v obče dognana 
reč in tako jasna, da jo celo mi prosti kmetje brez vsega truda lahko zapopademo, da pravi 
namen ljudske in glavne šole je ta, da se otrok v njej kaj dobrega in koristnega za pozneje 
djansko življenje nauči, ne pa da se z učenjem tujega jezika blagi čas trati in po nepotrebnem 
dušne moči morijo.« Nadaljujejo, da je torej edino smiselno, da se otroci torej uče slovenskega 
jezika, in da je slovenski jezik tudi učni jezik, nemški pa zgolj učni predmet, in še to v 3. in 4. 
razredu. Tudi vzrok, zaradi katerega naj bi se nemški jezik uvedel kot učni jezik (lažji prehod 
na realke in gimnazije), se jim zdi neutemeljen, saj zatrjujejo, da je takih otrok, ki nadaljujejo 
s šolanjem, zelo malo. …: »(bodo) naši otroci enkrat umni kmetovalci, ne pa samo nemških 
kupcev mešetarji.« Zatrjujejo celo, da tudi ti otroci ne bi bili na škodi, če bi vlada zagotovila 
slovenske realke in gimnazije. Zaključujejo z mislijo, da če ljutomerska občina misli, da mora 
glavna šola biti nemška, naj jo tudi sami financirajo, okoliške občine bodo svoja sredstva bolje 
vnovčile.(Prav tam.) 

 2 Vladni osnutki zakonov o šolskem nadzorstvu so vzbudili pomisleke tako pri liberalcih kakor 
pri klerikalcih. Liberalci v štajerskem deželnem zboru so predvsem poudarjali, da tak vladni 
predlog pomeni korak nazaj in da ponovno postavlja šolstvo v večjo odvisnost od cerkve. 
Vendar pa zaradi grožnje, da vlada večjih odstopanj ne bo potrdila, ti predlogi v deželnem 
zboru niso dobili večinske podpore. 

 3 Obravnave deželnega zbora ljubljanskega 1868: 448, 449.
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Namen osnovne šole je zakon določil takole: »Ljudski šoli je naloga, otroke 
nravno-versko vzgajati, razvijati jim duševne moči, oskrbovati jih s potrebnimi 
znanostmi in zvedenostmi, da se lahko dalje izobrazujejo za življenje in dajati jim 
pravo podstavo, da bodo kdaj vrli ljudje in državljani« (Melik 2002: 390).

Zakon je z zahtevnejšimi določbami o tem, kje se morajo ustanoviti šole, znat-
no povečal število šol, s tem pa tudi dal podlago za uresničenje splošne šolske 
obveznosti. Deželni zakonodaji je sicer prepuščal odločanje o ustanavljanju šol, 
vendar pa je postavil kot obveznost, da je treba šolo vsekakor ustanoviti povsod 
tam, kjer je v območju ene ure po petletnem povprečju več kot 40 otrok, ki mo-
rajo hoditi v šolo dlje kakor pol milje (kasneje formulirano: 4 kilometre). 

Z določbo, da je treba ob številu 80 učencev (v povprečju treh zaporednih 
let) odpreti na šoli drugo učiteljsko mesto, ob številu 160 učencev tretje in tako 
naprej, je bilo poskrbljeno za to, da so/bi imele šole več učiteljev, učilnic in s tem 
tudi višjo kvaliteto.

Vsebina pouka se je močno razširila. Novi zakon je določal, da se morajo na 
vsaki osnovni šoli učiti vsaj naslednji predmeti: verouk, jezik, računstvo, najpo-
membnejše iz prirodoznanstva, zemljepisa in zgodovine s posebnim ozirom na 
domovino in njeno ustavo, pisanje, geometrijsko oblikoslovje, petje, telovadba 
in za deklice še ženska ročna dela ter gospodinjstvo. 

Razširjena je bila šolska obveznost, in sicer od dopolnjenega 6. do dopolnje-
nega 14. leta, tj. na osem let, ob tem pa so bile tudi izjeme s skrajšano šolsko 
obveznostjo oz. upoštevajoč terenske in klimatske razmere (šolska obveznost se 
lahko začne šele z dopolnjenim 7. ali 8. letom). Še posebej je zakon poskrbel za 
kvaliteten dvig osnovnega šolstva s tem, da je predpisal višjo izobrazbo učiteljev 
(Melik 2002: 390).

Klerikalni tabor je zakon o osnovni šoli (1869) sprejel enako odklonilno kot 
zakon o razmerju šole do cerkve. Prevladovale so negativne sodbe skoraj o vseh 
novostih, ki jih je prinesla šolska reforma (število predmetov, obseg učne snovi, 
način financiranja, trajanje šolske obveznosti …). Le redko pa so se taki vrsti 
kritike pridruževali liberalci, tako npr. Božidar Raič. Raič gotovo ni bil kak 
načelen nasprotnik šolske reforme. Decembra 1870 pa je objavil v Slovenskem 
narodu članek, v katerem je sicer pohvalil novo zakonodajo, kar se tiče učitelj-
stva, zelo ostro pa je kritiziral šolski zakon kot neprimeren za kmečke otroke. 
»Ta umetna strojevina setkana je največ za mestne, a ne za vesniške otroke … 
Drugo je v Gradci ali v Beči v topli sede zakonariti, a drugo narode in ladanjsko 
življenje poznavati«.4 Raiču se je zdela prevelika strogost glede obiskovanja šole 
na kmetih neprimerna zaradi več zadržkov: zimskih poti, siromaštva itd. Druga 
stvar, ki jo je očital novi šoli, je bila germanizacija. Po njegovem je imela »nem-
ška skuha novih učilniških zakonov največo nalogo nemčiti našo mladino«.5 To 
je dokazoval s primeri šolske prakse v ptujskem okraju. Državni šolski zakon 

 4 Slovenski narod, 29. in 31. december 1870, št. 151 in št. 152.
 5 Prav tam.
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iz leta 1869 je ostal (z nekaterimi poznejšimi spremembami) v veljavi vse do 
propada monarhije in še dlje. 

Šolski sistem, kakor je bil ustvarjen s tem zakonom, je pomenil ogromen 
napredek. Šele z njegovo uveljavitvijo lahko govorimo o praktično uresničeni 
splošni šolski obveznosti na Slovenskem. Leta 1880 je bilo med prebivalci v 
starosti nad 10 let na ozemlju današnje Republike Slovenije še 39 % nepismenih, 
leta 1890 25 %, leta 1900 samo 15 %.6 

Seveda pa so bile tudi pri šolski zakonodaji zakonske določbe eno, njihovo 
udejanjanje v praksi pa drugo. Prihajalo je do razhajanj, in sicer tako glede (ne)
pismenosti na posameznih področjih, kakor glede plač učiteljev in glede učnega 
jezika v šolah.

Po novem državnem šolskem zakonu je učni jezik učiteljišč določal minister 
za šolstvo na predlog deželne šolske oblasti, glede osnovnih šol pa je odločala 
deželna šolska oblast v mejah, ki jih postavljajo zakoni, ob tem pa je upoštevala 
mnenje tistih, ki so šolo finančno podpirali. Tako je zakonodaja ustvarila dva 
odločilna dejavnika, in sicer deželni šolski svet in občino (ta je v večini primerov 
šolo vzdrževala); na Štajerskem pa je bil dodan še tretji dejavnik, tj. okrajni za-
stop. Deželni šolski svet je imel slovensko podobo le na Kranjskem in Goričkem; 
tudi občine, ki so lahko bile po svojem prebivalstvu povsem slovenske, so bile 
po svoji politični usmerjenosti nemške.7 

vprašanje šol in slovenskega učnega jezika na taborih

Čas šolske reforme pa je bil tudi čas taborov na Slovenskem, zato bosta v 
nadaljevanju prispevka predstavljeni dve vprašanji: vprašanje šol in vprašanje 
slovenskega učnega jezika, kakor sta bili obravnavani v resolucijah tabora v Lju-
tomeru (9. 8. 1868) in tabora v Žalcu (6. 9. 1868). Ena temeljnih zahtev resolucij in 
govorov na taborih je bila namreč zahteva o uvedbi slovenskega učnega jezika v 
osnovne in srednje šole. Ob omenjeni zahtevi pa ne gre zanemariti dejstva, da se 
kljub stalni zahtevi o uvedbi slovenskega učnega jezika noben tabor ni ukvarjal 
s prej omenjenim žgočim vprašanjem organizacije osnovne šole: ali po starem, 
pod cerkvenim nadzorstvom, ali po novem, kakor je predpisoval novi zakon iz 
l. 1869. Temeljni namen taborov je bil namreč združevati, ne pa razdvajati. Na 
tabore so namreč hodili vsi. Tako lahko v Slovenskem narodu 5. 1. 1869 beremo: 
»Tu ni razločka med mladimi in starimi, kmetom in gospodom, klerikalcem in 
liberalcem, poslancem in neposlancem.« Taborsko gibanje je z idejo zedinjene 

 6 V času, ko je veljal šolski zakon iz. l. 1869, so Slovenci dosegli visoko stopnjo pismenosti, in 
sicer so l. 1910 po pismenosti najmlajših generacij (10–30 let) v avstrijski polovici monarhije 
zaostajali samo za Čehi in Nemci. (Melik 2002: 395.) 

 7 Zaradi nedemokratičnega sistema volilnih razredov, po katerem so volili veleposestniki, naj-
večji obdavčenci v trgovini in industriji, prebivalci mest in trgov ter podeželsko prebivalstvo 
vsak po eno četrtino poslancev, so lahko imeli Nemci, ki so šteli svoje pripadnike med naj-
bogatejšimi, večino tudi v povsem slovenskih okrajih. (Melik 2002: 396.)
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Slovenije preseglo oz. pustilo ob strani nestrinjanja s staroslovenskimi poslan-
ci in njihovo politiko v dunajskem parlamentu, kakor tudi liberalno-klerikalne 
spore. 

Med šestimi resolucijami, ki jih je sprejela več kot sedemtisočglava množica v 
Ljutomeru, so tudi tri, ki se nanašajo na šole in učni jezik v le-teh, in sicer 2., 3. 
in 5. Vsebina le-teh je sledeča: »2. Dokler ne bode cerkvena vlada na Slovenskem 
uradovala v slovenskem jeziku in se ne bodo v bogoslovnicah predmeti, kteri se 
do zdaj nemški predavajo, odzdaj slovenski razlagali. 3. Dokler ne bodo ljudske 
šole čisto slovenske in v srednjih učni jezik slovenski. (Nemški jezik ostane učni 
predmet.) 5. Dokler se ne bodo iz deželnega zaklada štajarskega v razmeri šte-
vila Slovencev in jihovih prineskov napravili, podpirali in vzdržavali slovenski 
zavodi na pr. slovenske realke, gospodarske šole itd.«8 

Raič je spregovoril o tretji resoluciji, v kateri je poudaril pomen šol. Osnovni 
cilj ljudske šole je učečega se naučiti brati časopise in dobre knjige, človeka 
naučiti pisati in razumeti to, kar ga obdaja: »Bratje Slovenci! Dogovorili ste se 
in sklenoli, da hočete v uradnije svoj slovenski jezik in samo slovenski. Tirjajmo 
svoj jezik tudi v naše šole in sicer v domače ljudske šole in v više, ki se jim pravi 
realke in gimnazije. Da se človek uči misliti in razumeti to, kar ga obdaja, da si 
zna za svoje potrebe vse sam zapisovati, da zna dobro knjigo prebrati, da časo-
pise, to kar se po svetu dela in godi, razume, za to so ljudske šole. Ljudske šole 
so za ljudi, ki zemljo obdelavajo. Drugi pa gredo po svojem poklicu še dalje, jim 
je namenjeno resnice krščanske oznanovati, izučiti se v raznih viših vednostih, 
v starih jezikih, preiskavati, kako moč ma narava … Sedaj pa vam pitanje stav-
ljam: ali so nam naše učilnice zadostile? Niso. Ves namen naših učilnic je bil ta, 
da bi nas bili v Nemce spremenili. Tega pa nečemo. (…) Kar ima vsak narod … 
svoj jezik v šoli, in naravni pot do poduka in omike, zakaj bi tega Slovenec ne 
imel?«

V nadaljevanju Raič zatrjuje, da je sam cesar zatrdil, da je to naravna pravica 
vsakega naroda, zatorej je čas, da ta naravna pravica postane tudi resnica. Za po-
nemčenje in nemško govoreče uradnike krivi naše šole; poimenuje jih »lagodne 
šole«, … tudi »slabe neslovenske šole«.9 Ob tem opozarja na dejstvo, da otroci 
ne znajo ne nemško ne slovensko10, osnovni namen ljudskih šol torej ni dosežen. 
Tudi siromašnost ljudi in propadanje kmetij pripisuje posledično neučinkoviti 
šoli, opozarja pa tudi na problem ponemčevanja v srednjih in višjih šolah, kjer 
se učeči naučijo le nemško, po končanem študiju pa ne razumejo maternega 

 8 Slovenski gospodar, 13. avgust 1868, št. 33, 129.
 9 Slovenski gospodar, 20. 8. 1868, št. 34, 133, 134.
 10 Na enak problem opozarjajo tudi slovenski poslanci v interpelaciji vladnemu zastopniku v de-

želnem zboru v Gradcu, in sicer 19. kimovca 1868, ko ugotavljajo, da 94 % Slovencev govori 
slovensko, Kljub temu dejstvu pa se: »je nadlegovala in se še nadleguje slovenska mladina 
kmečkih srenj v ljudskih šolah nasproti vsemu pametnemu razumenju izrejevanja in na veliko 
škodo izobraženju z nemškim ji tujim jezikom in to brez vsega namenjenega ji vspeha, ker ta 
mladina nima zunaj šole dejanske vaje v tujem jeziku.« (Slovenski gospodar, 1. oktober, 1868, 
št. 40, 157.)
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jezika in »ker nas ne razumejo, zato nas sovražijo«, dodaja Raič.11 »V šolah 
so se napili namesto domače ljubezni medu tujega strupa.«12 Na enak problem 
opozarjajo slovenski poslanci v interpelaciji vladnemu zastopniku v deželnem 
zboru v Gradcu: v srednjih in višjih šolah se slovenski jezik ne spoštuje in ne 
razvija, namen pa je naslednji: »Slovenec se mora v srednjih in višjih šolah naj 
prej svoje narodnosti iznebiti, ako hoče do više omike priti.«13 Ker v omenje-
nih izobraževalnih ustanovah ni spoznal svojega naroda, njegove zgodovine in 
lastnega jezika, kot uradnik, odvetnik ali zdravnik večkrat postane nasprotnik 
svojega ljudstva. 

Zato Raič postavi naslednje zahteve: »Zato hočemo, da so šole slovenske, da 
se podučujemo naravnost v svojem jeziku. Ker je potreba, da pri nas uradnik, 
oznanovalec krščanstva, in vsak komur je treba više omike in ki mu je s Slovenci 
poslovati, mora znati naš jezik popolnoma v pismu in besedi, treba, da se naš 
naroden jezik vpelje tudi v više učilnice …« Pri tem poudarja, da ni nasprotnik 
nemškega jezika, potrebno je vzpostaviti le ustrezno razmerje med enim in dru-
gim: »S tem pa ne mislite, da bi jaz bil sovražnik nemškega jezika, v kterem so 
pisali sloveči možje, kteri je za človeško vednost važen, v kterem so mislili in 
delali veliki umetniki in modroslovci. Ali nam je slovenski jezik prvi in nemškega 
jezika naj se uče tisti, ki hote napredovati …«14 

Tudi poslanec Prelog v nadaljevanju opozarja, da bi bilo smiselno sredstva, 
ki se zlivajo v deželno blagajno v Gradcu, nameniti za lastne zavode: »Tirjajmo 
tedaj, da se za naše denarje, kterih toliko dajamo v deželno kaso Gradec …, da 
se napravijo tudi za nas Slovence slovenski zavodi, da se pri nas vstanove realko 
in kmetijske šole itd.«15 

Vošnjak v svojem govoru prav tako poudarja, da imajo vsi državni narodi, 
torej tudi slovenski, nedotakljivo pravico do ohranjanja in gojenja svoje narodno-
sti in svojega jezika, prav tako pa opozarja, da ustava v 19. paragrafu priznava 
enakopravnost vseh jezikov dežele v šoli, v uradih in v javnem življenju, vendar 
je ta pravica kršena.

Tudi tabor v Žalcu je med pet resolucij umestil dve, ki se dotikata vprašanja 
učnega jezika, in sicer 2. in 4. resolucija, ki se glasita takole: »2. Cerkvena vlada 
mora na Slovenskem uradovati v slovenskem jeziku in v bogoslovnici predmete, 
kteri se nemški predavajo, podučevati v slovenščini. 4. Da so ljudske učilnice 
na Slovenskem čisto slovenske, v srednjih učilnicah učni jezik slovenski, nemški 
oziroma laški jezik ostani učni predmet.«16 

O četrti resoluciji je tudi na tem taboru spregovoril Raič: »Ako hoče kdo do-
bro vinco piti, poišče si ga pri dobrem vinorejcu, kdor se hoče modrosti naučiti, 
mora iti k modrijanu v šolo. Stari Grki so imeli take može. Dandanes tudi jih še 

 11 Prav tam.
 12 Prav tam.
 13 Slovenski gospodar, 1. oktober 1868, št. 40, 161.
 14 Slovenski gospodar, 20. avgust 1868, št. 34, 134.
 15 Slovenski gospodar, 27. avgust 1868, št. 35, 137.
 16 Slovenski narod, 8. september 1868, št. 67. 
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imamo, in to so šole ali učilnice, male, srednje in više. Šola je neka vsemogoč-
nost, in ako je rekel stari modrijan Arhimed: Dajte mi prostor zunaj zemlje in 
jaz jo bom iz njenih tečajev vzdignil, smemo mi reči: dajte nam narodne šole, in 
to bo tisti prostorček, iz katerega si bomo ravnopravnost pridobili, nemškutarijo 
vzdignili iz stežnjev. Ali pa so naše šole take, kakošne bi morale biti? Ne. Ko 
bi se bili mi v nižih šolah učili, dobro po domače brati, pisati in računiti, ko bi 
se bili učili, kako polje obdelovati, sadje rediti, dobro gospodariti, bili bi zdaj 
premožni ljudje, tako pa so bile naše niže šole le kukavice, ki so slavičevo petje 
zatirale. Ko bi bil gospodoval naš jezik po srednjih šolah, ne bi bili dobili ptujci 
najviših in najboljih služeb med nami, dobili bi jih bili naši ljudje, ki bi imeli srce 
in glavo za nas. Tako se godi pri drugih narodih in zadovoljni so, nam pa pričajo, 
da se mora vsak narod, ki hoče napredovati v svojem jeziku podučevati. Bodimo 
tudi mi pravi posestniki svojega jezika.«17 Šoli pripiše pomembno vlogo; poleg 
izobraževanja jo povezuje tudi s splošnim narodnim napredkom.

V nadaljevanju Raič spregovori o nalogi ljudskih učilnic: »Odgovor je povsem 
lehek in jasen. Ljudske učilnice imajo nalogo, da se selski otrok v njih brati z 
razumom, toliko potle pisati in računiti, da si ve porazumljati naj potrebnejše 
domače reči, na pr. izdatke, dohodke, da more primerne in potrebne knjige 
razumeti v svojem jeziku in kak časnik prebirati, da se nekoliko nauči umnega 
gospodarstva v poljedelstvu, vinoreji, sadjereji itd., črtice iz domačega zemlje-
pisa in zgodovine.«18 To so osnovna vedenja, ki naj bi jih zagotovila ljudska 
šola. Višja znanja pridobijo učenci v rečnicah in gimnazijah. Pri pomenu učilnic 
ponovno citira/navaja Arhimeda (162), potem pa nadaljuje: »Jaz pa velim: dajte 
mi učilnice v oblast in s celim dušnim svetom bodem gibal.«19

Raič ugotavlja, da naše učilnice vsekakor ne uresničujejo osnovne naloge, 
kar potrjuje z naslednjim: »Kar je ima vlada v rokah 90–100 let, bil jim je pri 
nas prvi in edini namen, Slovence potujiti.« To ji je tudi bolj ali manj uspelo s 
ponemčenimi ali celo nemškimi učitelji ter učbenike in knjige (šprahlere, kakor 
pravi Raič), ob tem pa poudarja, da za razvoj domačega/maternega jezika ni 
skrbel nihče. Opozarja, da se je še nemški katekizem vcepljal z brezovico in le-
skovico.20 Pri tem očita tudi duhovnikom, ki so izvajali ponemčevalno politiko, 
vendar jih je sedaj veliko manj (za razliko od Zarnika, ki pravi, da so župniki in 
kaplani iskreni domoljubi, škofi pa hodijo svoja pota21). 

Pravi, da je tako učenje piškavega oreha vredno in nima nobene vrednosti, saj 
otroci polovico »zlatega časa« porabijo za učenje nemščine, ki pa se je ne naučijo. 
»To je nevarna kukavica, ktera se mora odpraviti, to je škodljivo dračje, ki se 
mora izpleti.« Še slabše pa so razmere v srednjih učilnicah, v katerih do l. 1850 
ni bilo slišati slovenske besede, od tega časa pa se »sloko uči slovenščina kakor 
predmet«. Temu pripisuje razlog, da so učitelji v omenjenih šolah sami Nemci 

 17 Slovenski narod, 12. september 1868, št. 69, 1–2.
 18 Slovenski gospodar, 1. oktober 1868, št. 40, 161–162.
 19 Prav tam.
 20 Prav tam.
 21 Slovenski gospodar, 24. september 1868, št. 39, 153.
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oziroma drugi Neslovenci, ki Slovence »zasmehujejo, psujejo, zaničujejo, prega-
njajo«. Tudi sedaj razmere niso drugačne, še opozarja, pa kljub temu ne ostajajo 
brez zaposlitve (primerjava s Čehi, ob ustreznih šolah). Svoj govor zaključuje z 
mislijo, da učilnice niso ustrezno osnovane. 

Sklep 

Prispevek poskuša razložiti vprašanje slovenskega učnega jezika v drugi po-
lovici 19. stoletja.

Ena temeljnih in stalnih zahtev resolucij in govorov na taborih je bila namreč 
zahteva o uvedbi slovenskega učnega jezika v osnovne in srednje šole; nemščina 
naj bi bila torej le učni predmet. Ob omenjeni zahtevi pa ne smemo zanemariti 
dejstva, da je bil čas taborov tudi čas šolske reforme in čas sprejemanja novega 
šolskega zakona in zakona o razmerju šole do cerkve. Omenjena zakona sta 
vsebovala tudi določbe o učnem jeziku v novi šolski zakonodaji. Stalne zahteve 
o slovenščini kot učnem jeziku in nemščini zgolj kot učnem predmetu, ki so bile 
sestavni del resolucij na taborih, in interpelacije poslancev, ki jih spremljamo v 
Slovenskem narodu in Slovenskem gospodarju, potrjujejo dejstvo, da sta se usta-
va in dejanska praksa večkrat razhajali, zanemariti pa ne smemo dejstva, da se 
noben tabor ni dotikal takrat žgočega vprašanja problema organizacije osnovne 
šole: ali pod cerkvenim nadzorom ali po novem, tj. pod vodstvom in nadzorom 
države. Upoštevati moramo namreč dejstvo, da je bila osnovna naloga taborov 
govoriti o stvareh, ki so združevale. 
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thE ISSuE Of SlOvENIAN AS A lANGuAGE Of lEARNING  
(SECOND hAlf Of thE 19th CENtuRY) 
Abstract

The paper presents the issue of Slovenian as a learning language. In fact, one of the main and 
constant requirements enshrined in the resolutions and speeches at Tabor meetings was to 
introduce Slovenian as learning language in primary and secondary schools; German would 
thus merely be a subject. This being said, it should not be ignored that the time of the Tabor 
meetings was also a period of school reforms and new school laws (the law on the relation 
of the church towards the school, the law on primary schools), which included, among oth-
ers, provisions on learning the language according to the new school legislation. Despite the 
constant call for the introduction of Slovenian in schools, however, no Tabor meeting actually 
touched upon the then burning question of primary school organisation: should they remain 
under church control or be regulated according to the new liberal school law of 1869 (and thus 
controlled and directed by the state).
The main purpose of the Tabor meetings was to discuss issues that united the people and not 
vice versa, which is why liberal organisers took great care to not disturb the harmony with the 
»old Slovenes« by upsetting them and the issues presented by them in the Vienna parliament 
or to deepen the liberal-clerical conflicts.
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Bibliografija o taborskem  

gibanju na Slovenskem 1868–1871

V l a s t a  S t a v b a r

Jubileji so primerna priložnost za pregled raziskovalnega in publicističnega 
dela o nekem dogodku. Ob 140-letnici prvega slovenskega tabora v Ljutomeru, ki 
je potekal 9. avgusta 1868, je nastala pričujoča Bibliografija o taborskem gibanju 
na Slovenskem 1868–1871.

Bibliografija zajema popis del (časopisni članki, razprave, samostojne publi-
kacije) za vseh 17 taborov, ki so se zvrstili na Slovenskem v obdobju 1868–1871. 
Vse tiste razprave, ki se ne nanašajo na posamezen tabor in so vsebinsko vezane 
na taborsko gibanje nasploh ali pa na posamezno pokrajino, so uvrščene pose-
bej.

Bibliografija o posameznem taboru je sestavljena iz dveh sklopov. V prvem so 
zapisi iz leta, ko se je tabor odvijal. S tem sem želela prikazati vabila in poročila 
o taboru in s tem utrip in pisanje časnikov in časopisov v času tega pomembnega 
narodnega gibanja na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja.

V drugem sklopu pa si sledijo časopisni članki, razprave in samostojne pu-
blikacije vse do danes. Gre za rezultate 140-letnega raziskovalnega in publici-
stičnega dela na področju taborskega gibanja ter za številne spominske zapise in 
publikacije ob obletnicah posameznih taborov.

V obeh sklopih so bibliografske enote razporejene po abecedi avtorjev oziro-
ma naslovov, oboje je v krepkem tisku. Znotraj prispevkov posameznega avtorja 
je upoštevana kronologija. Viri so zaradi lažje preglednosti zapisani v kurzivi. 
Samostojne publikacije o posameznih taborih in taborskem gibanju nasploh so 
v celoti označene s krepkim tiskom.

Kadar nam sam zapis ne pove dovolj, ali pa so v viru dragoceni podatki, sem 
opombe zapisala v oglatem oklepaju.
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Pri navajanju vira so našteti temeljni podatki, tako da je posamezna biblio-
grafska enota najdljiva.

Za sestavo bibliografije sem pregledala celotno Slovensko bibliografijo, vza-
jemno-kataložno bazo podatkov COBIB, bogato domoznansko dokumentacijo 
v Enoti za domoznanstvo Univerzitetne knjižnice Maribor, slovensko časopisje 
iz časa taborskega gibanja (Novice, Slovenski gospodar, Slovenec, Slovenski 
narod …) ter temeljno literaturo o taborskem gibanju, ki v svojih opombah na-
vaja vire.

Zavedam se, da so kljub dolgotrajnemu in natančnemu pregledovanju posa-
mezne bibliografske enote izpadle. Za nobeno bibliografijo namreč ni mogoče 
trditi, da je popolna. Želim si, da bi bibliografijo nadgradila in dopolnila ter 
tako pripravila še natančnejši popis zapisanega o taborskem gibanju. Pričujoči 
simpozij ob 140-letnici I. slovenskega tabora v Ljutomeru, ki bo ponovno osvetlil 
vlogo in pomen tega pomembnega narodnega gibanja, mi bo dobro izhodišče za 
nadaljnje delo. Prav tako bo potrebno pregledati tudi časnike in časopise ter lite-
raturo zunaj slovenskih meja. Manjka tudi pregled spominske literature akterjev 
ali sodobnikov taborskega obdobja.

Med znanstvenimi razpravami želim omeniti raziskovalno delo Viktorja Vrb-
njaka, ki je na primeru prvega slovenskega tabora v Ljutomeru natančno obdelal 
narodno gibanje na Slovenskem Štajerskem v 19. stoletju, ki je izšlo v zborniku 
Svet med Muro in Dravo leta 1968, posvečenega prav stoletnici 1. slovenskega 
tabora v Ljutomeru 1868–1968 in ga je on uredil. Ob temeljnih razpravah o 
taborskem gibanju pa je potrebno omeniti še Vasilija Melika, ki se je v svojih 
razpravah posvetil taborskemu gibanju nasploh oziroma v okviru raziskav slo-
venske zgodovine 19. stoletja, Branka Marušiča, ki je ovrednotil taborsko giba-
nje na Primorskem, Janeza Kramarja z raziskavami taborov v Istri ter Avguština 
Malleja z razpravami o taborskem gibanju na Koroškem. Skupaj s številnimi 
drugimi so, kot kaže bibliografija, dobro raziskali obdobje taborskega gibanja 
na Slovenskem v letih 1868–1871. Tako je več kot triletna taborska doba, ki jo 
»štejemo po pravici med najbolj pozitivne dogodke slovenske zgodovine v času 
pred prvo svetovno vojno« (Melik), dobila mesto v slovenskem zgodovinopisju 
in o njej je množično poročalo takratno slovensko časopisje ter številni časniki 
v državi, predvsem osrednji dunajski, katerega članki še čakajo bibliografsko 
obdelavo. Ob obletnicah posameznih taborov pa najdemo številne zapise v ča-
snikih in časopisih ter v revijalnem tisku.

V bibliografiji je zavedenih 290 bibliografskih enot. Od tega je bilo v 140-let-
nem obdobju izdanih 15 samostojnih publikacij. Prihajajoče obdobje praznovanj 
obletnic taborov in taborskega gibanja na Slovenskem, začenši z Ljutomerom, 
bo priložnost za dopolnitve Bibliografije o taborskem gibanju na Slovenskem 
1868–1871.
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1 
Tabor v Ljutomeru  
9. avgusta 1868

Zapisi o taboru iz leta 1868:

B. r.[aić]: Na posvet. – Slovenski narod 
1869, 20. V., str. 2.
[O taboru v Ljutomeru.]

Dragi rojaki! – Slovenski gospodar 1868, 
št. 31, str. 121.
[Vabilo na tabor v Ljutomeru.]

Iz Haloz. – Novice, gospodarske, obrtni-
ške in narodne 1868, št. 29, 29. I., str. 228, 
229.
[Podane splošne štiri zahteve za Štajersko za prvi 
tabor v Ljutomeru 8. avgusta 1868.]

Iz Ljutomera. – Slovenski gospodar 1868, 
št. 36, str. 134.
[O ljutomerskem taboru in nemškutarjih.]

Iz Maribora. – Slovenski gospodar 1868, 
št. 28, str. 111.
[Sklep o prvem taboru v Ljutomeru.]

l. D. vinšekov [= Držečnik]: Iz Ribni-
ce. – Slovenski gospodar 1868, št. 35, str. 
139.
[O ljutomerskem taboru.]

Odbor za 1. slov. tabor. V Ljutomeru 1. 
avgusta 1868: Gospodom obiskovalcem 
prvega slovenskega tabora! – Novice, go-
spodarske, obrtniške in narodne 1868, št. 
32, str. 258.
[Polovična vožnja na železnici Ormož – Ljutomer od 
7.–11. avgusta na I. slovenski tabor.] 

Pod lipo. – Slovenski gospodar 1868, št. 
34, str. 135.
[O ljutomerskem taboru.]

[Prelog Matija]: Slovenski tabor. – Slo-
venski gospodar 1868, št. 26, str. 101.

Prvi slovenski tabor. – Slovenski gospo-
dar 1868, št. 33, str. 129–130, nadalj.
[Ljutomer.]

Prvi slovenski tabor. – Slovenski narod 
1868, št. 55, 11. VIII., str. 1–2.
[Poročilo.]

[resolucija]. – Novice, gospodarske, obr-
tniške in narodne 1868, št. 33, 12. VIII., 
str. 266.
[Poročilo.]

tabor ljutomerski. – Novice, gospodar-
ske, obrtniške in narodne 1868, št. 34, str. 
270+272+272.
[Obširni popis zanimivega ljutomerskega tabora 
9. 8. 1868 z govori dr. Klemenčiča, Kukovca, dr. 
Zarnika, B. Raića, dr. Preloga, dr. Vošnjaka in dr. 
Razlaga. Zahteva po izvedbi člena 19 decembrske 
ustave 1867.]

v Ljutomeru. O taboritih. – Slovenski na-
rod 1868, 17. IX., str. 3–4.

[Zarnik valentin] Dr. v. Zarnik: Prvi 
slovenski tabor. – Novice, gospodarske, 
obrtniške in narodne 1868, št. 31, 29. VII., 
str. 246.
[Vabilo na tabor. »Prva poskušnja v političnem me-
etingovanji«.]

Samostojne publikacije, razprave in 
članki:

Ausec Iztok: Pomen ljutomerske stolet-
nice [prvega slovenskega tabora]. – Delo 
1968, 29. IX., str. 2.

Baš franjo: Ob prvem slovenskem tabo-
ru. – Večer 1968, 180, 3. VIII., str. 9.

Baš franjo: Ob prvem slovenskem tabo-
ru. [S sliko.] – Svet ob Muri 1958, št. 1–2, 
str. 8–13.

Baukart Jan: Stari Lotmerk v stoletjih. 
Pred 100-letnico tabora. – Vestnik (Ptuj) 
1968, št. 29, 1. VIII., str. 18.
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čačinovič rudi: Praznik Pomurja. –  Slo-
venski poročevalec 1958, št. 127, 1. VI., 
str. 1.
[Ob 90-letnici prvega slovenskega tabora v Ljuto-
meru.]

grmič vekoslav: Ob 130-letnici tabora 
v Ljutomeru. – Znamenje 1998, št. 5–6, 
str. 1–3.

horvat Jasna: Muzejska zbirka »Edvard 
Kardelj«, taborsko gibanje na Slovenskem 
v Ljutomeru. – Argo: časopis slovenskih 
muzejev 1979/1980, str. 107–111.

Kardelj Edvard: Od tabora do samo-
upravne skupnosti Slovencev. Govor na 
slavju ob stoletnici slovenskega tabora v 
Ljutomeru. – Delo 1968, št. 275, 7. X., str. 
3.

Kardelj Edvard: Govor [ob 100-letnici 
tabora v Ljutomeru]. – Vestnik (Ptuj) 1968, 
10. X., str. 6–8 + 22.

Kardelj Edvard: Iz govora ob stoletnici 
prvega slovenskega tabora v Ljutomeru. 
– Ob stoti obletnici vižmarskega tabora. 
Ljubljana 1969, str. 20–24.

Kranjec Silvo: Ob stoletnici taborov. [S 
slikami.] – Koledar Mohorjeve družbe 
(Celje) 1968, str. 94–101.

Kreft Bratko: Ljutomerski tabor 9. avgu-
sta 1868. [S sliko.] – Svet ob Muri 1958, št. 
1–2, str. 1–8.

Kreft Ivan: H gradivu o taborih. (Ob 
90-letnici prvega slovenskega tabora v 
Ljutomeru.) – Naši razgledi 1958, št. 15, 
2. VIII., str. 361–362.

Kreft Ivan: Slovenski tabori. – Pomurski 
Vestnik 1958, št. 21, 29. V., str. 2–3.

Krošelj Joško: Tri obletnice. – Zbornik 
Svobodne Slovenije 1968, str. 231–235.

liška M[iko]: 100-letnica prvega slo-
venskega tabora v Ljutomeru. (Po pripo-
vedovanju Boga Teplýja in drugih virih.) 
– Borec 1968, št. 8/9, str. 623–632.

Makovec Juš: Slovenci, zedinimo se! Ob 
letošnjem dvanajstem občinskem prazni-
ku 2. junija je Ljutomer sredi priprav za 
proslavo 100-letnice prvega slovenskega 
tabora. [S slikami.] – Dolenjski list 1968, 
št. 22, 30. V. str. 4. 

M. K. : Ob 90-letnici prvega slovenskega 
tabora v Ljutomeru. – Slovenski poroče-
valec 1958, št. 125, 30. V., str. 5.

M[arkrab] M[atija]: »Naj viharja moč 
razsaja«. Ob 90-letnici prvega slovenske-
ga tabora v Ljutomeru. [S slikami.] – 7 dni 
1958, št. 22, 30. V., str. 3.

M[arkrab] M[atija]: »Zedinjena Sloveni-
ja«. Pred proslavo 90-letnice I. slovenske-
ga tabora v Ljutomeru. – Pomurski vestnik 
1958, št. 19, 15. V., str. 2–3.

Narodni tabor v Ljutomeru. – Slovenski 
gospodar 1938, št. 31, str. 5.

Ob stoletnici prvega slovenskega tabora v 
Ljutomeru. – Slovenec 1938, 16. IV., str. 
8.

očetovi spomini. – Straža 1918, št. 63, 
str. 1.

Pojbič Jože: V Ljutomeru hitijo z ureja-
njem Parka prvega slovenskega tabora. – 
Delo 2008, št. 124, 30. V., str. 6.

Potočnik P.: Tabor [v Ljutomeru] in Če-
hoslovaški. – Vestnik (Ptuj) 1968, 5. IX., 
str. 8.

Potočnik P.: Kje je bil prireditveni prostor 
[prvega tabora v Ljutomeru]? – Vestnik 
(Ptuj) 1968, 29. VIII., str. 11.
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Prvi narodni tabor v Ljutomeru. – Slove-
nec 1938, 28. VIII., (»Prleška priloga«).

Prvi slovenski tabor [v Ljutomeru]. – Ve-
čer 1988, št. 183, 9. VIII., str. 11.

Ratiznojnik Anton: Ob 130-letnici I. slo-
venskega tabora v Ljutomeru 1868–1998. 
[S slikami.] – Zgodovinski listi 1998, št. 1, 
str. 24–35. 

Ratiznojnik Anton: Slovenci in pomen 
taborov: Ob 130-letnici I. slovenskega 
tabora v Ljutomeru 1868–1998. – 130 let 
prvega slovenskega tabora v Ljutomeru: 
1868–1898. Ljutomer: Murska Sobota 
1998, str. 4–8.

Saria B.: Die ersten slowenischen Tabore 
zu Luttenberg und Sachsenfeld im Jahre 
1868. – Zeitschrift des Historischen Ve-
rein für Steiermark 60, 1969, str. 85–105.

Slovenska politična zavest od Zedinjene 
Slovenije do taborov in samostojne Slo-
venije: 1848–1868–1998. (urednik in 
zbiratelj Mirko Nidorfer). – Maribor, 
ljutomer: samozal. M. Nidorfer, 1998, 
55. str. (Zbirka Razstave/Galerija Ante 
trstenjak; 4).

[stoštirideset] 140. obletnica 1. sloven-
skega tabora. – Mariborčan 14, 2008, št. 
138, str. 15.

[Stotrideset] 130 let prvega slovenskega 
tabora v Ljutomeru: 1868–1898. ljuto-
mer: Murska Sobota 1998. 15 str.

Šircelj Jože: 100 let tabora pod hrasti. 
[S slikami.] – Tovariš 1968, št. 41, str. 
10–13.
[O ljutomerskem taboru.]

Šoštarič Miha: Pričakujejo najvišje 
predstavnike države: v Ljutomeru stekle 
priprave na praznovanje 140-letnice I. slo-
venskega tabora. [S sliko.] – Večer 2007, 
št. 269, 22. XI., str. 4.

tabori in splošna muzejska zbirka Ljuto-
mer. – Delo 1999, št. 201, 31. VIII., str. 
16.
[Stalna razstava Zavoda za kulturo in izobraževanje 
Ljutomer.]

teplý Bogo: Ob 90-letnici prvega sloven-
skega tabora v Ljutomeru. [S sliko.] – Svet 
ob Muri 1958, št. 1–2, str. 13–14.

teplý Bogo: Taborsko gibanje je pome-
njalo velik napredek v demokratizaciji. [S 
sliko.] – Pomurski vestnik 1958, št. 21, 29. 
V., str. 3, 11.

teplý Bogo: Stoletnica tabora [v Ljutome-
ru]. – Delo 1968, št. 274, 6. X., str. 1.

vrbnjak Zmago [=viktor]: 90-letnica I. 
slovenskega tabora. – Pomurski vestnik 
1958, št. 20, 22. V., str. 2–3; št. 21, 29. V., 
str. 2; št. 22, 5. VI., str. 2; št. 23, 12. VI., 
str. 2; št. 25, 26. VI., str. 2–3.

vrbnjak viktor: Prvi slovenski tabor v 
Ljutomeru. Maribor, (izd. skupščina 
občine ljutomer, zal.) obzorja. ljublja-
na 1968, 94 + (II) str.
Iz: Svet med Muro in Dravo.
 
vrbnjak viktor: Prvi slovenski tabor v 
Ljutomeru. – Svet med Muro in Dravo. 
Maribor 1968, str. 382–473.

vrbnjak viktor: Stoletnica prvega slo-
venskega tabora v Ljutomeru. – Dialogi 
1968, št. 10, str. 489–495.

vrbnjak viktor: Razstave ob 100-letnici 
slovenskega tabora. ljutomer, 28. 9.–13. 
10. 1968. (brošura)
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vrbnjak viktor: 90-letnica I. slovenske-
ga tabora. – Zgodovinski časopis 14, 1960 
št. 1, str. 275.

vrbnjak viktor: Prvi slovenski tabor v 
Ljutomeru po nekaterih dokumentih. – 
Melikov zbornik: Slovenci v zgodovini in 
njihovi srednjeevropski sosedje. Ljubljana 
2001, str. 587–596.

Z Murskega pobrežja. – Slovenski gospo-
dar 1872, št. 33, str. 164.
[O taboru v Ljutomeru.]

2 
Tabor v Žalcu 6. 
septembra 1868

Zapisi o taboru iz leta 1868:

novičar iz domačih in tujih dežel. Sloven-
sko Štajersko. – Novice, gospodarske, obr-
tniške in narodne 1868, št. 34, str. 278.
[II. slovenski tabor 6. sept. 1868 v Žalcu – sklep ro-
doljubov iz Savinjske doline.]

Slovenci! – Novice, gospodarske, obrtni-
ške in narodne 1868, št. 35, 26. VIII., str. 
282.
[Vabilo na tabor.]

Iz Štajerskega. – Novice, gospodarske, 
obrtniške in narodne 1868, str. 302. 
[O slovenskem taboru 6. sept. 1868 v Žalcu s 14.000 
obiskovalci pod vodstvom dr. Vošnjaka in govorni-
ki: dr. Ploj, dr. Zarnik, dr. Razlag, Raič, dr. Vošnja-
ka, Zuša.]

tabor v Žavcu 6. dne t. m. – Novice, go-
spodarske, obrtniške in narodne 1868, št. 
38, 16. IX., str. 305–306.
[Poročilo o taboru, predlogi in sklepi.]

Slovenci! – Slovenski gospodar 1868, št. 
35, str. 138, 140.
[Vabilo na tabor v Žalcu.]

Drugi slovenski tabor v Žalcu 6. septem-
bra 1868. – Slovenski gospodar 1868, št. 
37, str. 145–146.

iz žavca. Slovenski tabor v Žavcu. – Slo-
venski narod 1868, št. 20, VIII., str. 2–3.
[Vabilo na tabor.]

Slovenci! – Slovenski narod 1868, št. 61, 
25. VIII., str. 1.
[Vabilo na tabor.]

Resolucije drugega slovenskega tabora 
v Žavcu. – Slovenski narod 1868, št. 67,  
8. IX., str. 1.

Slovenski tabor v Žavcu 6. sept. – Sloven-
ski narod 1868, št. 68, 10. IX., str. 1; št. 69, 
12. IX., str. 1–2.
[Poročilo.]

Samostojne publikacije, razprave in 
članki:

Ko so Slovenci prvič množično zahtevali 
svoje pravice. Ob 90-letnici žalskega tabo-
ra. [S slikami.] – Ljudska pravica 1958, št. 
177, 31. VII., str. 2.

Kronist [= rajko vrečer]: Šestdesetlet-
nica žalskega tabora. – Nova doba 1928, 
št. 32, str. 3.

Kronist: Iz kronike žalske šole. – Nova 
doba 1940, št. 21, str. 4–5.

Kronist: Spomini na II. Narodni tabor v 
Žalcu. – Nova doba 1940, št. 52, str. 3.
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lorenci Mirko: Ko je Slovenec še sebe 
iskal. Ob 110-letnici tabora v Žalcu. Krat-
ko, a pomembno gibanje v slovenski poli-
tični zgodovini. [S sliko.] – 7D 1978, št. 6,  
7. IX., str. 8–10.

25 [Petindavjset]. – Novice gospodar-
ske, obrtniške in narodne 1893, št. 35, str. 
297.
[8. septembra bo minilo 25 let od 1. tabora v Žalcu 
– nameravana proslavitev 25-let nice.]

Melik vasilij: 110 [sto deset) let žalskega 
tabora. Slovenski tabori 1868–1871. – Sa-
vinjski zbornik 4, 1978, str. 10–15.

Ob devetdesetletnici Žalskega tabora. [S 
slikami.] – Ljudska pravica 1958, št. 214, 
13. IX., str. 6, 9.

Ob jubileju tabora v Žalcu. – Slovenski 
poročevalec 1958, št. 217, 14. IX., str. 1.

onič franc: Doba slovenskih taborov. 
(K 90-letnici žalskega tabora.) – Hmeljar 
1958, št. 9, str. 10–11. 

Slika žalskega tabora. – Slovenski gospo-
dar 1869, št. 3, str. 2.

Slokan Jaka: Plamen slovenskega tabora 
v Žalcu. [S sliko.] – Večer 1978, št. 205,  
5. IX., str. 12; št. 206, 6. IX., str. 12; št. 
207, 7. IX., str. 10.

Slokan Jaka: Plamen slovenskega tabora 
v Žalcu 6. 9. 1868. [S sliko.] – Savinjski 
zbornik 4, 1978, str. 16–23.

tabor v Žalcu. – Nova doba 1928, št. 122, 
str. 2. 
[60-letnica žalskega tabora – zgodovina.]

trije žalski jubileji. – Nova doba 1938, št. 
26, str. 1.
[70-letnica žalskega tabora.]

vrbnjak Zmago [=viktor]: Žalski tabor 
(1868–1958). – Naši razgledi 1958, št. 18, 
20. IX., str. 426–427.

vrečer rajko: Proslava 90-letnice sloven-
skega tabora tudi v Žalcu. Zveza: Članek I. 
Krefta v TV št. 3–1958, str. 75. [S sliko.] – 
Turistični vestnik 1958, št. 5, str. 141.

žalec na kulturni razstavi v Mariboru. 
Žalec, 10. avgusta – Nova doba 1938, št. 
34, 19. VIII., str. 4.
[O slikah znamenitega tabora v Žalcu l. 1868 in 
drugega tabora 17. III., 1917 v Žalcu z govornikom 
Francem Roblekom, dr. Korošcem in dr. Srdj. Budi-
savljevićem, in drugimi na Mariborskem tednu od 
7. do 15. avgusta 1938.]

žalec v znamenju priprav za proslavo 
90-letnice žalskega tabora. [S slikami.] 
– Celjski tednik 1958, št. 31, 8. VIII., str. 
[4].

žalski tabor. 1868–1958. [S slikami.] – 
Celjski tednik 1958, št. 36, 12. IX., str. 
[2–3].

3 
Tabor v Šempasu  
18. oktobra 1868

Zapisi o taboru iz leta 1868:

tabor v Šempasu dne 18. oktobra. – No-
vice, gospodarske, obrtniške in narodne 
1868, št. 42, 14. X., str. 343.
[Vabilo na tabor.]

Slovenski tabor pri Šempasu. – Slovenski 
gospodar1868, št. 42, str. 172.
[Predložitev zahtev.]
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Slovenski tabor pri Šempasu na Gori-
škem. – Slovenski gospodar 1868, št. 49, 
str. 177.

tabor v Šempasu dne 18. oktobra 1868. –  
Slovenski narod 1868, št. 82, 13. X., str. 1; 
22. X., str. 1; 24. X., str. 3, 4.
[Vabilo in poročili.]

Samostojne publikacije, razprave in 
članki:

B[recelj] M[arijan]: Pred 90-letnico šem-
paskega tabora. Politično ozadje in pomen 
taborov. – Primorske novice 1958, št. 33, 
15. VIII., str. 6.

Kante lojze: Sto let od tabora v Šempa-
su. – Delo 1968, 262, 24. IX. , str. 5. 

Klavžar ernest: Tabor pri Šempasu: 18. 
oktober 1868. – v Gorici 1868. 40 str.

Klavžar ernest: Tabor pri Šempasu 18. 
oktobra 1968. v Gorici 1868. [S slika-
mi.] (Založil e. K. anastatični ponatis 
po izvodu v NuK-u, sign. 109269. Skr-
bel za izdajo in ur. dodatni del Marijan 
Brecelj. v Novi Gorici, Pripravljalni 
odbor za proslavo stoletnice šempaske-
ga tabora.) 40+(xxxII) str. (Publikaci-
je goriških srečanj. 4)
Vsebina: Vasilij Melik: Doba taborov na Sloven-
skem. Branko Marušič: Šempaski tabor. Marijan 
Brecelj: Ernest Klavžar. Marijan Brecelj: Pregled 
Klavžarjevega publicističnega dela. – Ref.: Tone 
Zorn, Naši razgledi 1968, št. 21, str. 623.

leban Janko: Spomin na dr. Lavriča. – 
Goriški spomini: sodobniki o Gorici in 
Goriški v letih 1830–1918. Zbral in uredil 
Branko Marušič. Gorica 2002, str. 83–87.
[Lavrič je predsedoval odboru za pripravo šempa-
skega tabora.]

Marušič Branko: Pred stoletnico šem-
paskega tabora. [S slikami.] – Primorski 
dnevnik 1968, št. 157, 9. VII., str. ; št. 164, 
9. VII., str. 6.

Ob 100-letnici šempaskega tabora. [S 
sliko.] – Primorske novice (Nova Gorica) 
1968, št. 32, 3. VIII., str. 4–5. ; št. 33, 10. 
VIII., str. 4–5.
[Ponatis članka iz Soče 9. 15. 10. 1908.]

Oblak france: Dr. Karel Lavrič in njego-
va doba. – Goriški spomini: sodobniki o 
Gorici in Goriški v letih 1830–1918. Zbral 
in uredil Branko Marušič. Gorica 2002, 
str. 79–81.
[Lavrič je predsedoval odboru za pripravo šempa-
skega tabora.]

Šaplja Anton: Dr. Lavrič v Ajdovščini. 
– Goriški spomini: sodobniki o Gorici in 
Goriški v letih 1830–1918. Zbral in uredil 
Branko Marušič. Gorica 2002, str. 79–81.
[Lavrič je predsedoval odboru za pripravo šempa-
skega tabora.]

vidmar Josip: Misel naših taborov je pre-
živela vse pretrese. V Šempasu. [S sliko.] 
– Primorski dnevnik 1968, št. 243, 22. X., 
str. 4.
[Predsednik SAZU dr. Josip Vidmar v Šempasu.]
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4 
Tabor v Biljani v Brdih 
25. aprila 1869

Zapisi o taboru iz leta 1869:

Iz Gorice. (Briski tabor 25. aprila). – No-
vice, gospodarske, obrtniške in narodne 
1869, št. 19, 5. V., str. 142.
[Vabilo na tabor.]

tabor v Brdah. – Slovenski narod 1869, 
št. 50, 29. IV., str. 1.
[Poročilo o taboru.]

5 
Tabor v Sevnici  
2. maja 1869

Zapisi o taboru iz leta 1869:

2. maja ob dveh popoldne na tabor v 
Sevnico. – Novice, gospodarske, obrtni-
ške in narodne 1869, št. 17, 28. IV., str. 
134–135.
[Vabilo na tabor s 60 podpisi na razglasu.]

Iz Sevnice. – Novice, gospodarske, obr-
tniške in narodne 1869, št. 18, str. 143.
[Poročilo o sevniškem taboru z govori dr. Razlaga, 
dr. Srnca, župnika Ripšla, dr. Zarnika o Zedinjeni 
Sloveniji, dr. Vošnjaka ter gosti iz Hrvaške.]

Iz Sevnice. (Tabor na Sevnici 2. maja). – 
Novice, gospodarske, obrtniške in naro-
dne 1869, št. 18, 5. V., str. 142–143.
[Poročilo o taboru.]

Iz Sevnice. – Slovenski narod 1869, 3. IV., 
str. 2.
[Napoved tabora v Sevnici.]

Možje Slovenski! – Slovenski narod 1869, 
št. 47, 22. IV. str. 1–2.
[Vabilo na tabor.]

Šetinc franc: Zgodovine revolucije ni 
mogoče ločevati od narodne zgodovine: 
ob stoletnici slovenskega tabora v Sevni-
ci ob Savi. [S sliko.] – Dolenjski razgledi 
1969, št. 6, 19. VI., str. 61–62.

tabor v Sevnici. – Slovenski gospodar 
1869, št. 17, str. 65.
[Napoved in program.]

tabor v Sevnici. – Slovenski gospodar 
1869, št. 18, str. 69.

tabor v Sevnici. – Slovenski narod 1869, 
št. 53, 6. V., str. 1–3.
[Poročilo o taboru.]

Samostojne publikacije, razprave in 
članki:

Informacija ob 100-letnici »Slovenske-
ga tabora« v Sevnici … Zbral in sest. po 
virih, navedenih v tekstu Rudi Cimper-
šek. v Sevnici 1969, (I) + 2 + 2 + 45 str. 
+ pril.

Benedetič ana: Tabor v Sevnici, 2. maja 
1869. – Komunist 1969, št. 21, 23. V., str. 
15.

legan Marjan: O taboru, ki sicer »ni bil 
lep«! Paberki iz časopisnih poročil o sev-
niškem taboru 2. maja leta 1869. – Delo 
1969, št. 98, 10. IV., str. 7. 

Ob stoletnici slovenskega tabora v Sev-
nici. 2. V. 1869−2. V. 1969. [s slikami.] 
(Zbral in ur. ured. odb. Ovitek t. Zgonc. 
sevnica, občinska konferenca sZDl. 
Krško, 1969.) 60 + (Iv) str. 
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Stoletnica tabora v Sevnici. V znamenju 
proslav slovenskega prebujenja. – Primor-
ski dnevnik 1969, št. 130, 6. VI., str. 3.

6 
Tabor na Kalcu (pivški 
tabor) 9. maja 1869

Zapisi o taboru iz leta 1869:

Bratje! (O taboru na Kalcu). – Slovenski 
narod 1869, 6. V., str. 1.

Govori na taboru na Kalcu. – Novice, go-
spodarske, obrtniške in narodne 1869, št. 
20, 19. V., str. 155–156; št. 21, 26. V., str. 
163–165.

Iz Kalca. – Novice, gospodarske, obrtni-
ške in narodne 1869, št. 18, 5. V., str. 143.
[Vabilo na tabor.]

Iz Kalca. (Pivški tabor na Kalcu). – No-
vice, gospodarske, obrtniške in narodne 
1869, št. 19, 12. V. str. 151.
[Poročilo.]

Pivški tabor na Kalcu poleg Zagorja. – 
Slovenski gospodar 1869, št. 17, 29. IV. 
str. 1.
[Vabilo na tabor.]

Pivški tabor na Klacu. – Slovenski narod 
1869, 15. IV., str. 1.

S Kalca. – Slovenski narod 1869, 20. V., 
str. 3.

tabor na Kalcu. – Slovenski gospodar 
1869, št. 19, str. 74.

tabor na Kalcu. – Slovenski narod 1869, 
3. IV., str. 4.

tabor na Pivki. – Slovenski narod 1869, 
št. 55, 11. V., str. 1.
[Poročilo.]

Samostojne publikacije, razprave in 
članki:

grlj D[rago]: Proslava 100-letnice tabora 
na Kalcu. [S sliko.] – Javorov list 1969, št. 
3, str. 3–4.

Kernel Davor: Taborsko gibanje. [S slika-
mi.]  – Davor Kernel: Slovenska narodna 
zavest od zedinjene do samostojne Slove-
nije: 1848–1991. Pivka 1999, str. 13–18.
[O pivškem taboru.]

Marinc Andrej: Sto let pivškega tabora. – 
Delo 1969, št. 246, 8. IX., str. 3+8.

Šabac Janko: Sto let tabora na Kalcu. [S 
sliko.] – Delo 1969, št. 210, 24. [prav 25.] 
VII., str. 5.

7 
Tabor v Vižmarjah  
17. maja 1869

Zapisi o taboru iz leta 1869:

Iz Ljubljane (Prepoved kolajne iz Vižma-
rij). – Slovenski narod 1869, 1. VI., str. 2, 
4.

Slovenci! – Novice, gospodarske, obrt-
niške in narodne 1869, št. 18, 5. V., str. 
146.
[Vabilo na tabor.]
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Slovenci! – Slovenski narod 1869, št. 53, 
6. V., str. 1.
[Vabilo na tabor.]

Slovenski tabor na ljubljanskem polji pri 
Vižmarjih. – Slovenski narod 1869, št. 58, 
20. V., str. 1; št. 59, 22. V., str. 2; št. 60,  
25. V., str. 2; št. 61, 27. V., str. 2.
[Poročilo o taboru.]

tabor v Vižmarjih. – Slovenski gospodar 
1869, št. 19, str. 73.
[Napoved.]

tabor na Vižmarjih blizu Ljubljane. – Slo-
venski gospodar 1869, št. 20, str. 77, 79.

Samostojne publikacije, razprave in 
članki:

Benedetič ana: »Ostanite zvesti sinovi 
domovine.« Na današnji dan pred sto leti 
je bil tabor v Vižmarjah. [S slikami.] – De-
lo 1969, št. 133, 17. V., str. 19.

Benedetič ana: Vižmarski tabor pred sto 
leti. – Komunist 1969, št. 20, 16. V. str. 13.

Janov oče v Vižmarjih priča nenavadnih 
bojev. – Slovenec 1931, 20. I., str. 3.

Melik vasilij: Boj za Zedinjeno Slovenijo. 
Ob stoletnici vižmarskega tabora. – Naši 
razgledi 1969, št. 17, 5. IX., str. 498–499.

Melik vasilij: Ob stoletnici vižmarskega 
tabora. – Ob stoti obletnici vižmarskega 
tabora. Ljubljana 1969, str. 25–31.

Ob 25 letnici tabora v Vižmarjih. – Slo-
venski narod 1894, 17. V., str. 1.

Ob obletnici vižmarskega tabora. – Slove-
nec 1932, 22. V., str. 3.

Ob stoti obletnici vižmarskega tabora. 
(Opremil Janez Suhadolc.) ljubljana, 
(odbor za proslavo 100-letnice viž-
marskega tabora pri mestni konferenci 
socialistične zveze delovnega ljudstva 
ljubljana) 1969, 31+(xvI) str.

Sedemdeset letnica vižmarskega tabora. 
– Jutro 1939, 17. V., str. 1.

[Zorec črtomir] č. Z.: Stoletnica gorenj-
skega tabora. Vižmarje pod Šmartno go-
ro, 17. maj 1869. [S slikami.] – Glas 1969,  
št. 34, 30. IV., str. 18.

[Zorec črtomir] č. Z.: »Živila Sloveni-
ja!« »Složimo se!« »Na noge tedaj, predra-
gi rojaci!« – Glas 1969, št. 74, 27. IX. str. 
26; št. 76, 4. X., str. 14. 
[Ob stoletnici vižmarskega tabora.]

željeznov Dušan: Pred stoletnico Viž-
marskega tabora. – Dnevnik 1969, št. 248, 
2. X.; št. 270, 4. X.

8 
Tabor v Ormožu  
8. avgusta 1869

Zapisi o taboru iz leta 1869:

iz ormuža na Štaj. 10. julija. (Tabor do-
voljen.) – Novice, gospodarske, obrtniške 
in narodne 1869, št. 28, str. 224.
[Tabor v Ormožu 8. avg. 1869 ob 4. uri pop. dovoljen 
od okr. pogl. Ptuj 3. malega srpana 1869 po zak. 15. 
listopada 1867, štev. 135.]
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Iz Štajerskega. – Novice, gospodarske, 
obrtniške in narodne 1869, št. 30, str. 
240+241.
[Proglas taborskega odbora za slovenski tabor v Or-
možu 8. avgusta 1869 pod predsedstvom dr. Ivana 
Petovarja.]

tabor v Ormužu 8. avgusta. – Novice, 
gospodarske, obrtniške in narodne1869,  
št. 31, 5. VIII., str. 1. 
[Vabilo na tabor.]

iz ormuža na Štajerskem. (Tabor). – No-
vice, gospodarske, obrtniške in narodne 
1869, št. 32, 11. VIII., str. 258.
[Poročilo o udeležbi 9.000 ljudi z govorniki: dr. Pe-
tovarjem, Raičem, dr. Razlagom, dr. Vošnjakom, dr. 
Zarnikom, Tomšičem. 8. 8. 1869 kot protest »Dneva 
ustave« Nemcev v Celju istega dne.]

tabor v Ormužu. – Slovenski gospodar 
1869, št. 31, str. 121.

tabor v Ormožu. 8. avgusta. – Slovenski 
gospodar 1869, št. 32, 12. VIII., str. 124.
[Poročilo.]

tabor v Ormužu. – Slovenski narod 1869, 
17. IV., str. 4.

iz ormuža, 2. julija. (Tabor). – Slovenski 
narod 1869, št. 79, 8. VII., str. 3.
[Vabilo na tabor in o pripravah nanj.]

Iz Ormuža. – Slovenski narod 1869, št. 79, 
8. VII., str. 3.
[Poročilo.]

tabor v Ormužu. – Slovenski narod 1869, 
15. VII., str. 4; 17. VII., str. 4.

tabor v Ormužu. – Slovenski narod 1869, 
24. VII., str. 1.

tabor v Ormožu. – Slovenski narod 1869, 
št. 93, 10. VIII., str. 1.
[Poročilo.]

Slovenski tabor v Ormužu. – Slovenski 
narod 1869, št. 94, 12. VIII., str. 1.
[Poročilo.]

Samostojne publikacije, razprave in 
članki:

hren Ivan: Ob stoti obletnici tabora v 
Ormožu. – Tednik (Ptuj) 1969, št. 30,  
31. VII., str. 11.

Karba Matija: O taboru v Ormožu. – Slo-
venski gospodar 1929, št. 46, str. 5–6.

O taboru v Ormožu. 8. VIII. 1869. – Slo-
venski gospodar 1929, št. 44, str. 10.

130 let tabora v Ormožu [Videoposne-
tek]: 8. 8. 1869–8. 8. 1969. (Avtorji: Bešvir 
Zvonko, Krnjak Franc, Sever Janko, Sever 
Majda, Simonič Samo, Lukman Franc – 
filmski montažer). Ormož: Zgodovinsko 
društvo, 1999. 

v ormož! Spontani tabor v Ormožu. – 
Straža 1912, št. 105, str. 3.

Z Murskega pobrežja. – Slovenski gospo-
dar 1872, št. 33, str. 164.
[Tudi o taboru v Ormožu.]

9 
Tabor v Tolminu  
1. maja 1870

Zapisi o taboru iz leta 1870:

tolminski tabor. – Slovenski gospodar 
1870, št. 20, str. 77–78.
[Opis in govori.]
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Dragi bratje Slovenci, in posebni Vi go-
riški gorjani! – Slovenski narod 1870, št. 
46, 21. IV., str. 1.
[Vabilo.]

tabor v Tolminu. – Slovenski narod 1870, 
št. 53, 7. V., str. 1–2; št. 54, 10. V., str. 2; št. 
55, 12. V., str. 2.
[Poročilo.]

10 
Tabor v Sežani  
29. maja 1870
Zapisi o taboru iz leta 1870:

tabor v Sežani dne 29. maja 1870 ob 
štirih popoldne. – Novice, gospodarske, 
obrtniške in narodne 1870, št. 20, 18. V., 
str. 172.
[Vabilo na tabor.]

trst 3. junija. (Tabor v Sežani). – Novice, 
gospodarske, obrtniške in narodne 1870, 
št. 23, 8. VI., str. 185.
[Poročilo.]

tabor v Sežani. – Slovenski gospodar 
1870, št. 24, str. 96.
[Udeležba.]

Razne stvari. (Tabor v Sežani). – Sloven-
ski narod 1870, št. 60, 24. V., str. 3.
[Poročilo.]

tabor v Sežani. – Slovenski narod 1870, 
št. 65, 4. VI., str. 1–2; št. 66, 9. VI., str. 1; 
št. 67, 11. VI., str. 1–2.
[Poročilo.]

Samostojne publikacije, razprave in 
članki:

[Kajzer Janez] J. K.: Sežanski taboriti 
in paragraf devetnajst. [S slikami.] – Te-
denska tribuna 1970, št. 22, 28. V., str. 
22–23.
[O sežanskem taboru l. 1870.]

[Marušič Branko] bm: V navalu na-
rodnega gibanja Kras ni mogel stati ob 
strani. Pred stoletnico sežanskega tabora. 
– Primorski dnevnik 1970, št. 115, 17. V., 
str. 6.; št. 116, 23. V., str. 4.

Ob stoletnici sežanskega tabora. 1870–
1970. [s slikami.] sežana, (Pripravljalni 
odbor za proslavo stoletnice tabora, t. 
Goriška tiskarna, Nova Gorica 1970). 
35 + (vIII) str.
Vsebina: Branko Marušič: Sežanski tabor 29. maja 
1870. leta. – Alfonz Grmek-Izidor: Naša pot v svo-
bodo. – Stane Čehovin: Jubilejno razmišljanje.

Stotrideset let tabora v Sežani. – Sežana 
2000, (Pilotni projekt Kras, Srednja šola 
Srečka Kosovela Sežana), 24 str.

11 
Tabor v Cerknici  
12. maja 1870

Zapisi o taboru iz leta 1870:

(tabor v Cerknici). – Novice, gospodar-
ske, obrtniške in narodne 1870, št. 24, 15. 
VI., str. 195.

tabor v Cerknici. – Slovenski gospodar 
1870, št. 24, str. 95.
[o udeležbi.]
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(tabor v Cirknici). – Slovenski narod 
1870, št. 69, 16. VI., str. 4.

Samostojne publikacije, razprave in 
članki:

Miklavec Albin: Stoletnica slovenskega 
tabora v Cerknici. – Brestov zbornik 1969, 
št. 27. 

12 
Tabor na Kapeli  
19. junija 1870

Zapisi o taboru iz leta 1870:

Štajersko. (Tabor pri Kapeli). – Novice, 
gospodarske, obrtniške in narodne 1870, 
št. 26, 29. VI., str. 208–209.
[Poročilo.]

Dragi rojaki! – Slovenski narod 1870, št. 
69, 16. VI., str. 3.
[Vabilo na tabor.]

tabor pri Kapeli. – Slovenski gospodar 
1870, št. 25, str. 97, nadalj.
[Opis.]

(tabor pri Kapeli blizu Radgone). – Slo-
venski narod 1870, 16. VI., str. 3; št. 71, 
21. VI., str. 3.
[Vabilo in poročilo.]

Samostojne publikacije, razprave in 
članki:

Šabjan Jože: Pred sto leti kapelski tabor. 
Bil je to zadnji tabor na slovenskem Štajer-
skem. – Vestnik 1970, št. 40, 8. X., str. 6.

Z Murskega pobrežja. (Tudi o taboru na 
Kapeli). – Slovenski gospodar 1872, št. 33, 
str. 164.

13 
Tabor v Bistrici pri 
Pliberku 31. julija 1870

Zapisi o taboru iz leta 1870:

tabor na Bistrici blizu Pliberka. – Be-
sednik. Kratkočasen in podučen list za 
slovensko ljudstvo 1870, št. 14, 25. VII., 
str. 112.
[Vabilo na tabor.]

tabor na Bistrici blizu Pliberka. – Be-
sednik. Kratkočasen in podučen list za 
slovensko ljudstvo 1870, št. 15, 10. VIII., 
str. 120.
[Poročilo o taboru.]

tabor v Bistrici pri Pliberku. 31. juli-
ja 1870. – Slovenski narod 1870, št. 91,  
6. VIII., str. 2; št. 92, 9. VIII., str. 1–2.
[Poročilo o taboru.]
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14 
Tabor v Kubedu  
7. avgusta 1870

Zapisi o taboru iz leta 1870:

Iz Istre 23. julija. (Prvi tabor v Istri). – 
Novice, gospodarske, obrtniške in naro-
dne 1870, št. 30, 27. VII., str. 241.
[Vabilo na tabor.]

Kubedski tabor v Istri. – Slovenski gospo-
dar 1870, št. 38, str. 132.

Prvi isterski tabor v Kubedu. Sloven-
ski narod 1870, 28. VII., str. 2; št. 94,  
13. VIII., str. 3.
[Vabilo in poročilo o taboru.].

Prvi tabor v Istriji (Kubed). – Slovenski 
gospodar 1870, št. 34, str. 128.

(tabor isterski v Kubedu v nedeljo). – 
Novice, gospodarske, obrtniške in naro-
dne 1870, št. 32, 10. VIII., str. 259.
[Poročilo o taboru.]

Samostojne publikacije, razprave in 
članki:

Kramar Janez: Prvi tabor v Istri. (Opre-
ma Janez Mikuž.) [s slikami.] Koper 
(Komisija za zgodovino pri pripravljal-
nem odboru za proslavo 100-letnice ta-
bora v Kubedu & Pokrajinski muzej) 
1970. 69+(II) str.
Ocene: Branko Marušič, Primorski dnevnik 1970, 
št. 235, 18. X. str. 5, 6 ;
Branko Marušič, Argo 1971, št. 3/4, str. 306–307.

Kramar Janez: Prvi tabor v slovenski Is-
tri. 1870–1970. Ob praznovanju v Kubedu. 
[S sliko.] – Delo 1970, št. 248, 12. IX., str. 
14.

Konstetsabile – Rovis Mirjana: 130-le-
tnica kubejskega tabora: »prvi tabor v Istri 
bode letos 7. avgusta v Kubedu. – Primor-
ske novice 2000, št. 62, 4. VIII., str. 16.

Ob ljudskem taboru v Kubedu pred sto 
leti. – Obala 1970, št. 4, ovoj.

Konstetsabile – Rovis Mirjana: 130-let-
nica kubejskega tabora: »prvi tabor v Istri 
bode letos 7. avgusta v Kubedu. – Primor-
ske novice 2000, št. 62, 4. VIII., str. 16.

ta zemlja je sveta, ta zemlja je naša:  
7. avgust 1870: Tabor v Kubedu. [S sliko.] 
– Glas 1998, št. 12, 4. IX., str. 3

tabor v slovenski Istri. – Primorske 
novice 1970, št. 37, 4. IX. str. 9; št. 39,  
18. IX., str. 9.

tedeško Janko: Iskanje slovenstva in po-
trjevanje vere. – Glas 1998, št. 12, 4. IX., 
str. 1–2.
[O taboru v Kubedu.]

15 
Tabor v Vipavi  
14. avgusta 1870

Zapisi o taboru iz leta 1870:

(vipavski tabor). – Novice, gospodar-
ske, obrtniške in narodne 1870, št. 33,  
17. VIII., str. 268.
[Poročilo.]

v Iapvi … tabor. (Vipava.) – Slovenski 
gospodar 1870, št. 34, str. 128.
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Iz Ipave. (Tabor). – Slovenski narod 1870, 
št. 97, 23. VIII., str. 3.
[Poročilo.]

Samostojne publikacije, razprave in 
članki:

[Marušič Branko] bm: Ob stoletnici vi-
pavskega tabora. – Primorske novice 1970, 
št. 33, 7. VIII., str. 7.

16 
Tabor v Žopračah  
18. septembra 1870

Zapisi o taboru iz leta 1870:

Drugi tabor na Koroškem. – Besednik. 
Kratkočasen in podučen list za slovensko 
ljudstvo 1870, št. 18, 25. IX., str. 143.
[Poročilo.]

Drugi koroški tabor v Žopračah dne 18. 
septembra. – Slovenski narod 1870, št. 
110, 22. IX., str. 1–2.
[Poročilo.]

felaher Julij: Košatov rod. – Koledar 
slovenske Koroške: kulturno-zgodovinsko 
gradivo 1952, str. 92–94.
[O taboru v Žopračah.]

Iz Koroškega. (Le spet na tabor!). – No-
vice, gospodarske, obrtniške in narodne 
1870, št. 37, str. 298.
[Razglas o slovenskem koroškem taboru Žoprače pri 
Vrbi pri Primožu Košatu 18. sept. 1870 z 29 podpisi 
od 18. avg. 1870.]

Koroško. – Novice, gospodarske, obrtni-
ške in narodne 1870, št. 36, str. 292.
[Slovenski koroški tabor v Zapračah blizu Vrbe po-
leg Rožeške ceste na Koroškem 18. sept. 1870.]

Koroško 23. sept. (Tabor v Žopračah). – 
Novice, gospodarske, obrtniške in naro-
dne 1870, št. 39, 28. IX., str. 315.
[Poročilo o koroškem taboru 18. sept. 1870 v Žo-
pračah pri Vrbi na Koroškem z 10.000 udeleženci 
in udeleženkami.]

Koroško. Ozir na tabor v Žopračah.) – 
Novice, gospodarske, obrtniške in naro-
dne 1870, št. 28, št. 40, str. 323.
[Obširno poročilo o slovenskem koroškem taboru v 
Žopračah pri Vrbi na Koroškem s kratko vsebino go-
vorov: Košata, Majarja, Mudena, Nollija; poznika, 
Vigeleja in dr. Zarnika kot glavnega govornika.]

le spet en tabor. – Slovenski narod 1870, 
št. 103, 5. IX., str. 2.
[Poročilo.]

tabor v Žopračah. – Slovenski gospodar 
1870, št. 38, str. 156.

tabor v Žopračah. – Slovenski narod 
1870, 20. IX., str. 3.; 17. IX., str. 3. 

17 
Tabor v Kastavu  
21. maja 1871

Zapisi o taboru iz leta 1871:

izpod snežnika. – Slovenski narod 1871, 
št. 61, 27. V., str. 2.
[Poročilo.]

Kastav 21. maja. – Novice, gospodarske, 
obrtniške in narodne 1871, št. 21, 24. V., 
str. 167.
[Poročilo.]

Razne novice. Slovenski tabor (za Ka-
stavščino). – Slovenski narod 1868, 5, IX., 
str. 1.
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tabor. – Slovenski narod 1871, št. 33, 21. 
III., str. 3.
[Vabilo na tabor.]

v Kastavu se ustanavlja odbor za sloven-
ski tabor. – Slovenski narod 1868, št. 36, 
str. 152.

Tabori – splošno oziroma 
pregled po pokrajinah

Dermol hvala hedvika: Analiza retorič-
nih prvin slovenskega narodnoprebudni-
škega govorništva 19. stoletja. Magistrsko 
delo. Ljubljana 2004.
[Tudi o taborskem gibanju.]

Domej teodor: Taborsko gibanje na Ko-
roškem in šolstvo. – Zbornik Janka Pleter-
skega. Ljubljana 2003, str. 155–168.

ftičar Jože: Slovenski taborit Božidar 
Raič – buditelj prekmurskih Slovencev. – 
Svet ob Muri 1958, št. 1–2, str. 25–33.

Gabrec Slavko: Pomen taborskega giba-
nja v Istri. – Primorski dnevnik 1990, št. 
146, 24. VI., str. 11.

Gorše Miroslav: »Oče slovenskih tabo-
rov«. – Miroslav Gorše: Doktor Valentin 
Zarnik narodni buditelj, pisatelj in politik. 
Ljubljana 1940, str. 85–102.

Granda Stane: Organiziranje slovenskih 
taborov v letih 1868/69. – Kronika 1991, 
št. 1/2, str. 28–30.

Granda Stane: Pomenljive obletnice. 
[S sliko.] – Mohorjev koledar 1997, str. 
125–132. 
[Tudi o 130-letnici začetka taborskega gibanja na 
Slovenskem.]

[gregorec lavoslav] Dr. lav. gregorec: 
Petindvajsetletnica slovenskih taborov. – 
Slovenski gospodar 1893, str. 287.

Iz Dolenjske Kranjske. (Prepoved taborov). 
– Slovenski narod 1868, 14. VIII., str. 2.

Iz Gorice. (Kje naj bo tabor na Goriškem?) 
– Slovenski narod 1868, 1. IX., str. 3.

Iz Koroškega. (Tabori, pomočno društvo 
za ranjene vojake, nakupovanje konj, leti-
na.) – Novice, gospodarske, obrtniške in 
narodne 1870, št. 37, str. 298.
[Tabori v Bistrici, v Žopračah dvigajo narodno za-
vest koroških Slovencev.]

Iz Ljubljane. 6 taborov (kje naj bo na 
Kranjskem?) – Slovenski narod 1869,  
28. I., str. 2–3

Iz Maribora. (Nasvet ljudskih shodov ali 
slovenskih taborov.) – Novice, gospodar-
ske, obrtniške in narodne 1868, št. 27, str. 
214–215.
[O odboru za program, čas in kraj slovenskih tabo-
rov po češkem vzoru – predlog dr. Matije Preloga 
(poziv v Slovenskem gospodarju). Prvi dogovor 7. 
julija 1868 ob 3 popoldne v mariborski čitalnici.]

Iz Notranjskega. (Kje naj bo tabor?) – Slo-
venski narod 1868, 24. IX., str. 4.

J. B. : Petdesetletnica taborovanja. – Slo-
venski narod 1918, 3. VIII., str. 1–2.

Kermavner Dušan: O prepovedi gorenj-
skega tabora in bohinjskem uporu leta 
1871. – ČZN 5=40, 1969, str. 504–516.

Kernel Davor: Taborsko gibanje. [S slika-
mi.] – Kernel Davor: Slovenska narodna 
zavest od Zedinjene do samostojne Slove-
nije: (1848/1991). Pivka 1999, str. 13–18.

Krese srečko: Dajte nam Slovenijo. [S 
slikami.] – Krese Srečko: Naprej zastave 
slave. Celje 1990, str. 81–90.
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liška Janko: Tabori so razvneli sloven-
sko narodno zavest. – Pomurski vestnik 
1958, št. 21, 29. V., str. 1, 3.

Malle Avguštin: Tabori na Koroškem. 
– Zgodovinski časopis 41, 1987, str. 599–
622.

[Marušič Branko] bm: Pred stoletnimi 
jubileji nekaterih primorskih taborov. V 
tretjem letu taborskega gibanja na Sloven-
skem. – Primorski dnevnik 1970, št. 33,  
8. II., str. 3, 5.

Marušič Branko: Primorski tabori (1868–
1871). – Goriški letnik 1, 1974, str. 51–67.

Melik vasilij: Iz časa taborov. Odlomek 
iz referata »Splošni problemi slovenske 
politike okrog leta 1870« [na XIV. Zbo-
rovanju slovenskih zgodovinarjev v No-
vi Gorici]. – Naši razgledi 1968, št. 18,  
21. IX., str. 524.

Melik vasilij: Slovenski tabori. – Kroni-
ka 1968, št. 2, str. 65–76.
[Štajerska.]

Melik vasilij: Slovenski tabori. Ilustriral 
Ive Seljak-Čopič. – Pionir 1968/69, št. 1/2, 
str. 6–7.
[Ljutomer, Žalec itd. Štajerska.]

Melik vasilij: Klerikalno-liberalna trenja 
in konec taborov. – Časopis za zgodovino 
in narodopisje 5=40, 1969, str. 517–525.

Melik vasilij: Slovensko narodno gibanje 
za časa taborov. – Zgodovinski časopis 
1969, št. 1/2, str. 65–75.

Melik vasilij: Tabori na Koroškem. – 
Vest nik koroških partizanov 1970, št. 1/2, 
str. 20–25.

Melik vasilij: Tabori na Koroškem. [S 
slikami.] – Koroška in Koroški Slovenci. 
Maribor 1971, str. 159–167.

Melik vasilij: Tabori 1868–1871. – Vasilij 
Melik: Slovenci 1848–1918. Maribor 2002, 
str. 365–377. 
Objavljeno že v razstavnem katalogu Taborsko gi-
banje na Slovenskem, Ljubljana–Ljutomer 1981, str. 
11–24.

orožen Janko: Beseda o taborih. – Lepo 
mesto 1968, št. 2, str. 11.

Plavčak vlado: Zvesti narodu in domo-
vini. Proslava stoletnice ljudskih taborov. 
– Delo 1970, št. 269, 3. X., str. 17.

R. D.: Doba narodnih taborov. – Jutro 
1938, 20. XI., str. 5.

Rajšp vinko: Tabori na Slovenskem. 
(elaborat z izhodišči za muzejsko zbir-
ko v ljutomeru.) – ljubljana: Narodni 
muzej, 1980, 19. str.

Rajšp vinko: Taborsko gibanje na Sloven-
skem – muzejska zbirka v Ljutomeru. – 
Kronika 1981, str. 284–286.

Rajšp vinko: Glavni podatki o posamez-
nih taborih. – Glasilo 1998, št. 1, str. 
16–19.
[Odlomki o prvih slovenskih taborih 1868 (Ljuto-
mer, Žalec, Šempas).]

Reisman Avgust: Slovenski tabori. – 
Večer 1968, 3. XI., str. 3; 4. IX., str. 3;  
10. XI., str. 3; 11. IX., str. 3; 12. IX., str. 
3+6.
[Ob stoletnici taborov na Štajerskem.]

rybář Miloš: Taborsko gibanje na Slo-
venskem. Narisal Ive Seljak. – Pionirski 
list 1969/70, št. 21 [! 22].

Salvi Beniamino: Taborsko gibanje na 
Slovenskem v luči hotenj naših prednikov 
pred sto in več leti. Pred letošnjo stoletni-
co (1878) zgodovinskega tabora v Dolini. 
[S sliko.]– Primorski dnevnik 34, 1978, št. 
244, 15. X., str. 6.
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[sedemdeset] 70 letnica narodnih tabo-
rov. – Slovenski gospodar 1938, št. 35, str. 
1–2.

Slokan Jaka: Stoletnica slovenskih tabo-
rov. – Slovenski izseljenski koledar 1969, 
str. 107–112.

Sto let taborskega gibanja na Koroškem. – 
Primorski dnevnik 1970, 15. IX., str. 6.

Sto let koroških taborov. – Večer 1970, št. 
218, 19. IX., str. 9.

Sto let slovenskih taborov [na Koroškem.] 
– Večer 1970, 19. IX., str. 6.

=: Štajersko. – Novice, gospodarske, obr-
tniške in narodne 1869, št. 31, str. 252.
[Predsednik višjega sodišča v Gradcu prepovedal 
udeležbo na slovenskih taborih: sodnim uradnikom, 
duhovnikom, dijakom in študentom z grožnjo. Ta-
borske značke prepovedane.]

Šumrada Janez: Zgodovinsko društvo 
Celje o taborskem gibanju. – Delo 1980, 
24. IX., str. 6.

tabori na Slovenskem. – Slovenski go-
spodar 1869, št. 13, str. 52.
[Napoved taborov!]

tabori na Slovenskem. – Slovenski narod 
1869, 1. IV., str. 2.

taborsko gibanje. – Enciklopedija Slove-
nije, Ljubljana 1999, 13. zv., str. 180–181.

Taborsko gibanje na Slovenskem: (Mu-
zejska zbirka »Edvard Kardelj«, lju-
tomer 1981). [Besedila Mitja ribičič, 
franc Štrakl, Peter Petru, vasilij Melik, 
vinko rajšp; fotografije srečo Habič]. 
ljubljana: Narodni muzej 1981, 55 str.

Taborsko gibanje na Slovenskem: [mu-
zejska zbirka]. [s slikami.] (Melik va-
silij – urednik; Habič srečo – fotograf, 
Štular hanka – avtor dodatnega bese-
dila). – ljubljana: Zavod za kulturo in 
izobraževanje, ljutomer: Zavod za kul-
turo in izobraževanje 1981 [i. e. 1998], 
66 str.

vošnjak Josip: Slovenski tabori: za pro-
sto slovensko ljudstvo. – Maribor: Slo-
vensko politično društvo v Mariboru, 
1869, 15 str.

vošnjak Josip: Tabori leta 1869. – Josip 
Vošnjak: Spomini. (Izbral in uredil Vasilij 
Melik). – Ljubljana 1982, str. 286–291. 
[Vošnjakovi spomini so izšli leta 1905. Bil je eden 
od pobudnikov taborskega gibanja.]

Z Dunaja. – Novice, gospodarske, obrtni-
ške in narodne 1877, št. 51, str. 410.
[Predlog dr. Kusyja in dr. Vošnjaka iz Štajerske o 
izvolitvi 12 članskega odbora zaradi vladnega po-
stopka proti ljudskim taborom in neprestani zaplem-
bi časnikov.]

Znamenje časa. (Vladni komisarji na slo-
venskih taborih in svoboda.) – Slovenski 
narod 1868, 14. VIII., str. 1–2.

[Zorzut Kudvik] fervidus: Narodni ta-
bor v Brdih. [S slikami.] – Koledar goriške 
Mohorjeve družbe 1969, str. 112–118.

[Zorzut Kudvik] fervidus: Slovenski 
preporod v Brdih. (Ob stoletnici taborov 
na Goriškem.) [S slikami.] – Koledar gori-
ške Mohorjeve družbe 1969, str. 102–104.

željeznov Dušan: »Lepe besede nič ne 
zaležejo« … Ob stoletnici treh slovenskih 
taborov. – Nedeljski dnevnik 1968, 13. X., 
str. 10.
[Štajerska.]





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 knji-
žnica 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 uporab ljamo 
krajše navedbe, ki morajo biti skupaj s kraticami razložene v poglavju viri in literatura. 
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 uporab ljajo 
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 mora-
jo 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 sklopih 
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: ime in priimek avtorja, naslov (in podnaslov) 
dela (v ležečem tisku). Kraj in leto izida, str.

  literatura – članek – navedemo: ime in priimek avtorja, naslov članka. Naslov perio-
dike ali zbornika (v ležečem tisku), za periodiko pa še letnik, letnico, številko oz. datum 
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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