
Knjiina poročila in orene 

sumljive drugim narodom v habsburški monarhiji, ki so tetili k razpadu Austro
Ogrske. 

V prvem d~lu knjige Theodore Hanf. Alfred Pfabib';::m, Gerald Stourzh, 
ZJenek !<arnik, P~terSiposin Cla udieWdl1 pmučujt'jnzgodov inski in teoretični 
kontekst njunih predlogov za reševanje namd!leb'<l vpraš..1nja v avstro-ogrskem 
c~rstvu. Posebno zanimiv je Karnikov prispevek o tako imenovani -moravski 
sprav i ~ med češko in nemško govon...'Čimi na Moravskem, ki je zamisli obeh 
avstrijskih marksistov spremenil v prakso. 

Drub'; del knjige tvorijo sndobne ·case studies~, ki ocenjujejo pomen 
Rennerjevih in Bauerjevih idej po svetu. Lawrence Sch lemmer obravnava Ju1no 
Afriko, Ro~rt W. Hefner lndnnezijn, Berel Rodal K.1nado, Richard Parry 
Združeno kraljestvu, Joan Estruch Kata ionijo, Uri Ra ' ana n bivšoSovjelskozvezo 
in Dušan Nečak iz Ljubljane bivšo JugoslaVijO. 425 

Na koncu svoje analize, ki je na stala januarja 1991 , Nečak ub'Otavlja, da 
Rennerjev i in Bauerjevi predlogi sicer ne morejo rešil'iJugoslavi je, pravi pa tu di, 
da bi njuno delo lahko upoštevali v zvezi z razpravo o narodnih manjši nah v 
Sloveniji, npr. italijanski v Primorju in madž.1rski v Prekmurju. 

Ena izmed odlik te knjige je izvrsten uvod Urija R.1 'anana, ki temeljito 
osvetlju je vso kaotičnost definicij in pojmov v razpravah o nadji, državi in 
narodnos ti (etnosu). Ra'anan je najbolj prepričljiv v zvezi s seman tično 

zm~npvo, ki jo p~dvsem pnlitiki iz angleško govoreČih držav povzročajo z 
nenatanrno rabo pojma nadonaIna država (naUnn-state). Od 170 suveren ih 
držav na svetu so danes St1 1ll0 Islandija, Pnrtub'<llska, Norveška in še dve drugi 
etnično homob"tme države. vse dnl!:)e so etnično hekmgene. Tako je npr. bivša 
JugoslaVija kot država bi la vdja kot St1 mo en narod, madž.,rski namd pa dosti 
večji kot madžarska država. DnJga odlik.., knjige je to, da je pmu&va nje 
z~;odovinskih korenin Rennerjt'vega in Bauerjevega dela kombinirano zanalizo 
sodobnih ~c.a~ studit'S-. Pomanjkljivosti knjige je treba pripisa ti dejstvu. da so 
članki , kot je NL'Čakov o JugoslaViji, danes že zastardi 7.o1ra di hHreb'<l razvoja 
dogodkov. A vendar kažejo tragične posledice naSilnega reševan j., bosanskega 
b'Ordijskeb'<l vozla na to, da jt:: v zvezi z narodno mdanimi območj i vseka kor 
vredno proučevati alternative preprosti t'načbi nacija-ozemlje, ki sta jih predla
b'<lla Renner in Bauer. Tok posebno vdja 7.o1to, keršlevi!o drž..1V. obravnavanih 
v tej knjigi dok • .1Zuje, da Bnsna ni t'dinslvena. 

Frederick Baker 

KULTURNO DRUŠTVO • CIRCOLO CULTURALE ROVTE . 
KOLONKOVEC: 12 let delovanja - 12 anni di attivih'J. Trst, 1991. Ured ili 
od}>orniki društva s sodelovanjem Odsek..1 za zgodOVi no in etnologijo pri 
NSK v Trstu. 155 str., ilustr. 

Kultu rno društvo Rovte-Kolonkuvec je dvanajsto ob letni co svojega 
delovanja (pod lem imenom) pnlslavilo z izda jo publikacije, v kateri avtorji pri
spevkov osvetljujt'jo najznačilnejše oblike gospoda rskega in sncia l neb'<l življenja 
Tržaških Slovencev, ki so živeli in še živijo v naseljih Sv. Ana, Rovte in 
Kolonkavec. Le-ta sod ijo k jugo7.o1hndnemu mestnemu predelu tržaškeobčine, 



Knji!nn pomčiln in CJCene 

imenovanemu Sv. Marija Magda lena Spod nja . Kot piše Aleksander Krišlja k,. so 
to tista naselja, ki so zlasti od 18.stoldja dalje pomenila pomemben prometni in 
gospodarski pnlstor na meji med Trž.,ško pokrajino in Istm. Najbolj naseljen je 
bil Kolonkovec, bolj stmjene pa Rovte zaradi lege na stnnem pobOCju. V 
20. stoletju pa so nasta li še novi nase\itveni predeli, npr.Judovec in Sv.Sergij. 

Pred graditvijo železniške proge Trst-Dunaj in s tem povezanim razcvetom 
trž.,škega prista nišča je bila Sv. Marija Magdalena Spodnja popolnoma agramo 
območje, po teh prelomnih dogodkih pa sase kmečka posestva preoblikovala v 
vrtna rije. Mesto je namreč za htevalo ved no več sveže zelenjave. Nekateri vrt
narji so imeli svoj voz in konja, s katerim so vsak dan vozili na tržnico svoje 
pridelke in pridelke vrtnarjev,ki svojeb"3 prevoza niso imeli . 

Flišna tla, na katerih so vrtna rji izSv.Marije Magdalene Spodnje pridelova li 
426 zelenjavo, so z dodatnim brrmjenjem, pobočno lego vrtnarij ter mrežo potokov 

in vod njakov, omogočala zelo lep pride1l;!k. V 19.stolelju so prevladovale m~ne 
kulture. Ob greda h ssolato in radičem sommi za li vrste trt, med njimi pa sosadi1i 
grah, koruzo, fi žol in knlm pir. Vse to SO obrobl~11a še sadna drevesa (fige, 
breskve, marelice, sli ve, M nje) . 

V tem času so bile poleg vrtnarjev najbolj znači lne poklicne skupine s tega 
območja še prevozniki, zjdarji in perice. Ta struktura se je začela spreminjati ob 
koncu 19.stoletja s pospešeno industrializacijo, ki se je širila iz sredi~ Trsta 
navzven, najprej proti jllgozahodnl;!mll delu Sv.Marije Magdalene Spodnje. 
Ustanov itev mes tne kl av ni ce pri Sv.Soboti, petrolejske čisti1nke, li varne 
Spanger, tovarne mila, riž..,me .. je pobudila množično odha~'nje dotlej agrame 
delovne sile v industrijsk~ obra te. za vSt!' te ljudi in za pri šleke je bil potreben 
drugačen tip biva lnih naselij in raznnvrstne novegradnjesose zače le širiti zlasti 
v predelu Sv.Ane. Na račun teb'" so številne kmete razlastili v celoti ali sojim 
bili odvzeti deli njihovih posestev, kar jih je prisil ilo v poklicno preusmeritev. 
Vzporedno z urbanizaciju in industrializacijo je poteka l še en proces: spre
minjanje namdnnstne stn.klun:: prebiva lstva. V Sv.A ni kot naj hitreje spreminja
jočem st!' predelu je billl lda 1945 5:\ odstotkov Slovencev, leta 1971 pa le še: 6 
odstotkov. Le na manjšem delu je bilo po drugi svetovni vojni zaslt::di ti tip 
vrtnega družinskeb"3 prebiva lišča, zgrajenega sredi posestva, na katerem je 
gospodarila slovenska dru ži na. 

Avtorja prispevkov o najznačilnejših agrarnih dejavnostih teb"3 predela, 
vrtnarstvu (Majda Kodrič) in vinogradništvu (Aleksej Kalc), pišeta podrobno o 
lem z vidik., zHodovine teh dveh panog. Tako izvemo, da bije danes vrtnarstvu 
zadnja plat zvona, sa j npr. radič kljub selekciji in upornbi hlevskega namesto 
umetnebr.l gnnja ne more več konkurirati furlanskemu, ki je cenejši. Podobno je 
z b'O}t:njem trte. Svoje pa je naredilo tudi nerazumevanje javne uprave, Id 
kratkovidno pos~uje urban izacijo, namesto da bi z olajšava mi skrbela za 
življenjsko kvalilctnej~ oblike gospodarstva. 

V naspmtju s !ema prispevknma je etnološkn zanimivejši članek Martine 
Repinc, ki j~ ne zanima le nek., dejavnost na sebi in njen historiat, temveč 
predvsem ljudje kot nosi lci te dejavnosti, njihov odnos do nje ter vpliv te 
dejavnosti na njihov način življenja. Piše namrečo pericah kot o poklicni skupini, 
ki v slovenski etnološki literaturi še ni bila deležna poglobljene monQl;rafske 
obravnave. Prek posamezn ih segmentuv vsakda njika peric nam avtorica zelo 
nazorno predstav i preplet njihovega življenja s tedenskim ritmom dela: ob 
nedeljah so zbira le vodo, v ponedeljek so hodile k slrankam po fagote(v velike 



~\~ bla~a ZVeLlnO pt'riln),L1Zn.lnU lV;. le 1")5..1 mane koSt', mz,,~le 1"1 umaza
nosti lt'r perilo prvič spim le. V tllrtc'k so tehta le, v sredo spimie ub potoku 
(~žt'nt;.nje) in suši le. V najbolr~m primeni se je perilo vmča loŽ-t'v čt!trlek. sicer 
pol v pekk. Sobota je bila ubič'ljnu nanHmjt:na dnlžinskt'ln U življenju, včasih pa 
~ pospmvlj;.nju pri d ružinah, kah!nh pt'rilo so pmle. 

Ob telll izvemo šeo načinih prt!VOL:l pltnla od slr.lnk do clnlUovanja peric in 
miLlj, mzn ih oblika h S(llidamn~ti med periomi, socia lnt!111 pOIOŽ.lju tako peric 
kot s tra nk ler o njihovem rneJM!bnjn~m od nosu, oblikah pripr.l W in pridobi
vanju delovnih srt!dslev (vuda,omdje, milo,pepel, les L:l kllrjenjt! .. ), načinih 
su~nja peri la, L1S[lIžku, St"H..ldovanlu ostali h dntžinskih članov, iznajdljivosti v 
tež,]vnih n!xlobjih suše in voj n itd .. 

Gre za lbnek, v k.aterem je a\'hlrica na k..1L1 Ia. da l;re2a temo, ki bi za hteva la 
I)odn:lbnn nbrnvmvn, a se je Llr.Hli narave zbomika omejila na nebj strani. 427 

Telllu .!>I ... di članek MilarM P.lhnrj.l (1 zgodovi ni in pomenu Obrtnijskega 
društva pri Sv.M;. riji Magdaleni Spodnji. ustanovl jenega Ida IXS8. torej v času 
inlt'nzivllt'g,l n,u'odnt'ga pre,,)!.! .1 in z..1družnišlvn, kat~rega cilji SIl bili pospe
;c\'.lti obri, trgovino in industrijo kl)ltemeije Z.1 pmsperildn VS.1keb'" naroda. 
lar-uji lega je dnlštvo pospe~valo zb sti vi nogradn ištvo in ladjeddnišlvo, v 
njt!gnvi po~sti su bile š tevi lne trgovine in ~ostilne, za svuje člane P,I je !>krbclo 
~pI.)S()~1 in nbrestnvanjem prihmnk(w. Ob knncu prve svdovne vojne je zam rln. 

Da bi z~uieniem ~l(lvenske pC!..o;mi, kol piše B.Kuret Pdnwič, zajezili raznan)
duvanje in n~imilacijo 1rž.1::ikih SlnvcnC\!v. ki s..- je pospeknn ~iri ln iz uma
nizirajnčebr:l ~ Tn.ta. so Slm't'nci iz Sv.Marije MagJalene Spodnje Ida 1892 
ustanov ili pevsklld mšlvo Slava. Kili m ntlj;1t d nll;lt sit lwnsklt ktlllurnl! politične. 
gnsptxJ;lI~k'" in špol"lnl! ustan(lve ~ je ludi to drustvll pt) v ladnem dek.retu v 
lt'lih prt!d z.1če tklll1l dnlJ..;e swtnvne voj ne rnzpustiln. Pu vnj ni je L1Živelo 
pm~vdnll Jnli; tvn Fr,mce P~Št'l"I;!n, ki je združcvalo pl!v~kn, dramsko. mlndin
sko, prireditveno, JmL ... bnn in tdovndnu dejavnnsl, imelo pa jt' tuJi knjižnico. 
Različni po~I~Jj na pmbll!matiku infonnbin:lja(l9·19) so povzroČili nj~gov 
razpad. Do ~demdcsdih Id ".0 v Rnvl;1h. Kolonknvcu in širi;i nkulici ddtwala 
ŠIc'~tcvilna Jn'bra dntštva. Vl;!'ndarpa jcbiluŠt'le leta 1979 ustanovljem) Pruswtno 
dnJ~tvo Rovtc-Knlnnkovt..'C, ka terega g lavn.a cilja s ta bi\;'! \)r"f:,'<lnizimml d nlžbeno 
~ultumo ddo, s katerim s..- nhr.l njajn in razvijajo na n.xi ne vrednnte, ter izboljše
vanjI! od nl~lV v nnnk.lnoslml mcš.lnih skupnostih. Iste ci lje z.lsl~duje ludi Ida 
1982 p~irnen()vanu Kultumo dnl~lv() Rnvh."-Kolonkovec. ki s..- lahko pohvali z 
imt'nitnim zbornikom, izd .. nim ob d vanaj:-. ti (Ibid nici delova nja . Av to rjem je 
u~pd() prepri~ljiv() o ris-l ti pogla vitne znnčilnnsti geugmfskehra območja ter 
n~ka le~ viJi ke socia ln~b'TI in kulturnega življenja v njt!m. 

!kljana Rogt!ij Škafar 

LOVRENC NA POHOR/LI SKOZI STOLETJA 1091-1991, Urtc'dili) . Mlinaric, 
A. Ož.i n~er, Z. Podvinski, uWrt!nc na Pohorju 19')1. ::\(,·1 sir. 

Ob develslolt!lnici Ltwrtc'nca na Pohurju je i z.~ la mnno,.;ralij~ kraja, ki so jo 
uredili Jnžt! Mlinarič, Anton Qži llger in Zvone Pod vinski, izdal Zupnijski urad 
in z..1InŽi!a Kmjevna skupnost uwrcllc na Pohorj u. Urt!dniki ~) povabili k 


