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»Blagost človeka spodbuja, da skuša spraviti nasprotja, 

 svoje in tuje nemirne sanje, in tako graditi, ne nov svet, temveč nov dan.  

Še en dan, ki bo spolzel skozi nas in v katerem lahko storimo kakšno dobro dejanje. 

 Saj ni treba, da je veliko. Naj bo majhno, ampak dobro! 

Včasih zadostuje, da si zaželimo storiti kaj dobrega in tako prebudimo pozitivno energijo, ki 

edina lahko reši ta tako nevarno opotekajoči se svet.« 

                                                                                               (Rade Šerbedžija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diplomsko delo je rezultat konca neke poti, po kateri sem hodila šest let na Oddelku 

za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Ob tej priložnosti, ko 

je moja pot dokončana, bi se rada zahvalila vsem, ki so mi tako ali drugače stali ob strani in 

mi nudili oporo v težjih trenutkih.  

 Hvala vsem udeležencem etnološkega tabora v Porabju »Meje v glavah in državah« 

leta 2003, Marijani Sukič, ki mi je veliko pomagala iz porabske strani, mentorju prof. Vitu 

Hazlerju, vsem porabskim Slovencem, moji družini in Robertu za vso podporo, ljubezen in 

prevožene kilometre.    

 

 

 

 



POVZETEK 

 

 Slovensko Porabje je pokrajina v zahodnem delu Madžarske ob reki Rabi. Leži 

južno od mesta Monošter v Železni županiji. Sestavlja ga 7 vasi s slovenskim prebivalstvom: 

Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovci, Slovenska ves, Števanovci, Andovci, Verica-

Ritkarovci in mesto Monošter.  

Slovensko Porabje je tipičen primer, kjer je močno vidno, kako lahko državna meja 

pusti na ljudeh neizbrisen pečat, še posebej, če prebivalce loči od sorodnikov, prijateljev,…in 

jih na nek način pusti v izolaciji. Porabski Slovenci so bili desetletja ločeni od svoje matične 

domovine in so pravzaprav živeli brez kakršnih koli stikov z domovino matičnega naroda. 

Zato je pravi čudež, da se je tukaj zavest slovenstva ohranila sploh v tolikšni meri kot se je. 

Državna meja je prav gotovo pustila nekakšno psihično mejo v glavah ljudi, predvsem 

starejših, ki so doživljali te trenutke, medtem ko je za mlado generacijo meja še vedno le črta 

na zemljevidu. 

 Večina mladih se s starši, sosedi, sorodniki, s prijatelji, z učitelji, žal ne pogovarja v 

slovenskem jeziku, temveč v madžarščini. Porabščino govorijo večinoma le še stari starši s 

svojimi vnuki, v upanju, da bodo na ta način posredovali in ohranili materni jezik. Ker je 

družina zelo pomemben faktor pri ohranjanju narodne identitete, lahko iz takega stanja na 

žalost sklepamo le to, da bo slovenski jezik med  mladimi počasi pozabljen. Kot vsi vemo, pa 

je tako, da »na mladih svet stoji«. Družina bi morala biti tista, ki bi bila temelj za ohranjanje 

jezikovne in kulturne identitete.  

 To diplomsko delo se osredotoči predvsem na vprašanja nacionalne pripadnosti 

porabskih Slovencev oziroma v kolikšni meri se je pri njih ohranila zavest o pripadnosti 

slovenskemu narodu, ter na  načine na katere se le ta manifestira, pa naj je to pogovor na ulici 

ali pouk v šoli,  vsakdanjik, družinske vezi in podobno.  

Že samo ime naloge nam pove zelo veliko, saj nam skuša misli usmeriti v tisti kotiček 

naših razmišljanj, ki nam skušajo povedati v kolikšni meri lahko državna meja vpliva na 

vsakdanji način življenja ljudi. Nevede se tukaj ustvari tudi nekakšna »meja v glavi«, ki 

ločuje ljudi. 
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I. UVOD  

 

 

 Slovensko Porabje in porabski Slovenci. Pokrajina in ljudje, ki so mnogim še vedno le 

neznanka. Veliko je ljudi, ki ne poznajo te majhne slovenske manjšine, ki prebiva le par 

kilometrov čez našo skrajno severno mejo. Veliko je ljudi, ki ne vedo, da je bila ta pokrajina 

in da so bili ti ljudje, zelo dolgo del naše zgodovinske preteklosti. 

 

 Slovensko Porabje me fascinira, fascinira me pokrajina, ki me popelje nazaj, približno 

v čas mojega otroštva, saj imajo porabske vasice še danes videz, kot so ga imele vasi v 

Prekmurju pred 10 ali 15 leti. Vendar to ni ravno pozitiven vidik, saj mi le-ta pove, v kolikšni 

meri je ta pokrajina zaostala v gospodarskem pogledu. Ko se pripeljemo v Slovensko Porabje 

nas prevzame tak občutek, kot bi se vrnili v preteklost. Stari avtomobili, kolesa, starejši ljudje, 

stavbe, konjska vprega… Vse to je Porabje. 

 

 

Slika 1: Avtomobili »starejšega letnika« pri cerkvi v Monoštru 

 

 Slovensko Porabje so tudi porabski Slovenci. To so tisti Slovenci, ki so skupaj s 

Prekmurci pred 1. svetovno vojno pripadali Ogrski. Po 1.svetovni vojni so jih ločili od 

Prekmurcev in s tem tudi ostalih Slovencev, ter s tem pustili neizbrisen pečat, ki se še danes 

vidi v njihovi nekoliko šibkejši zavesti o pripadnosti k slovenskemu narodu. Zavest o 

pripadnosti slovenskemu narodu teh ljudi je močno prizadela tudi tako imenovana »železna 

zavesa«, ki jim je desetletja preprečevala stike s sorodniki, prijatelji, znanci in praktično celo 



svetom onkraj »železne zavese« in jih držala v nekakšni izolaciji. Kljub temu so se ti ljudje 

borili in se še borijo za svoj slovenski jezik, slovensko kulturo in narodnostno identiteto. 

 

 Kljub temu, da sem Prekmurka, se s Slovenskim Porabjem nisem srečevala 

prav veliko. Vedela sem le to, kar so nas naučili v osnovni šoli o slovenskih manjšinah. To je 

pa bilo zelo malo. To je pa tudi približno to, kar verjetno večina ljudi ve o tej manjšini, ki je 

najbolj odrinjena. Zato me je zelo pritegnila ponudba, ki nam jo je posredoval naš profesor 

doc.dr. Borut Brumen leta 2003. V začetku študijskega leta nam je predlagal, da organiziramo 

tabor v Porabju, za katerega je dala pobudo Zveza za tehniško kulturo Slovenije iz Murske 

Sobote, v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve. Štiri študentke, takrat četrtega 

letnika, smo se odločile, da bomo zadevo skušale izpeljati. Me štiri smo se dogovorile, da se 

bomo skušale spopasti z organiziranjem in izvedbo tega tabora. Tako smo se večkrat sestale z 

gospodom Ludvikom Filo iz ZOTK (Zavoda za tehniško kulturo) Murska Sobota in začele 

pripravljati načrt. Res nas je bilo vse malo strah, kako se bomo spopadale z narečjem in to so 

imeli v mislih tudi vsi udeleženci tabora, a smo na koncu ugotovili, da se vseeno vsi zelo 

dobro razumemo in da jezik sploh ni problem.  

Tako je prišlo do realizacije načrta in v času od 7. do 14. julija leta 2003 je v Porabju 

potekal etnološki raziskovalni tabor z imenom Meje v glavah in državah. Tega tabora se je 

udeležilo 19 študentk in študentov etnologije in kulturne antropologije Oddelka za etnologijo 

in kulturno antropologijo iz Univerze v Ljubljani. Raziskovali smo tisti del načina življenja v 

Porabju, ki ga je izoblikovala državna meja. Ta meja je na nek način postala tudi  »meja v 

glavi«, ki ločuje ljudi. Nekako iz tega izhodišča smo tudi poimenovali naš tabor: »Meje v 

glavah in državah«. Ime tabora mi še vedno odzvanja v ušesu, zato sem ga tudi posvojila in 

uporabila za naslov svojega diplomskega dela. 

Sama ideja za diplomsko delo je nastala takoj po zaključku tega tabora. Prišla sem do 

zaključka, da se ljudje v Porabju bojijo za svoj jezik in identiteto, za katero se jim zdi, da 

vedno bolj izginja. V tem tudi sama iščem povod za njihovo vedno večje in bolj intenzivno 

medsebojno povezovanje.  

Ker menim, da je o porabskih Slovencih sicer že precej raziskanega, kar se tiče 

manjšinske problematike, sem se usmerila na nekoliko bolj pereča vprašanja povezana s 

samim vprašanjem jezika in nacionalne pripadnosti. Pri tem sem se osredotočila predvsem na 

uporabo slovenskega jezika in porabskega narečja, ki ju vedno bolj izriva prevladujoči 

madžarski jezik. Dotaknila sem se tudi vpliva meje na ljudi in njihovo življenje, vpliv medijev 



(priljubljenost publikacij, radijskih in televizijskih programov v slovenskem jeziku), 

čezmejnega sodelovanja…                     

Diplomsko delo je delno tudi nadaljevanje zaključkov prej omenjenega tabora, po 

katerem je ostalo še precej odprtih vprašanj, na katera sem skušala v diplomskem delu 

odgovoriti. 

Takoj na začetku, se mi je kot prvo postavilo vprašanje, kaj sploh je narodna manjšina, 

saj obstaja vrsta opredelitev etničnih in narodnih manjšin, ki so jih oblikovali strokovnjaki, ki 

so proučevali različne tematike povezane s temi skupnostmi. Najbolj znana in verjetno 

najpogosteje citirana pa je definicija profesorja Capotortija, ki je najbolj zadovoljila mojo 

radovednost in ki (etnično) manjšino opredeljuje kot skupino:  

 -     ki je manj številčna glede na preostalo prebivalstvo države, 

- ki je v nedominantnem položaju v tej skupnosti, 

- katere pripadniki, ki so državljani države v kateri živijo, imajo določene etnične, verske 

ali jezikovne značilnosti, ki jih razlikujejo od preostalega prebivalstva te države, 

- katere pripadniki kažejo vsaj implicitno medsebojno solidarnost z namenom, da bi 

ohranili svojo kulturo, tradicije, vero ali jezik.          (Capotorti, 1991) 

 

Nadaljnje metode mojega dela so bile naslednje: 

- pregled zbranih rezultatov tabora Meje v glavah in državah, Porabje 2003 

- opredelitev pojmov: narečje, knjižni jezik, materni jezik, manjšina, narod/nacija 

- samostojno terensko delo (pogovor z informatorji, fotografiranje,…) 

- pregled literature  

- pregled publikacij (časopis Porabje, Slovenski koledar) 

- urejanje pridobljenih podatkov 

 

Skozi postopek zbiranja in urejanja podatkov sem prišla do izhodiščnega vprašanja, na 

katerega bom v delu skušala odgovoriti in se glasi: 

»V kolikšni meri lahko državna meja vpliva na vsakdanji način življenja ljudi? – Meja v 

glavi?« 

Odgovoriti bom torej skušala na vprašanje, ki sem si ga postavila in skušala dokazati, 

da se povezovanje in organiziranost porabskih Slovencev iz leta v leto veča in da niso vse 

stvari tako črne kot jih vidi širša skupnost v Porabju. Skušala bom tudi podrobneje raziskati 

zakaj mladi zavračajo dialekt in s tem tudi slovenski jezik. Skratka, skušala bom orisati 

življenje porabskih Slovencev z vidika ohranjanja njihovega slovenstva. 



Kot zaključek uvodnega dela, bi navedla še svoja razmišljanja, ki sem jih zapisala 

nekega večera, ko sem se vrnila polna vtisov iz terena: 

»Porabje je lepo, zaradi pokrajine in zaradi ljudi. Tukaj se počutim kot doma in 

mogoče je to zato, ker sem sama Prekmurka in rada »po domače gučin«. Hkrati pa imam zelo 

rada ljudi, ki so odprti kot jaz in radi klepetajo. Z vsakim domačinom »gučin« in se počutim 

zelo dobro. Tako toplega sprejema kot sem ga doživela tu, nisem doživela že dolgo. Iz dneva v 

dan pa vedno bolj ugotavljam, da bodo dnevi minevajo prehitro in bo ostalo še veliko stvari, 

ki jih še hočem izvedeti. Zato vem, sem bom še kdaj prišla in upam da kmalu. Sprejeli so me 

rahlo skeptični, ampak razprtih rok. Dobri ljudje so in še se vrnem.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. KJE JE SLOVENSKO PORABJE 
 
 

GEOGRAFSKI PREGLED OBMOČJA IN PREDSTAVITEV PORABJA PO 
KRAJIH 

 
 

 

 Slovensko Porabje je pokrajina v zahodnem delu Madžarske ob reki Rabi. Leži južno 

od mesta Monošter v Železni županiji. Na severu je meja reka Raba, na jugu meja s Slovenijo, 

na zahodu meja z Avstrijo in na vzhodu vasi Marianjfalu, Farkasfa in Szalafo. 

 Slovensko Porabje meri 94 km2. Naravnogeografsko se v Porabje nadaljuje Goričko, 

ki je terciarno gričevje in sega vse do reke Rabe. Tako je Porabje na svojem severnem delu 

bolj ravninsko, na zahodu in jugu pa gričevnato. Nadmorska višina gričevnatega dela je med 

260 in 400 metrov. Ker je območje nadaljevanje Goričkega, ga pokrivajo prodnate, ilovnate in 

peščene naplavine. Severno pobočje je poraščeno z gozdom.  

 V tej pokrajini se mešajo vplivi panonskega in alpskega podnebja. Povprečna srednja 

letna količina padavin je tu 800 mm in je v primerjavi z ostalimi deli Madžarske tu najvišja, v 

primerjavi s Slovenijo pa najnižja.  

 

 V Slovenskem Porabju najdemo 2 tipa naselij: 

-  razložena (Števanovci, Andovci, Verica-Ritkarovci in Gornji Senik) 

-  gručaste vasi (Dolnji Senik, Slovenska ves in Sakalovci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDSTAVITEV PORABJA PO KRAJIH 

 

Slovensko Porabje sestavlja 7 vasi s slovenskim prebivalstvom in mesto Monošter. Te vasi so: 

- Gornji Senik (Felsöszölnök) 

- Doljni Senik (Alsoszölnök) 

- Sakalovci (Szakonyfalu) 

- Slovenska ves (Rabatotfalu) 

- Števanovci (Apatistvanfalva) 

- Andovci (Orfalu) 

- Verica – Ritkarovci (Ketvölgy) 

Monošter je gospodarsko in kulturno, ter v preteklosti tudi upravno središče Porabja, kjer živi 

madžarsko in slovensko prebivalstvo. 

 

 

Slika 2: Pogled na glavno ulico mesta Monošter 

 

Upravno je Madžarska razdeljena na županije (komitate), ki se delijo na okraje. Porabske vasi 

spadajo h körmendskemu okraju. Sedež okraja je bil nekoč le Monošter. Danes sta občinski 

upravni središči še Dolnji Senik in Števanovci.  

 

 

 

 

 



Gornji Senik/Felsöszölnök 

 

 Gornji Senik je s 756 prebivalci največje slovensko naselje na Madžarskem, od mesta 

Monošter je oddaljeno 14 km. Zgodovinski viri ga prvič omenjajo že leta 1378, kjer se Gornji 

in Dolnji Senik še pojavljata skupaj kot ena vas – Zelnuk inferior et superior. Leta 1387 pa se 

pojavlja že samostojno kot Zelnuk superior. Prebivalci vasi so bili do srede 19. stoletja 

podložniki veleposestniških družin Szechy in Batthany. V poznejšem času je Gornji Senik 

postal sedež notariata s šestimi vasmi, po letu 1920 pa dvema. Nekaj časa je spadal h 

krajevnemu svetu na Dolnjem Seniku, sicer pa je bil vedno samostojna upravna enota. Od leta 

1994 ima slovensko manjšinsko samoupravo (Turistični vodnik območja ob Tromeji, 2001). 

 

 

Slika 3: Dvojezična krajevna tabla Gornji Senik 

 

Tudi najstarejša župnija v Slovenskem Porabju je gornjeseniška, kjer naj bi bila 

evangeličanska župnija že leta 1540. 

 Vas leži v dolinici med Janoševim (Janezovim) bregom in Grebenščekom, najvišjo 

vzpetino v Porabju in odlično razgledno točko. Tako ima vas vaško jedro na dveh koncih. Prvi 

okrog cerkve in drugi na Janezovem bregu. Največja zanimivost v vasi je brez dvoma večkrat 

dograjena in obnovljena cerkev, na mestu katere je že v drugi polovici 14. stoletja stala 

kapelica Janeza Krstnika. Cerkev krasijo freske sv. Cirila in Metoda. V starem župnišču je 



stalna razstava, postavljena v spomin na slovenske duhovnike v porabskih družinah 

(Turistični vodnik območja ob Tromeji, 2001). 

 Na pokopališču na Gornjem Seniku je pokopan tudi Jožef Košič (1788-1867). Leta 

1816 je postal župnik na Dolnjem Seniku, od leta 1829 do smrti je župnikoval na Gornjem 

Seniku. Njegov nagrobni spomenik na gornjeseniškem pokopališču je, na žalost, v 

madžarščini, v cerkveni zid, pa so mu krajani vzidali tudi spominsko ploščo. 

 

 

Slika 4: Nagrobnik Jožefa Košiča na pokopališču na Gornjem Seniku 

 

 Urejena in označena turistična cesta vodi iz naselja Gornji Senik do tromeje med 

Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko. Tam stoji spomenik, ki so ga postavili po podpisu 

trianonske pogodbe po 1. svetovni vojni in ki zaznamuje najzahodnejšo točko na 

Madžarskem. 

 Ob cestah je več obcestnih križev, večina jih je iz lesa in so poimenovani po osebi, ki 

je dala križ postaviti (npr. Pintarin, Čardašin…). 

 Gornji Senik je naselje, kjer je največ možnosti za to, da na cesti, v gostilni ali kje 

drugje srečamo slovensko besedo. 

 

 



Dolnji Senik/Alsoszölnök/Unterzemming 
 
 
  Naselje, v katerem so več stoletij sobivali Nemci, Madžari in Slovenci, je bilo 

skupaj z Gornjim Senikom kot Zelnuk inferior in superior prvič omenjeno leta 1378. 

Prebivalci vasi so bili do srede 19. stoletja podložniki veleposestniških družin Szechy in 

Batthyany, kasneje so spadali k notariatu Sveti Martin ob Muri. Od leta 1905 dalje so 

samostojna samoupravna enota, ki ima od 1994, kot vsa slovenska naselja na Madžarskem, 

tudi slovensko manjšinsko samoupravo. Od Monoštra je Dolnji Senik oddaljen 7 km 

(Turistični vodnik območja ob Tromeji, 2001). 

 

 

Slika 5: Krajevna tabla Dolnji Senik 

 

 Vas je bila v preteklosti najbogatejše naselje v Porabju, tudi zaradi povezav z Avstrijo, 

saj je bil med Dolnjim Senikom in sosednjimi Modinci do konca druge svetovne vojne mejni 

prehod. Razvojna krivulja je začela padati leta 1946. Takrat so po ljudskem štetju vse 

prebivalce, ki so se izrekli za Nemce, poslali v internacijo, ali pa so pobegnili. Mnogi 

pregnanci so se ponoči skrivaj vračali in požigali svoje hiše. 

 Sredi vasi stoji cerkev iz 1815, zgrajena v klasicističnem slogu. Na njenem mestu je 

prej stala kapelica, ki jo je Terezija Batthany dala prezidati v cerkev in sedež župnije iz 

Slovenske vesi prenesla na Dolnji Senik. Od tod prihaja tudi prislovično poimenovanje za 



naselje: Grofovska ves. S hribčka nad cerkvijo se odpira čudovit razgled po dolini reke Rabe, 

ki prav pri Dolnjem Seniku priteče iz avstrijske strani na Madžarsko. 

 

 

Slika 6: Cerkev na Dolnjem Seniku v klasicističnem slogu 

 

  Na Dolnjem Seniku je sedem obcestnih križev in kipov. Ob cerkvi stojita kip Matere 

božje in spomenik padlim v I. svetovni vojni, nasproti cerkve pa kip Sv. Florjana. Tu so 

številna sakralna znamenja, ki so jih ljudje dali postaviti pred domačimi hišami iz različnih 

razlogov. Marijin kip ob cerkvi je brez prsta na levi roki. Poškodoval ga je namreč ruski vojak 

po II. Svetovni vojni, ki je v nemočnem besu streljal nanj.  

 Dolnji Senik je v celoti naravovarstveno zaščiten kot del Naravovarstvenega območja 

Örseg na Madžarskem.  

 



 

Slika 7: Kip Matere Božje ob cerkvi na Dolnjem Seniku 

 
 
Sakalovci/Szakonyfalu 

 

 Naselje, v katerem živijo tudi Romi, je bilo v listinah prvič omenjeno 1350. Prebivalci 

vasi so bili do srede 19. stoletja podložniki cistercijanskega samostana, pozneje so upravno 

spadali pod Gornji Senik. Gozd imenovan Macesnov gaj, ki obroblja vas, sodi med zaščitena 

območja. Njegov nastanek je povezan s krajinsko-gozdnimi načrti Marije Terezije, macesnov 

nasad pa je bil v novejšem času tudi del obsežnega pogozditvenega načrta (Turistični vodnik 

območja ob Tromeji, 2001). 

 

 

Slika 8: Krajevna tabla vasi Sakalovci 



 Pri lovski koči je znamenje, ki je v času socialističnega režima predstavljalo 

najzahodnejšo točko Madžarske. Območje Macesnovega gaja in sakalovske lovske koče je 

bilo v času železne zavese najzahodnejša točka, kamor je še smel stopiti običajni državljan. 

Prehod v dejanski najzahodnejši del, Gornji Senik znotraj mejnega pasu, pa je bil omogočen 

le prebivalcem vasi. 

Leseni steber še danes spominja na svinčene čase prepovedi in omejitev gibanja. Pri koči je 

tudi urejen prostor za oddih in piknike. 

 Sakalovci so od Monoštra oddaljeni 6 km. 

 

 
Slovenska ves/Rabatotfalu 

 

 Najstarejše slovensko naselje na Madžarskem. Prvič je v dokumentih omenjeno leta 

1221. Leži 3 km od monoštrskega mestnega jedra, h kateremu je bilo leta 1983 tudi 

priključeno. Prebivalci so bili do srede 19. stoletja podložniki cistercijanskega samostana, 

pozneje so upravno spadali k vasi Dolnji Senik in nazadnje k trgu Monošter.   

 

 

Slika 9: Krajevna tabla Monoštra oziroma Slovenske Vesi 

 

 Od tod izvira zbiratelj ljudskega blaga Alojz Dravec (1886-1915). Zelo mlad se je 

izselil v ZDA, se tam poročil in se čez čas vrnil v domovino. Med I. svetovno vojno je bil 

vpoklican med vojake in je v bojih izgubil življenje. Je avtor Narodne vere in navad v vesi, 

besedila, v katerem v sočnem jeziku pripoveduje o številnih ljudskih šegah iz svojega okolja. 

Besedilo se je ohranilo le v rokopisu (Turistični vodnik območja ob Tromeji, 2001). 



Monošter/Szentgotthard 

 

  Ko slišimo ime mesta Monošter, se najprej spomnimo monoštrske bitke in zmage 

krščanske vojske nad Turki. Mesto je nastalo 1183, ko je madžarski kralj Bela III. ustanovil 

cistercijanski samostan, o čemer priča tudi ohranjena listina. Potrebe cistercijanskega 

samostana po dodatnih delavcih pri obdelovanju zemlje so vzpodbudile nastanek slovenskih 

naselij na njegovih pristavah. Monošter je bil sprva mesto, nato trg s tržno pravico, do leta 

1969 okrajno središče, leta 1983, ob 800 letnici ustanovitve, pa je znova dobil status mesta 

(Turistični vodnik območja ob Tromeji, 2001). 

 Monošter je svoje madžarsko ime dobil po cerkvi sv. Gottharda, ki je ohranjena kot 

cerkev – kašča, na temeljih iz 12. stoletja prezidana v obmejno trdnjavo. Leta 1605 je bila 

trdnjava minirana in pozneje spet prenovljena ter je do postavitve nove cerkve služila kot 

župnijska cerkev. Proti koncu 80 tih let 20. stoletja so temu kulturnemu spomeniku namenili 

novo vlogo: preuredili so ga v gledališko dvorano. Sedanja baročna cerkev, ob kateri stoji 

samostan, je bila posvečena leta 1779. Osrednjo fresko v cerkvi z motivom znamenite 

monoštrske bitke, v kateri je krščanska koalicijska vojska usodno porazila osmanske sile, je 

poslikal Štefan Dorffmeister. Nedaleč od nekdanjega samostana je monoštrska gimnazija, 

zgrajena 1895, prva posvetna gimnazija v Železni županiji. Stavba je bila zgrajena leta 1895, s 

poukom pa so začeli dve leti prej. Danes imajo v tej stavbi – ob klasičnem štiriletnem – tudi 

osemletni gimnazijski pouk. 

 

 

Slika 10: Cerkev sv. Gottharda v Monoštru 



 V Monoštru se nahaja lokalnozgodovinski in narodnostni muzej Avgusta Pavla. 

Ustanovitev slovenskega muzeja, sicer na Gornjem Seniku, ki naj bi ga poimenovali po 

Avgustu Pavlu, je leta 1971 predlagal Pavlov prijatelj Jozsef Csaba. Njegova ideja je bila 

uresničena 19. aprila 1983 z ustanovitvijo Krajevnozgodovinskega in narodnostnega muzeja v 

Monoštru. Osnovni fond predstavlja zanimiva zbirka osnovnošolskega ravnatelja slovenskega 

porekla Karla Gašparja. 

 V Monoštru živi okrog 650 Slovencev. 

 
 
 

Števanovci/Apatistvanfalva 

 

 V listinah se prvič omenjajo leta 1350. Tudi prebivalci te vasi so bili do srede 19. 

stoletja podložniki cistercijanskega samostana, pozneje je naselje postalo sedež notariata, ki je 

vključeval osem vasi, med njimi tudi dve madžarski z določenim deležem slovenskega 

prebivalstva. Po letu 1920 so se upravne razmere spremenile, tako da so pod števanovski 

notariat spadale samo še štiri. Leta 1937 so Števanovcem bili pridruženi Otkovci. 1.februarja 

1937 so Otkovce združili s Števanovci. Števanovci in Otkovci, ki jih sicer na zemljevidih ni 

več, sta po slemenih in pobočjih hribov raztreseni idilični naselji(Turistični vodnik območja 

ob Tromeji, 2001). 

 V naselju stoji cerkev iz leta 1786, katere zavetnik je cistercijanski opat sv. Štefan 

Harding. Po njem je vas tudi imenovana. Nasad lip ob cerkvi, spomenik padlim, kapelica, 

obcestni križi in pokopališče s starimi nagrobniki s slovenskimi napisi tvorijo zanimiv in 

ogleda vreden urbanistični kompleks. 

 Med Otkovci in naseljem Mariaujfalu je akumulacijsko jezero, ob katerem se najraje 

zbirajo ribiči in ljubitelji narave. Števanovci so od Monoštra oddaljeni 7 km. 

 



 

Slika 11: Cerkev v Števanovcih 

 

Andovci/Orfalu 

 

 Andovci so danes najmanjša slovenska vas v Porabju, saj štejejo samo 58 prebivalcev. 

V vasi, ki je v zgodovinskih virih prvič omenjena leta 1538, so do srede 19. stoletja živeli 

podložniki monoštrske cistercijanske opatije (Turistični vodnik območja ob Tromeji, 2001). 

 Kraj je bil prvi, ki je v Porabju imel gostilno. Še pred nedavnim so bili Andovci 

naselje s 350 prebivalci, leta 2000 pa so jih našteli le 58. Takrat so v vasi postavili svojevrsten 

in pomenljiv »spomenik živim«. Imena prebivalcev, ki so v tem času še živeli v Andovcih, so 

namreč vklesali v kamnito ploščo in jo postavili v središču vasi. 

 Črne mlake so ena največjih naravnih zanimivosti in naravovarstveno zaščiteno 

območje v bližini vasi. Gre za prabarje, katerega obstoj je povezan z zadnjo ledeno dobo in 

hladnim podnebjem po njej. V njem najdemo nekatere redke primerke številnih rastlinskih in 

živalskih vrst.  

 S Črnimi mlakami je povezana tudi zanimiva legenda, ki pravi, da je bila na tem mestu 

nekoč vasica z lepo cerkvijo. Potopila se je, ko si je neka vaščanka, ki je zamudila k maši, 

zaželela, da bi se cerkev potopila. To se je bojda res zgodilo, križ cerkvenega zvonika pa še 

vedno vsako sedmo leto ob polni luni pokuka iz vode. 

 Od Monoštra so Andovci oddaljeni 10 km. 



Verica-Ritkarovci/Ketvölgy 

 

Naselje se prvič omenja leta 1387. Prebivalci so bili do srede 19. stoletja podložniki 

cistercijanskega samostana, pozneje so upravno spadali k vasi Števanovci. Leta 1944 so vas 

združili z Ritkarovci, ju čez dve leti znova ločili in potem leta 1950 spet združili. Združeno 

naselje so v madžarščini poimenovali Ketvölgy (Dve dolini). V združenem naselju se 

srečujeta dve različici porabskega prekmurskega govora, odvisno od tega, v katerem delu vasi 

živijo. 

 Verica – Ritkarovci so vas s številnimi starožitnostmi. Leseni vodnjaki, 

obcestna znamenja, od katerih je eno s slovenskim napisom, preurejena stara panonska hiša, 

krita s trstiko, nereguliran potok z redkimi rastlinskimi vrstami in druge redkosti zamrežijo 

pogled urbanega obiskovalca. V vasi se je dolgo ohranjalo tudi lončarstvo. Ohranjal ga 

lončarski mojster Karel Dončec, pri katerem je bilo možno tudi kupiti glinene izdelke, a je na 

žalost pred par leti umrl. Od Monoštra je naselje oddaljeno 12 km. 

 

 

Slika 12: Pozdravna dvojezična tabla vasi Verice - Ritkarovci 

 

 

 

 

 

 



DEMOGRAFSKE RAZMERE V PORABJU 

 
Januarja 1990 so ob popisu prebivalstva na Madžarskem ugotovili negativni naravni 

prirastek prebivalstva v državi kot celoti, še posebej pa v Porabju. 

Prebivalstvo je vse od prvega popisa naraščalo do leta 1949, nakar je v naslednjem 

desetletju vidno nazadovalo. To je čas resolucije Informbiroja in velikih družbenopolitičnih 

protestov na Madžarskem. Popis leta 1970 zopet kaže običajno rast. 

Vasi Slovenskega Porabja se še danes praznijo. Na prehodu v 20. stoletje, pa vse do 

1.svetovne vojne se je mlado prebivalstvo iz podeželja množično preseljevalo v ZDA. Veliko 

se jih je preselilo tudi iz vasi v mesto, torej v Monošter, ker so se v tem obdobju tu začeli 

odpirati industrijski obrati. Naravna rast prebivalstva je z izjemo Dolnjega Senika in 

Števanovcev povsod negativna. Pri tem ni izjema niti Monošter kljub dotoku mladih 

doseljencev.  

Slovensko Porabje so dobesedno prazni pred našimi očmi. Mnogo hiš je praznih, ali pa 

so v njih starci, polja zaraščajo gozdovi in z vsem tem počasi ugaša tudi slovenska beseda. 

Večina se jih je odselila predvsem v iskanju boljše prihodnosti. Pokrajina je tukaj skoraj v 

celoti agrarna, medtem ko so pogoji za kmetijstvo izredno slabi. Tukaj ni niti industrijskih 

obratov, razen v Monoštru, ki bi lahko delovno silo zadržali doma.  

 

Slovenci v Železni županiji po materinem jeziku: 

 

Leto popisa Število opredeljenih za 

Slovence po materinem jeziku 

Verižni indeks 

1930 4742 100 

1941 4455 93'9 

1949 3704 83'1 

1970 3009 81'2 

1980 2764 91'8 

 
                                                                       (povzeto po: Narodne manjšine 2, 1991) 
 
 

 

 



Po popisu leta 1980 so uvedli tudi kategorijo narodnost. Od 2764 prebivalcev s 

slovenskim materinim jezikom se je za slovensko narodnost opredelilo le 1565 ljudi. O 

vzrokih za takšno opredeljevanje lahko samo razmišljamo. Najbrž je bila pri tem zelo 

odločilna oseba, ki je popisovala. Recimo v Gornjem Seniku so se skoraj vsi prebivalci s 

slovenskim materinim jezikom opredelili za slovensko narodnost, v Andovcih in Slovenski 

vesi, kjer so bili po materinem jeziku vsi Slovenci, po narodnosti pa nobeden ( povzeto po: 

Narodne manjšine 2, 1991).  

Čim večji je svet, v katerem se premikamo, tem manjši smo mi. Zato bomo v 

globalnem svetu vsi po svoje manjšina, tudi če imamo lastno državo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. KDO SO PORABSKI SLOVENCI 

 

1. VPRAŠANJE NACIONALNE PRIPADNOSTI PORABSKIH 

SLOVENCEV 

 

 

MANJŠINA; ETNIČNA SKUPINA 

 

  Pojem manjšina je v Enciklopediji Slovenije opredeljen kot »skupina ljudi, ki 

se razlikuje od večinskega prebivalstva po narodnosti, veri, jeziku ali drugih značilnostih. V 

odnosu do večine je navadno v podrejenem položaju, njena moč je omejena; je maloštevilna, 

diskriminirana, izpostavljena negativnim predsodkom. Večinska skupina je odnosih do 

manjšine nadrejena, privilegirana; je nosilka družbene moči. Večinska skupina nekatere 

manjšine prizna, druge ne. Priznanim manjšinam zagotavlja posebne manjšinske pravice, s 

katerimi lahko le te ohranijo samobitnost.« ( Klinar 1992: 391) 

 

Manjšina je družba z lastno subjektiviteto. Je organizem, ki čuti, misli in deluje. 

Subjektiviteta je nekakšen sinonimni pojem za ustreznejšo opredelitev odnosa med državo 

Slovenijo in deli slovenskega etnosa, ki živijo v obmejnem prostoru sosednjih držav.  

Subjektiviteta je sinonim za globalno spoznanje in priznanje obstoja dveh skupnosti, ki imata 

sicer skupne etnične izvorne in mnoge kulturne značilnosti. Vendar je življenje v različnih 

socio-kulturnih in političnih okoliščinah ustvarilo samostojne narodnostne organizme z 

lastnimi vizijami razvoja. (Komac, 1995) 

 

Sorazmerje med narodi je pogosto tako, da je kak narod v državi večinski in si kot 

tako lasti državo kot državotvoren, drugi narod ali narodi pa so manjšinski. Obstaja veliko 

število etničnih (narodnih, nacionalnih) manjšin. Za narodne manjšine imamo manjši del 

naroda, ki ne živi v matični državi. So pa manjšine, ki se etnično, jezikovno, religiozno 

razlikujejo od večinskega naroda v isti, skupni državi, pa nimajo svojih državnih matic, 

vendar so take redke. 

 



Pojem narodne manjšine je močno povezan s politiko, ki je oblika družbene 

dejavnosti, ki se nanaša na urejanje položaja človeka in strukturnih elementov družbe. Politika 

in narodne manjšine se povezujejo predvsem v odnosu med manjšino in političnimi oblastmi 

v državi, kjer živijo, ter v odnosu med manjšino in političnimi oblastmi v državi »matičnega 

naroda«. 

 

Narodnostna manjšina je velikokrat označena tudi kot etnija, kot človeška skupnost, ki 

se nekoliko razlikuje od drugih človeških skupnosti s posebno kulturo, katere glavni dejavnik 

je lasten jezik – in ki, subjektivno razume tudi samo sebe za različno pot od drugih. Manjšina 

ali minoriteta je skupnost, ki uživa manj pravic, ima manj izgledov kot druge, ki odločno 

vplivajo na javne zadeve. 

Uwe Joachim Moritz se je mednarodnem znanstvenem simpoziju v Mariboru leta 

1996 spraševal o potrebah etničnih skupin in si ob tem zastavil 5 vprašanj: 

1. Ali se otroci in mladina lahko povsem normalno učijo svoje etnične materinščine in ali 

spoznavajo skozi to govorico (tudi) druge stroke od otroškega vrtca vse do univerze? 

2. Ali pravne, gospodarske in tehnične okoliščine dovoljujejo uporabo lastnega jezika v 

vseh množičnih komunikacijskih sredstvih, kinu in gledališču? 

3. Ali je zadevni etnični jezik tudi uradni jezik ali vsaj eden od uradnih jezikov v državi? 

4. Ali posamezna etnična skupnost razpolaga z dovolj velikimi finančnimi sredstvi, da bi 

se ohranjala pri življenju in razvijala svojo kulturo? 

5. Ali razpolaga etnična manjšina z lastnimi poklicnimi administrativnimi institucijami, 

da bi avtonomno vladala sebi, in ali ima ustavno možnost osamosvojiti se, z drugimi 

besedami, ali je etnična skupnost suverena? (Moritz, 1997) 

Odgovore na ta vprašanja najdemo razporejena po vsem mojem delu, če pa povzamem na 

kratko, lahko ugotovim, da je odgovor na vsa postavljena vprašanja, ne. Je pa avtor navedel 

res vsa področja manjšinskega varstva, ki so pravno določena s sporazumi, konvencijami, 

zakoni.  

 

 

 

 

 

 

 



ETNIČNOST 

 

Etničnost, etnična identiteta pomeni pripadanje določeni etnični skupini, je hkrati 

individualna in skupinska identifikacija. Močno je povezana predvsem z nacionalno 

identiteto. Etničnost in nacionalna identiteta sta izraziti skupinski identiteti. Sta med najbolj 

kompleksnimi in ne ujemata se vedno. Z etnično so povezane še druge identitete: plemenske, 

klanske, narodne, nacionalne… Zapleta se pa tudi zato, ker ima zapletene povezanosti z 

državno. Državni okvir je pogosto kontrast etničnosti in med temi identitetami vlada napetost. 

Narod naj bi se od etnije razlikoval v tem, da so v taki globalni družbi že izpostavljena 

politična in ideološka razsežja in občutki pripadanja. Etnije so vselej potencialni narodi. 

Etničnost kot identiteto imamo za adskriptivno, tisto, ki je dodeljena z rojstvom v določeni 

etnični skupini ali skupnosti.  Možno je spremeniti državljanstvo, ki uokvirja etničnost, čeprav 

državno pripadništvo ni isto kot etnično. Etničnost lahko spreminjajo tudi okoliščine, ki še 

zdaleč niso stvar osebnega izbora; npr. spreminjanje političnih ali državnih meja je lahko 

začetek spreminjanja etnične identitete. Narod naj bi se od etnije razlikoval po tem, da je v 

njem bolj poudarjena ideološka in politična dimenzija. V narodu je že veliko proiciranja v 

preteklost, dokazovanja zgodovinske kontinuitete in zatekanja k vsakovrstnim predelavam 

zgodovine, ki naj bi dokazovale korenine v čimbolj oddaljeni preteklosti (Južnič, 1993). 

Etnije so potencialni narodi in narodi so potencialne nacije. 

 

 Etnične skupine so prisotne v vseh obdobjih in na vseh kontinentih. V vseh družbah so 

igrale in še igrajo zelo pomembno vlogo.  

»Etnična identiteta« in »etnični izvor« se nanašata na individualno stopnjo 

identifikacije z kulturno določeno skupnostjo. »Etnični izvor« se nanaša na občutke do 

prednikov in kraja rojstva, v življenju posameznika preko njegovih staršev in starih staršev. 

Ta koncept ima bolj problematično skupno dimenzijo, ki se nanaša na kulturne skupine in 

migracijske izvore etnij (Ethnicity, 1996). 

 

 

 

 

 

 



Etnije predstavlja 6 osnovnih značilnosti, ki so na različnih stopnjah (po A.D.Smith, 

1996): 

1. skupno ime, ki označuje in izraža »duh« skupnosti 

2. mit o skupnem izvoru 

3. skupne zgodovinske spomine, skupno preteklost, heroje, dogodke… 

4. enega ali več elementov skupne kulture (vera, šege in navade, jezik) 

5. povezanost z domovino – simbolna navezanost z izvorno deželo in z ljudmi diaspore 

6. občutek složnosti 

Etnične skupine ali skupnosti so »deli večje družbe«. So vedno manjšine znotraj nekega 

drugega naroda ali nacionalne države. 

 

Termin etnična skupina je večinoma v antropološki literaturi tisti, ki označuje skupino 

ljudi, ki (Barth, 1996): 

1. je biološko nepretrgana veriga 

2. si deli fundamentalne kulturne vrednote, realizirane v javni zvezi v kulturnih oblikah 

3. je naredila polje komunikacije in interakcije 

4. ima članstvo, ki samo sebe identificira in je identificirano s strani drugih, oblikovala je 

kategorijo drugačno od drugih in od svojega samega reda. 

 

Vse manjšine so etnične skupine, ki se tako ali drugače ločujejo od večinskega naroda. 

Najmočnejši kriterij je jezik, lastna kultura in občutek pripadnosti nekemu narodu. Porabski 

Slovenci so se skozi obdobja izoblikovanja in ohranjevanja narodne zavesti srečevali s še 

enim negativnim in napačnim dejavnikom, s tako imenovano vendsko teorijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDSKA TEORIJA 

 

 Porabski Slovenci se pri oblikovanju in krepitvi svoje slovenske zavesti srečujejo še z 

eno nevšečnostjo, s t.i. vendsko teorijo. Ta spremlja Porabce in njihove prekmurske rojake že 

od srede 19. stoletja naprej. Po tej teoriji naj bi Slovenci na takratnem Madžarskem bili 

posebna etnija s posebnim »starim slovenskim jezikom«, ki ni eno od slovenskih narečij. Do 

samega poimenovanja Vendi pa je prišlo s prenosom nemško-latinskega imena za prebivalce 

med Rabo in Muro pred prihodom Slovencev (Winid-vened-vendus/Vindus) na Slovence. 

Teorija, ki so jo sproducirali v času podualističnega madžarskega nacionalizma, je bila 

motivirana politično: Slovence med Muro in Rabo napraviti za del oblikujočega se enotnega 

madžarskega naroda in preprečiti krepitev duhovnih povezav Prekmurja s slovenskim 

narodnim jedrom. To neznanstveno, politično teorijo skušajo posamezniki ali skupine vsake 

toliko časa potegniti iz prašnih predalov zgodovine.  

Društvo VMKE, to je Madžarsko splošno prosvetno društvo za Vendsko pokrajino, ki 

je delovalo v nekdanji Madžarski do konca 1. svetovne vojne, so Madžari obnovili takoj po 

okupaciji. Imelo je namen vzdrževati v Prekmurju »vendsko teorijo« o poreklu Prekmurcev, 

ki naj bi bili Vendi keltskega porekla, ki govorijo slovenskemu podoben jezik, niso pa 

Slovenci, istočasno pa s širjenjem madžarskega jezika in propagande čimbolj pospeševati 

madžarizacijo. 

Nekateri so trdili tudi, da naj bi onkraj Mure ne živeli Slovenci, ampak Vendi, poseben 

narod, ki je ostanek nekdanjih Vandalov. Dokazovali so tudi, da so tamkajšnji Slovenci 

vendsko govoreči Ogri, da pa so se pozneje poslovanili ipd. 

 

Kot se je na Madžarskem razširila vendska teorija, tako se je na Koroškem, med 

Koroškimi Slovenci razširila tako imenovana vindišarska teorija. Obe teoriji sta skušali dele 

narečno govorečega slovenskega prebivalstva prepričati o posebni identiteti.  

Koroške Slovence so Nemci dolgo imenovali »Vindišarje« in njihov jezik kot 

»vindišarski« in celo, kot pri Slovencih na Madžarskem, kot »vendski« jezik. Vse do prve 

polovice 19.stoletja so te pojme uporabljali nevtralno, v 20. stoletju so ta poimenovanja 

postala psovke, tako kot v slovenskem Porabju. 

Martin Wutte je leta 1927 z vindišarji označil tiste, ki so na plebiscitu glasovali za 

Avstrijo, saj naj bi s tem dokazali zvestobo svoji domovini in prijaznost do Nemcev. O 

vindišarjih pravi, da so bili že v veliki meri Nemci, ki naj bi svojo izpolnitev dosegli v tem, da 



bi postali popolni Nemci. Tudi lastnega knjižnega jezika niso potrebovali, ker so nemščino že 

od vedno uporabljali. V javnem diskurzu v času med vojnama so vindišarje postavljali 

nasproti »narodno zavednim Slovencem«, ki so vztrajali na zahtevi, da se upoštevajo njim 

zagotovljene pravice. To je zadostovalo, da so jim podtikali nelojalnost do avstrijske države 

(povzeto po Koroški Slovenci, 2000/01).  

Kategorijo »vindišarsko« je 2. republika najprej nekritično prevzela, šele po protestih 

je Centralni statistični urad pridobil izvedensko mnenje Inštituta  za slavistiko Univerze na 

Dunaju, kjer je pisalo, da gre pri »vindišarščini« za slovansko narečje, ne pa za svoj jezik in 

zato tudi ni »vindišarskega naroda« (internetni vir).  

 

 Naziv Vend je bil in je še danes žaljiv vzdevek, saj po tej teoriji prekmurski in 

porabski Slovenci niso Slovenci. Namen tega gibanja je bil preprečiti priklju čitev slovenskega 

prebivalstva v Prekmurju in Porabju k slovenskemu življu v takratni Jugoslaviji.  Vendska 

teorija zelo slabo vpliva na narodnostno zavest porabskih Slovencev vse do danes.  

Nazadnje ji je skušala vdahniti nekaj življenja t.i. Vendska zveza, ki so jo na pobudo 

Madžarov in pomadžarjenih Slovencev ustanovili leta 1992 na Verici in ki v porabskih 

Slovencih hoče uzreti Vende in v porabščini vendščino. 

 

Del naloge o Vendski teoriji zaključujem s citatom iz časopisa Porabje iz februarja leta 

1991: 

 »Slovenci na današnjem Madžarskem govorimo isti jezik, kot ga govorijo onstran meje od 

Goričkega do Trsta, Celovca in hrvaške meje. Z njimi smo isti narod, o čemer nobena znanost 

ne dvomi. Le madžarska politika nas je hotela zaradi neznanja in svojih namenov ločiti, ter je 

trdovratno uporabljala ime »Vend«. Po zadnji vojni smo izbojevali pravico do uporabe 

svojega resničnega imena »Szloven«, ki nam ga zagotavljajo tudi mednarodne pogodbe z 

Jugoslavijo, kjer živi naš matični narod. Kdor torej danes uporablja javno v tisku in govoru 

oznako »Vend« za Slovence na Madžarskem, je kazensko odgovoren, ker dela proti 

mednarodnim pogodbam in dogovorom. Tega se zavedajmo in zahtevajmo pravico svojemu 

narodnemu imenu!« (B.B., 1991) 

 

 

 

 

 



NAROD, NACIJA, IDENTITETA, NACIONALNA IDENTITETA 

 

 Ko se je pojem naroda oziroma nacije konec 13. stoletja pojavil v angleščini je meril 

na skupino, ki jo združujejo krvne vezi. Kasneje so te krvne vezi nadomeščali s skupnim 

izvorom. Sodobne nacije oziroma narodi se še vedno, največkrat s pomočjo mitov, sklicujejo 

vsaj na skupni izvor (Nationalism, 1994). 

V polni meri je zaživel v 17. stoletju, ko se začne nanj vezati predznak kolektivne 

suverenosti. Bistvena razlika v pojmovanju suverenosti je bila prav gotovo njen prenos na 

ljudstvo, pojmovano kot celotno prebivalstvo kake države in k temu še opremljeno s 

kategorijo državljanstva. 

Nacionalna zavest se prav gotovo oblikuje skozi daljša zgodovinska obdobja. Posebno 

čvrsta je, če je proces tekel v stopnjevanju od etnične prek narodne zavesti k jasnemu 

pripadanju državi, ki je nacionalna. Skorajda ni države v kateri bi obstajala istost med državno 

in narodno (etnično) pripadnostjo. Izriše se dvojnost identitete predvsem na ločnici med 

državljanstvom in etničnostjo. Državljanstvo se pogosto ne pokriva z etnično identiteto. 

 Latinska beseda natio pomeni zgolj narod, pojem nacija pa je dobil v naši zavesti 

pomen državno organiziranega naroda z vsemi državi pripadajočimi ustanovami. Nacionalno 

je zgodovinsko, družbeno in politično udejanjanje naroda. Max Weber je trdil, da je narod 

samozavestna etnična skupina, medtem ko je etnična skupina kot taka spoznana s strani 

drugih, narod pa se kot tak spozna samega sebe.  

Anthony D. Smith pravi, da je narod ime za skupnost zgodovine in kulture, ki 

razpolaga s skupnim ozemljem, ekonomijo, izobraževalnim sistemom in enotnim pravnim 

sistemom. Nacionalizem je ideološko gibanje, ki si prizadeva za pridobitev ali ohranitev 

avtonomije, enotnosti in identitete obstoječega ali potencialnega naroda (nacije).  

Podobno trdi Anthony Giddens, ki pravi, da je nacija skupnost znotraj jasno 

razmejenega ozemlja, ki je podrejena enotni administraciji, vzajemno nadzorovani tako s 

strani notranjega državnega aparata kot drugih držav. Nacionalna država, ki obstaja v 

kompleksu drugih nacionalnih držav, je niz institucionalnih oblik vladanja, s katerimi 

vzdržuje administracijski monopol nad ozemljem z določenimi ločnicami (mejami). 

Pripadnost narodu je splet misli, idej, čustev, zavesti in podzavesti, razuma in poezije. 

Ko mislimo o našem odnosu do drugega, moramo pogledati vase, premisliti lastne ideje o 

narodu in kultur, naše podedovane kalupe in tiste pregrade, ki nam tako iz racionalne 

odločitve kot iz podzavestne globine preprečujejo, da se soočamo s pogledom drugega. 



Slovenci poznamo besedo narod, ki jo razumemo enkrat bližje etniji, drugič naciji kot 

državotvorni enoti. Narod za nas nima prizvoka nacionalizma kot izrazito agresivne drže, 

čeprav lahko med Slovenci zasledimo tudi izrazito nacionalistična in ideološka stališča. 

Nekateri slovenski teoretiki pojmujejo nacijo kot narod z lastno državo. Narod nam daje 

intimen občutek varnosti in pripadnosti, ki sega v davnino in nas varuje pred negotovo 

bodočnostjo. 

 

Osnova etničnega po A.D. Smithu je MYTHOMOTEUR = sistem simbolov, mitov, 

vrednot in spomina, brez katerega se skupina ne more definirati pred sabo in pred drugimi ter 

ne more navdihovati in voditi skupinske akcije. Smithov mythomoteur sestavljajo: 

a.) skupno ime 

b.) mit skupnega izvora 

c.) skupna zgodovinska preteklost 

d.) posebna in hkrati skupna kultura (jezik, religija, navade, folklora, arhitektura, 

obleke, jedi…) 

e.) asociacija s skupnim in določenim teritorijem (etnije so vezane na določen 

teritorij, ki ga čutijo svojega) 

f.) zavest o skupni identiteti in medsebojni solidarnosti   

 

Socialna identiteta 

 

Identiteta, iz lat. Identitas in v slovenskem prevodu izraža isto(vetno)st. Večina avtorjev deli 

pojem v dva pomenska sklopa: 

1. v sklopu absolutne resničnosti – podobnost 

2. v konceptu razločevanja – razlika 

Je analitičen konstrukt in nastopa v okviru socialnih praks ali procesov, ki so vezani na 

človekove dejavnosti. V tem smislu so vse človekove identitete socialne identitete, ker 

nastajajo kot rezultat odnosov v družbi in jih je možno razumeti zgolj kot proces. Vsako 

razmišljanje o socialni identiteti je zato odvisno od socialnega in političnega okolja v danem 

času in prostoru ter od kategorij, s katerimi lahko ustvarjamo razlike med nami in drugimi. 

Socialna identiteta je naše razumevanje samega sebe in drugih ljudi, pa tudi razumevanje 

drugih ljudi o njih samih in njihovo videnje drugih, tudi nas. 



Definicija po Borutu Brumnu: »Socialna identiteta je pomembna socialna ustanova 

med posamezniki (in skupinami), ki je družbeno ustvarjena v določenih zgodovinskih 

okoliščinah in nastaja na temelju podobnosti in razlik. Individualna identiteta poudarja 

razlike, kolektivna pa podobnosti. Skupinska identifikacija in z njo povezane skupinske 

socialne identitete predpostavljajo taka videnja skupin, ko mora biti vzpostavljena minimalna 

podobnost, zaradi katere prihaja do občutka pripadnosti.« (Brumen, 2000) 

 

Kaj je nacionalna samozavest? 

 

To ni le narodna zavest, za katero so pred osamosvojitvijo skrbeli predvsem kulturniki, 

zlasti literati. Je državljanska zavest, katere nosilci smo sicer vsi slovenski državljani, vendar 

obenem zavest, ki jo odločilno, če že ne najpomembneje, vzpostavlja – ali bi jo morala- 

država sama. 

Nacionalna samozavest, komaj rojena, se le s težavo ohranja pri življenju. Kakor da ne 

vemo, kaj bi s samim seboj kot nacijo. Globinsko samoobčutenje je plašno in zadržano. 

Temeljni elementi naroda kot nacije: 

- lastno ozemlje 

- lasten jezik 

- lastna duhovna naravnanost 

 

Dejavniki samozavesti 

 

Visoka stopnja nacionalne samozavesti je odvisna od: 

- gospodarske trdnosti 

- vojaške pripravljenosti 

- uspešnosti športnikov 

- zavedanje lepote pokrajine 

- razvitosti kulture 

Samozavest, na individualni in nacionalni ravni, izvira iz duhovnosti in duhovitosti. 

Samozavesti ni mogoče vsiliti, ni je mogoče proizvesti na umeten način. Tudi z golo 

domovinsko oziroma državljansko vzgojo ne. Nacionalna samozavest lahko vznikne in se 

razraste le ob sprostitvi vseh ustvarjalnih moči v neki družbi ( največja sprostitev v kulturi ). 

(Hribar, 1996) 



Primerno se mi je zdelo, da nekoliko pobrskam tudi po zgodovinskem ozadju te 

problematike. Na kratko je to označila Metka Fujs na Znanstveni konferenci ob 80. obletnici 

priključitve Prekmurja k Sloveniji in pravi da, se narod oblikuje kot kulturna in jezikovna 

skupnost, ne glede na državne ali druge politične meje, narodno identiteto pa lahko iščemo v 

prepletu že z rojstvom dodeljenih etničnih posebnosti in množice različnih, predvsem 

kulturnih vplivov, ki oblikujejo vsako, na kakršenkoli način opredeljeno kulturno enoto. 

 Medtem ko so prekmurski Slovenci v desetletjih od priključitve k matičnemu narodu 

vendarle dosegli narodno in kljub nerešenim problemom tudi gospodarsko konsolidacijo, pa 

se je veliko drugače godilo Slovencem, živečim v desetih vaseh okoli Monoštra, katerih 

ozemlje je s trianonsko mirovno pogodbo pripadlo Madžarski. 

 V Hortyevi kraljevini, za katero je bil Trianon največja nacionalna katastrofa in ki je 

vso svojo nacionalno politiko utemeljevala na reviziji te pogodbe ter se zato tudi odločila 

sodelovati v drugi svetovni vojni na strani Nemčije, ni bilo nobene možnosti, da bi porabski 

Slovenci našli svoje mesto v kateri od statistik. Po drugi svetovni vojni so se v Ljudski 

republiki Madžarski z ostalimi južnoslovanskimi narodi povezali v Demokratični zvezi južnih 

Slovanov na Madžarskem. Zaradi svoje maloštevilnosti so znotraj te zveze le s težavo 

uveljavljali svoje interese. Neugodno je na narodni razvoj te skupnosti vplival tudi 

informbirojevski spor in nato sovjetsko zatrtje madžarske vstaje leta 1956, ki je celotno 

državo pahnilo v resignacijo. Večinski narod ni imel moči, da bi se postavil za svoje interese, 

kaj šele da bi razmišljal o interesih narodnih skupnosti dalje in globlje od gole deklarativnosti. 

Tudi po zakonskih spremembah v sedemdesetih in osemdesetih letih so razmere v glavnem 

ostale na isti ravni. Zato je danes, ko so porabski Slovenci vendarle deležni nekaj več 

pozornosti in ko imajo tudi svojo lastno narodnostno organizacijo, najtežja naloga - poleg 

ohranjanja njihovega jezika in kulture - oživljanje njihove narodne samozavesti. Včasih se 

zdi, da je morda že celo prepozno. (Fujs 1996) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


