
 

 
 

 
 

OSNOVNA ŠOLA CERKNO 

Bevkova 26, 5282 Cerkno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raziskovalna naloga 

»SPOMINČICE« 

PODROČJE: SLOVENSKI JEZIK 

 

 

 

 

 

AVTORICE: 

Blažka Čemažar, 8. razred 

Katja Purgar, 8. razred 

Urša Lapanja, 8. razred 

 

MENTORICA: 

Mojca Lipužič Moravec, prof. slov. jezik in književnosti 

 

 

CERKNO, 2015



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Alojz Gradnik: CERKNO 

 

Ti tiha vas v zaklonjeni dolini! 

Ko v plesu Smrti se vrtel ves svet je, 

si bila mirno, drago mi zavetje 

in lek blažilni srca bolečini. 

 

Bude se v srcu sladki mi spomini: 

spet slišim fantov vasujočih petje, 

spet vidim jablan belorožnih cvetje 

in Porezen v oblakov zrem višini. 

 

Begunce vidim: starce in otroke. 

Zaman so se že krhale verige, 

ki so nosile jih neproste roke. 

 

Zaman odpirali smo tajni knjige 

bodočih dni! Vse je pričakovanje 

bilo zaman. Ostale so le sanje. 

 

(Iz zbirke Primorskih sonetov) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

POVZETEK 

 

V raziskovalni nalogi smo se posvetili raziskovanju 1. svetovne vojne na Cerkljanskem. V 

prvem delu naloge smo raziskovali rokopisna besedila tega časa (dnevnik, dopisnice, pisma, 

razglednice) in iz njih črpali biografske in zgodovinske podatke. S pomočjo strokovne 

literature smo preučevali značilnosti rokopisnih besedil, njihova poimenovanja in namen 

pisanja. V drugem delu naloge govorimo o pomembnosti zbiranja slovstvene folklore, o 

zbiranju spominskih pripovedi. S pomočjo strokovne literature pa smo spoznavali značilnosti 

slovstvene folklore in literarjenja. V zadnjem delu naloge predstavljamo izsledke pogovora s 

sošolci o njihovem zbiranju in zapisovanju spominskih pripovedi. 

 

KLJUČNE BESEDE 

 

Prva svetovna vojna, rokopisna besedila, dnevnik, vojaške dopisnice, pisma, razglednice, 

slovstvena folklora, literarjenje, spominske pripovedi 
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Raziskovalna naloga, Osnovna šola Cerkno, 2015 
 

1 UVOD 

 

»Kako pač vse mine in gine v brezkončno večnost, vse kar se nahaja na tem božjem svetu, 

vse stvari izginjajo in hitijo dalje, za njimi pa se porajajo rodijo druge, ktere tudi 

nadaljujejo svoj življenski tok proti večnosti, v prah in pepel
1
« (Rejec, Spominčice 1914, 

1−2). 

V letih od 2014–2018 obeležujemo 100. obletnico začetka 1. svetovne vojne, tako imenovane   

»velike vojne«. To obletnico smo sedmošolci pri pouku slovenščine v šolskem letu 2013/2014 

obeležili z več nalogami. 

V sredo, 25. 9. 2013, smo se odpravili na kulturni dan na Kobariško. Obiskali smo rojstno 

hišo Simona Gregorčiča, ki je veliko vojno v svoji pesmi »Soči« napovedal že veliko prej. 

Ogledali smo si tudi Kobariški muzej, ki prikazuje zgodovinske dogodke iz časa 1. sv. vojne, 

največji del zbirke je posvečen 12. soški bitki, imenovani tudi »čudež pri Kobaridu«.  

Fotografija 1: Ogled Kobariškega muzeja 

 

Vir: Arhiv Osnovne šole Cerkno 

 

                                                           
1
 Prepisi iz dnevnika so nelektorirani, dobesedni. 
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V Cerkljanskem muzeju smo prisluhnili predavanju o prvi svetovni vojni na Cerkljanskem. 

Cerkno je bilo namreč takrat zaledje frontnega dogajanja. Spoznali smo mnoge usode mladih 

cerkljanskih fantov. 

Fotografija 2: Predavanje v Cerkljanskem muzeju 

 

Vir: Arhiv Osnovne šole Cerkno 

V mesecu marcu smo se odpravili na kulturni dan v Idrijo. Ogledali smo si zasebni Vojni 

muzej, v katerem je razstava delno posvečena tudi 1. sv. vojni. 

Fotografija 3: Ogled zasebnega Vojnega muzeja Idrija 

 

Vir: Arhiv Osnovne šole Cerkno 
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Ena izmed težjih nalog pa je bila, da smo samostojno raziskovali na terenu. Poiskali smo 

pripovedovalca. Le-ta nam je pripovedoval o svojih prednikih, ki so doživeli čas prve 

svetovne vojne. Pripovedovalce smo našli s pomočjo sorodnikov in znancev. Pripovedi oz. 

spomine smo nato zapisali na računalnik. Nastalo je kar nekaj zanimivih prispevkov, ki so bili 

kasneje objavljeni v lokalnem časopisu »Ukopditi«, v šolskem glasilu »Mlada rast« ter v 

koncertnem listu, iz katerega je bilo nekaj odlomkov prebranih v cerkvi Sv. Ane, in sicer na 

koncertu posvečenem 100. obletnici velike vojne (IN MEMORIAM).  

Fotografija 4: Spominski koncert 

 

Vir: Kud Cerkno (http://kudcerkno.si/nastopi/421-spominski-koncert-in-memoriam-1914-2014.html, 7. 10. 2014) 

Z raziskovanjem smo nadaljevali tudi v letošnjem šolskem letu, 19. 9. 2014 smo se odpravili 

na kulturni dan v Log pod Mangartom. Ogledali smo si najlepše in najbolj urejeno vojaško 

pokopališče iz časa prve svetovne vojne na Slovenskem. Na njem počiva več kot 800 avstro-

ogrskih vojakov, ki so bili branitelji Rombona in Bovške kotline. Nazadnje smo se ustavili v  

trdnjavi Kluže, kjer smo si ogledali razstavo vojnih predmetov. Pot nas je peljala tudi skozi 

vojaške rove in kaverne pod Rombonom. 

 

 

 

http://kudcerkno.si/nastopi/421-spominski-koncert-in-memoriam-1914-2014.html
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Fotografija 5: Pokopališče v Logu pod Mangartom 

 

Vir: Arhiv Osnovne šole Cerkno 

V mesecu januarju 2015 smo si ogledali še Muzej novejše zgodovine v Ljubljani, in sicer 

stalno razstavo »Prva svetovna vojna 1914−1918« ter občasno razstavo »Take vojne si nismo 

predstavljali«. 

Fotografija 6: Take vojne si nismo predstavljali 

 

Vir: Arhiv Osnovne šole Cerkno 
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V mesecu septembru smo se tri učenke na pobudo učiteljice slovenščine odločile, da 

nadaljujemo z raziskovanjem rokopisnih ostalin 1. sv. vojne v našem kraju. 100. obletnica si 

zasluži vso našo pozornost, čeprav se bomo s snovjo na temo 1. sv. vojne pri zgodovini in 

literaturi srečali šele v 9. razredu. 

V prvem delu naloge smo pisali o 1. sv. vojni na Cerkljanskem, in sicer po predavanju, ki ga 

je za nas pripravil zgodovinar mag. Sandro Oblak. V tem delu smo predstavili tudi dnevnik 

Antona Rejca, iz njega smo črpali tako biografske kot tudi zgodovinske podatke in sestavili 

pripoved iz življenja Antona Rejca. V dnevniku smo iskali podatke o tem, s katerim namenom 

je dnevnik pisal oz. kako je svoj rokopisni zapis poimenoval. S pomočjo strokovne literature 

smo komentirali njegova poimenovanja. Dnevnik smo dopolnili tudi s pričevanji potomcev. V 

zadnjem delu dodajamo dobesedni prepis iz dnevnika, saj govori o naboru vojakov na 

Cerkljanskem. Sledi raziskovanje vojaških dopisnic, pisem in razglednic družine Kacin. 

Prepisali smo nekaj dopisnic Petra Kacina in povzeli njihovo vsebino. Iz dopisnic, pisem in 

razglednic družine Kacin smo izluščili nekaj biografskih in zgodovinskih podatkov. V vseh 

besedilih smo iskali značilnosti rokopisnih besedil. 

V drugem delu naloge smo se posvetili zbiranju slovstvene folklore, natančneje zbiranju 

spominskih pripovedi potomcev vojakov, ki so doživeli 1. sv. vojno. Razložili smo, zakaj 

spominske pripovedi umeščamo tako k slovstveni folklori (folklorni dogodek) kot tudi k 

literarjenju. S sošolci smo se nato pogovorili o tem, kako so doživljaji takšno terensko 

raziskovalno delo oz. folklorni dogodek. 
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1.1  POSTAVITEV HIPOTEZ 

 

Na začetku raziskovalne naloge smo si zastavili dve hipotezi, ki jih bomo v nadaljevanju tudi 

preverili. 

 Hipoteza 1: Rokopisna besedila (dnevniki, pisma, dopisnice, razglednice) so 

zapuščina mnogih biografskih in zgodovinskih podatkov iz časa velike vojne. 

 Hipoteza 2: Spominske pripovedi, ki jih zapišejo učenci sami, po pripovedi različnih 

ustnih virov, ohranjajo zgodovino naših prednikov in pritegnejo mlajši rod k 

preučevanju preteklosti. 

 

1.2  METODE DELA 

 

Raziskovalna naloga vključuje delo dveh šolskih let, na kar se navezujejo tudi metode 

raziskovalnega dela.  

V šolskem letu 2013/2014 smo si v sklopu kulturnih dni ogledali Kobariški muzej, Vojni 

muzej v Idriji, v Cerkljanskem muzeju pa smo prisluhnili predavanju. Pri pouku slovenščine 

smo gostili pripovedovalce, v sklopu zbiranja slovstvene folklore pa smo pridobili tudi druge 

pripovedovalce in zapisali njihove spomine na prednike, ki so doživeli prvo svetovno vojno.  

Spominske pripovedi so bile nato objavljene v javnih glasilih in brane na javni prireditvi 

(koncert IN MEMORIAM). 

V šolskem letu 2014/2015 smo se septembra meseca odpravili na kulturni dan, poimenovan 

»Po sledeh 1. svetovne vojne«, obiskali smo Log pod Mangartom, Kluže, si ogledali kaverne 

pod Rombonom itd. Ponovno smo prisluhnili predavanju o 1. svetovni vojni na Cerkljanskem 

ter brali članek v pripravi prav na to temo.  

Ker se nam je na temo 1. svetovne vojne ponudilo veliko rokopisnega gradiva (dnevnik, 

dopisnice, pisma, razglednice), smo na  pobudo učiteljice slovenščine začeli z raziskovalnim 

delom. V raziskovalno delo smo vključili tudi spominske pripovedi, ki so jih zapisali naši 

sošolci in sošolke, o njihovem delu smo se z njimi tudi pogovorili. V mesecu januarju 2015 

smo si ogledali še Muzej novejše zgodovine v Ljubljani, in sicer stalno razstavo »Prva 

svetovna vojna 1914−1918« ter občasno razstavo »Take vojne si nismo predstavljali«. 
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Potek dela: 

 Terensko delo (kulturni dnevi, ogled spominskih obeležij, muzejev, obiskovanje 

pripovedovalcev itd.) 

 Prisluhnili različnim predavanjem   

 Zapisovanje spominskih pripovedi  

 Gostitev pripovedovalcev pri pouku slovenščine 

 Sodelovanje pri javnih prireditvah 

 Branje rokopisnih zapisov (dnevnik Antona Rejca, dopisnice, razglednice in pisma 

družine Kacin), izpisovanje avtobiografskih in zgodovinskih podatkov  

 Iskanje gradiva po strokovni literaturi 

 Pogovor s sovrstniki o zbiranju slovstvene folklore in njenem pomenu  

 Opremljanje raziskovalne naloge   
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2 PRVA SVETOVNA VOJNA ALI VELIKA VOJNA NA 

CERKLJANSKEM 

 

Zapis po predavanju zgodovinarja mag. Sandra Oblaka v prostorih Cerkljanskega muzeja, 1. 10. 2014 

Na Cerkljanskem je bilo tekom vojne mobiliziranih 1300 cerkljanskih fantov in mož, ki so se 

na raznih bojiščih borili pod zastavo Avstro-Ogrske. Cerkljanska je bila sicer v frontnem 

zaledju, se pravi, da je bila oddaljena od bojišč, a še vedno dovolj blizu, da so lahko v 

Cerknem delovale razne ustanove, recimo bolnišnice. Na Cerkljansko so vojaki s fronte 

prihajali na oddih, tukaj so se zadrževale razne zaledne enote, ki so bile narodnostno zelo 

pisane, Hrvati, Bošnjaki, Romuni, Madžari idr. Vojno so najbolj občutili zahodni deli 

Cerkljanske, Bukovo, Šebrelje. Tam so ujetniki gradili cesto Hudajužna, Zakojca, Bukovo, 

Bošnjaki pa obrambno črto Reka–Šebrelje. V Cerkno se je zateklo tudi veliko civilnih 

beguncev, ki so zbežali z območja fronte. Okrog leta 1915 jih je bilo v Cerknem okrog 1200, 

tukaj so bili nastanjeni do konca vojne. Poleg beguncev so se sem umaknile tudi razne 

ustanove, recimo Tolminsko okrajno glavarstvo, sedeži nekaterih občin in tudi sedež goriške 

nadškofije, pod vodstvom nadškofa Frančiška Borgie Sedeja, domačina iz Cerknega. V času 

vojne je bil nastanjen v Ravnah in od tam upravljal nadškofijo. Ko je bila objavljena splošna 

mobilizacija, so začeli cerkljanski fantje in možje odhajati v vojsko, dekleta, žene in ostali so 

se množično poslavljali od mladih fantov. Pobiral jih je avtobus na relaciji Sv. Lucija (Most 

na Soči)−Cerkno−Idrija.  

Fotografija 7: Avtobus relacija Sv. Lucija−Cerkno−Idrija 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Nabor vojakov je potekal za ljudsko šolo v Cerknem. Ljudska šola je bila v stavbi, kjer je 

danes zidani vrtec. Fantje so v vojno odhajali z nasmeškom, okrašeni s cvetjem, saj so jim 

takratne državne oblasti obljubljale, da se bodo do božiča vrnili domov, vendar so bile to le 

lažne obljube, vojna se je zavlekla vse do leta 1918. V vojno je odšlo mnogo mladih fantov in 

mož. Fotografije na naslednjih straneh razkrivajo mnoge žalostne usode mladih mož in 

podobo Cerknega. 

Fotografija 8: Nabor vojakov pred stavbo današnjega vrtca 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 9, 10: Vojaki pred odhodom, mnogi nasmejani, okrašeni s cvetjem 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Fotografija 11: Spredaj z leve Peter Rojc − Jernav in Bohav Janez, domačina 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 12: Franc Peternelj iz Podlanišča, domačin označen na fotografiji 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Fotografija 13: Franc Bevk med svojimi tovariši v žandarski službi

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 14: Žandarji v Mostaniji 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Žandarji, vojaški policisti, so bili domačini, ki so bili mobilizirani, ampak so bili prestari za 

vojsko, zato so žandarsko službo služili kar v svojem domačem kraju. Imeli so srečo, da jim 

ni bilo potrebno od doma, tako so bili bližje družinam.  
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Dragonci so bili eni izmed novih rodov avstrijske vojske, med katerimi je služil tudi Andrej 

Mažgon. V vojski je bil kar dvanajst let in tri mesece, služil je kot konjenik. Zaradi dolgega 

služenja vojski je od cesarja dobil podpisano maketo oz. spominski dokument.  

Fotografija 15: Dragonec Andrej Mažgon 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 16: Maketa v spomin 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Bartolomej Štravs iz Cerknega je služil kot avstrijski vojak, preden so ga ujeli Rusi. Na 

ovratniku nosi znak planike, bil je pripadnik gorske enote Edelweiß.  

Fotografija 17: Bartolomej Štravs 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 18: Ciril Peternelj, četrti z leve, fotografijo je poslal domov svoji teti Antoniji 

Kosmač 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Fotografija 19: Ivan Zlatoper iz Čela v vojaški suknji 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 20: Oddelek 1. cesarsko-kraljeve divizije „Baeckerei“ v Cerknem, vojaki 

različnih narodnosti 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Fotografija 21: Poroka med vojakom in domačinko 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 22: Vojak na redkem dopustu 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Fotografija 23: Otroci so v času vojne zbirali staro železo 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Ivan Kacin, ki je bil doma z Reke, je delal v vojaški pralnici v Ljubljani, fotografijo je poslal 

svojemu bratu Petru, ki je bil ravno tako vojak. Ivan sedi prvi z desne, kasneje je bil Ivan 

poslan na fronto, kjer je padel. 

Fotografija 24: Ivan Kacin z Reke 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Vojaške dopisnice so bile za tisti čas zelo znane, saj so jih vojaki pošiljali domov, da so 

domačim sporočili, da so še živi. Na dopisnice pa niso smeli napisati kaj dosti. Če so napisali 

preveč in povedali, da se imajo slabo, je vojaška cenzura besedilo počrnila.  

Fotografija 25: Vojaška dopisnica 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

 

Vsebine dopisnic so si bile večinoma zelo podobne.  

 

Predragi starši in brat in vsi pri hiši!  

Najprvo vas prav lepo pozdravljam in obenem vam želim zdravja in vesele božične praznike 

in novo leto. Zdaj pa vas prosim, da bi poslali kaj denarja. Zdaj smo v enem mestu. Druzga 

vam ne morem pisati kakor Bog daj zdravja in srečnega snidenja, vaš dragi sin in tvoj brat 

Peter. Adijo. Zbogom.  
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Fotografija 26: Ivan Kacin z Reke, padel že v prvem mesecu vojne 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 27: Peter Lapanja z Orehovske grape, ostrostrelec in pripadnik strojničarskih 

enot 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Fotografija 28: Anton Tušar iz Cerknega, služil kot jurišnik v 9. stotniji 17. pešpolka, padel  

leta 1916 na gori Monte Chiesa (Italija) 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 29: Jožef Uršič s Straže, služil pri 20. bataljonu poljskih lovcev, padel je v Bosni 

v prvem mesecu vojne, 9.  9. 1914, kjer je tudi pokopan 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 



 

20 
 

Blažka Čemažar, Katja Purgar, Urša Lapanja, NASLOV 

Raziskovalna naloga, Osnovna šola Cerkno, 2015 
 

Fotografija 30: Peter Bevk iz Cerknega, Peter na Roji, študent umetno-obrtne šole v Pragi, 

sin gradbenega mojstra Petra Bevka iz Cerknega 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 31: Ciril Peternelj, Firbarjev iz Cerknega, izumitelj avtomatskega menjalnika 

in vojaški pilot 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Fotografija 32, 33: Peternelj je doživel tudi letalsko nesrečo, a jo je k sreči odnesel brez 

večjih poškodb  

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Fotografija 34: Ilustrirani glasnik, osmrtnica, Peter Bevk in Josip Bizjak 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 35: Dopis o padlem vojaku 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Cerkno je bilo zaledje fronte, kjer so delovale tudi vojaške bolnišnice – lazareti. Ena izmed 

njih je bila v stavbi ljudske šole, kjer je danes vrtec, druga v cerkvi Sv. Ane.  

Fotografija 36: Vojaška bolnišnica – lazaret, stavba današnjega vrtca 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 37: Vojaška bolnišnica v cerkvi Sv. Ane 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Na Brišarjevem travniku v Cerknem so se nahajale veterinarske barake, tam so zdravili 

tovorne živali, konje in mule, živali, ki so na fronti nosile vojaški material, strelivo.  

Fotografija 38: Veterinarske barake na Brišarjevem travniku 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Na Reki ob potoku Jesenica je delovala vojaška bolnišnica, v kateri je kot medicinska sestra 

delala domačinka z Reke – Lucija Černilogar, ki pa je po koncu prve svetovne vojne, leta 

1918, kmalu umrla.  

Fotografija 39: Bolnica na Reki 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Fotografija 40: Lucija Černilogar 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

V bolnišnici na Reki je bilo pokopanih veliko vojakov. Po vojni je potekal prekop posmrtnih 

ostankov v eno skupnih vojaških grobnic v Redipuglio v Italijo. 

Fotografija 41: Prekop posmrtnih ostankov, na fotografiji italijanski vojaki 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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V času prve svetovne vojne je v naših krajih živel Andrej Kobal, ki se je kasneje preselil v 

ZDA, in si tam ustvaril bleščečo kariero. Kot diplomat je delal za obveščevalno službo. Ko je 

bil star okrog 16 let, je v vojnem času opravljal službo poštarja. Spominjal se je, kako težko 

mu je bilo nesti obvestilo staršem, da je njihov sin padel. Ko je dopolnil 18 let, je moral tudi 

on na fronto.  

Fotografija 42: Andrej Kobal 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

Fotografija 43: Spomenik v Šebreljah 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Prva svetovna vojna ali velika vojna je v naših krajih terjala mnoge žrtve. 

Statistika prebivalstva iz leta 1911 in 1923: 

Leta 1911 

• Občina Cerkno: 8752 

• Občina Šebrelje: 1056 

Leta 1923  

• Občina Cerkno: 7003  

• Občina Šebrelje: 979  

 

Alojz Gradnik, znani primorski pesnik, ki je v času prve svetovne vojne v Cerknem delal kot 

sodnik, je našemu kraju posveti sonet. Pesem se konča zelo pesimistično, »[o]stale so samo 

še sanje«, s tem pesnik nakaže žalostno prihodnost severnoprimorskim vasem. 

Fotografija 44: Cerkno v času velike vojne, v ospredju bolnišnične barake 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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3 ROKOPISJE 

 

 

Sredi šolskega leta 2013/2014 smo se pri pouku slovenščine posvetili raziskovanju slovstvene 

folklore (ljudskega slovstva)
2
. Po pripovedi potomcev smo zapisali spominske pripovedi 

vezane na čas 1. svetovne vojne, ki jih bomo predstavili v drugem delu naloge.  

V mesecu februarju smo v Cerkljanskem muzeju prisluhnili predavanju o 1. svetovni vojni na 

Cerkljanskem. Predavatelj nam je pokazal tudi zbirko dopisnic, pisem in razglednic družine 

Kacin. Zaprosili smo ga, da nam to bogato gradivo odstopi v branje in raziskovanje.  

Učiteljici slovenščine pa je po naključju že leto poprej v roke prišel rokopisni dnevnik 

Antona Rejca, a je čakal na pravi trenutek za raziskavo.  

Zato smo se odločili, da se v prvem delu raziskovalne naloge posvetimo prav rokopisnim 

besedilom. 

Značilnosti rokopisnih besedil smo spoznavali skozi delo dr. Marije Stanonik, Literarjenje, 

kronopisje in rokopisje v teoriji in praksi:  

 

»Rokopisje je dejavnost z vsaj najmanjšo estetsko funkcijo.  

1. Nastaja naključno, izjemoma ali v sorazmerno rednih presledkih (voščila in 

prigodnice za letne in življenjske praznike, dnevniki, družinske in vaške kronike). 

2. Njegovi udeleženci znajo ne le brati, temveč tudi pisati.  

3. Toda s svojimi prizadevanji se zavestno ne trudijo za vstop v besedno umetnost. 

4. Nemalokrat pa njihova dejavnost daje tak vtis in učinek.  

5. Kljub temu da jih k slovstvenemu oblikovanju ne napeljuje notranji ustvarjalni 

imperativ, ampak jih k temu silijo življenjski (rojstvo, iniciacija, poroka, smrt) in letni 

ritem s prazniki in posebne okoliščine. 

6. Njihovi izdelki so vedno unikatni, enkratni, posamezni, redki […] Izgubljenih ali 

uničenih ni mogoče enakovredno obnoviti. 

7. Kajti vedno so namenjena prepoznavnemu sprejemalcu (sorodniki, prijatelji, znanci 

[…]. 

                                                           
2
 V raziskovalnem delu bomo uporabljali novejši izraz, slovstvena folklora, čeprav se v učnem načrtu za 

devetletno osnovno šolo še vedno uporablja izraz ljudsko slovstvo. 
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8. Glede na to je rokopisje bližje slovstveni folklori; folklorni dogodek je vedno vzajemni 

proces med sporočevalcem in sprejemalcem iz oči v oči. 

9. Neposredni konteks in teksturo nadomešča podlaga, kamor je nameščeno sporočilo: 

voščilnica, razglednica, pismo; vrsta papirja, zvezek itn. 

10. Nasprotno je glede na materialno obstojnost besedi, način komunikacije in 

»kolektivno cenzuro« rokopisje bližje ravnini literature. 

11. […] 

12. Strukturalno sorodna slovstveni folklori je pogosto poetika rokopisa: stereotipni 

začetki, sklepi besedil ali celo ponavljanje istih besedil« (Stanonik 2011, 13−14). 

 

Po obliki bi obravnavana rokopisna besedila lahko uvrščali med pisana rokopisna besedila: 

»[P]isanje 

− pisem vzdržuje stike med oddaljenimi osebami in jih varuje pred odtujitvijo;  

− predvsem (osebnega) dnevnika je izraz zapisovalčeve samodiscipline ali meditativne 

narave; marsikdaj se vzpne do umetniških višin;  

− drugih izdelkov v vezani ali nevezani besedi, pogosto na skrivnem, da nihče niti od 

bližnjih ne ve za to. Njihova terapevtska funkcija je v poskusu sproščanja napetosti in 

iskanja notranjega ravnotežja. Končno pa je na dnu takega prizadevanja lahko 

preprosto ustvarjalni imperativ […]« (Stanonik 2011, 19). 

 

Značilnosti rokopisnih besedil, ki smo jih raziskovali, smo povzeli v naslednjih poglavjih: 

3.1.2 za rokopisni dnevnik, 3.3.2 za dopisnice, pisma in razglednice. 
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3.1  OBLIKE BIOGRAFIJ 

 

V tem poglavju iz strokovne literature povzamemo več definicij besedilnih vrst, iz katerih 

lahko črpamo biografske podatke: 

»Podatke o posameznikovem odnosu do sveta lahko zbiramo na več načinov. Za starejša 

obdobja si pomagamo predvsem s pisnimi […] viri. Za današnji in polpretekli čas so na voljo 

tudi ustni viri« (Stanonik 2011, 219). 

Posameznik »[…] je tisti, ki edini lahko pove, kako doživlja samega sebe in okolje, ki ga 

obkroža« (Stanonik 2011, 225). 

»Biografija/življenjepis (gr. bios = življenje, graphein = pisati)  

Opis življenja, kot tak veja zgodovinskega pisanja: povezuje v smiselno celoto zunanje pojave 

človekovega življenja in njegove notranje poteke. Glavna naloga: predstaviti človeka v okolju 

in času, kako si je izoblikoval svoj svetovnonazorski in človeški, duhovni, moralni obraz« […] 

(Kmecl 1996, 23). 

»[…] življenjepis […], to je suhoparen, strnjen povzetek, ki ga prilagamo uradnim 

dokumentom« (Stanonik 2011, 269).  

»V nasprotju s pismi in dnevniki so avtobiografije, tj. življenjepisi bolj strnjeni […]« 

(Stanonik 2011, 247). 

»Besedilo, v katerem so v resničnem zaporedju predstavljeni pomembnejši dogodki iz 

življenja osebe, imenujemo življenjepis (biografija). Ker so predstavljeni pretekli dogodki, so 

glagoli v pretekliku, ob njih pa so prislovna določila časa – z njimi natančneje določamo, 

kdaj se je kaj zgodilo (Svoj življenjepis pišemo v 1. osebi.)« (Cajhen [et al.] 2005, 19). 

»Za avtobiografijo obstaja v literarni zgodovini veliko definicij: Okvirno naj bi bila to 

pripoved v sedanjosti, katere predmet je življenje tistega, ki pripoveduje« (Stanonik 2011, 

244). 

»Čista avtobiografija verjetno ni možna; tudi med teoretiki se zato pogosto pojavlja termin 

mešani žanr, ki vključuje poleg avtobiografije tudi dnevnik in predvsem spomine« (Stanonik 

2011, 222). 
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»Dnevnik (lat. diarium)  

Spominski vrsti močno podobna didaktična knjiž. vrsta, ki nastane z dnevnim, sprotnim 

zapisovanjem doživetij, opažanj, razmišljanj, ocen, tudi čustvovanj. Lahko je zanimiv kot 

dokument kakšnega dogajanja […] in kot sprotno, osebno ocenjevanje tega dogajanja« 

(Kmecl 1996, 299).        

»Duhovni dnevnik 

Katere koli vrste dnevnik bi lahko imenovali življenjska zgodba v nadaljevanjih. V anglosaški 

terminologiji so pri opredelitvi dnevnika pojavlja dvojnost pojmov, »journal« kot bolj 

faktografsko, dnevno zapisovanje in »diary« kot meditacija o doživljenem. Slovenski 

ustreznici zanju bi morda bili duhovni dnevnik in [navadni] dnevnik« (Stanonik 2011, 244).   

»Marsikdaj je težko razločiti duhovni dnevnik in (navadni) dnevnik […] ti dnevniki so […]  

subjektivna pričevanja o času in ljudeh, prav to pa je tisto, kar jim daje ceno in jih dela 

nepogrešljive pri vseh tistih, ki jim je do vsestranske, neokrnjene, nepopačene slike naše 

preteklosti in sedanjosti […] daje vpogled v avtorjev čustveni, razumski in duhovni razvoj, 

hkrati pa v družbene razmere njegovega časa« (Stanonik 2011, 245–246). 

»V izpričanih življenjskih zgodbah se razkriva človekova enkratnost in neponovljivost. V 

vsaki posamezni zgodbi se zrcali posebno doživljanje sveta, pripovedovalčevo védenje, znanje 

in izkušnje ter njegov odnos do sveta« (Stanonik 2011, 225).  

»Življenjske zgodbe […] so napisan[e] z osebnega (subjektivnega) in ne s stvarnega 

(objektivnega) stališča« (povzeto po Silva Trdina v Stanonik 2011, 268). 

»Spomini/Memoari (fr. in lat., spomin)  

V ožjem pomenu didaktičen spis zgodovinarske narave, le da je zgodovina v njem vrednotena 

zelo osebno, celo privatno, z avtobiografskega zornega kota« (Kmecl 1996, 299). 

 »Memorat, spominska pripoved v prvi osebi in sloni na osebni izkušnji« (Stanonik 2011, 

285). 

»Pismo je ena izmed najžlahtnejših oblik biografskega gradiva« (Stanonik 2011, 246). 

 

 

 



 

32 
 

Blažka Čemažar, Katja Purgar, Urša Lapanja, NASLOV 

Raziskovalna naloga, Osnovna šola Cerkno, 2015 
 

3.2  ANTON REJEC IN NJEGOV ROKOPISNI DNEVNIK  

 

V šolskem letu 2013/2014 nam je po naključju v roke prišel dnevnik gospoda Antona Rejca z 

naslovom »Spominčice«. Na naslovnici nas je pritegnila letnica, kdaj je Anton Rejec začel 

pisati svoj dnevnik oz. spomine (l. 1914). Bližal se je čas obeleževanja 100. obletnice 1. sv. 

vojne, zato je le-ta postal gradivo našega raziskovanja. 

                                         

3.2.1 Nagibi Antona Rejca za pisanje 

 

Namen svojega pisanja je avtor že sam izrazil v naslednjih citatih: 

1. Življenja tek! 

Naj bo kot uvod mojim žalostnim in veselim spominčicam in stem sem tudi začel pisati 

to knjigo, belemu papirju sem se namenil razodevati vse kar mi čuti srce dokler še bije 

v slabotnih mojih prsih, da papirju hočem posihmal izročiti svoje misli, želje, radost in 

trpke boli (Rejec, Spominčice 1914, 1
3
). 

2. Iz Mladostnih let! 

Ker sem navedel tak naslov mi je poseči precej globoko v preteklost mojih življenja 

dni, šteli so mi takrat 5−6 let (Rejec, Spominčice 1914, 7). 

3. Zakaj nisem pač že prej začel bilježiti začetek mojega življenja in dogodke ki so se v 

njem vršili. Mnogo je zastalega mnogo česar se niti spomnil ne bodem bo ostalo za 

vedno pozabljeno, zabilježjim samo imenitnejše in važnejše dogodke ti pa so dvojni 

žalostni i veseli (Rejec, Spominčice 1914, 9). 

4. Podal sem ti dragi moj dnevnik spominčice, iz prvih mladostnih let mojega življenja, o 

čuvaj in hrani mi jih varno, ktere bom morda kedaj v poznejših časih za razvedrilo 

prebiral (Rejec, Spominčice 1914, 21). 

V prvem citatu nam avtor pove, da bo v svojem rokopisu pisal spomine o žalostnih in veselih 

trenutkih svojega življenja. Pravi, da bo belemu papirju razodel svoje misli, želje, radosti in 

tudi bolečino.  

V drugem citatu pove, da bo posegel globoko v svojo preteklost, v svoja rana otroška leta, ko 

je bil star 5−6 let.  

                                                           
3
 Anton Rejec sprva strani označuje kar z datumi navedenimi na vrhu strani, po 30. strani pa strani zapisuje. 
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V naslednjem citatu se avtor sicer sprašuje, zakaj ni že prej začel pisati, zaveda se, da je že 

veliko pozabljenega, zato bo pisal le važnejše dogodke svojega življenja, a tako žalostne kot 

tudi vesele.  

Najjasneje je svoj namen izrazil v zadnjem citatu, v katerem nam pove, da bo te spomine 

prebiral v svojih poznejših letih.  

Torej lahko rečemo, da se je namena svojega pisanja zavedal in ga v svojem delu večkrat 

izrazil.  

 

3.2.2 Različna poimenovanja rokopisnega zapisa Antona Rejca 

 

Iz spodaj navedenih citatov bo razvidno, da se je avtor do svojega dela opredelil z več 

poimenovanji. V svojem rokopisnem delu navaja, da bo pisal spomine, knjigo, zgodbe, 

dnevnik, črtice in celo novele. Že iz naslova lahko razberemo, da bo v svojem rokopisu podal 

utrinke spominov iz svojega življenja, ki jih še pomni: 

1. Življenja tek! 

Naj bo kot uvod mojim žalostnim in veselim spominčicam in stem sem tudi začel pisati 

to knjigo, belemu papirju sem se namenil razodevati vse kar mi čuti srce dokler še bije 

v slabotnih mojih prsih, da papirju hočem posihmal izročiti svoje misli, želje, radost in 

trpke boli (Rejec, Spominčice 1914, 1). 

2. Podal sem ti dragi moj dnevnik spominčice, iz prvih mladostnih let mojega življenja, 

o čuvaj in hrani mi jih varno, ktere bom morda kedaj v poznejših časih za razvedrilo 

prebiral (Rejec, Spominčice 1914, 21). 

3. Naj ti povem, ljubi moj prijatelj dnevnik […] (Rejec, Spominčice 1914, 27). 

4. Tako vidiš ljubi moj dnevnik […] (Rejec, Spominčice 1914, 31).  

5. Oprosti ljubi moj tovariš dnevnik, ker se mi hoče v tvojo vsebino vriniti, sem, pa tje, 

skoro preveč gradiva, ki skoro ni primerno, bojim se da bodeš to težko prebavljal 

(Rejec, Spominčice 1914, 32).  

6. Pa ne bodem se sam hvalil, ker bodeš ti dragi dnevnik vseboval vseeno tudi mnogo 

kritike, ki jo bodo našli mojini nasprotniki (Rejec, Spominčice 1914, 33−34). 
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7. Zdaj sva pa že srečno na konju, kajne, ljubi moj dnevnik, čeravno ti še nisi bil takrat 

rojen, zdaj si pa že, torej še ga le dobro drživa (Rejec, Spominčice 1914, 39). 

8. Tako misliš moj dragi dnevnik, sem še dovolj srečno v stopil v dobo vojaških let, 

svojega življenja (Rejec, Spominčice 1914, 46). 

9. Pa misliš dragi moj dnevnik […](Rejec, Spominčice 1914, 50). 

10. Tebi dragi moj tovariš dnevnik, bom poskušal zaupati tudi kak žalosten dogodek iz 

svojega življenja (Rejec, Spominčice 1914, 51). 

11. Zopet se mi je bilo odtrgati za nekoliko vrstic od svojih zgodb, pač ne morem drugače,  

v izpopolnitev in olepšavo svojega dnevnika se mi zdi potrebno vplesti nekoliko 

nabožnih zgodovinskih in krajevnih podatkov, tako, sem pa tja, tudi značaj ljudstva, s 

katerim mi je skupno občevati in živeti (Rejec, Spominčice 1914, 18−19). 

Kot je razvidno iz zgornjih citatov, je avtor svoje pisanje poimenoval z več različnimi 

poimenovanji. V prvih dveh citatih pravi, da piše spomine, tako je izrazil že v naslovu 

rokopisa, »Spominčice«. Spominjal naj bi se svoje preteklosti od zgodnjih otroških let, lahko 

bi rekli, da so njegovi spomini avtorjeva lastna biografija/avtobiografija, želi »[…] 

predstaviti človeka v okolju in času, kako si je izoblikoval svoj svetovnonazorski in človeški, 

duhovni, moralni obraz« (Kmecl 1996, 23). Spomine je Anton Rejec nehal pisati z vstopom k 

vojakom, žal pa ne vemo oz. tega ne vedo niti potomci, zakaj jih je nehal pisati. 

V naslednjih citatih avtor svoj rokopis poimenuje dnevnik, le-ta je »[s]pominski vrsti močno 

podobna didaktična knjiž. vrsta, ki nastane z dnevnim, sprotnim zapisovanjem doživetij, 

opažanj, razmišljanj, ocen, tudi čustvovanj« (Kmecl 1996, 299), vendar to ni klasičen 

dnevnik, v katerem bi dnevno beležil dogodke, temveč opisuje dogodke, ki so se zgodili v 

preteklosti. 

Antonu Rejcu je dnevnik celo prijatelj, ki ga nagovarja. Njegov dnevnik lahko poimenujemo 

tudi »duhovni dnevnik«, je »[…] življenjska zgodba v nadaljevanjih […]«, je »»diary« kot 

meditacija o doživljenem« (Stanonik 2011, 244) in »[…] subjektivno pričevanje o času in 

ljudeh […]«, le-ta nam »[…] daje vpogled v avtorjev čustveni, razumski in duhovni razvoj, 

hkrati pa v družbene razmere njegovega časa« (Stanonik 2011, 245–246). Anton Rejec svoj 

dnevnik nagovarja na več načinov: »Naj ti povem, ljubi moj prijatelj dnevnik […], Oprosti 

ljubi moj tovariš dnevnik […], Tebi dragi moj tovariš dnevnik, bom poskušal zaupati […] itn. 

Iz tega lahko sklepamo, da je dnevnik Antonu Rejcu prijatelj, ki mi lahko zaupa vse lepe in 
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tudi žalostne trenutke svojega življenja, je tisti, ki bo hranil spomine, da jih bo avtor lahko 

prebiral na stara leta. 

Lahko rečemo, da gre za življenjsko zgodbo, v katero je zajel svoje otroštvo in mladost, pri 

tem pa razkriva svojo enkratnost in neponovljivost. V njegovi zgodbi […]se zrcali posebno 

doživljanje sveta, pripovedovalčevo védenje, znanje in izkušnje ter njegov odnos do sveta« 

(Stanonik 2011, 225). Njegova pripoved je […] »napisan[a] z osebnega (subjektivnega) in ne 

s stvarnega (objektivnega) stališča« (povzeto po Silva Trdina v Stanonik 2011, 268). 

Glede na značilnosti rokopisnih besedil se njihovi zapisovalci »[…] zavestno ne trudijo za 

vstop v besedno umetnost«, [n]emalokrat pa njihova dejavnost daje tak vtis in učinek« 

(Stanonik 2011, 13−14). Anton Rejec je bil v bralnem društvu seznanjen z aktualnim 

leposlovjem, zato lahko rečemo, da je v sebi gojil težnjo po »lepem« izražanju, njegove 

besede so zbrane skrbno in premišljeno, prav tako oblikovane tudi povedi. Avtor ima izjemen 

besedni zaklad. V svojem dnevniku se torej vendarle kaže težnja za vstop v besedno 

umetnost, svoje pisanje poimenuje tudi kot črtice in novele. 

 »Črtica je zelo kratka osebno obarvana, večidel impresionistična pripoved, ponavadi brez 

prave zgodbe. Z njo nam pisatelj zgoščeno prikaže en dogodek ali drobno doživetje, oriše 

človekovo čustveno razpoloženje ali le bežen vtis o čem. Ivan Cankar je največji mojster 

črtice pri nas. V mnogih črticah je zajemal spominske drobce iz lastnega življenja, svoja 

resnična doživetja in izkušnje. Take pripovedi imenujemo avtobiografske, saj so del 

pisateljevega lastnega življenja« (Honzak [et al.]1999, 169).  

Anton v svojem rokopisu pravi, da bo pisal tudi črtice. Vendar njegovo delo ni klasična 

črtica, saj ne opisuje samo enega dogodka ali drobnih doživetij, temveč njegovo delo zajema 

daljše časovno obdobje, vse od rane mladosti do vstopa k vojakom, oz. bi delo lahko delili na 

več črtic znotraj daljšega dnevniškega zapisa. Kot Ivan Cankar je zajemal spomine iz lastnega 

življenja ter orisal svoja čustvena razpoloženja. V nekaterih delih rokopisa lahko opazimo tudi 

impresionistični slog pisanja, in sicer v delu, ko se je Anton v spremstvu očeta odpravljal 

proti Spodnji Idriji: »Napotila sva se torej z očetom v 4−5 ur oddaljeno Spodnjo Idrijo, tisti 

dan, ne bom ga pozabil je bil deževen prav pust in neprijeten, nekako tesno mi je bilo pri srcu 

ko sem ostavljal rojstni dom ter stopal za očetom po blatnem in kamenitem kolovozu ki naju je 

peljal skozi Samaritansko puščavo, dolgočasno Kanomljo […] (Rejec, Spominčice 1914, 16). 

Iz tega opisa lahko razberemo, da je bil Anton Rejec žalosten, ko je zapuščal svoj dom. V 

opisu, ko za praznike odhaja domov, pa je njegovo počutje povsem drugačno: »[V]ečerilo se 

je že, ko sem stopal Oblakovemu vrhu, v srcu pa mi je bilo tako nekam prijetno in toplo, neka 
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blažena radost me je mamljivo navdajala, sveti večer je, male snežene plahtice naletavajo iz 

sivih oblakov, iz daljine se tu pa tam na dan čuje strel iz možnarja, veselo naznanjajoč rojstvo 

božje, v štalici Betlehemski, stopajoč proti hišam Oblakovega vrha, sem že slišal glasno 

molitev vseh domačih, kiso kadili in kropili okoli vseh gospodarskih poslopij, vse se mi je 

zdelo tako svečano in praznično, popolnoma sem bil pozabil na prejšnje mučne dni, ki sem jih 

užil pri Fari« (Rejec, Spominčice 1914, 24−25). 

Iz podanega lahko sklepamo, da je bil Anton Rejec v bralnem društvu seznanjen tudi z deli 

modernistov oziroma je najverjetneje poznal črtice Ivana Cankarja, ki je ustvarjal prav v teh 

letih.  

»Novela je pripoved s snovjo iz stvarnega življenja. Zgrajena je okoli osrednjega dogodka, v 

njen nastopa manjše število oseb, razplet je presenetljiv in učinkovit, pogosto pa v njej 

pomembno vlogo igra kak predmet. Novele se lahko iztečejo tragično ali pa so komične« 

(Honzak [et al.] 1999, 51). 

Čeprav je snov vzeta iz stvarnega življenja, sledi novele v rokopisnem delu Antona Rejca 

nismo zasledili. 

Nanašajoč se na teoretično poglavje o »Rokopisju« (glej stran 28), je avtor dnevnika znal ne 

le brati, temveč tudi pisati. Čeprav se avtor verjetno ni trudil, da bi zavestno vstopil v besedno 

umetnost, pa njegovo delo vendarle daje tak vtis in učinek, zato je njegov rokopis bližji 

ravnini literature. Dnevnik je izraz njegove samodiscipline ali meditativne narave, saj se z 

njim povzpne do umetniških višin. Njegovi potomci niso vedeli, da piše dnevnik, dnevnik je 

pisal predvsem zase, le-ta mu je bil prijatelj, ki se mu je lahko zaupal (terapevtska funkcija). 

 

3.2.3 Anton Rejec – biografski vidik  

 

Avtorjev rokopis je bogat z biografskimi podatki, zajema pa tudi dogajanje časa in ljudi, ki so 

živeli ob njem. Iz podatkov navedenih v dnevniku smo lahko sestavili avtorjevo pripoved iz 

življenja. 

»Besedilo, v katerem sporočevalec v resničnem zaporedju navaja pomembnejše podatke iz 

življenja osebe in jim doda mnenje te osebe ali drugih oseb o teh dogodkih, je pripoved o 

življenju osebe. Ker so navedeni pretekli dogodki, so glagoli v pretekliku, ob njih pa so 

prislovna določila časa, ki natančneje določijo, kdaj se je kaj zgodilo. Če predstavljena oseba 
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pripoveduje o svojem življenju, uporablja glagole v 1. osebi ednine« (Cajhen [et al.] 2006, 

36). 

3.2.4 Anton Rejec – pripoved iz življenja osebe 

 

Anton Rejec se je rodil 1. rožnika leta 1888 na Vojskem, v župniji Šebrelje. V revni družini je 

bilo sedem otrok. Oče in mati sta družino preživljala s trdim delom, otroci pa so morali že v 

rani mladosti s trebuhom za kruhom. Kot dekle in pastirci so služili za kos kot kamen trdega 

črnega kruha in za nezabeljene koruzne žgance. Tudi Anton je družino kmalu zapustil, med 

osmim in desetim letom, kot pastir ovčar je služil pri teti v šebreljskih gorah.  

Že zelo zgodaj je v njem zraslo veselje do učenja in knjig, ki mu ga je najverjetneje v glavo 

vcepil oče, saj ga je naučil dobro in gladko »čitati«, drugo mu je »bolj trdo šlo«, a veselja do 

učenja nikoli ni izgubil. Tako je bil Anton v branju in vedenju eden boljših učencev. V njem 

je tlela iskrena želja, da bi nekoč postal »gospod, tak ki bo enkrat pel novo mašo«. Zaradi 

revščine je Anton šolo obiskoval zelo malo časa. Tako je bil za učenje prepuščen samemu 

sebi in svojemu veselju do knjig, ki ga je gojil skozi celo življenje.  

Ko je odslužil za pastirja, je bil star 15 let. V tem času je bilo njegovo edino veselje branje 

knjig in časopisov. Vrnil se je domov, želja po tem, da bo nekoč postal duhovnik, je počasi 

ugašala, ohranil pa je globoko spoštovanje do »duhovskega stanu«, sploh do duhovnikov, s 

katerimi je prijateljeval. Kasneje se je odločil, da se izuči za čevljarja. Starši so njegovo željo 

podprli, saj so želeli, da se izuči kakšne obrti.  

Službovati je začel v Spodnji Idriji pri gospodu Malavašiču, sprva naj bi ostal 14 dni, nato še 

tri leta kot vajenec, ostal je nekaj let, vendar se je izkazalo, da poklic čevljarja ni bil zanj. K 

temu je pripomoglo tudi to, da pri Malavašiču nikoli ni bil sprejet. Mojstrovi pomočniki in 

vajenci so z njim delali grdo, ker je bil telesno šibak, se ni mogel braniti, gospod Malavašič pa 

se zanj ni nikoli postavil. Zdelo se mu je, da je bil prodan v sužnost. Anton Spodnje Idrije 

dolgo ni maral, težilo ga je domotožje, bil je telesno in duševno strt in želel si je proč. 

Njegovo edino veselje so bili prazniki, ko se je lahko vračal k domačim. Staršem svoje stiske 

ni nikoli zaupal, zavedal se je, da bi jim s tem prizadejal bolečino.  

Življenje v Spodnji Idriji je bilo težko. Vedno bolj se je umikal v samoto. Ko je spoznal 

gospoda kaplana Fr. Šparovca, se je v njegovem življenju pričelo novo, lepše obdobje. 

Gospoda Fr. Šparovca je neke nedelje prosil za časopis, povedal mu je, da rad bere in kaplan 

mu je ponudil »Domoljuba«. Gospod Fr. Šparovec je kmalu postal njegov najboljši prijatelj in 
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povabil ga je v »Bralno društvo«. Čeprav je Anton zaradi svoje revščine težko plačeval 

članarino (20 vin.), je kmalu postal aktiven član »Bralnega društva«.  

Odslej je imel dovolj zabave in »berila«, kadar mu je le dopuščal čas, je bil v društvu. 

Pridružil se je tudi dramski skupini, ki je na društvenih večerih nastopala z narodnimi igrami 

in burkami. Z različnimi vlogami v teh igrah mu je ugled v Spodnji Idriji hitro rasel. To so bili 

najlepši časi Antonovega življenja, saj so »vsi člani kakor eden složno in požrtvovalno 

delovali v medsebojnem odkritem prijateljstvu«. Bralno društvo se je kasneje poimenovalo 

»Katoliško slovensko izobraževalno društvo v Spodnji Idriji«, ustanovili pa so tudi telovadno 

društvo »Orel«, v katerem je bil Anton Rejec sprva tajnik, nato pa še predsednik in tako 

vedno bolj uresničeval svoje cilje »kot pravi Orel«.  

Spodnja Idrija je v tem času dobila novega kaplana, g. Ivana Mraka, »mož vzor, mož dela in 

požrtvovalnost«, s katerim je Anton hitro spletel prijateljstvo. Gospod Ivan Mrak je skrbel 

tako za blaginjo bralnega društva, »bi je tedaj duša društvu«, kot tudi za blaginjo župnije 

Spodnja Idrija, za kraj so se z njim začeli lepši časi.  

Tri leta vajeništva pri gospodu Malavašiču so tako hitro minila, a je ostal še eno leto kot 

pomočnik. Zavedal se je, da pri Malavašiču ne more ostati za vedno. Zaradi bralnega društva 

ga je bilo strah, da bo moral enkrat zapustiti Spodnjo Idrijo. Kmalu je začel razmišljati, da bi 

si poiskal delo kot rudar – »knap«. Osem ur bi delal v jami, ostali čas pa bi mu ostal za 

društvo. Za pomoč je zaprosil gospoda Ivana Mraka, ki je pisal pismo svojim prijateljem, le-ti 

so se zanj zavzeli pri rudniškem svetniku Koršiču. Anton je tako leta 1908 začel z delom v 

rudniku. Sprva je delal v čistilnici v Bašariji, kakih pet mesecev kasneje pa je pričel z delom v 

zgornji jami. V tem času je stanoval pri družini Hladnik.  

Prišlo je leto 1909 in Anton je bil meseca maja poklican k vojaškemu naboru. Nabor so 

izvrševali v Cerknem v Gospodarskem domu (danes stavba Občine). V Cerkno je prišel 

skupaj s prijateljem, v upanju, da ne bo sprejet, saj je bil precej šibak fant, vendar so ga 

potrdili in vpisan je bil k domobranskemu pešpolku v Celovcu, njegov prijatelj pa je bil 

spoznan za »škarto«. Tako je Anton leta 1909 slovesno zaprisegel zvestobo cesarju in uradno 

postal avstro-ogrski vojak.  

V tem letu je Anton še pridno sodeloval tako v bralnem kot telovadnem društvu, prirejali so 

predavanja, izlete, igre, sodelovali tudi z drugimi telovadnimi društvi iz okolice. Meseca 

oktobra pa se je kot nabornik že pripravljal na odhod k vojakom. Poslovil se je od prijateljev v 

Spodnji Idriji, najtežje je bilo slovo od gospoda župnika Ivana Mraka. Prijatelji društva so ga 
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spremljali vse do Močnikove gostilne v Srednji Kanomlji in se prisrčno poslovili. Anton se je 

od tu odpravil najprej k stricu na Oblakov Vrh, kjer je prenočil, naslednji dan je pot nadaljeval 

do svojega doma. Slovo od staršev je bilo težko in boleče. Z lesenim kovčkom, »kufrom«, v 

roki se je ob spremstvu brata Franca odpravil na pot do Dolenje Tribuše (Trebuše), preko 

Slapa in Idrije pri Bači, vse do Svete Lucije (Most na Soči) na železniško postajo, kjer so se 

mu pridružili mnogi fantje s Tolminskega. 

 

3.2.5 Anton Rejec po pripovedi potomcev 

 

Urši Lapanja pripovedovala Vida Rejec, hči Antona Rejca, ki svojo starost preživlja v 

domu za ostarele v Idriji – september 2014. 

Ko se je Anton Rejec vrnil iz vojne, so bili doma vsi živi, razen oče. Zaradi očetove smrti je 

bil Anton zelo žalosten. Kasneje se je poročil z Nežo Bajt in rodilo se jima je osem otrok, 

Ciril, Metoda (umrla), Marija, Olga, Slavko, Vida, Tinka in Ivica. Otroke je imel zelo rad in 

zanje lepo skrbel. Mama mu je umrla leta 1950, in sicer v 96. letu. Anton je umrl 4. novembra 

1959. Njegov pogreb je bil zelo lep in udeležilo se ga je ogromno ljudi, prišli so tudi 

duhovniki iz vse Slovenije. Antona imajo še danes vsi v lepem spominu. 

 

Podatki o družini Rejec, ki jih je za raziskovalno nalogo prispeval gospod Srečko Skok, 

vnuk Frančiške Rejec, poročene Skok. 

Anton je zelo rad obiskoval svoj dom na Vrh Hotenje in svojo sestro Frančiško – Fronče 

Skok. Hodil je peš mimo Sp. Idrije po Kanomlji na Oblakov Vrh do Vrh Hotenj ali preko 

Kanomeljskega Razpotja po Kanomeljski dolini. Pot je bila običajno dolga 5 ur hoda. 

Velikokrat je pešačil tudi preko Vojskega, po vsej planoti, mimo Hudournika na Vrh Hotenj. 

Na poti je včasih prespal pri Hvalovih na Planini, pri cerkvi na Vojskem. Nekoč je s seboj 

peljal tudi svojega vnuka Marjana Pirca, brata Janeza Pirca, takrat starega 6–7 let, bilo je leta 

1947, na poletje, ko je Anton pomagal kositi svoji sestri Fronči. Marjan je moral jesti iz 

litoželeznih loncev in spati na senu. Svoje prababice Marijane Rejec se je spominjal kot že 

močno ostarele, imela je lepe, dolge, povsem bele lase in bila je oslepela. Iz Idrije do 

Vojskega sta hodila okoli 6 ur. 
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Družina Rejec, ki se je vselila v »novo« hišo na Vrh Hotenje: 

− oče – Andreus – Andrej Rejec, 1851–1931 

− mati – Marijana Rejec (rojena Jereb), 1853–1948 

− otroci:  

− Marijane – Marija Rejec (poročena Ogrič), 1881–1938 

− Julijana Rejec (poročena Sedej), 1884–1957 

− Hane – Ivana Rejec (poročena Hvala), 1886–1965 

− Anton Rejec 1888–1959 

− Franc Rejec, 1890–? (po 1. sv. vojni ostal v Rusiji) 

− Fronče – Frančiška Rejec (poročena Skok), 1893–1967, 

pripovedovalčeva stara mama 

− Ignacij Rejec, 1898–1900 

 

Franc Rejec (brat Antona), ki ga je spremljal na poti k vojakom, z Vrh Hotenj mimo 

Gregorca, Karničnika, Dolenje Trebuše … do Sv. Lucije, je po 1. sv. vojni ostal v Rusiji in si 

tam ustvaril družino. Njegovi sinovi so bili Vasilij, Jurka, Vladimir. Dva sta postala ruska 

pilota in padla v 2. sv. vojni. Svoji sestri Fronči in bratu Antonu je redno pisal pisma vse do 

konca leta 1960.  

 

Pričevanje Tinke Rejec, stare 87 let, z dne 21. novembra 2014 

Anton Rejec je delal v rudniku, vendar je vseskozi čevljaril za dodaten zaslužek. Imel je 

izredno veselje do narave, velikokrat je v naravo hodil na družinske izlete ter bil član 

planinskega društva. Na pohode je hodil, dokler so mu dopuščale noge. V mladih letih je rad 

igral različne vloge v igrah kot tudi njegova žena. Včlanjen je bil v telovadno društvo. V 

cerkvenem zboru je pel vse življenje. Sicer pa je bil Anton Rejec hudomušne narave, rad se je 

pošalil. Do otrok je bil strog, a ne grob, dobra duša. Otroke je pogosto povabil k branju, tako 

da so skupaj izbrali knjigo, ki je otroke pritegnila. Vzpodbujal jih je: »Če ne boste brali, ne 

boste nikoli nič znali, boste kot BIME!« Anton Rejec je zbolel zaradi poapnenja žil in pristal 

na invalidskem vozičku, a zaradi tega ni bil nikoli težaven. 
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Pričevanje gospe Janje Rejec, psihologinje na OŠ Cerkno, november/december 2014 

Anton Rejec je bil zelo čustven človek. Lahko rečemo, da je bil v življenju srečen, vesel, zelo 

rad je imel ljudi, še posebej svojo družino.  

Biti izobražen, mu je pomenilo veliko, zato je zelo rad prebiral knjige. Ker mu družina šolanja 

ni mogla omogočiti, se je večkrat pošalil, da se je šolal na »Vojskarski univerzi«.  

Bil je globoko veren človek, v mladosti si je celo želel postati duhovnik, a je življenje hotelo 

drugače, zato je ubral drugo pot. A vsako delo, ki se ga je lotil, je opravil izredno vestno.  

Kljub težkemu življenju je Anton vedno znal poiskati pozitivne plati življenja. Zelo rad je 

hodil v hribe, saj je bil velik ljubitelj narave. Velikokrat so se z družino odpravili na kakšen 

krajši družinski izlet. Zelo rad pa je tudi prepeval.  

Gospa Janja ga označi kot razmišljujočega človeka – razmišljal naj bi zelo modro. Na splošno 

pa je bil zelo dobrovoljen človek, ki se je velikokrat rad ˝pohecal˝. Odlikovala pa sta ga tudi 

potrpežljivost in strpnost, zaradi tega so ga ljudje imeli zelo radi.  

Anton Rejec je bil velik ljubitelj knjig. Kljub zelo skromnim dohodkom in številni družini je 

knjige in revije kupoval oz. naročal s strani tedanjih založb, ena izmed njih je bila Mohorjeva 

družba. Naročen je bil na revije: Družina, Bogoljub … Kupoval pa je tudi knjige iz zbirke 

Slovenčeva knjižnica, v kateri je bilo zbrano aktualno leposlovje. Te knjige je hranil v za to 

narejenih omarah – »stalažah«, na katerih so bile izključno odprte police, namenjene prav 

knjigam. V njegovi zapuščini je bilo kar nekaj takšnih visokih »stalaž« s knjigami. Gospa 

Janja pravi, da so po njegovi smrti te knjige večinoma oddali, le redke in pomembnejše 

originale so prevzeli svojci, nekatere knjige in vezane revije je prevzel idrijski arhivar, druge, 

zlasti zbirke revij, so ponujali antikvariatom, ki pa jih zaradi pomanjkanja prostora niso hoteli 

sprejeti. Del zbirke so oddali tudi zbiratelju, ki je zanjo pokazal interes. 

Tone in njegova družina so živeli v rudniškem stanovanju. Proti koncu svojega življenja je 

zaradi gangrene ostal brez obeh nog. Leta 1959 je Anton Rejec umrl prav zaradi te bolezni.   
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Fotografija 45: Anton Rejec v mladosti 

 

Vir: Arhiv družine Rejec 

Fotografija 46: Anton Rejec 

 

Vir: Arhiv družine Rejec 
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Fotografija 47: Anton Rejec vojak z ženo in hčerko Marijo (Mici Rejec 1915–2011, 

poročena Pirc, mati Janeza Pirca) 

 

Vir: Arhiv družine Rejec 

 

Fotografija 48: Anton Rejec z družino 

 

Vir: Arhiv družine Rejec 
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Fotografija 49: Današnja obnovljena hiša mojstra Malavašiča 

 

Vir: Urša Lapanja 

 

Fotografija 50: Nagrobni spomenik družine Rejec 

 

Vir: Urša Lapanja 
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Fotografija 51: Delavska knjižica Antona Rejca 

 

Vir: Arhiv družine Rejec 

 

3.2.6 Nabor in odhod k vojakom 

 

V tem poglavju dodajamo dobesedni nelektoriran prepis iz dnevnika, ki se navezuje na nabor 

vojakov v Cerknem. Iz njega smo zbrali zgodovinsko pomembne podatke, ki so vezani na naš 

kraj in dogajanje pred pričetkom prve svetovne vojne. Anton v svojem delu lepo oriše tudi 

druge okoliške kraje, nemalokrat se dotakne tudi duha časa in se zaveda, da se bo moralo 

marsikaj spremeniti, sicer neizbežno sledi tisto, do česar je potem tudi prišlo – vojna. 

 

(Dobesedni prepis iz dnevnika, 39−55) 

Takrat v pomladi je bilo, tam v cvetnem maju, vršil se je vojaški nabor, bil sem takrat še 

dečko, goden za nabor, šla sva z nekim tovarišem, zgodaj zjutraj proti Cerknem na Goriško, 

doli sva šla vesela, vriskaje in pevaje, a nazaj sva se pripeljala skoro jokaje, tako slabo se 

nama je godilo. pred naborom sem bil vesel in brez skrbi v vesti da pač tako šibek, ne bom 

potrjen. ali bilo je ravno narobe, potrdili so me in zato sem bil žalosten, moj tovariš Peter, pa 

se je res jokal, a zato, ker je bil škarta, tako se je nama ravno narobe godilo. Pa kaj bi samo 

jamral, saj sem še danes živ in zdrav, ko pišem te-le vrstice. Naj raje malo opišem, kako smo 

se imeli in postavljali tavlikarji in škarte, na dan nabora: 10 srajčnikov, nas je po vrsti 

vstopilo v dvorano Gospodarskega doma v Cerknem ob 9 uri dop. in ko sem bil jaz na vrsti, 

sukal me je nekaj časa star vojaški dohtar, ter me potisnil pod mero, na kar sem bil potrjen.  
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Vpisali so me k Domobranskem pešpolku št. 4. ki je bil takrat v Celovcu. Nevem, koliko nas je 

bilo takrat pri naboru, potrjenih nas je bilo okrog 40 fantov. Stlačili so nas vse v eno sobo da 

smo bili kot ujetniki tesno stisnjeni, ker je bila za toliko oseb soba mnogo premajhna. V sobi 

smo potem čakali dokler ni bilo prebiranje končano. Med tem časom smo v oknu iste sobe, 

kjer smo se prerivali po nerodnosti razbili šipo, za katero nas je prisilil navzoči orožnik, da 

smo jo morali plačati, tudi jaz sem moral dati šestico- -- vinarjev. Potem je bila šele mirna 

Bosna.      

Ko pa je bilo prebivanje končano, so nas orožniki zopet rinili v drugo a večjo dvorano, bili 

smo namreč v Gasilnem domu. šli smo k prisegi na samega presvitlega cesarja in kralja, za 

(?) vero in domovino.  

Prisegati smo morali zvestobo dokaj slovesno s tremi dvignjenimi  prsti desnice, na vodi, na 

zemlji in v zraku.  

Še to naj omenim da so krasili naše klobuke ob tej priliki, krasni šopki, nekteri veliki, da so 

segali skoro okrog klobuka, sveži in suhi s trobarvnimi dolgimi trakovi. Meni ga je bil podaril 

tovariš in prijatelj, France Teletarjev. Ker on je bil škarta, od veselja, zato ker je on bil 

škarta, je v svojem navdušenju meni pripel svoj šopek, na moj klobuk.    

Hvala Bogu! Uradnost je bila končana, dali so vsakemu potrjenemu še listek bel, v znak, da 

ga bo cesar vzel. Potem so nas pa izpustili. To je bilo vriskanja upitja in petja, ko smo bili 

naborniki v Cerknem, vse gostilne smo okupirali hodili iz ene v drugo. Trg je bil ta dan ves 

naš. Tovariš Peter, bil je v zadnjem letu škarta, je jokal, ko se ga je malo že čez mero nalezel, 

pa le zato, ker ni bil potrjen, da bi se s šopkom postavljal na današnji dan, ko pa je bil zopet 

doma in se mu je v glavi izkadilo, je bil pa on vesel, a mi ki smo bili potrjeni, pa žalostni, ker 

smo se dobro zavedali, da bomo oblekli kmalu suknjo »belo«, kot pravi pesem. Predsednik 

našega društva in Tel. odseka v Sp. Idriji č. g. Iv. Mrak, žup. upravitelj, je ta dan prihitel v 

Cerkno, nas rekrute pozdravljat, pripeljal je ta dan Francelj Rovinjski, na omnibusu 

Svetličičeve in g. Mraka, da smo se ta dan za izpremembo v Cerknem malo pozabavali, pri 

kozarcu vinca. Potem zopet odpeljali nazaj proti Spodnji Idriji.  

Za »Znamenjem« pri Hladnikovih, sem bil takrat na hrani, ker sem že delal v rudniku. Pravim 

torej, ko smo se pripeljali v Sp. Idrijo in sem nazadnje odhajal že po noči spat, v svojo sobo, 

ko so domači že vsi spali, obesim v hiši klobuk z ogromnim šopkom na tram pot stropom, se 

slečem na pol in spravim tudi jaz končno k počitku.  
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Drugi dan. Domači so že bili vsi pokoncu, jaz pa sem bil ta dan zaspal službo, (šiht) moral bi 

bil iti zjutraj ob 4ih u jamo, zbudil pa sem se šele ob 8ih. Ko se prebudim pa poslušam in 

slišim, kako so se pogovarjali domači od mene v sobi. 

Oče Hladnik pravi svoji ženi Marjani. Ti mat, Toneta so pa blez uzeli, ker ima tako velk 

pušeljc in pa cegelc, za klobukom.  

Mati Marijana pa pravi, Bog ve, če ima za dans urlaub, ker še zdej spi. Moral bi bil iti zjutraj 

na šiht. Jaz sem se jima pa po tihem v postelji pod odejo smejal, ter si mislil en šiht gor ali 

dol, vsega ne bo konec zaradi tega, bom pa danes še malo pokrokal in za dopust je tudi še čas 

iti v mesto k g. Kropaču.                                                            

Tako misliš moj dragi dnevnik, sem še dovolj srečno v stopil v dobo vojaških let, svojega 

življenja.  

V mesecu aprilu 1909. 

L. 1909 

To leto mi je poletna sezona zelo hitro potekla in nimam bilježiti posebnih dogodkov, ki bi bili 

več ali manj z menoj v zvezi. 

Omenim naj samo, da smo se v Kat. slov. izobr. društvu vsi člani, pod spretnim vodstvom, za 

vse dobro vnetega našega predsednika, č. gosp. Ivana Mraka, pridno gibali, prirejali smo 

igre, predavanja in izlete, zdravega in koristnega pouka in razvedrila nam ni nikdar 

manjkalo. 

Prav živahni smo bili Orli telovadci, pridno smo se vadili v prostih in redovnih vajah, ter 

orodni telovadbi. Skupno z Idrijskimi brati, smo tudi več ali manj javno nastopali. meseca 

septembra smo se udeležili pogreba umrlega načelnika Orlov iz Vodic, vsi v krojih, tudi Orli 

iz Idrije so se bili polnoštevilno udeležili, tega žalnega nastopa v krojih kakor mi. Po 

končanem pogrebu, pa smo se dali skupno slikati vsi orli, Cerkno, Idrija in Spodnja Idrija.  

Prišedši domov iz Cerkna, sem se odpravil takoj v posteljo k počitku, ker je bilo treba iti 

zvečer na delo v jamo. 

 S hitrimi koraki se je približeval mesec oktober, ko smo se morali naborniki pripravljati na 

odhod k vojakom. Že par tednov pred odhodom, smo prejeli pozivnice dvoglavega orla, katere 

smo ob odhodu zataknili k novemu šopku za klobuk. Meni je naš telovadec podaril velike 

krivce divjega petelina, da sem se ob slovesu od Fare postavil z njimi.  
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Težko je bilo slovo od ljubih mi članov našega društva in br. telovadcev, najbolj mi je bilo 

tesno pri srcu, ko sem se poslavljal od svojega najboljšega prijatelja in dobrotnika, prečast. 

gosp. žup. uprav. Iv. Mrak. Mnogo mnogo hvaležnosti mu za meni storjene dobrote, še vedno 

dolgujem. Ko sem se v nedeljo po Litanijah odhajal, smo se vsi člani društva in tel. odseka z 

g. Predsednikom zbrali, še zadnjič v društveni sobi.  

Mnogo društvenikov obojega spola in vsi vrli bratje telovadci z g. žup. upravljiteljem, so me 

spremili celo uro daleč, do Močnikove gostilne v Srednjo-Kanomljo, kjer so mi vsi še zadnjič 

prisrčno stiskali roko, s prisrčnim klicem Nazdar! 

Z Bogom! 

Nočilo se je že, ko sem odhajal naprej po Kanomlji proti Oblakovem vrhu, trda tema je 

nastopila, ako mi dobri gospod Mrak, ne bil posodil male leščerbe s svečko, ne bi bil mogel v 

taki temi nadaljevati pot proti domu. Pa misliš dragi moj dnevnik, da sem prišel tisto noč 

domov. Kaj še! Lepo sem ostal pri svojem stricu in birmanskem botru, na Oblakovem vrhu, 

ker so mi odsvetovali v taki temi hoditi skozi »robe«, to so velikanske hudournikove stene pod 

katerimi pelje le slaba steza proti »Zatrepu«, ki je mojim domačim najbližji sosed. Ko sem se 

dobro naspal pri stricu sem drugi dan dopoldne ob zlatorumenem soncu, zdrav in srečno 

prispel na svoj dom, kjer me je mati prva prisrčno sprejela in pozdravila. Potem pa so kmalu 

tudi vsi drugi domači in oče prišli od svojega dela, ter me tudi lepo pozdravili, da sem zopet 

enkrat doma. Vsem pa se je brala neka tesnoba iz obrazov ob zavesti, da se bomo morali 

posloviti že v nekaj dnevih, morda za dolgo, dolgo, morda za dve ali tri leta. Kdo more to 

vedeti.  

Težko je opisati žalostne dogodke iz svojega življenja, prav tako težko pa jih je pripovedovati 

svojemu sorodniku, znancu, ali prijatelju. Tebi dragi moj tovariš dnevnik, bom poskušal 

zaupati tudi kak žalosten dogodek iz svojega življenja. 

Slovo od Doma! 

Slovo od matere očeta in domačih, ko sem odhajal k vojakom, je bilo za nas vse zelo ginljivo. 

Mati mi je pripravila vse potrebne stvari v popolnoma nov kovčeg (kufer) ki je bil iz lesa. 

Resnih obrazov smo bili vsi, oče in brat France, sta kazala še najbolj veselo lice. Brat France 

mi je pomagal nesti kovčeg do Tribuše. Kratko sem se poslovil od ostalih domačih, uboga 

mati, pa me je spremljala ven v kuhinjo – jokajoč, me je objela – tako prisrčno in me poljubila 

na lice, da sem bil jaz skoro moker od njenih solz, ne jokajte mati, sem še dahnil iz sebe, saj, 

ako Bog da, še bomo kmalu zopet videli, hitro sem se ji iztrgal, ter kakor bežal iz kuhinje na 
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prosto za bratom, ki je že odhajal, tudi meni se je nekaj trgalo v prsih, le s silo sem zadrževal, 

da ni prišlo moje ganotje na dan. Še predno sem dohitel brata, sem zavriskal iz prepolnih 

prsi, da bi skril svoje notranje občutke, ki so me tiščali prav na srcu.  

Polagoma sem se umiril, z bratom sva koj pričela kramljati o raznih stvareh, vojaščini i.t.d.  

Ko sva dospela v dolenja Tribušo, so že prihajali tudi iz drugih Cerkljanskih hribov fantje 

novinci, s katerimi smo si hitro postali dobri znanci in tovariši, saj so vsi imeli pred seboj isti 

cilj – kasarno, vojaščino, kakor jaz.  

Z bratom Francetom, ki mi je nosil kovčeg in me spremljal da Tribuše, sva se še prisrčno 

poslovila, stisnila roko eden drugemu, on se je vrnil nazaj proti domu. Seveda sem mu 

naročal še iskrene pozdrave vsem domačim, potem sem se pa pridružil svojim novim 

tovarišem s katerimi smo skupaj nadaljevali pot proti Slapu in še naprej do žel. postaje pri Sv. 

Luciji.  

Ko smo se nahajali že v bližini Idrije ob Bači, nas je dohitel neki voznik s praznim vozom, 

katerega smo pozdravili z glasnim klicem (?) in vriskom, on pa je ustavil ter nas veselo 

povabil, naj prisedemo do postaje. Nam pa ni bilo treba dvakrat reči in že smo bili na vozu. 

Dobre pol ure je (?) pram dirkal z nami in že smo se znašli na postaji, pred veliko gostilno na 

kateri se je šopiril z velikimi črkami napis »Gostilna Krajnik«. Tam smo poskakali iz voza 

vsak svoj kovčeg pograbili, ter vstopili v veliko prostorno pivsko sobo, ki je bila vsa zakajena 

s tobakovim dimom, ljudi, potnikov in vojaških novincev, te umes kakšen železniški delavec, je 

že bila soba docela napolnjena. 

Večer in noč na postaji pri Sv. Luciji! 

Koj za vrati sobe v bližnjem kotu, je bilo še dovolj prostora pri okrogli mizi h kateri smo mi 

prisedli ter koj naročili pijače in prigrizka. Bili smo tudi hitro v živahnem pogovoru z fanti ki 

so prihajali iz cele Tolminske pokrajine. 
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Fotografija 52: Avstro-ogrski vojak z nemško čelado 

 

Vir: Fototeka Vojnega muzeja Idrija 

Fotografija 53: Spomenik posvečen vojakom 1. sv. vojne na Mostu na Soči 

 

Vir: Arhiv Osnovne šole Cerkno 
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3.2.7 Zgodovinski vidik 

 

Zopet se mi je bilo odtrgati za nekoliko vrstic od svojih zgodb, pač ne morem drugače, v 

izpopolnitev in olepšavo svojega dnevnika se mi zdi potrebno vplesti nekoliko nabožnih 

zgodovinskih in krajevnih podatkov, tako, sem pa tja, tudi značaj ljudstva, s katerim mi je 

skupno občevati in živeti (Rejec, Spominčice 1914, 18−19). 

Kot je že avtor navedel v svojem dnevniku, ne moremo mimo dejstva, da je dnevnik kljub 

osebni pripovedi bogat tudi s pomembnimi zgodovinskimi podatki vezanimi na ljudi in kraje 

naše bližnje okolice. V podrobnejši pregled smo vzeli zadnji del dnevnika, v katerem lahko 

najdemo zgodovinsko pomembne podatke vezane na naš domači kraj, Cerkno. 

V Cerknem je potekal nabor mladih fantov iz širše Idrijsko-Cerkljanske. Na nabor so fantje 

prihajali z okrašenimi klobuki, polni cvetja, suhega in svežega. Klobuke pa so krasili tudi 

trobarvni trakovi. Večina fantov se je nabora veselila, le nekateri so se zavedali, kaj ta 

dogodek v resnici pomeni.  

V maju mesecu leta 1909 je v Cerknem potekal nabor vojakov v Gospodarskem domu (danes 

je to stavba občine in pošte). Nabornike je pregledoval vojaški zdravnik. Potrjenim fantom so 

rekli »tavlikarji«, tiste, ki nabora niso prestali, pa so poimenovali »škarte«. Tistega dne, ko je 

bil k vojakom potrjen tudi Anton Rejec, je bilo sprejetih še 40 fantov. Vpisani so bili k 

domobranskemu pešpolku, ki se je takrat nahajal v Celovcu. Izbrane vojake so nato premestili 

v gasilski dom, kjer so slovesno prisegli zvestobo cesarju, s tremi prsti desnice, kar je 

pomenilo na vodi, na zemlji in v zraku. Ko je bil uraden nabor končan, so mladi vojaki na 

belem listu papirja prejeli še potrdilo, da jih cesar sprejema v svojo vojsko.  

Večina fantov se je po naboru veselila, saj so bili na to, da so bili sprejeti k vojakom, ponosni. 

Tisti, ki pa niso bili sprejeti, so bili razočarani. Tako eni kot drugi so po naboru zavili v 

gostilno, eni od veselja, drugi od žalosti. Šele naslednji dan so nekateri spregledali, da bi 

morali biti veseli tisti, ki niso bili izbrani, in žalostni tisti, ki so bili izbrani.  

Žene in matere, ki so pošiljale v vojsko može in sinove, so bile žalostne, saj so vedele, da se 

lahko nikoli več ne bodo vrnili.  

Vojaki, ki so se odpravljali od doma, so s seboj v majhnem lesenem kovčku nosili vso svojo 

skromno lastnino.  
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Pot iz domačih krajev jih je vodila preko Trebuše, Slapa ob Idrijci, Idrije pri Bači vse do 

železniške postaje pri Sv. Luciji (danes Most na Soči), kjer so vstopili na vlak. Pridružili so se 

jim tudi drugi vojaki iz širše Tolminske. 

Fotografija 54, 55 in 56: Vsak vojak je imel svoj leseni kovček, v katerem je hranil vse svoje 

osebno imetje 

 

 

 

Vir: Fototeka Vojnega muzeja Idrija 
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3.3  DOPISNICE, PISMA IN RAZGLEDNICE 

 

V Cerkljanskem muzeju smo v lanskem šolskem letu prisluhnili predavanju o prvi svetovni 

vojni na Cerkljanskem. Med predavanjem nam je zgodovinar Sandro Oblak pokazal tudi 

vojaške dopisnice, pisma in razglednice. Z njimi so vojaki ohranjali stike z družinami. Po 

večini so bila tako pisma kot tudi dopisnice in razglednice redkobesedna, saj vojak ni smel 

razkriti, kje je in kako se mu godi. Dopisnice, pisma in razglednice, ki jih hrani Cerkljanski 

muzej, so last družine Kacin z Reke. Večji del dopisnic in pisem je družini pisal Peter Kacin, 

nekaj pa sta jih napisala tudi njegov brat Ivan in bratranec Blaž. Muzej hrani nekaj čez 80 

dopisnic, nekaj malega pa tudi pisem in razglednic. V dopisnicah, ki jih je napisal Peter Kacin 

svojemu bratu Ivanu in družini, se pojavlja več različnih pisav, predvidevamo, da je bil Peter 

slabše pismen, pri pisanju so mu verjetno pomagali tudi drugi vojaki.  

V nadaljevanju smo dobesedno prepisali tiste dopisnice, za katere smo menili, da jih je pisal 

Peter sam, kajti pojavlja se pisava oz. zapis z veliko pravopisnimi napakami, pisava je 

nekoliko bolj okorna, vsi ostali zapisi pa so nekoliko bolj pravopisno pravilni. 

 

Pričevanje potomke Ivanke Kacin, ki ga hrani Cerkljanski muzej. 

Izjava Ivanke Kacin z dne 21. 8. 1998: 

Moja stara mama Marija Kacin, rojena Flander v Laharn, je imela tri sinove: Ivana, Petra 

(rojen 22. 6. 1897) in Jožeta (rojen 16. 3. 1900). 

Peter (moj oče) je bil mobiliziran, bi je na soški in ruski fronti (z Dominikom Kacinom
4
), 

kasneje ruski ujetnik. Vrnil se je po vojni, ko je bila mati že na smrtni postelji. Ivan je padel, 

Jože se je vrnil s tifusom in preživel, zdravil ga je dr. Hribernik iz Idrije. Dočakal je 90 let. Bil 

je urar samouk. Ker dolgo let ni bil sposoben težkega fizičnega dela, se je lotil popravljanja 

ur. Mati je med vojno izvedela, da je Ivan padel, Peter je bil pogrešan, Jože se je vrnil s 

tifusom. Od žalosti je začela hirati in umrla. Ko je umrla, se Jože ni zavedel, bil je popolnoma 

izčrpan. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 V Cerkljanskem muzeju hranijo tudi njegov dnevnik, vendar žal ni ohranjen v rokopisni obliki. 
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Fotografija 57 in 58: Vojaška dopisnica Petra Kacina 

 

 

Vir:  Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Fotografija 59 in 60: Pismo Petra Kacina 

 

 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 
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Fotografija 61 in 62: Razglednica Ivana Kacina 

 

 

Vir: Fototeka Cerkljanskega muzeja 

 

Ivan Kacin, doma z Reke, je delal v vojaški pralnici v Ljubljani. Ivan sedi prvi z desne, 

kasneje je bil Ivan poslan na fronto, kjer je padel. 

 

 

 

Ivan Kacin z Reke 
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3.3.1 Prepis vsebine dopisnic 

 

A2
5
 

Pravsrčno pozdravlam vseskupai prosim da mi odpišete kakojepa doma kai astelepoizdravju 

in kjeie Ivančk in kaipiše zamejedobro jestminomankd malošvasem drgač sem zdrav 

pastrežba imam dobr sem na spadnem štaiskem  

adjiozbogam vaš Peter Kacin 

Vsngavin                                  Szombathelu Reteskriz 

 

B2 

Pravprisrčn vas pozdravim vseskupa in sezahvalim zapismo kastemipisali zdai semvesel kako 

sem teškočakov vašepismo zahavalim se tudiza Ivanočkav otres damupišem zdravsem denara 

nemam pasedaj ni treba poslati druzganemam vam pisati seienkratvs pozdravim adijo 

zbogom vaš sin Kacin Peter 

 

Č2   

Pozravljam vse skupai indanisemagel pisati sedajsemzdrav paišpitala mislim danegrem 

takohitro kruha mimanka padežepestane nabogatudinisempazabil kabeimel edemašne bukve 

nimam nič zabrat otpsaite kaojepadama kai pisaite kje ivančk kje fantje ojotukaršč svaskpai 

in je nas vešsl. 

Zbogom vaš Peter. Kacin. 

 

D2 

Pravlepo vas pozdravim vse skupaj pistemi kakosegodidoma astezdravi in kie je Ivančk. kako 

sepanjemu kajgodi in drugim fantje aseimdobrogodi ali slabo zamenejedobro delati nitreba 

menaže imamdosti zdrav sem samo švah sem. denaranemam pamiganitreba pismenisem 

nobene dobil nevem atudivine prkladam sevesčaš sembil namažarskem šel v gradec zgrača 

nadcenadi adija zbogom vaš sin Peter. Kacin. 

 

 

 

                                                           
5
 V prilogo smo priložili kopije dopisnic, strani smo označevali po abecedi in s številkami (1. stran in 2. stran). 

Prva prikazuje sprednjo stran dopisnice, druga njeno vsebino. Datumi na vseh dopisnicah niso razvidni, zato 

jih nismo uspeli urediti kronološko. 

  

   Prepis je nelektoriran. Možno je, da smo pri prepisovanju naredili kakšno napako, saj so besedila težko 

berljiva. 
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E2 

v lutemburgu dne 11/3  16 

predragi starš in vsiskupaj Najprva vas prav lepo pozdravim Prav lepo sevam zahvalim za 

vaša pisma kako sepavamgodi kod somoji prijatli in tako dalje kadar druga pišete pištemi 

kieje Patukaršč Ivan kasubla skupaj v špitalu kajebiu hadobolan pismo sem dobil kije pisanu 

dne 8/3 od brata sem dobil že 8 pism zame je leponavadi zime ni znancev in dovol druzga vam 

nimam pisat zdaj pavas vseskupaj Pozdravim Adija Zbogom Kacin Peter 

 

F2 

3./9. 

Predragi starši in brat Najprvo vas prav lepo pozdravim in vam naznanjam dasembil spet na 

naboru in samezvrgli za vahto samedal na suprvetinesng nevem kako snebodo tam potrdili 

zvrgli same za oči in za krč zdaj mislim  dagrem kmalu od tukaj nevem av nadkežburg ali kam 

vam že pišem kako bo zame zavas panemorem pamagat 

Ostanite Zdravi Adijo  

Zbogom vaš sin  

Peter Kacin 

 

I2 

Feldbah dne 1/6 

Preljubi starši in brat  

poprej kakor vam nadalje pišem vas prav iz srca pazdravim in vam naznanim dasem lezdrav 

in vesev čebobag ter semažeše kaj videli druzga vam nimam pisat kakor prilaživ semse in jele 

ponavadi 

Zdaj pašeen srčni  pozdrav da srečnega svidenja zbogom 

vaš sin Peter Kacin 

 

J2 

31/8 

Predradi starši in brat 

Najprvo vas prav iz srca pozdravim in vam naznanjam dasem lezdrav in vesev in jeleponavadi 

zame navahta hodim okrog vsaki drugi dan kaje nas malo olcirat nitreba kadar nisem vohnstu 

grema po koprive in tako dalje da trpima ne drgač jele ponavadi da čehočete poslati kaj 

paketa sem prav rat kaj suhega                     

Adijo Zbogom vaš sin Peter Kacin 
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T2 

v lutenbergu dne 17/2 16 

Predragi starši in brat. Najprvo vas vse skupaj prav lepo in prisrčno pozdravim in vam 

naznanim da sem lezdrav in veseu prijatlev im dost petrav Peter iz jesenice in iz ravn denar 

sem ves panucav kasem sevesčas preldv pašlitemi kedaj gam panu cav brat mije žepioev kar 

sem prvaiahg  

Adij Zbogomvaš sin Peter Kacin. 

 

U2 

dne 28/6 

Predragi starši in brat  

Naj prvo vas prav lepo pozdravim in vam naznanim da se obolel imam ravnatizmus v nagah 

grem nazaj narzac v rakezburg noge metako bole kakor kasembil doma žepišem kako bo zame 

oddoma panadabim nbene pism kadar bodem druzga pisav pištemi kako jedoma druzga zdaj 

nimam vam pisat zdaj pase en srečni pozdrav do srečnega svidenja Adija Zbogom vaš sin 

Peter Kacin (!!!) 

 

Ž2 

Nadunaju dne 26/12 1915 

Predragi Starši in Brata.  

Najprvo vas prav lepo pozravim prav lepo se vam zahvalim za denar kistega poslali pisem 

skorai vsaki dan panimam kaj pisat kaje le ponavade za bozič smodobil le darila zdrav sem 

mendže imam dovol druzganimam vam pisat Zdaj vas paseenkrat prav prišrčno pozdravim da 

srečnega svidenja 

Adija Zbogom vaš sin Peter Kacin. 

 

a2 

1/9. 

Predragi starši in brat 

Najprvo vas prav lepo pozdravim in vam naznanjam daje zame liponavadi ampak tukaj je 

mala doli kakor v vačinu zavse ampak česte zadovolni paslat kaj suhega zdaj milaho druzga 

zdaj vam nimam pisat                                                                     

Adijo Zbogom vaš sin in tvoj brat Peter Kacin 
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c2 

v lutembergu dne 12./ 4. 16 

Predragi starši in brat 

naj prvo vas prav iz srca pozdravim in vam naznanim da morabit pridem naurlaub zdrav sem 

druzganevem vam pisat zdaj vas vseskupaj prav iz srca pozdravim da srečnega svidenja       

Adijo Zbogom vaš sin Peter Kacin 

 

 

3.3.2 Povzetek dopisnic, pisem in razglednic 

 

V vseh dopisnicah Peter najprej pozdravlja družino ter se zahvaljuje za poslana pisma 

oziroma večkrat pove, da pisem ni dobil. Sprašuje, kako je doma, če so zdravi, in kako je brat 

Ivan. Večkrat sporoča, da je zdrav, takoj nato pa, da je šibkega zdravja, da ima težave z očmi 

in nogami in da je nekaj časa preživel tudi v bolnici oz. da ga ne bodo še tako kmalu izpustili. 

Zaradi bolezni po ponovnem naboru ni bil izbran za fronto, temveč je opravljal delo stražarja. 

Domače večkrat prosi, naj mu pošljejo nekaj denarja, da je že vse porabil, oz. pravi, da mu 

denarja ni potrebno pošiljati, naj raje pošljejo suh kruh. Navede tudi, da kljub vsemu hudemu 

na Boga ni pozabil, čeprav nima »mašnih bukev«. Pravi, da če bo Bog hotel, se bodo še videli. 

Za božič so vojaki dobili darila. V eni od dopisnic družini sporoča, da mogoče pride na 

počitnice. V le nekaterih dopisnicah navede, kje se nahaja, v večini dopisnic pa tega podatka 

ni moč zaslediti. Svoje dopisnice zaključuje z besedami, da nima več veliko povedati, 

pozdravi družino in brata. Več podatkov o tem, kaj se je z njim dogajalo, pa ne moremo 

zaslediti. 

Tudi v pismih Peter na začetku pozdravlja družino in se zahvaljuje za poslan denar. Potem 

sprašuje družino po zdravju in po bratu Ivanu, ki je tudi pri vojakih. Starše prosi, naj 

sporočijo, kadar bo kaj novega, in pravi, da je zdrav, vsake toliko pa ga prime krč. Zaradi 

bolezni opravlja delo stražarja. Manjka mu kruha, večkrat je lačen, zato prosi družino, naj mu 

pošljejo suh kruh, ker ga lahko pošljejo več in ga bo imel za dalj časa. Na koncu pove, da bo 

spet pisal, ko bo kaj novega, dobrega ali slabega. 

V vseh razglednicah Ivan pozdravlja svojo družino in še posebej brata Petra. Sporoča jim, da 

že 5 mesecev dela v pralnici oz. da se še vedno nahaja v Ljubljani.  
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Nekaj razglednic je poslal tudi bratrancu Blažu Kacinu, sicer tudi vojaku avstro-ogrske 

vojske. Prav njemu je Ivan sporočil, da kmalu zapušča Ljubljano in da gre na fronto, vendar 

pa takrat še ni vedel, kam ga bodo poslali.  

Blaž je Ivanu od vojakov poslal razglednico s svojo fotografijo, pravi, da si bo tako lažje 

predstavljal, kakšen je v »vojaškem stanu«. Na eni izmed razglednic Blaž upa, da bo vojne 

kmalu konec in da se kmalu vrne domov. Na drugi pa družini sporoča, da pride za božič 

domov na dopust.  

Nanašajoč se na teoretično poglavje o »Rokopisju« (glej stran 28) so dopisnice, pisma in 

razglednice rokopisna besedila, ki so nastajala v sorazmerno rednih presledkih. Njihov avtor 

je bil sicer slabše pismen, vendar se je trudil, da se je družini redno javljal, pri tem pa so mu 

pomagali tudi drugi vojaki. Zanje so značilni stereotipni začetki in sklepi besedil ali celo 

ponavljanje istih besedil. Vsa besedila so namenjena vzdrževanju stikov med oddaljenimi 

osebami in jih varuje pred odtujitvijo. Dopisnice, razglednice in pisma so unikatni, enkratni 

izdelki, če bi se le-ti izgubili ali uničili, jih ne bi bilo mogoče obnoviti. Umeščamo jih lahko k 

slovstveni folklori, saj so namenjena prepoznavnemu sprejemalcu (sorodniku, prijatelju …), 

zaradi podlage, na katero je rokopisno besedilo napisano, pa to vrsto rokopisnih besedil 

umeščamo tudi k literaturi. 

Iz vseh zgoraj povzetih besedil (dopisnic, pisem, razglednic) je razvidno, da je bil to čas 

molka. Vojaki družinam niso smeli zaupati nekaterih podatkov, kot so na primer: kje se 

nahajajo, kam gredo, kaj se z njimi dogaja … Če so napisali preveč in povedali, da se imajo 

slabo, je vojaška cenzura besedilo počrnila (glej stran 84). Tudi dr. Marija Stanonik v svojem 

delu ugotavlja, da se »[z]amolčanost pojavlja že na ravni sistema, držav. S tem se viri, ki jih 

nekateri želijo prikazati kot objektivne in resnične, 'izgubijo'. Ta 'velika zgodba' – velika 

zgodovina […] je za marsikoga, polna prikrojenih resnic in zamolčanosti (povzeto po Petrič v  

Stanonik 2011, 258).  

Dopisnice lahko beremo tudi drugače, veliko je sicer skritega, a veliko tudi povedanega. 

Izvemo, da vojaki niso imeli hrane, bili so lačni, družine so jim morale od doma pošiljati 

hrano, suh kruh. Manjkalo jim je tudi denarja oz. če so ga jim družine poslale, ga niso mogli 

zapraviti, saj je vsega primanjkovalo. Vojaki večinoma niso bili dobrega zdravja, velikokrat 

so bili zaradi poškodb in šibkega zdravja tudi v bolnišnicah. Domov so se vračali le redko. 

Vojna je bila zanje vsekakor neizprosna. 
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4 SLOVSTVENA FOLKLORA 

 

 

»Slovstvena folklora (ljudsko slovstvo, ustno slovstvo) […] je umetnost govorjenega jezika 

[…]« (Stanonik [et al.] 1999, 75).  

»Slovstvena folklora je tisti del besedne umetnosti, ki obstaja po načelu naravne 

komunikacije. To pomeni, da sta pri njej kraj in čas podajanja ena in ista: izvajalec 

(pripovedovalec/pevec) in sprejemalec (poslušalec) vedno sestavljata nerazdružno enoto: 

folklorni dogodek. Pripovedovanje/petje in poslušanje poteka istočasno« (Stanonik [et al.] 

1999, 84). 

Folklorni dogodek je sestavljen iz:  

 besedila (teksta), ki ga pripovedovalec pripoveduje;  

 iz poteka pripovedovanja (teksture), ki je vezan na jezikovno raven, le-ta zajema 

ritem, melodijo, intonacijo, poudarjanje posameznih besed itd., na izvedbeno raven, 

tukaj so pomembne sestavine: mimika obraza, kretnje udov, premikanje v prostoru, 

skratka igralske sestavine pripovedovalca. Pomembni so tudi čas, prostor in okoliščine 

pripovedovanja, zelo pomembno je tudi, kdo je poslušalec, ki v pogovoru sodeluje.  

 Zadnji sestavni del folklornega dogodka je sobesedilo (kontekst), okoliščine, ki 

vplivajo na potek celotnega folklornega dogodka (povzeto po Stanonik [et al.] 1999, 

84−85). 

 

Takšen folklorni dogodek so doživeli in ga soustvarjali tudi sedmošolci, ki so v šol. letu 

2013/2014 prisluhnili spominom pripovedovalcev. V tem folklornem dogodku so bili 

soudeleženi, saj je le-ta potekal na njihovo pobudo, med pripovedovanjem pa so zastavljali 

vprašanja, ob katerih je nastajalo besedilo. 
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»V človeku se nabirajo bogate izkušnje in ena od naravnih teženj vsakega je, da bi to povedal 

drugim, predal naprej. Z leti še bolj čutimo, da bi to, kar nosimo v sebi, morali predati 

drugim […]« (Stanonik 2011, 223). 

»Starosti se bojimo, odrivamo jo iz misli in stare ljudi izrivamo na rob, iz družin, iz 

vsakdanjega življenja. Samevajo med nami in hranijo v sebi svoje spomine, ki pomenijo 

znanje, izkušnje. Poleg spominov je v starih ljudeh veliko ljubezni, ki je mnogokrat nimajo 

komu dati […] Včasih so jih pripovedovale naše stare mame in stari očetje, strici, tete in naši 

starši, ki so se spominjali pripovedovanja njihovih prednikov« (po Pražnikar v Stanonik 2011, 

223). 

Pomembno je, da na šoli ohranjamo zbiranje slovstvene folklore, saj med nami živijo starejši 

ljudje polni znanja, spominov, ki bi jih želeli deliti naprej. Mnogi izmed njih nimajo 

možnosti, da bi delili svoje znanje, zato je pomembno, da jih poiščejo mlajše generacije in 

prisluhnejo njihovim zgodbam. Pripovedovalci so mnogokrat zaradi osamljenosti veseli 

obiska, le-ta pomeni druženje z mladimi. Starejši se zelo radi spominjajo svoje mladosti in 

življenja nekoč, še raje pa te spomine delijo z mladimi. Pripovedujejo tudi zgodbe, ki so jih 

njim pripovedovali že njihovi predniki. Prav takšne so bile življenjske pripovedi, ki so jih 

zapisali lanski sedmošolci.  

 

4.1  LITERARJENJE 

 

»Tako imenujemo besedila, ki jih avtorji objavijo v glasilih, na radiu, televiziji. Ta besedila še 

vsebujejo sestavine, ki so značilne za slovstveno folkloro, po drugi strani pa že kažejo težnjo 

avtorjev, da bi se vključili v katero od smeri obstoječe literarne kulture« (Stanonik [et al.] 

1999, 102).  

»S [...] spominskimi pripovedmi […] se že spogledujemo z literarjenjem, kakor hitro gre za 

njihove objave. […] Na vmesnem prostoru med slovstveno folkloro in literaturo se namreč 

pojavlja tudi plast, ki se hote ali nehote prizadeva odtrgati se od slovstvene folklore, a za 

pravo, resnično literaturo je ni mogoče imeti« (Stanonik 2011, 21–22).  

»Od vsega poda človek najbolj pristno svoja doživetja. Z objavo jih poveže z drugim 

človeškim izročilom« (po Krajnc v Stanonik 2011, 223). 
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»Napisati zgodbo njihovega življenja in z njo posredovati svojo bogato človeško izkušnjo 

drugim, pomeni posredovati zgodovinsko in kulturno izkušnjo naslednjim rodovom« (po 

Pražnikar v Stanonik 2011, 223). 

Sedmošolci so bili na pobudo učiteljice slovenščine vključeni v folklorni dogodek in tako 

zbirali slovstveno folkloro. S tem, ko so pripovedi zapisali in jih kasneje tudi objavili v 

različnih javnih glasilih, lahko le-te uvrščamo v literarjenje. Zapisana pripoved je samo ena 

izmed variant/različic slovstvene folklore, zato je sicer na nek način osiromašena, vendar je 

pomembna, da jo lahko bere širša javnost. Tako je znanje/vedenje preteklih generacij 

posredovano večjemu številu bralcev današnje generacije, torej se širi tudi znanje. 

 

4.2  SPOMINSKE PRIPOVEDI 

 

Spodaj zapisane spominske pripovedi so pričevanja druge generacije, torej niso prvoosebna 

doživetja, temveč gre za spomine, ki so jim jih posredovali predniki. Zavedamo se, da je v teh 

pričevanjih marsikaj izgubljenega, pozabljenega, zamolčanega oz. že po svoje oblikovanega, 

vendar so za zgodovino našega kraja še vedno zelo pomembna, saj se prenašajo iz roda v rod. 

 

4.2.1 Andrej Debeljak 

 

Po pripovedovanju moje stare mame Milke Debeljak iz Gorenje vasi je bil njen dedek Andrej 

Oblak iz Žirovskega Vrha vpoklican v avstro-ogrsko vojsko. Kam so ga poslali, niso vedeli. 

Kasneje so izvedeli, da so jih peljali na bojišče v Galicijo. O njem niso imeli nobenih 

informacij, le poredkoma so dobili kakšno vest od kakega ranjenca, ki je bil odpuščen in 

poslan domov. Izvedeli so, da je na bojišču zelo hudo, da so lačni, premraženi in se jim godi 

zelo slabo, le redki so imeli srečo, da so preživeli, in še redkejši so bili tisti, ki so se po vojni 

vrnili domov iz ruskega ujetništva. Po koncu vojne je prispela le pošta z obvestilom, da je 

njihov oče oz. dedek padel, poslali so tudi sliko z voditelji centralnih sil, na kateri je bil 

prostor za sliko padlega vojaka. Leta 1915 se je vojni pridružila še Italija in takrat so se začeli 

boji na soški fronti. Po pripovedovanju starega očeta Mihe Debeljaka iz Gorenje vasi se je 

tam boril tudi domačin iz okolice Sovodnja, ki je na stara leta živel pri sinu v Gorenji vasi. Bil 

je že zelo gluh, to so bile posledice soške fronte. O vojni ni govoril rad, če pa že, je vedno 

povedal neko prigodo, kot je tale: »Nekega dne smo čepeli v jarkih lačni in prezebli, ravno se 
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je bližal čas kosila in iz kotlov je že dišalo po mineštri, ko je v nas udarila italijanska bomba 

in splašila konje, ti so nam prevrnili kotel in naše kosilo je steklo po tleh. Mi smo se poskrili v 

jarke ter preklinjali Italijane.« 

 

Fotografija 63: Spomin na svetovno vojno 

 

Vir: Družina Debeljak 

Zapisal Matic Debeljak po pripovedovanju Milke in Mihe Debeljaka iz Gorenje vasi. 

 

4.2.2 Janez Treven 

 

Po pripovedovanju gospoda Janeza Trevna iz Laniš sem zapisal spomine na njegovega očeta 

Janeza Trevna, ki je bil rojen 25. 12. 1887. 

Na god sv. Ane, 26. julija 1914, je bil po maši prebran razglas pred cerkvijo v Novi Oselici. 

Ob mobilizaciji je bil oče poslan na srbsko fronto. Delal je pri inženirskem bataljonu, pri 

postavljanju pontonskih mostov. Zadolžen pa je bil za popravilo železnic – menjavo tračnic, 

pragov in drugih okvar. Ob vstopu Italijanov v vojno pa je bil premeščen na soško fronto. 

Med premeščanjem je dobil par dni dopusta, ker so z železniške postaje v Škofji Loki pešačili 

preko Sovodnja ali Kopačnice. V danih razmerah je bil nadvse vesel, da je prišel v domače 

kraje. Dopust je minil, kakor bi mignil, in moral se je vrniti na novo dolžnost. Z lahkim srcem 

je odhajal od doma, saj je bil prepričan, da bo kmalu konec vsega hudega. Obsoški kraji so 

bili očetu kmalu dobro znani, vse od Podmelca v Baški grapi do Avč pri Tolminu. Vsa tri leta 

in še nekaj mesecev se soška fronta ni premaknila več kot za 10 km. Le prodor v Benečijo in 
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nato do reke Piave je segal nekoliko dlje, vendar sta se morali avstro-ogrska in  nemška 

vojska kmalu vrniti. 

Ob zimskih večerih je oče otrokom večkrat pripovedoval o doživetjih iz 1. svetovne vojne. 

Mnogokrat so bili lačni, posebno zadnja leta vojne. Uši kljub mrazu vojakom niso pustile 

spati. Poseben pečat pa je na očetu pustil srhljiv prizor, ki ga je videl v opuščenem predoru. 

Naletel je na umrle nasprotnike, ki so bili pomorjeni s plinom. Imeli so zabuhle obraze, napete 

trebuhe in so že zaudarjali. 

Zapisala Teja Lahajnar po pripovedovanju Janeza Trevna iz Laniš. 

 

4.2.3 Anton Seljak 

 

Moj prapradedek Anton Seljak, ki se je rodil v Zakojci, živel pa v Zakrižu, je bil kot 

sedemindvajsetletni mož vpoklican na zborno mesto v Sveto Lucijo (danes Most na Soči). Od 

tam so jih z vlaki odpeljali na rusko fronto. Bil je vojak konjenik, bojeval se je dve leti. Leta 

1916 ga je na fronti zadel šrapnel granate. Odtrgalo mu je nogo nad kolenom, konja pod njim 

pa je ubilo. To je bil zanj konec prve svetovne vojne in začetek zdravljenja od ene do druge 

bolnice. Šele po vojni, leta 1918, so mu v Trstu amputirali nogo v kolku. Dolga leta se je 

privajal na leseno nogo. Tako je živel in delal še celih 59 let. Umrl je naravne smrti. Ko so se 

po tej končani moriji drugi vračali domov, so bili domovi zapuščeni in kmetije slabo 

obdelane. Nič čudnega, saj so štiri leta doma ostajali le ženske, starejši in otroci. Tudi v naše 

kraje se je vračalo kup še drugih invalidov brez rok, brez nog ter duševno strtih. Še dosti let 

kasneje so ti invalidi hodili od hiše do hiše in prosjačili za hrano.  

Zapisal Gašper Sedej po pripovedovanju Iva Seljaka iz Zakriža. 
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4.2.4 Janez Černilogar 

 

Janez Černilogar se je rodil v vasi Šebrelje leta 1894. Takoj, ko se je začela prva svetovna 

vojna, je bil vpoklican v vojsko. Brez izkušenj je moral v Ljubljano in od tam naravnost na 

fronto v Galicijo. Na fronti je bil malo časa, samo en mesec, in vedno je pravil, da nikoli ni 

nikogar ustrelil. Nekega dne, ko je skupaj s svojo četo bežal pred Rusi, se je s prijateljem, 

čeprav so jim bili Rusi tik za petami, ustavil pri neki hiši in prosil za mleko in kruh. Tam so ju 

Rusi dobili in bilo ju je zelo strah. Naredili jima niso nič hudega, samo puške so jima zlomili. 

Peljali so ju v neko taborišče. Toliko ljudi, kot jih je videl v ujetništvu, ni videl še nikjer, tudi 

kasneje ne. Veliko ljudi je bilo bolnih. Iz ujetništva so jih Rusi z vlakom odpeljali v Malo 

Azijo. Vozili so se deset dni. Med potovanjem je zaradi hudih bolezni in strahu umrlo veliko 

ljudi in vrgli so jih z vlaka. Janeza in njegovega prijatelja je bilo zelo strah, da bi se tudi njima 

pripetilo kaj takega. Vsi so imeli veliko uši. Ko so spali in se je kdo premaknil, je bilo s 

pograda videti, kako padajo uši na tla in na druge obleke. Kmalu je tudi on zbolel za pegavim 

tifusom, a je imel veliko srečo, da so bili že na cilju in da je bila bolnišnica zelo blizu. Padel je 

v nezavest in ostali ujetniki so ga morali nesti tja. Zbudile so ga zelo prijazne medicinske 

sestre in ko se je zbudil, je bil brez las. To ga je zelo prizadelo, saj se je prestrašil, da mu ne 

bodo več zrasli, a jih je že kmalu dobil nazaj. Potem sta s prijateljem zbežala nazaj v Rusijo. 

Našla sta svojo četo, v kateri je bilo petindvajset vojakov in od tega dvajset Slovencev ter pet 

Avstrijcev. Tiste čase se je veliko pelo in vsaka vas je imela svoj pevski zbor. Vsi v njegovi 

četi so znali peti in zato so veliko peli. Ko so šli v kakšno vas, so prepevali in vsi so jih radi 

poslušali. Nosili so jim hrano in pijačo, samo da bi še peli.  Njegova četa je ostala v Rusiji kar 

precej časa po fronti. Delali so za Ruse in se imeli lepo. Najbolj se je spominjal, kako so želi 

rž, ki je bila večja od njih in če si šel globlje vanjo, si se izgubil. Pozimi so vso rž odpeljali na 

železniško postajo. Nekega dne je šel zvečer z vozom na njivo in s seboj vzel dva konja, saj je 

zelo rad skrbel zanju. Konja sta postala nemirna in spraševal se je, kaj jima je. Kmalu je 

zagledal volka, ki je stal petnajst metrov pred njimi. Hitro se je obrnil in šel nazaj k svoji četi. 

Da jim ni bilo mraz, so seveda morali kuriti. Niso kurili z lesom ali senom, kurili so z gnojem. 

Čisto vsi so spali v eni sobi, tudi otroci. Takrat otroci niso imeli dud, ampak so jim dali proso, 

skuhano v mleku, in vse skupaj zavito v krpo. Kmalu pa je bilo vojne konec, ampak Janez je 

vseeno ostal v Rusiji. Kasneje se je tudi on odpravil na pot domov, čeprav je imel Ruse zelo 

rad in nikoli ni rekel o njih kaj slabega. Domov se je vračal malo z vlakom in malo peš. Bil je 

obut v škornje, ki niso premočili. Ko je prišel domov, so ga bili vsi veseli, saj so mislili, da ga 

ne bodo več videli. Domov ga ni bilo celih pet let. Umrl je leta 1977. Bil je zelo prijazen mož 

in vsak malo starejši vaščan, ki ga je poznal, ga ima v lepem spominu. 
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Fotografija 64: Janez Černilogar kot mladenič 

 

Vir: Arhiv družine Pobežan 

Zapisala Urša Lapanja po pripovedovanju Marice Pobežan iz Šebrelj, danes živeče v 

okolici Ljubljane. 

4.2.5 Franc 

 

Ko se je začela 1. svetovna vojna, so večino moških mobilizirali v avstro-ogrsko vojsko. 

Dedek Jožeta Golje Franc je bil na obširni fronti Kobarid–Rombon–Tolmin. Pod tem 

pogorjem so bili Italijani s topovi, ki so obstreljevali avstrijske vojake. Avstro-ogrski vojaki 

so živeli v kamnitih rovih, vklesanih v skale. Imeli so različna orožja (puške mannlicher, 

mauser in schwarzlose) ter ročne bombe in topovske granate. Ta vojna je trajala štiri leta. Na 

Rombonu so živeli v hudih življenjskih pogojih. Niso imeli veliko hrane in živeli so v 

nenehnem strahu za življenje. Kuhali so zelje, fižol in različne enolončnice. Ko so bili na 

fronti, niso imeli časa za kuhanje, takrat so jedli iz konzerv. Ko se niso borili, so se 

kratkočasili z različnimi ročnimi spretnostmi. Izdelovali so vaze iz tulcev granat, razne 

spominke, kresila, igrali so karte in se spominjali domačih. Med to vojno je bila tudi zelo 

huda zima in padlo je veliko snega. Takrat se je odvila huda bitka, v kateri je padlo veliko 

avstro-ogrskih in italijanskih vojakov. Jeseni leta 1917 in nato 1918 so avstro-ogrski vojaki s 

pomočjo nemških sil odgnali Italijane v Italijo do reke Piave. Tam so vdrli v njihove 

oskrbovalne bunkerje ter se tako polastili hrane, pijače, zdravil. Dedku Jožeta Golje je bilo 

ime Franc. Jože se ne spomni datuma njegovega rojstva in smrti, ve pa, da se je rodil leta 

1885 in umrl leta 1955. Nekaj časa je njegov dedek delal v Baški grapi v pekarni in nekaj časa 
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je bil tudi tesar. Ne ve, kdaj se je poročil, babice ni poznal. Jože Golja se je navdušil nad 

zbiranjem vojnih predmetov iz tistega obdobja in je na Rombonu veliko raziskoval. Dobil je 

veliko predmetov, kot so vaze iz tulcev granat, okrasek za sliko, različne puške, čutare in 

posode za hrano. Predmete ima razstavljene v malem domačem muzeju. 

Fotografija 65: Posode za hrano 

 

Vir: Fototeka zasebnega muzeja Jožeta Golje 

Fotografija 66: Vaza iz granate 

 

Vir: Fototeka zasebnega muzeja Jožeta Golje 
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Fotografija 67: Okvir za sliko 

 

Vir: Fototeka zasebnega muzeja Jožeta Golje 

Zapisal Žan Slabe po pripovedovanju pokojnega Jožeta Golje iz Gorij. 

 

4.2.6 Franc Zorc 

 

Pripovedoval mi je mož očetove tete (Franc Zorc iz Borovnice), in sicer o svojem starem 

očetu Francu Zorcu, ki se je rodil leta 1884, umrl pa je leta 1936. Njegov stari oče je bil 

avstro-ogrski vojak. Leta 1914 se je začela 1. svetovna vojna. Bil je vpoklican na rusko 

fronto. Mnoge so Rusi zaprli in že prvo zimo so postali njihovi ujetniki. Njemu se ni godilo 

slabo. Bolje se je godilo ujetnikom kot pa vojakom na fronti. Ujetniki so delali na posestvih, 

saj so bili tudi ruski možje na fronti. Stari oče je delal pri grofu na posestvu in pomagal pri 

kmečkih opravilih. Lačen ni bil. Motili so ga le ščurki v hrani. Za grofico je bilo to nekaj 

vsakdanjega. V ujetništvu je bil cela štiri leta. Vojna se je končala leta 1918, on pa se je vrnil 

šele leta 1919. Začuden je bil, da mu zadnje leto niso od doma odgovarjali na pošto. Potem 

mu je nekdo pojasnil, da ne sme v naslov več napisati Avstrija, saj je Avstro-Ogrska razpadla. 

Domov je prišel proti koncu zime. Oblečen je bil v kožuh. Preden je vstopil v hišo, je slekel 

kožuh, saj je bil poln uši. Položil ga je na sneg in ga tam pustil, da ga je zakril novozapadli  

sneg. Ko je le-ta skopnel, so bile vsenaokoli mrtve uši.   
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4.2.7 Tone Črne 

 

Pripovedoval mi je tudi znanec Albin Šinkovec z Reke. Povedal je, da je bil mož njegove tete, 

(Tone Črne iz Solkana) na soški fronti. Italijani so napovedali Avstro-Ogrski vojno in ta je 

potekala ob Soči. V 1. svetovni vojni je sodelovalo veliko naših ljudi in veliko jih je tudi 

padlo. Utrujene vojake so pošiljali s fronte, da so se odpočili. Tudi Tone je bil med njimi. 

Vračal se je nazaj v četo. Prišel je do vojaške kuhinje, kjer sta vojaka nalagala hrano na konja. 

Sledil jima je v primerni razdalji. Bližali so se že fronti. Strah je bil vedno prisoten. Bodo 

prišli srečno do tja? Tudi Toneta so obhajale podobne misli. In že je italijanska granata smrtno 

zadela vojaka in oba konja. Toneta pa je drobec granate zadel v čeljust. Moral je v bolnišnico.  

Povedal mi je tudi, da je vaščan s Šentviške Gore (imena se ni spomnil) pri Bucku (ob potoku 

Dabrček) povedal, kako je bilo, ko so se z vlakom peljali na rusko fronto. Bila je jesen. Vlak 

je bil poln vojakov. Vozili so se ure in ure. Imeli so postanke, da so se naužili zraka in sonca. 

Ob postanku pa se jim je ponudila posebna prilika. Zagledali so jabolka. Niso se mogli 

zadržati. A kazen je hitro sledila. Načelnik postaje se je pritožil komandirju, češ da so vojaki 

potrgali jabolka. Za kazen so morali stati eno uro na žgočem soncu. Seveda so bili nekateri 

vojaki zelo besni na komandirja, čeprav je bila kazen zaslužena. Ko je vlak odpeljal, so videli, 

da prav ta komandir gleda skozi okno. Eden izmed vojakov je nameril puško vanj in ga 

ustrelil. Vlak je takoj začel ustavljati. Sledil je pregled pušk. Iskali so zakajeno puško, a 

vojaki so jo takoj sčistili in grešnika ni bilo. To se ne bi smelo zgoditi. Povedal je tudi, da je 

bilo na ruski fronti več mož z Reke, med njimi so bili Fran Magajne, oče Magajnove Vike, 

Matevž Carn Makuc, oče pokojnega »Carnovega« Andreja, oče pokojnega 

»Zabriznkarjevega« Petra in oče »Vrtaškega« Franca. Fran Magajne je bil najprej na soški 

fronti. Povedal mu je, da so nosili »plohe« na Rombon, dvakrat v noči. Rabili so jih za barake. 

On je bil premeščen na rusko fronto. Bil je ujet. Tem ujetnikom se je dobro godilo. Lačni niso 

bili. Živeli so v miru. Magajne je bil do konca vojne pri grofu. Ta je bil tudi na fronti, doma je 

bila le grofica. Ta grof je imel vinograde. Magajne je vodil evidenco vin. Ko so bili ujeti, so 

jim ruski vojaki dejali: »Kaj ste pa mislili, da ste nas šli napast, ko pa vas je le peščica!« 

Zapisala Katja Purgar po pripovedovanju Franca Zorca iz Borovnice in Albina 

Šinkovca z Reke. 
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4.2.8 Anton Razpet 

 

Zgodbo mi je pripovedoval moj dedek Janko Razpet z Bukovega. Pripovedoval mi je o 

svojem očetu Antonu Razpetu, ki je bil vojak v prvi svetovni vojni. Rodil se je leta 1890 in 

umrl leta 1963. Živel je na Bukovem. Poleti leta 1914 so v vojsko poklicali vse fante in može. 

Med njimi je bil tudi moj pradedek. Žene so za njimi jokale, a nič ni pomagalo. Vedeli so, da 

jih čakajo hudi časi. Najprej so morali kopati rove, v katerih so se potem skrivali. Bilo je zelo 

naporno. Velikokrat so bili lačni, ker je bilo hrane bolj malo. Ponoči pa so se skrivali v 

majhnih barakah. Ker je bila  huda zima, se je neke noči pod težo novozapadlega snega 

zrušilo nekaj barak. Nekateri vojaki so preživeli, druge so izkopali mrtve, nekaj pa jih sploh 

niso našli. Poleti leta 1915 so začeli napadati Italijani. Veliko vojakov je umrlo. Ranjene so 

vozili v bolnišnico. Zaradi slabe hrane in umazanije je bilo veliko bolezni. Moj pradedek je 

zbolel za kolero. Odpeljali so ga je v bolnišnico. Tam je bilo veliko ljudi. Postelj pa je 

primanjkovalo, zato je moral ležati kar na tleh. Še preden se je do konca pozdravil, je že 

moral nazaj v boj. Na srečo je bolezen preživel. Pozimi je bilo spet veliko snega in bilo je zelo 

mrzlo. Nekaterim so čisto zmrznili prsti, zato so nekateri ostali tudi brez njih. Tudi mojega 

pradedka je zelo zeblo, a je zimo preživel. Ko se je sneg stalil, je bilo v rovih veliko blata, 

zato so bili zelo umazani. Komaj so čakali, da bo vojne konec, a Italijani so še kar naprej 

napadali. Še veliko vojakov je umrlo. Čez dve leti je Avstro-Ogrska razpadla. Ko se je vojna 

končala, so lahko odšli domov. Bili so lačni in utrujeni. Potrebovali so veliko časa, da so si 

opomogli. Moj pradedek si je opomogel. Mojemu dedku je pripovedoval o vojni, a on takrat 

tega ni razumel, zdaj pa ve, kaj je njegov oče naredil. Svojega očeta je zelo spoštoval. 

Zapisala Petra Klasič po pripovedovanju Janka Razpeta iz Bukovega. 
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4.3  SEDMOŠOLCI IN DOŽIVLJANJE RAZISKOVALNEGA DELA – 

ZBIRANJE SLOVSTVENE FOLKLORE 

 

Sedmošolci se že vrsto let pri pouku slovenščine vključujejo v zbiranje slovstvene 

folklore/ljudskega slovstva, tako je bilo tudi v šolskem letu 2013/2014. Ker se je v tem letu 

začelo obeleževati 100. obletnico 1. sv. vojne, je učiteljica podala pobudo, da učenci poiščejo 

pripovedovalce, ki še pomnijo pripovedi vojakov iz tega časa. Kar sedem učencev je 

prispevalo spominske pripovedi, zato smo jih spraševali o njihovem delu na terenu. 

Zanimalo nas je, kaj jim je to delo pomenilo. Vsem smo zastavili naslednja vprašanja in nato 

zabeležili njihove odgovore: 

Kako si pridobil pripovedovalca? 

(Povzetek) Sošolci so pripovedovalce pridobili s pomočjo ožjih družinskih članov (stari starši, 

starši, tete in strici, partnerji starih staršev oz. so bili stari starši sami pripovedovalci). 

Kako je pripovedovalec sprejel tvojo prošnjo? 

Z velikim veseljem, vendar s prošnjo, da ji pustim še nekaj dni, da se spomin vrne.  

Z veseljem sprejel, a nekaterih dogodkov se ni rad spominjal.  

Bil je vesel, ker mi je lahko povedal zgodbo in me s tem tudi nekaj naučil. 

Sprejel jo je zelo dobro.  

Pripovedovalec je privolil.  

Mojo prošnjo je sprejel rade volje in se je bil z nalogo pripravljen soočiti. 

Kje je potekalo srečanje? 

Pri pripovedovalcu doma (se ponovi večkrat). 

V vojnem muzeju, katerega lastnik je bil pripovedovalec. 

Si pripoved posnel ali si si urejal sprotne zapiske? 

Med pripovedovanjem sem si urejal/-a zapiske (se večkrat ponovi). 

Pripovedovalca sem samo poslušal, saj ga je bilo težko razumeti. 
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Pripoved sem zapisala po posnetku. 

V kakšnem vzdušju je potekal pogovor? 

Bilo je zelo sproščeno, pripovedovalka mi je vmes povedala tudi kaj zabavnega. Bila je 

vesela, da se tudi mladina zanima za preteklost. 

Na trenutke je bil nekoliko žalosten, a drugače je bilo vzdušje prijetno. 

Vzdušje je bilo sproščeno, umirjeno. 

Pripovedovalec je bil med pogovorom zelo sproščen, dogodke mi je razlagal zelo podrobno, 

med pogovorom se je tudi smejal. 

Bil je sproščen, razen, ko je prišel do žalostnih dogodkov, se je njegovo razpoloženje za 

trenutek spremenilo.  

Med pripovedovanjem je bil bolj resen.  

Kako si se v pogovoru počutil ti, si v pogovoru sodeloval ali samo poslušal? 

Bila sem sproščena, v pogovoru sem sodelovala, vprašala sem vse, kar me je zanimalo. 

Poslušala sem ga bolj tiho. 

Poslušal sem ga tiho, saj je bilo veliko podatkov, njegovo govorjenje pa je bilo težje 

razumljivo. 

Počutila sem se prijetno, v pogovoru sem sodelovala in postavila kakšno vprašanje. 

Na trenutke sem bila zamišljena, razmišljala sem, kaj vse so morali ti ljudje doživeti. 

Pripovedovalca sem tudi spraševala. 

V pogovoru sem veliko sodeloval, saj se mi je pogovor zdel zelo zanimiv. 

Kako si se lotil pisanja naloge? 

Doma sem si že v naprej spisala vprašanja, pri pripovedovalki sem si pisala osnutke, nato pa 

doma te osnutke oblikovala v besedilo.  

Po zapiskih sem doma zapisala besedilo. 

Podatke sem razvrstil po smiselnem vrstnem redu, nato sem se lotil pisanja. 
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Nalogo sem najprej zapisala na papir, nato sem jo natipkala na računalnik, nisem imela 

veliko težav, saj so bili osnutki dobri. 

Pisanja naloge sem se lotil na list papirja, potem sem vse skupaj popravil in natipkal na 

računalnik.  

Kaj ta izdelek pomeni tebi in kaj meniš, da pomeni tvojemu  pripovedovalcu? 

(Pojasnilo: Vse pripovedovalce smo zaprosili za javno objavo besedil, le-ti so objavo 

dovolili.) 

Meni ta izdelek pomeni zelo veliko, saj sem ga pisal z zelo dobro in prijazno osebo. Ko je bil 

zapis objavljen, je bil moj pripovedovalec že pokojen, a zagotovo bi mu pomenil veliko. 

Besedilo je bilo objavljeno v časopisu, če bi bil moj pripovedovalec še živ, bi ga zagotovo 

razstavil v svojem muzeju. 

Veliko mu je pomenilo, da mi je lahko pripovedoval, vesel pa je bil tudi objave. 

Izdelek bo oz. je pomemben za zgodovino naših krajev. Nanj sem ponosna zato, ker sem 

zapisala zgodbo, ki bi bila mogoče čez nekaj let pozabljena. Nad tem, da je bilo besedilo 

objavljeno v časopisu, je bila pripovedovalka zelo navdušena. 

Meni ta izdelek pomeni veliko, saj sem vanj vložila precej časa in truda. Vesela sem bila, da 

je bil objavljen v časopisu. Kaj pomeni pripovedovalcu, sicer ne vem, a glede na njegovo 

pripravljenost za sodelovanje, lahko rečem, da mu nekaj vendarle pomeni.  

Na nalogo sem ponosen, saj sem jo opravil dobro. Da je bila objavljena v časopisu, mi ne 

pomeni prav veliko. Če povem po pravici, sem najbolj vesel odlične ocene. Kaj pomeni 

pripovedovalcu, ne vem, glede na to, da je objavo dovolil, mu gotovo ni vseeno.  

Meni to delo pomeni veliko, saj sem spoznala, kako kruto življenje je bilo med 1. svetovno 

vojno. Pripovedovalec je bil objave v časopisu vesel, saj tako njegovo vedenje lahko berejo 

tudi drugi. 
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Kako si doživljal takšno raziskovalno delo? 

Sprva mi ni bilo kaj prida všeč, saj sem vedela, da bo naloga zahtevna. Ko je pripovedovalka 

začela govoriti, me je njeno pripovedovanje zelo navdušilo. Takih nalog bi moralo biti več, 

čeprav je v njih potrebno vložiti ker veliko časa in truda. 

Ta naloga je bila zanimiva, saj sva se s pripovedovalcem pri pisanju naloge imela zelo lepo.  

Sprva sem se malo bal, saj je bila naloga kar zahtevna in obsežna. A ko sem se je lotil, mi je 

bilo zelo zanimivo in sploh ne težko. 

Naloga mi je bila v veselje, saj zdaj vem nekaj več o svojem pradedku.  

Delo se mi je zdelo zanimivo, doživljala sem ga s srcem.  

Menim, da je takšne pripovedi vredno zapisati, da ne tonejo v pozabo. 

 

Večina sošolcev je pripovedovalce dobila s pomočjo sorodnikov oz. so bili sorodniki 

pripovedovalci. Le-ti so prošnjo za pripovedovanje sprejeli z veseljem, raziskovalce 

sedmošolce so povabili na lasten dom. Pripovedovanje je v večini potekalo sproščeno oz. v 

prijetnem vzdušju, tako za pripovedovalce kot tudi za raziskovalce. Sedmošolci so si v večini 

delali sprotne zapiske, besedilo pa so nato zapisali na računalnik. Učenci se letos kot 

osmošolci spominjajo, da so se te naloge sprva bali, saj se je zdela zahtevna in obsežna, 

vendar so kmalu spoznali, da je druženje s pripovedovalci prijetno, zanimivo, da so pridobili 

veliko novega znanja. Pravijo, da so bili pripovedovalci njihovega obiska zelo veseli, veselili 

so se ga še bolj kot oni sami. Spoznavanje zgodovine skozi zgodbe je tako postalo bolj 

zanimivo. Pripovedovalci so kasneje dovolili objavo prispevkov. Starejše generacije tako 

prenašajo svoje znanje na mlajši rod, zgodbe pa se bodo ohranile tudi za kasnejše rodove. 

Rečemo lahko tudi, da je objava pripomogla k ohranitvi spominov. 

Na temo 1. sv. vojne smo torej pri pouku slovenščine veliko brali in poslušali, čeprav se bomo 

s to temo pri pouku zgodovine in literature srečali šele v 9. razredu. Svoje spise oz. pričevanja 

so prebrali tudi naši sošolci. Po pogovoru z ostalimi sošolci smo ugotovili, da so se jim 

pripovedi zdele zanimive, saj so ves čas tiho poslušali, na koncu pa so zastavili še kakšno 

vprašanje. Njihove izjave o 1. svetovni vojni podajamo v zadnjem delu naloge »Druge 

zanimivosti«.  
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5 ZAKLJUČEK 

 

Na začetku naloge smo si zastavili dve hipotezi, ki sta se skozi naše delo večinoma izkazali za 

pravilni. 

 Hipoteza 1: Rokopisna besedila (dnevniki, dopisnice, pisma, razglednice) so 

zapuščina mnogih biografskih in zgodovinskih podatkov iz časa velike vojne. 

Prvo hipotezo lahko v celoti potrdimo za rokopisni dnevnik, za dopisnice, pisma in 

razglednice pa jo lahko ovržemo ali potrdimo. 

Navezujoč se na dnevnik, lahko rečemo, da smo iz njega zajemali tako biografske kot tudi 

zgodovinske podatke. Iz rokopisnega besedila smo lahko sestavili pripoved iz življenja osebe, 

iz odlomka pa smo črpali zgodovinske podatke vezane na naš kraj. Hipotezo za dnevnik lahko 

potrdimo. 

Iz dopisnic, pisem in razglednic smo sicer dobili manj biografskih in zgodovinskih podatkov, 

saj so besedila krajša in oblikovana v ponavljajočem se vzorcu. Vendar ta rokopisna besedila 

lahko beremo na dva načina, v njih je sicer veliko zamolčanega, hkrati pa tudi veliko 

povedanega. Torej lahko prvo hipotezo za to vrsto rokopisnih besedil tako ovržemo kot tudi 

potrdimo. 

 Hipoteza 2: Spominske pripovedi, ki jih zapišejo učenci sami, po pripovedi različnih 

ustnih virov, ohranjajo zgodovino naših prednikov in pritegnejo mlajši rod k 

preučevanju preteklosti. 

Drugo hipotezo lahko v celoti potrdimo. 

Sedmošolci oz. učenci so se raziskovalnega dela sprva bali, kasneje pa jih je zapisovanje  

spominskih pripovedi pritegnilo. Z veseljem so jih predstavili sošolcem, ponosni pa so bili 

tudi na objave v različnih glasilih. Vsi učenci, tako raziskovalci kot tudi poslušalci, potrjujejo, 

da so se iz teh spominov naučili veliko, čeprav se bodo s snovjo 1. svetovne vojne pri 

zgodovini in literaturi srečali šele v 9. razredu. 
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7 PRILOGE 

 

7.1  KOPIJA DNEVNIKA (priloženo na CD) 

 

7.2  KOPIJE DOPISNIC, PISEM IN RAZGLEDNIC (priloženo na CD) 

 

 

 

Priloge so namenjene izključno za raziskovalno delo v tej nalogi, uporaba le-teh v druge 

namene ni dovoljena. 
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DRUGE ZANIMIVOSTI  

Delovna sobota, 20. 12. 2014 

 

 

 

Blažka Čemažar, Urša Lapanja in Katja Purgar, učenke 8. razreda, šol. leto 2014/15 

 

Vir: Arhiv Osnovne šole Cerkno 
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IN MEMORIAM 1914–2014 (11. maj 2014) 

 

 

Nad 150 glasbenih izvajalcev je veličastno nastopilo pred nabito polno ladjo cerkve svete Ane. 

 

 

 

Recitatorji KUD Cerkno (z leve: Mitja Kumer, Nina Magajne, Sanja Rejc in Matevž Rijavec) so 

doživeto interpretirali tudi odlomke iz nalog naših učencev. 

 

Vir: http://www.os-cerkno.si/novica.php?id=2136, 1. 12. 2014 

 

http://www.os-cerkno.si/novica.php?id=2136
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KONCERTNI LIST 

 

 

 

Vir: Arhiv Osnovne šole Cerkno 
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»TAKE VOJNE SI NISMO PREDSTAVLJALI« 

 

 

 

 

Vir: Arhiv Osnovne šole Cerkno 
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Vir: Arhiv Osnovne šole Cerkno 
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IZJAVE SEDMOŠOLCEV O »VELIKI VOJNI« v šol. letu 2013/2014 

 

Sedmošolci so celotno šolsko leto pri pouku slovenščine obeleževali 100. obletnico »velike 

vojne«, o hudih vojnih časih, ki so jih preživljali naši predniki, so učenci v svojih spisih 

razmišljali takole: 

 

»Že samo ime VELIKA VOJNA me spomni na grozoto.« 

»Na začetku so jim rekli, da bo vojna trajala samo do božiča, zato so ponosni šli branit svojo 

domovino, misleč, da se bodo domov vračali kot junaki. A ni bilo tako.« 

»V prvo svetovno vojno so odhajali tudi možje in fantje iz mojih krajev – iz Cerkljanskega.« 

»Nekateri možje so vojsko služili celih 12 let. Nekateri so se srečno vrnili domov, nekaterih pa 

domači niso videli nikoli več.« 

 »Vojne so nekaj najbolj groznega, kar se lahko zgodi človeštvu.« 

»V vojni je veliko otrok izgubilo starše.« 

»Mnogi vojaki so v vojni izgubili vse sanje o lepšem življenju.«  

»V vojni so se ljudje spremenili.« 

»Ljudje so zgubljali domove, pogorele so cele vasi.« 

»Ljudje, ki niso bili nič krivi, da se je vojna začela, so najbolj nastradali.« 

»Težko si predstavljam, kako je bilo družinam teh vojakov.« 

»Družine vojakov so bile ves čas v strahu in čakale na pismo, ali so še živi ali so padli v 

spopadih.« 

»Domov so prihajala pisma, v katerih vojaki niso smeli napisati nič drugega kot najnujnejše, 

brez podatkov, kje so in kako se jim godi.« 

»Po vsem videnem in slišanem me prevzame strah, da se bo vse to še kdaj ponovilo.« 

»Nekateri se ne marajo spominjati nanjo, a jaz mislim, da je prav, da mladi vemo, kaj se je 

takrat dogajalo.« 

»Takrat je človeštvo padlo nazaj na ničlo, takrat je prevladovala hudoba in sebičnost 

posameznikov.« 

»Kljub vsemu je vojna prinesla tudi mnogo prijateljstev, saj so si vojaki nesebično pomagali 

med seboj.« 

»Možnost za preživetje je bila enaka ničli.« 

»Veliko ljudi se danes sploh ne zaveda, kaj so morali vojaki in njihovi domači pretrpeti.« 
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»Nekateri vojaki so morali v vojno že kot mladeniči.« 

»Mnogi vojaki so morali daleč proč od doma.« 

»Domov so prihajale dopisnice, katerih najvažnejša novica je bila, da je vojak še živ.« 

»Prva svetovna vojna je vplivala tudi na civiliste, ki so morali množično zapuščati svoje 

domove.« 

»Nekateri so tam izgubili svoja življenja, drugi pa so se domov vrnili šele po mnogih letih, 

največkrat zelo bolni.« 

»Veliko vojakov je umiralo kasneje zaradi okuženih ran.« 

»Vojaki so bili slabo oblečeni in obuti, sestradani.« 

»V tem času je množično jemala življenja tudi španska gripa.« 

»Ne moremo si predstavljati, kakšne muke so trpeli, kako težka so bila njihova bremena … 

kljub temu da jim je nevarnost pretila na vsakem koraku.« 

»Širila se je lakota, ljudje so postajali vedno bolj izčrpani, med njimi se je širil strah.« 

»V spomin se mi je vtisnila zgodba cerkljanskega vojaka, ki je izumil avtomatski menjalnik in 

je bil v prvi svetovni vojni pilot.« 

»Primanjkovalo je delovne sile, saj so vsi fantje in možje odšli na fronto.« 

»Ženske niso vedele, če bodo svoje može še kdaj videle.« 

»Najbolj pa so bile vesele konca vojna žene, ko so se možje vračali domov, žal pa jih veliko 

tega veselja nikoli ni doživelo, saj so možje za vedno obležali na fronti.« 

»Trpele so tudi živali, še zlasti konji.« 

»Ljudje so zbolevali, širile so se bolezni, zdravil pa ni bilo.« 

»V spomin se mi prikradejo fotografije prestrašenih vojakov in vsak večer zaspim srečna, da 

živim v miru in da imam topel dom.« 

»Le redke družine so se po vojni spet cele zbrale skupaj.« 

»V domove so med vojno prihajale večinoma le slabe novice.« 

»Žal se zdi, da nas vojne niso še izučile.« 

»Ob tej obletnici sem se resno zamislil, kaj vse so morali pretrpeti naši predniki.« 

»Življenja mladih fantov so visela na nitki.« 

»Kje so vse žrtve, izgubljene generacije?« 

»Če bi se vojna v današnjem času spet ponovila, bi je bilo verjetno hitro konec, saj bi na nas 

vrgli kakšne strupe, katerih živa bitja ne bi preživela.«  
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»Žal danes vedno bolj tonemo v novo pogubo in s tem verjetno tudi v novo vojno.« 

»Upam, da do vojn ne bo več prišlo in da bodo moji otroci in vsi drugi za vedno živeli v 

miru.« 

»Upam, da mi tega nikoli ne bo potrebno izkusiti na lastni koži.« 

»Danes se lahko vprašamo le: "Zakaj so bile te vojne sploh potrebne?" 

7. a in 7. b razred, šol. leto 2013/2014
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»Ko bodo v grob me djali, 

sto let bom tiho spal. 

Da več ne bodo znali, 

kje križec moj je stal.« 

 Simon Jenko 

(Spominčice l. 1914, 5) 


