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Izvleček  
Leposlovje v katoliških delavskih časopisih Glasnik (1894–1899), Novi čas (1921–1922) in 

Pravica (1922–1928)  

Magistrsko delo obravnava leposlovje v katoliških delavskih glasilih Glasnik (1894–1899), Novi 

čas (1921–1922) in Pravica (1922–1928), ki so izhajala v Ljubljani. Leposlovje je popisano po 

digitaliziranih številkah v Digitalni knjižnici Slovenije in njegov seznam je postavljen na Wikivir. 

Pri vseh glasilih so prikazani in opisani rezultati analize količine leposlovnih besedil, avtorjev, 

nadaljevanj in vrstnih oznak. Prikazani so tudi tuji avtorji in prevajalci pri vseh časnikih.  

 

Ključne besede: glasilo Glasnik (1894–1899), glasilo Novi čas (1921–1922), glasilo Pravica 

(1922–1928) leposlovje, bibliografija, Wikivir, katoliško delavsko gibanje 

 

Abstract 

The master's thesis deals with fiction in the Catholic workers' newsletters Glasnik (1894-

1899), Novi čas (1921-1922) and Pravica (1922-1928), which were published in Ljubljana. The 

fiction is digitised in the Digital Library of Slovenia and its list is placed on Wikivir. The results 

of the analysis of the quantity of fiction texts, authors, sequels, and order codes are shown 

and described for all the newspapers, and the foreign authors and translators for all the 

newspapers are also shown. 

 

Key words: Glasnik newsletter, Novi čas newsletter, Pravica newsletter, Newsletter fiction, 

bibliography, Wikisource, Catholic Workers' Movement 
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1 Uvod  

1.1 Slovensko katoliško gibanje 

Slovensko katoliško gibanje je močno povezano z zmago Slovenske ljudske stranke na volitvah 

leta 1895. Delavski razred takrat ni imel pravic in je bil odvisen od zakonov, ki jih je sprejela 

stranka. Začetki slovenskega katoliškega gibanja so se osnovali na pobudo Antona Mahniča z 

izdajanjem revije Rimski katolik leta 1888, v kateri je razodeval resnico in zmote o katoliški 

veri. Podprl ga je škof Missia in drugi mladi duhovniki. Kmalu zatem je leta 1892 potekal prvi 

slovenski katoliški shod, ki je tlakoval pot programu slovenskega katoliškega gibanja. Drugi 

katoliški shod je bil organiziran leta 1900, ko se je začrtal konkretni katoliški program. V 

programu je bila zapisana zahteva po kulturnem, socialnem, gospodarskem in političnem 

izobraževanju katoličanov. Za potek programa je zaslužen Janez Evangelist Krek, ki se je po 

prvem shodu začel zanimati za slovensko katoliško gibanje in uresničevanje zahtev programa.  

22. junija 1894 je na pobudo Janeza Evangelista Kreka nastalo Katoliško delavsko društvo v 

Ljubljani. Njegovo glavno vodilo je bilo splošna in enaka volilna pravica za delavski razred, kar 

bi omogočilo sodelovanje pri političnih odločitvah. Društvo je izdajalo glasilo Glasnik (1894–

1899), v katerem je delavski razred objavljal razprave o slabem položaju delavcev in perečih 

vprašanjih. Glasnik je nadaljeval ideje Ljudskega glasa, ki je izhajal med letoma 1882 in 1884 

(Juhant 1998: 101–103). Predhodni katoliški časopisi so bili poleg Ljudskega glasa še Slovenec 

(1873–1945), Domoljub (1888–1944), Dom in svet (1888–1944) in Rimski katolik (1888–1896), 

po Glasniku pa ideje nadaljujejo Novi čas (1921–1922), Pravica (1922–1928) in Delavska 

pravica (1928–1941). 

 

1.1.1 Janez Evangelist Krek 

Janez Evangelist Krek se je rodil 27. novembra 1865 pri Svetem Gregorju nad Sodražico. 

Njegov oče je bil učitelj Valentin in je umrl mlad, zato je morala njegova mati Marija Štupica s 

trgovinico preživljati šest otrok. Zaradi skromnih razmer je že v mladih letih razvil čut za 

pravičnost. Šolal se je najprej na ljudski šoli v Komendi, nato v Škofji Loki. V Ljubljani je 

obiskoval Prvo državno gimnazijo. Leta 1884 se je odločil za študij teologije v Ljubljani in postal 

duhovnik leta 1888. Istega leta je odšel na Dunaj na pobudo škofa Missia, kjer je razširjal svoja 

bogoslužna obzorja, zanimal se je tudi za slovensko katoliško gibanje in se mu pridružil. Vplival 

je na časopis Slovenec, v katerem je vseskozi objavljal članke. Leta 1894 je ustanovil glasilo 
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Glasnik, ki ga je večinoma urejal in pisal sam. Nekaj svojih del je ponatisnil v knjigi. Od leta 

1901 je deloval tudi kot politik, zavzemal se je za pravice kmetov in delavcev in jih povezoval 

med seboj. Konec leta 1905 je ustanovil še katoliški delavski časnik z naslovom Naša moč, v 

katerem je prav tako objavljal svoje članke in prevode pesnice Ade Negri. Deloval je kot teolog, 

politik, pesnik, pisatelj, prevajalec in časnikar. Leta 1917 je umrl v Sevnici zaradi srčne kapi.  

2 Glasilo Glasnik  

Glasilo Glasnik, z motom Krščanski delavci združite se!, je začelo izhajati 8. novembra 1894 v 

Ljubljani. Namen glasila je bil povezovati »zatirane in zaničevane« delavce med seboj in se 

zavzeti za njihove pravice v okviru katoliškega političnega tabora. Pred glasilom Glasnik so se 

podobne ideje že pojavile v glasilu Naša moč, za njim pa še v Primorskem listu (1893–1913) in 

Novem času (1909–1915), ki ga omenjam pozneje (Belina 2021: 11).  

V prvi izdani številki je pod naslovom Slovensko katoliško društvo! napisano, o čem bo tekla 

beseda v glasilu Glasnik:  

 

»Načela njegova so načela krščanske pravičnosti. Vsakemu svoje: zatirancu pravico, 

zatiravcu kazen, je naš bojni klic. Glasnik bo seznanjal svoje bralce s političnimi 

dogodki, važnimi za delavski stan; grajal bo napake in krivice, ne oziraje se na desno, 

ne na levo; prinašal bo zdravniške razprave, svetoval v pravnih zadevah, objavljal bo 

mične povesti in sploh bo v vseh obzirih skušal koristiti delavcu.« (Glasnik 1984: 1) 

 

Glasilo Glasnik je izhajalo v prvih treh številkah vsak drugi in četrti četrtek v mesecu, v zadnjih 

dveh letnikih, ki sta izšla leta 1898 in 1899, pa 10., 20. in zadnjega dne v mesecu. Prvi urednik 

je bil Fr. Ziller, dokler ga ni 12. novembra 1896 v začetku tretjega letnika zamenjal Ivan Jakopič 

in ostal urednik do konca izhajanja glasila. Zadnja številka je izšla 30. decembra 1899.  

 

Od začetka do konca izhajanja ga je tiskala Katoliška tiskarna. Sedež glasila se je sprva nahajal 

na Poljanski cesti 58, nato se je preselil na Cesto v Mestni log 4 v Ljubljani.  

 

Celoletna naročnina je v letih 1894–1897, ko so izšli prvi trije letniki Glasnika, znašala 80 kron, 

za pol leta 40 kron, za četrt leta 20 kron. Posamezna številka je stala 5 kron. Leta 1898 je prišlo 
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z izidom četrtega letnika do podražitve. Celoletna naročnina se je podražila na en goldinar, 

cena posamezne številke je ostala enaka.  

 

 2.1 Oblika in značaj glasila  
Prvi letnik Glasnika je obsegal 24 številk. Prve štiri številke so izšle leta 1894, ostalih 20 leta 

1895. Enako je izšel drugi in tretji letnik. Četrti letnik v obsegu 34 številk je izšel leta 1889, peti 

v obsegu 36 številk pa leta 1899. Opozoriti moram na to, da 31. številka v petem letniku 

manjka. Revija je najprej izhajala po šolskih letih, potem pa po koledarskih. 

 

Glasnik je izhajal v prvih treh letnikih na osmih straneh, izjema so tri številke, in sicer tretji 

letnik, prva (10 strani), trinajsta (16 strani) in dvaindvajseta (10 strani) številka. Vse omenjene 

številke so daljše zaradi daljših rubrik. V četrtem in petem letniku je Glasnik izhajal le na štirih 

straneh, izjema sta v četrtem letniku številka dvanajst (6 strani) zaradi dodanih Pravil 

slovenskega delavskega stavbenega društva v Ljubljani in številka enaintrideset (16 strani) 

zaradi dodanih Pravil društva »Samopomoč krščansko-socijalne organizacije« v Ljubljani. V 

petem letniku sta izjema številki petnajst (6 strani) in trideset (8 strani). Prva je daljša zaradi 

slavnostne pesmi, ki pozdravlja vseslovenski shod krščanskosocialističnih delavcev, druga pa 

le zaradi daljših rubrik. Skupno je v vseh letnikih izšlo 145 številk.  

 

 

Oblika glasila je ostala od začetka do konca izhajanja Glasnika enaka. Naslovnica je poleg 

naslova Glasnik in mota Krščanski delavci, združite se! vsebovala še podatke o ceni, izhajanju 

in sedežu glasila ter podatek o objavljanju oglasov.  
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Slika 1: Naslovnica glasila Glasnik (4. 1984, št. 1) 

 

Rubrike so bile bolj ali manj stalne, tu in tam se je pojavila kakšna nova, kakšna pa je bila kdaj 

tudi izpuščena. Leposlovje je v prvih treh letnikih izhajalo pod rubriko Razvedrilo, ki je bilo od 

ostalih rubrik ločeno le z enojno kratko črto. Večinoma je bilo natisnjeno na četrti ali peti 

strani od običajno osmih strani, če je bilo daljše, se je nadaljevalo tudi na naslednje strani. V 

prvih treh letnikih je bilo Razvedrilo izpuščeno devetkrat. Od četrtega letnika naprej se je 

leposlovje pojavljalo pod rubriko »Listek«, ki je od ostalih rubrik ločeno z odebeljeno dolgo 

črto. Natisnjeno je bilo na prvi strani od štirih, včasih tudi na drugi. V četrtem in petem letniku 

je bil podlistek izpuščen osemkrat.  

 

Zadnja stran je vsebovala nekaj oglasov ali vabil, ni pa bila celotna stran rezervirana le za 

oglase, zasedale so jo tudi ostale stalne rubrike.  

 

 

  
Slika 2: Rubrika Razvedrilo v prvih treh letnikih glasila (1. 1984, št. 4) 
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Slika 3: Podlistek v četrtem in petem letniku glasila (4. 1989, št. 1) 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Oglasi na zadnji strani glasila (4. 1989, št. 8) 

Leto 1894  

V letu 1984 so izšle le 4 številke glasila Glasnik. Vse so imele 8 strani. V teh štirih številkah so 

objavljene rubrike, ki se pojavljajo skozi celotno izhajanje glasila, to so: Naša organizacija, pod 

katero se je objavljalo različne shode delavcev in novosti, Politika po svetu, kjer se je pisalo 

večinoma o politiki povezani z delavci v tujini, Razvedrilo, kjer je bilo objavljeno leposlovje, 

Zdravje, ki je naročnika ozaveščalo, kako lahko bolje poskrbi za svoje zdravje, Socijalni 

pogovori, kjer se je razpravljalo o delavskih vprašanjih in na koncu še Drobtine, kjer so bile 

objavljene takšne in drugačne novice (dogodki, nesreče, zanimivosti itd.). Poleg stalnih rubrik 

je bil na prvi strani glasila vedno objavljen prispevek o aktualnih temah, to so bile v prvih štirih 
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številkah: Premogo- in rudokopom v resni prevdarek, Stanovanja in delavci ter Konfekcije. V 

vseh prispevkih se je razpravljalo o nevzdržnem življenju delavcev, slabi plači in slabih 

stanovanjskih razmerah, včasih se pojavijo tudi načela in nasveti, kaj bi bilo potrebno 

spremeniti.  

 

Leto 1895  

Naslednjega leta je izšlo 24 številk, in sicer 20 v prvem letniku in 4 v drugem letniku. V vseh 

razen v zadnji številki prvega letnika je bilo objavljeno leposlovje. V večini se pojavljajo prozna 

besedila, katerih avtor ni znan. Avtorja F. H., ki se je podpisal pod dvoje tekstov, mi ni uspelo 

razvozlati. Avtor je naveden še pri besedilu Terno (dunajska povest), ki jo je spisal dr. V. v 

enajsti številki in Vrl mož v dvanajsti številki, ki ga je napisal Tihomil. Slednji psevdonim je 

uporabljal politik, časnikar, duhovnik in kanonik Ignacij Žitnik.  

 

Leto 1896  

V letu 1896 pod rubriko Razvedrilo skoraj v vsaki številki izide po eno ali dve leposlovni deli. 

Glasilo je imelo v vsaki izmed številk 8 strani. V tem letu je izšlo 20 številk drugega letnika in 4 

številke tretjega letnika. Avtor pri večini besedil ni naveden. Izjema so tri besedila, in sicer v 

šestnajsti številki drugega letnika zasledimo pesmi Naša zastava in Zvonu, ki ju je spesnil Fr. 

Ferjančič. Domnevam, da je bil to duhovnik Fran Ferjančič. Pesem Zvonu se nanaša na 

slovensko katoliško delavsko društvo Zvon, ki se je oblikovalo v Ljubljani. V dvaindvajseti 

številki drugega letnika je poleg besedila Sladke nade zapisana avtorica Miroslava. Žal nisem 

uspela razvozlati, komu bi ime pripadalo. Razvedrila ni bilo v treh številkah tega letnika. V 

začetku tretjega letnika je začelo izhajati besedilo avtorja Bolandena Kdo kvari ljudstvo?, ki ga 

je priredil Jože Volč. Poleg leposlovja v rubriki Razvedrilo je objavljena še pesem Janezu 

Evangelistu Kreku, prvoboritelju delavskih stanov slovenskih ob godu dné 27. decembra 1896. 

 

Leto 1897  

Leta 1897 je urednik Glasnika postal Ivan Jakopič, sprva glasilo ni spremenilo svoje podobe, 

tudi število strani je ostalo enako. Občasno se je pojavila nova rubrika Železničar s podobo kril 

in kolesa, kjer so se objavljale novice o železničarski organizaciji. Tega leta je do konca izšel 

tretji letnik Glasnika od pete do osemindvajsete številke. Nadaljevalo se je besedilo Kdo kvari 
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ljudstvo?. Pri nekaterih leposlovnih besedilih so podpisani avtorji A., I. Š. in F. H. in F-e. Pojavita 

se tudi besedili češkega avtorja Václava Kosmáka Gospod Vajsnit in Sličica iz naše dobe. 

Njegovi besedili je poslovenil A. Ostala leposlovna besedila so anonimna. Razvedrila ni bilo v 

sedmi, dvanajsti, šestnajsti, sedemnajsti in petindvajseti številki tretjega letnika. V tem letu bi 

izpostavila zanimivosti v osemnajsti številki tretjega letnika, in sicer je pod rubriko Razvedrilo 

objavljena osmrtnica Dr. Alojzija Meška.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Osmrtnica v rubriki Razvedrilo (3. 1897, št. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Rubrika Železničar (3. 1897, št. 18) 
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Leto 1898  

V letu 1898 je izšel celoten četrti letnik Glasnika s 34 številkami. V tem letniku se je podoba 

Glasnika malce spremenila. Ni izhajal več na osmih straneh, ampak samo na štirih, in rubriko 

Razvedrilo je nadomestila rubrika »Listek«, v kateri so izhajala leposlovna dela. Še vedno je 

izhajalo največ anonimnih leposlovnih del. Druga dela so napisali avtorji Angelar Zdenčan 

(Frančišek Kralj), A. A., Václav Kosmák, I. T., Frančišek Kralj, Fran Saleški Finžgar in Janez 

Evangelist Krek. Listka ni bilo v šestindvajseti, osemindvajseti, devetindvajseti ter 

enaintrideseti številki. Poleg proze in poezije se je v enaindvajseti številki pojavila kritika 

avtorja I. Š. z naslovom Delavec in leposlovje.  

 

Leto 1899 

Leta 1899 izide še zadnji letnik Glasnika z zadnjo 36. številko. V tem letniku je bila poleg proze 

pogosta tudi poezija Lea Leviča, ki se je podpisoval pod pravim imenom in pod psevdonimoma 

Prosjak in Pogačnik Lovro. Ostali avtorji, ki so svoja dela objavljali v podlistku, so: Lipe Vrhovski 

(Filip Miklavec), Janez Evangelist Krek, J. Srakar, Tinej Marinič, Podgoričan (Fran Jaklič), 

Demofil in A. Pavšek. Listka ni bilo v šestih številkah, in sicer v prvi, drugi, deveti, deseti, 

štirinajsti in dvaindvajseti.  

3 Bibliografija leposlovnih besedil 

3.1 1894  

Letnik 1  

Proza  

- Anonimno: Sprava (povest iz delavskega življenja). Letnik 1, št. 1.  

- Anonimno: Bojišče je šola vere. Letnik 1, št. 2.  

- Anonimno: Tri zrcala. Letnik 1, št. 2.  

- Anonimno: Odkrito bo! Letnik 1, št. 3.  

- Anonimno: Nepričakovan dar. Letnik 1, št. 4.  

Poezija 

- Anonimno: Naša pesem. Letnik 1, št. 1.  
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3.2 1895  

Letnik 1  

Proza 

- Anonimno: Sprava. Letnik 1, št. 5.  

- Anonimno: Nepotrebno društvo (slika iz letošnje zime). Letnik 1, št. 6. 

- F. H.: Splošna razdelitev v Srečni vasi. Letnik 1, št. 7. 

- Anonimno: Pot do sreče. Letnik 1, št. 8.  

- Anonimno: Materina molitev. Letnik 1, št 9.  

- Anonimno: Zvestoba v službi. Letnik 1, št. 10.  

- Dr. V.: Terno (dunajska povest). Letnik 1, št. 11.  

- Tihomil: Vrl mož. Letnik 1, št. 12.  

- Anonimno: Mati (po resnični zgodbi). Letnik 1, št. 13.  

- Anonimno: Ozdravljen (resničen dogodek). Letnik 1, št. 14.  

- Anonimno: Nedeljski počitek v luči svete vere. Letnik 1, št. 15.  

- Anonimno: Nedeljsko posvečenje. Letnik 1, št. 16.  

- Anonimno: Svoji k svojim. Letnik 1, št. 17.  

- Anonimno: Jeden dan iz življenja rokodelskega pomočnika. Letnik 1, št. 18.  

- Anonimno: Pomočniško življenje. Letnik 1, št. 19–21.  

- Anonimno: Pogovor s socijademokratom. Letnik 1, št. 20.  

- Anonimno: Groš. Letnik 1, št. 22.  

- F. H. -e.: Lekarna pri Devici Mariji, Letnik 1, št. 23.  

Poezija 

- Anonimno: Pesem ob novem letu. Letnik 1, št. 5.  

- Angelik Hribar: Pesem katoliških delavk. Letnik 1, št. 6.  

 

Letnik 2 

Proza 

- Anonimno: Človek obrača, Bog obrne. Letnik 2, št. 1–3.  

- Anonimno: Delavčeva prisega. Letnik 2, št. 4.  
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3.3 1896  

Letnik 2 

Proza 

- Anonimno: Ne vpelji nas v skušnjavo. Letnik 2, št. 5.  

- Anonimno: Dva zdravnika. Letnik 2, št. 6.  

- Anonimno: Pomagaj sirotam. Letnik 2, št. 7.  

- Anonimno: Judje in njihovi dobički (1. Judovska načela). Letnik 2, št. 8.  

- Anonimno: Judje in njihovi dobički (2. Judovsko delovanje). Letnik 2, št. 9.  

- Anonimno: Judje in njihovi dobički (3. Judovske zvijače). Letnik 2, št. 10.  

- Anonimno: Kralj in gosji pastir. Letnik 2, št, 11.  

- Anonimno: Umreti moramo. Letnik 2, št. 12, 13.  

- Anonimno: Roštildi. Letnik 2, št. 14.  

- Anonimno: Božja kazen je občutljiva, pa pravična. Letnik 2, št. 15. 

- Anonimno: Jaz delam tako, kakor oče! Letnik 2, št. 15.  

- Anonimno: Kitajski socijalni demokratje. Letnik 2, št. 18.  

- Anonimno: Ubežnik. Letnik 2, št. 19.  

- Anonimno: Vražji maček. Letnik 2, št. 21, 22.  

- Miroslava: Sladke nade. Letnik 2, št. 22.  

- Anonimno: Turški roparji. Letnik 2, št. 23. 

 

Poezija:  

- Fr. Ferjančič: Naša zastava. Letnik 2, št. 16.  

- Fr. Ferjančič: Zvonu. Letnik 2, št. 16.  

 

Letnik 3  

Proza 

- Bolanden (prevedel Jože Volč): Kdo kvari ljudstvo? Letnik 3, št. 1–4. 

Poezija  

- Dr. Jan. Ev. Krek-u, prvoboritelju delavskih stanov slovenskih ob godu dné 27. 

decembra 1896. Letnik 3, št. 4.  
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3.4 1897 

Letnik 3 

Proza 

- Bolanden (prevedel Jože Volč): Kdo kvari ljudstvo? Letnik 3, št. 5–9, 11, 13, 15, 19, 22.  

- F. H.: Blago srce (Slika z Dunaja). Letnik 3, št. 10.  

- Václav Kosmák (prevedel A. (rh)): Gospod Vajsnit. Letnik 3, št. 14. 

- Anonimno: Dr. Alojzij Meškot (osmrtnica). Letnik 3, št. 18.  

- Anonimno: Francoski delavci pri papežu. Letnik 3, št. 20.  

- I. Š.: Iz Gradca. Letnik 3, št. 23.  

- Václav Kosmák (prevedel A.): Sličica iz naše dobe. Letnik 3, št. 24.  

- Anonimno: Advent. Letnik 3, št. 26.  

- Anonimno: Krščanski Dunaj. Letnik 3, št. 26.  

- A.: Ali res katoliška cerkev in duhovniki nič ne koristijo človeštvu? Letnik 3, št. 27.  

- A.: Sveti večer. Letnik 3, št. 28.  

- F-e.: Voščilo Glasniku ob novem letu. Letnik 3, št. 28.  

 

3.5 1898 

Letnik 4 

Proza 

- A. A.: Trije polovičarji. Letnik 4, št. 1–15.  

- Václav Kosmák: Lovski tat. Letnik 4, št. 16–20.  

- Václav Kosmák (prevedel I. T.): V bolnišnici. Letnik 4, št. 21, 22. 

- Anonimno: Črtice iz delavske higijene. Letnik 4, št. 23–25.  

- Václav Kosmák: Slepa sirota. Letnik 4, št. 27.  

- Anonimno: Bedno življenje v žveplenih jamah na Siciliji. Letnik 4, št. 30.  

- Anonimno: Sad socijalne demokracije. Letnik 4, št. 31.  

- Anonimno: Mir na zemlji. Letnik 4, št. 33.  

- Václav Kosmák: Silvestrov večer. Letnik 4, št. 33. 

- Václav Kosmák (prevedel A. Dermota): Silvestrov večer. Letnik 4, št. 34.  

- Anonimno: Pismo z Dunaja. Letnik 4, št. 34.  
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Poezija  

- Angelar Zdenčan: Delavec. Letnik 4, št. 2.  

- F. S. Finžgar: Idrijskemu delavskemu društvu na izletu v Črnem vrhu. Letnik 4, št. 22.  

- Janez Evangelist Krek: U boj, po zmago, v boj! Letnik 4, št. 18.  

- Angelar Zdenčan: Slovenski delavci vladarju povodom petdesetletnice vladanja našega 

cesarja Frana Josipa I. dne 2. decembra 1898. leta. Letnik 4, št. 32.  

Kritika 

- I. Š.: Delavec in leposlovje. Letnik 4, št. 21.  

 

3.6 1899 

Letnik 5 

Proza  

- Anonimno: Pismo z Dunaja. Letnik 5, št. 1.  

- Lipe Vrhovski: Agitator (slika). Letnik 5, št. 3–8.  

- Anonimno: 19. aprila leta 2101 pred 4000. Letnik 5, št. 11.  

- Anonimno: Prvi majnik. Letnik 5, št. 12.  

- Anonimno: Svoboda odločitve (debata v cidrskem mestnem zboru). Letnik 5, št. 13.  

- Anonimno: Serenada. Letnik 5, št. 15. 

- J. Srakar: Spominčica na grob društvenemu pevovodji blag. g. L. Belarju. Letnik 5, št 

17.  

- Tinej Marinič: Samokrat (črtica iz kmečkega življenja). Letnik 5, št. 19, 20.  

- Anonimno: Zdravnikov sin. Letnik 5, št. 21, 23. 

- Podgoričan: “Moje prepričanje mi je sveto” (slika iz krajine). Letnik 5, št. 24–33. 

- Demofil: Palčkova povest. Letnik 5, št. 34.  

- A. Pavšek: Benediktinec. Letnik 5, št. 35. 

- Anonimno: Vrvica. Letnik 5, št. 36.  

Poezija 

- Leo Levič: K slogi! Letnik 5, št. 9.  

- Leo Levič: Prosjak. Letnik 5, št. 11. 

- Leo Levič. Proletarijatu. Letnik 5, št. 15. 
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- Anonimno: Pozdrav vseslovenskemu shodu kršč. – soc. delavcev v Ljubljani dne 28. 

maja 1899. leta. Letnik 5, št. 15. 

- Janez Evangelist Krek: Prolog k vseslovenski delavski slavnosti dne 28. Maja 1899 l. 

Letnik 5, št. 16.  

- Leo Levič: Preblagorodni gospe Pollakovi kumici zastave kršč. – socialne zveze. Letnik 

5, št. 16.  

- Leo Levič: Svetinja. Letnik 5, št. 18.  

- Leo Levič: Naša prava. Letnik 5, št. 18.  

- Leo Levič: Iver. Letnik 5, št. 18.  

- Leo Levič: Oj, ti megla! Letnik 5, št. 19.  

- Leo Levič: Ptica. Letnik 5, št. 19.  
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4 Leposlovje v Glasniku v letih 1894–1899  

4.1 Količina leposlovnih besedil 

Skupno je bilo objavljenih 145 številk v letih 1894–1899. V prvih dveh letnikih je izšlo 24 

številk, nato je število naraščalo. V tretjem letniku so bile 4 številke več od prejšnjih dveh, 

četrti letnik je imel 34 številk, zadnji pa 35. Skupno v vseh letnikih leposlovje ni bilo objavljeno 

v 20 številkah. V prvem letniku enkrat, v drugem trikrat, v tretjem šestkrat, v četrtem štirikrat 

in v zadnjem šestkrat. Zakaj tolikokrat ni bilo objavljenega leposlovja, nisem uspela razvozlati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Število leposlovnih del glede na število številk v posameznem letniku 

4.2 Avtorji 

4.2.1 Glede na način podpisovanja pod leposlovje  

V Glasniku je v letnik 1894–1899 objavljalo leposlovje 15 avtorjev, s polnim imenom, 

psevdonimom ali z začetnico. Od tega sta bila dva tuja avtorja prevedena v slovenščino, in 

sicer iz češčine je prevajal Anton Dermota avtorja Václava Kosmáka in Jože Volč je iz nemščine 

prevajal besedila, ki jih je napisal K. Bolanden. Pri preostalem leposlovju avtor ni znan. Z 

začetnico je objavljalo svoja dela 7 avtorjev ali avtoric, s psevdonimom 4 avtorji in s polnim 

imenom 5 avtorjev.  
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Graf 2: Razmerje glede na način podpisovanja pod leposlovje v vseh letnikih Glasnika 

V Grafu 3 je prikazan način podpisovanja pod leposlovjem v vseh letnikih v Glasniku. 

Prevladujejo besedila z neznanim avtorjem, teh je 55, sledijo besedila z znanimi avtorji, ki so 

uporabili polno ime in psevdonim, teh je 9. Najmanj je besedil, kjer so se avtorji podpisali z 

začetnicami, teh je 8. Poleg besedil z neznanim avtorjem, je bilo v prvem letniku enako število 

avtorjev, ki so se podpisovali z začetnicami in psevdonimom (2), v drugem letniku sta bila eden 

s psevdonimom in eden s polnim imenom, v tretjem letniku je bilo najmanj besedil z 

anonimnim avtorjem, enako število je besedil z avtorji, ki so uporabili polno ime in začetnice 

(4). V četrtem letniku prav tako prevladujejo besedila z anonimnim avtorjem, teh je 5, sledijo 

besedila, kjer so avtorji uporabili polno ime (3). V zadnjem letniku je znova največ anonimnih 

besedil (8), sledijo besedila z avtorji, ki so uporabili psevdonim (5). 

 

PSEVDONIM PRAVO IME  

Angelar Zdenčan Frančišek Kralj 

Lipe Vrhovski Filip Miklavec 

Tihomil Ignacij Žitnik 

Pogačnik Lovro Leo Levič 

Angelik Hribar  Janez Evangelist Krek 

Podgoričan  Fran Jaklič  

Tabela 1: Psevdonimi in prava imena 

55

9

8

9

Anonimno Polno ime Začetnice Psevdonim
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6 avtorjev je namesto svojega pravega imena uporabljalo psevdonim. Frančišek Kralj je pod 

svojim psevdonimom objavil dve pesmi. Filip Miklavec je pod psevdonimom objavil le eno 

delo, in sicer delo s petimi nadaljevanji z naslovom Agitator. Tudi Ignacij Žitnik je objavil le 

eno delo, vendar brez nadaljevanj, z naslovom Vrl mož. Leo Levič je objavil kar nekaj pesmi, 

vendar je svoj psevdonim uporabil samo dvakrat. Janez Evangelist Krek je objavljal pod pravim 

imenom, le enkrat se je skril za svojim psevdonimom. Delo z 8 nadaljevanji z naslovom Moje 

prepričanje mi je sveto je pod psevdonimom Podgoričan objavil Fran Jaklič. 

 

Nekaj avtorjev se je skrilo za začetnice ali psevdonime, ki jih nisem uspela razvozlati. Nahajajo 

se v spodnji tabeli.  

 

NERAZVOZLANA IMENA 

F. H. 

Dr. V. 

F. e. 

A. A. 

I. T. 

I. Š. 

Miroslava 

J. Srakar 

Tinej Marinič 

Demofil 

A. Pavšek 

Tabela 2: Nerazvozlana imena 

 

4.3 Podatki o avtorjih  

4.3.1 Frančišek Kralj  

Frančišek Kralj se je rodil leta 1875 v kraju Pri Cerkvi – Struge. Obiskoval je ljudsko šolo v 

svojem kraju, jo nadaljeval v Ljubljani, tam pa je končal tudi gimnazijo. Študiral je teologijo in 

postal duhovnik do svoje smrti leta 1958. Objavljal je pod psevdonimom Angelar Zdenčan pri 
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različnih glasilih in revijah (Ljubljanski Zvon, Bogoljub itd.). Objavljal je pesmi, pripovedke , 

dramske prizore, uveljavil se je predvsem v mladinskem slovstvu. Njegova dela so se nanašala 

na idealizem takratnega katoliškega preporoda (Slovenski biografski leksikon).  

 

4.3.2 Filip Miklavec  

Filip Miklavec se je rodil leta 1863 v Zgornji Orlici. Bil je pisatelj. Že v mladih letih so ga zanimali 

slovanski jeziki, sploh češčina. Delal je na kmetiji, ki so jo imeli doma, zato se je zanimal za 

vprašanja povezana s kmetovanjem. Svoje članke o kmetovanju je tudi objavljal. Pisal je tudi 

pesmi, narodne uganke, in povesti s socialnim ozadjem, ki jih je objavljal v različnih revijah 

(Slovenski biografski leksikon). 

 

4.3.3 Ignacij Žitnik  

Ignacij Žitnik je bil duhovnik, časnikar in politik, ki se je rodil leta 1857 na Fužini pri Zagradcu. 

Izobrazil se je za duhovnika, vmes pa je bil tudi pri vojakih. Njegovo zanimanje za časnikarstvo 

se je začelo zgodaj. Leta 1887 je postal urednik Slovenca in pisal članke o socialnih, 

gospodarskih in kulturnih vprašanjih. Bil je član Slovenske ljudske stranke in je podpiral Janeza 

Evangelista Kreka. Kot politik je bil izvoljen v kranjski in dunajski deželni zbor, kjer je deloval v 

več odborih, zavzemal pa se je predvsem za pravice Slovencev (Slovenski biografski leksikon). 

 

4.3.4 Fran Jaklič 

Pisatelj, učitelj in gospodarski organizator Fran Jaklič se je rodil leta 1868 v Podgorici 

(Dobrepolje). Pri sedmih letih sta mu umrla mama in oče, zato so zanj skrbeli sorodniki. 

Najprej je obiskoval osnovno šolo v Vidmu, nato se je šolal v Ljubljani. Že v gimnazijskih letih 

je objavil svoje literarno delo v časopisu Dom in svet. Nekaj časa je delal kot učitelj, nato pa je 

ob pomoči Janeza Evangelista Kreka ustanovil prvo vaško posojilnico na Slovenskem. 

Zavzemal se je za krščanske in narodne vrednote. Leta 1900 je postal najprej deželni, nato 

tudi državni poslanec v okviru Slovenske ljudske stranke in opravljal to funkcijo do konca prve 

svetovne vojne. Ob koncu vojne je podpiral združitev južnih Slovanov v avtonomno enoto v 

okviru Avstro-Ogrske monarhije. Pisal je kmečke in zgodovinske povesti. Objavljal je v 

časopisih Edinost, Slovenski narod, Rodoljub, Slovenec, Mohorjeva družba in Ljubljanski zvon. 

Umrl je leta 1937 v Ljubljani (Slovenski biografski leksikon).  

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi300442/
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi366520/
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi903108/
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi246371/
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4.4 Leposlovje glede na nadaljevanja  

Objavljenih leposlovnih del z nadaljevanji je skupno 17, nekatera imajo le po eno nadaljevanje, 

druga več. V prvem letniku se pojavita dve leposlovni deli z nadaljevanji, v drugem letniku štiri 

dela, v tretjem le eno, v četrtem šest in v zadnjem štiri. Leposlovno delo z naslovom Pismo z 

Dunaja, ki se pojavi v zadnji številki četrtega letnika, se nadaljuje z zakasnitvijo v prvo številko 

petega letnika. Nadaljevanje sem štela pod četrti letnik, kjer se začne. Najdaljše besedilo z 

največ nadaljevanji je objavljeno v četrtem letniku z naslovom Trije polovičarji, ima 15 

nadaljevanj. Največ del v enem kosu je bilo objavljenih v prvem letniku, najmanj pa v tretjem 

letniku Glasnika. Največ besedil z nadaljevanji je bilo objavljenih v zadnjem letniku, najmanj 

pa v tretjem, kjer je bilo samo eno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Število objavljenih leposlovnih besedil glede na posamezen letnik 

 

 

4.5 Zvrstnost in zvrstne oznake 

V eni izmed številk se med drugim pojavi tudi kritika Delavec in leposlovje. V spodnjem grafu 

je prikazano število del glede na zvrstnost v posameznih letnikih. Največ proznih besedil je 
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bilo objavljenih v četrtem letniku (32), najmanj v drugem (22). Največ poezije je bilo objavljene 

v zadnjem letniku (11), najmanj pa v drugem letniku, kjer je bila objavljena le ena pesem.  

 

 

Graf 4: Število besedil glede na zvrstnost 

 

Pri analiziranih oznakah zvrstnosti sem dobila iz grafa vidimo, da ima oznako samo 9 besedil, 

brez upoštevanih nadaljevanj. V analizo sem štela tudi tri besedila, kjer se zvrstna oznaka 

pojavi v naslovu (Črtice iz delavske higijene, Palčkova povest in Sličica iz naše dobe). Pod sliko 

sem prištela tudi vrstno oznako sličica. Iz spodnjega grafa je razvidno, da med besedili, ki imajo 

vrstno oznako, prevladuje povest, s katero so bila podnaslovljena 4 dela, najmanj pa je bilo 

del (le po eno) z vrstno oznako zgodba in dogodek.  
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Graf 5: Vrstne oznake in število del 
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5 Glasilo Novi čas  

Prva številka glasila Novi čas je izšla v Ljubljani 3. januarja 1921 s podnaslovom Delavski list. 

Združeval je predvsem delavce s krščanskosocialnimi političnimi nazori. Zavzemal se je za to, 

da bi se Kraljevina, Hrvatov in Slovencev preobrazila v republiko, v kateri bi Slovenci imeli več 

avtonomije. Zagovarjal je radikalna krščanskosocialistična stališča, predvsem v odnosu do 

delavske problematike. V prvi številki Novega časa je uvod, ki nakazuje namen glasila. 

 

»Na čegavo stran stopi Jugoslavija? Zibelka Jugoslavije je tekla v Sloveniji. V Sloveniji 

se bo odločila tudi njena bodočnost. Misel delavskega voditelja jo je rodila. Videl je, da 

drugače ni rešitve za zatirano ljudstvo. Kam se bo osvobojeno, dozdaj zatirano ljudstvo 

nagnilo? Voditelj je stal čvrsto v taboru dobrih. Osvobojeno ljudstvo, njegovo zapuščino 

je sicer za hip zagrnil sistem zlega; trajna usoda tega ljudstva zavisi odtod, ali se nagne 

v Kristov ali Antikristov tabor. Kam se nagne? Da se nagne v tabor dobrih je naloga 

novega časa. Čas je prišel, da se tudi ljudstvo razdeli, kakor se je te dve leti inteligenca: 

brat od brata, oče od sina, delavec od sodelavca in se s tem zgradi državo socialne 

sreče ali pa državo socialnega gorja. Novi čas, tvoja naloga je, da popelješ delavsko 

ljudstvo v njegovo bodočnost.« (Novi čas 1921: 1) 

 

Novi čas je izhajal vsak delavnik popoldne, njegovi uredniki so bili Anton Marinček, France 

Kremžar in Jože Rutar. Sprva ga je podpirala Slovenska ljudska stranka, saj je glasilo v 

zaostrenih socialnih razmerah predstavljalo v tistih letih močan glas levo usmerjenega 

krščanskega delavstva, ki bi lahko ustanovilo svojo politično stranko in tako konkuriralo. 

Zadnja številka Novega časa je izšla 5. avgusta 1922. Potem se je Slovenska ljudska stranka že 

toliko uveljavila na politični sceni, da je ustanovitev morebitne krščanskosocialistične stranke 

ni več ogrožala. Prav tako so republikanske težnje in radikalne delavske zahteve postale 

nezaželjene, zato je stranka časopis nehala podpirati. (Wikipedija). 

 

Uredništvo in upravništvo glasila Novi čas se je nahajalo na Kopitarjevi ulici številka 6 v 

Ljubljani. Glasilo je izdajal Konzorcij Novega časa, tiskala pa ga je Jugoslovanska tiskarna v 

Ljubljani.  
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Cena Novega časa je od začetka znašala za celo leto 144 kron, za pol leta 72 kron, za četrt leta 

36 kron, za en mesec pa 12 kron, za Ljubljano 10 kron. Za posamezno številko so morali 

naročniki odšteti 60 vinarjev. 15. aprila 1921, v 84 številki, se je cena posamezne številke 

podražila. Do konca izhajanja prvega letnika je posamezna številka stala 80 vinarjev. Leta 1922 

ob izhajanju drugega letnika Novega časa so se ponovno spremenile cene. Cena za celo leto 

je znašala 240 kron, za pol leta 120 kron, za četrt leta 40 kron, za en mesec pa 20 kron. 

Posamična številka je stala 1,40 kron, v upravi pa jo je posameznik dobil za 18 kron. 4. maja 

1922 se v 101 številki spremeni valuta, ki vpliva na vse naslednje številke. Naročnina za celo 

leto je znašala 90 dinarjev, za pol leta 45 dinarjev, za četrt leta 22,50 dinarjev, za en mesec pa 

7,50 dinarjev. Posamezna številka je stala 50 par, v upravi pa se jo je dobilo po ceni 7 dinarjev.  

 

5.1 France Kremžar  

Časnikar in politik France Kremžar se je rodil 4. decembra 1883 v kraju Cerovica. Osnovno šolo 

je obiskoval v Šmartnem, gimnazijo v Ljubljani, nato pa odšel na Dunaj študirat pravo, ki ga ni 

dokončal zaradi pomanjkanja denarja. Po opustitvi prava je začel sodelovati s časopisi. Najprej 

je kot urednik delal pri časopisu Slovenec, pozneje še pri Gorici in Primorskem listu. Leta 1909 

je postal urednik glasila krščanskih socialistov Novi čas. Leta 1923 je bil do ukinitve parlamenta 

poslanec v Kraljevini Slovencev Hrvatov in Srbov. Kot urednik Slovenca je delal do leta 1943, 

nato je nadaljeval pri časopisu Domoljub. V gimnazijskih letih se je srečal z Janezom 

Evangelistom Krekom in postal zagovornik katoliškega radikalizma in krščanskega socializma. 

Po drugi svetovni vojni je nekaj časa preživel na avstrijskem Koroškem, leta 1949 pa je odšel 

v Argentino in tam sodeloval pri slovenskih časopisih. Umrl je 26. junija 1954 v Buenos Airesu 

v Argentini (Slovenski biografski leksikon).  

 

 

5.2 Oblika in značaj glasila 

Novi čas je izhajal med letoma 1921 in 1922. V prvem letniku je izšlo 295 številk, v drugem 

letniku pa 168. Večinoma so bili članki in rubrike objavljeni na dveh straneh, včasih na štirih.  

 

 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi304621/
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Od vseh 463 številk, ki so izšle v dveh letih izhajanja glasila, izšlo največ številk na dveh straneh, 

nekajkrat na štirih, enkrat samkrat tudi na osmih straneh. Večinoma, kadar je Novi čas izšel 

na štirih straneh, je bilo to zaradi daljših rubrik, posebnih dogodkov ali zaradi daljših oglasov.  

 

Oblika glasila Novi čas je skozi dve leti izhajanja ostala enaka. Na naslovnici je bi vedno napisan 

naslov Novi čas. Podnaslov se je v drugem letniku izhajanja spremenil iz Delavski list v Glasilo 

krščanskega delavskega ljudstva. Poleg naslova in podnaslova so bili napisani še datum, 

podatki o ceni naročnine, o sedežu glasila in času izhajanja.  

 

Slika 7: Naslovnica prvega letnika (1. 1921, št. 1) 

Slika 8: Naslovnica drugega letnika (2. 1922, št. 1) 

 

Rubrike so bile tako kot v glasilu Glasnik stalne, včasih je bila kakšna dodana, včasih kakšna 

izpuščena. Leposlovje se je navadno pojavljalo na koncu druge strani, včasih tudi na obeh 

straneh ob koncu, od ostalih rubrik ločeno z dvojno črto. Rubrika ni bila poimenovana, ko so 

napovedovali, kaj bo izšlo, so jo poimenovali listek ali podlistek. Podlistek je bil napovedan kar 

v šestih številkah, preden je začel izhajati.  
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Slika 9: Leposlovje pod dvojno črto (2. 1922, št. 102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Eden od napovednikov o izhajanju Listka (1. 1921. št. 10) 
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Na začetku oglasov na zadnji strani ni bilo. Čez čas, ko se je Novi čas razširil, so se na zadnji 

strani začeli pojavljati tudi oglasi. Poleg oglasov so bile objavljene še nekatere rubrike, zato 

oglasi niso zasedali celotne strani. 

 

Slika 11: Oglasi na koncu (1. 1921, št. 97) 

 

 

Leto 1921 

Leta 1921 je izšel prvi letnik glasila Novi čas z 295 številkami. Navadno je glasnik izhajal na 

dveh straneh, šestindvajsetkrat je izšel na štirih straneh. Številka 290 je izšla na osmih straneh, 
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in sicer zaradi povečanega obsega leposlovja v času božičnih praznikov. V prvem letniku je 

izšlo 30 leposlovnih del, od tega 6 pesmi. Kar nekaj je bilo leposlovnih del z nadaljevanji, to 

so: Poslednji dnevi v Pompejih, Nevarna snubitev, Po obsodbi …, Črtica iz življenja ameriških 

kapitalistov, Skopuh, Mož z vijoličastim pajčolanom. 

  

Rubrike so bile bolj ali manj stalne, to so bile: Katoliški obzornik, Politični dogodki, Dnevni 

dogodki, Naša društva, Ljubljanski dogodki, Gospodarstvo, Kultura, Socialni vestnik, 

Raznoterosti in Iz organizacij. Poleg stalnih rubrik so se pojavljali še članki o aktualnih 

dogodkih in problemih.  

 

Leto 1922 

Leta 1922 izide še drugi in tudi zadnji letnika glasila Novi čas s 168 številkami. Tudi v drugem 

letniku je Novi čas izhajal na dveh straneh, dvajsetkrat pa je izšel na štirih straneh. V tem letu 

so izšla štiri leposlovna dela z veliko nadaljevanji in nobeno pesniško ali dramsko besedilo.  
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6 Bibliografija leposlovnih besedil 

6.1 1921  

Proza  

- Edward Bulwer: Poslednji dnevi v Pompejih. Letnik 1, št. 19–37, 39–43, 45–49, 51–

55, 57–61, 63–66, 68–71, 73–76, 78–82, 84–88, 90–94, 96–105, 107–110, 112–115, 

117–121, 123–127, 129–131, 133, 135–139, 141–143, 145–149, 151–154, 156–166, 

168–171.  

- Bjørnstjerne Bjørnsen (prevod Josip Kremen): Oče. Letnik 1, št. 172. 

- Bjørnstjerne Bjørnsen (prevod Josip Kremen): Nevarna snubitev. Letnik 1, št. 173, 

174. 

- Bjørnstjerne Bjørnsen (prevod Josip Kremen): Orlovo gnezdo. Letnik 1, št. 175. 

- Bjørnstjerne Bjørnsen (prevod Josip Kremen): Zvestoba. Letnik 1, št. 176. 

- Grigorij Geršuni (prevod Janko Traven): v Petrograd. Letnik 1, št. 178. 

- Grigorij Geršuni (prevod Janko Traven): Po obsodbi ... Letnik 1, št. 180, 181, 184, 185. 

- Joža Likovič: umrlema prijatelju in poetu – socialcu Joži Pibru! Letnik 1, št. 183. 

- Janko Traven: Joža Piber. Letnik 1, št. 183.  

- Joža Likovič: Ena izmed tisočerih. Letnik 1, št. 187.  

- Pismo o večnosti – Jožetu Pibru ob sedmini. Letnik 1, št. 190.  

- Anonimno (prevedel J. D.): Stara ključavnica. Letnik 1, št. 192.  

- Anonimno: Črtica iz življenja ameriških kapitalistov. Letnik 1, št. 203–205, 208, 210.  

- Henri Conscience (prevedel M. J.): Skopuh. Letnik 1, št. 214–218, 220–224, 226–230, 

232–236, 238, 240–242, 244–247, 249–253, 255–259, 262–265, 267, 268.  

- Tranquille Chevreau (prevedel M. J.) : Mož z vijoličastim pajčolanom. Letnik 1, št. 

269–271, 273–276, 278.  

- Arkadij Averčenko (prevedel J. T.): Luoje. Letnik 1, št. 284.  

- Rad. Peterlin-Petruška: Božični zvonovi. Letnik 1, št. 290.  

- N. Velikonja: Stric Urh. Letnik 1, št. 290.  

- Alojzij Remec : Na ulici (božična malenkost). Letnik 1, št. 290.  

- Janez Okorn: Božič slepega Amerikanca. Letnik 1, št. 290.  

- Fed. Mih. Dostojevski (prevedel J. T.): Deček pri božičnem drevesu. Letnik 1, št. 290.  

- J. Okorn: Delavčeva molitev. Letnik 1, št. 290.  
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- M. Jokai (prevedel Tugomir Zlatopoljski): Spominjajte se revežev. Letnik 1, št. 290.  

- N. Velikonja: Peter Kordež (moderna legenda). Letnik 1, št. 290.  

Poezija 

- J. P.: Vsem revnim, ubogim … Letnik 1, št. 69.  

- Jože Piber: Majska pesem. Letnik 1, št. 97.  

- Jos. Pogačnik: Brusc. Letnik 1, št. 97.  

- Silvin Sardenko: Delavčev Betlehem. Letnik 1, št. 290.  

- Rad. Peterlin-Petruška: Kolednica siromakov. Letnik 1, št. 290.  

- J. Piber: V noči rojstva velike Pravice. Letnik 1, št. 290.  

 

6.2 1922 

Proza  

- Anonimno (prevedel M. R.): Bratova tajnost (povest iz irske zgodovine). Letnik 2, št. 

7–17, 19–41.  

- A. P. Čehov : Preveč ga je … Letnik 2, št. 59, 60.  

- Bernhard Kellermann (prevedel Peter Mlakar = Narte Velikonja): Tunel (roman). 

Letnik 2, št. 62–135, 137–141, 143, 145–151, 153–158, 160–166.  

- Václav Kosmák (prevedel Tugomer Zlatopoljski): Aleluja. Letnik 2, št. 87.  
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7 Leposlovje v Novem času v letih 1921–1922  

7.1 Količina leposlovnih besedil 

 

Graf 6: Število leposlovnih del glede na število številk v posameznem letniku 

 

Iz Grafa 8 je razvidno, da je v prvem letniku glasila Novi čas izšlo 295 številk, od tega je bilo v 

201 številkah objavljeno leposlovno delo, v 94 številkah pa ne. V drugem letniku je izšlo malo 

manj številk (168) zaradi ukinitve glasila. V tem letniku je leposlovje objavljeno v 135 številkah, 

v 33 številkah ga ni bilo. Vzorca, kdaj leposlovje ni izhajalo, ni.  
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7.2 Avtorji 

7.2.1 Glede na način podpisovanja pod leposlovje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Način podpisovanja pod leposlovje v vseh letnikih glasila Novi čas 

 

Graf 9 prikazuje načine podpisovanja pod leposlovje. Vidimo lahko, da se je največ avtorjev 

podpisalo s svojim polnim in pravim imenom, trije avtorji se niso podpisali, nihče pa se ni 

podpisal le z začetnicama. Dva avtorja sta bila podpisana s psevdonimom, to sta bila Silvin 

Sardenko, za njim se skriva slovenski duhovnik, pesnik, pisatelj, dramatik in urednik Alojzij 

Merhar, drugi pa je Tranquille Chevreau (v prevodu mirni kozliček), čigar pravega imena nisem 

uspela razvozlati. 
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7.2.2 Prevajalci tujih avtorjev in izvirni avtorji  

Prevajalci  Tuji avtor in delo  

Narte Velikonja Bernhard Kellermann: Tunel 

Tugomer Zlatopoljski Václav Kosmák: Aleluja, M. Jokai: 

Spominjajte se revežev 

Josip Kremen Bjørnstjerne Bjørnsen: Oče, Nevarna 

snubitev, Orlovo gnezdo, Zvestoba 

Janko Traven Grigorij Geršuni: V Petrograd, Po obsodbi …, 

Arkadij Averčenko: Luoje, Fjodor Mihajlovič 

Dostojevski: Deček pri božičnem drevesu 

M. J. (morda Mirko Javornik) Henri Conscience : Skopuh, Tranquille 

Chevreau : Mož z vijoličastim pajčolanom 

M. R.  Anonimno: Bratova tajnost 

J. D. Anonimno: Stara ključavnica 

Tabela 3: Prevajalci, dela in naslovi 

 

7.2.3 Bernhard Kellermann 

Bernhard Kellermann je bil nemški pisatelj in pesnik, ki se je rodil leta 1879 v Fürthu v Nemčiji. 

Študiral je na Tehnični univerzi v Münchnu, potem pa še nemško književnost in slikarstvo. Kot 

pisatelj je že zgodaj postal uspešen, njegovi romani so imeli veliko ponatisov. Pred prvo 

svetovno vojno je veliko potoval in napisal številna dela. Eden izmed njih je tudi Tunel (1913), 

ki je doživel velik uspeh, saj je bil preveden v 25 jezikov. Glavna tema romana je upor delavcev, 

ki gradijo predor na dnu Atlantskega oceana, ki bi povezal Severno Ameriko z Evropo. Delavci 

se uprejo, ker se načrt izjalovi zaradi finančnih razlogov in številnih nesreč, ki se zgodijo med 

gradnjo. Kellermann je pisal dela, ki so bila kritična do družbe in povezana s takratno 

sedanjostjo. Med prvo svetovno vojno je delal kot dopisnik za Berlinski dnevnik. Leta 1920 je 

objavil roman Deveti november, v katerem je kritiziral ravnanje vojakov in častnikov v odnosu 

do ljudstva in zaradi obsojanja v času nacizma je za kratek čas prenehal pisati. Njegov roman 

je bil kasneje prepovedan. Potem je pisal le še novele in kratke zgodbe. Prvič se je pojavil s 

svojim romanom Bedak v Glasu naroda (1915), ki ga je prevedel Janez Trček. Poleg njega so 

njegova dela prevajali tudi Narte Velikonja, Valter Bohinjec in Branko Žužek. Umrl je leta 1951, 

pokopan je v Potsdamu (Wikipedija).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Kellermann
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7.2.4 Václav Kosmák 

Václav Kosmák je bil češki duhovnik, ki se je rodil leta 1843 v kraju Martínkov. Na željo staršev 

se je izobrazil za duhovnika. V svojem poklicu je bil uspešen, udejstvoval se je tudi kot 

recitator, pianist in pevec. Ljudje so ga imenovali tudi »ljudski pisatelj«. Napisal je več 

romanov, večinoma so izhajali v časopisnih podlistkih Že od svojega devetnajstega leta je pisal 

pesmi in kratke zgodbe za različne revije in časopise. Uporabljal je psevdonima Besídka in 

Kukátko. Ker je kot duhovnik pogosto menjal delovna mesta, je spoznal veliko ljudi in njihove 

zgodbe vključeval v svoje pisanje. V slovenščino je bil preveden leta 1894, njegove Izbrane 

spise je prevedel Andrej Gaberšček, poleg njega sta njegova dela prevajala tudi Jožef Gruden 

in Tugomer Zlatopoljski. Umrl je leta 1898, pokopan je v Brnu (Wikipedija). 

 

7.2.5 Mór Jókai  

Móric Jókay de Ásva oziroma Mór Jókai se je rodil leta 1825 na Madžarskem. Bil je madžarski 

pisatelj, dramatik. Ker je odraščal v bogati družini, se je do desetega leta šolal doma, nato v 

kalvinističnem kolegiju v Pápi, po očetovi smrti pa se izobrazil za odvetnika. Nekaj časa je delal 

v tem poklicu, vendar ga je bolj veselilo pisanje. Leta 1845 je napisal prvi roman z naslovom 

Delovni dnevi. Kritiki so njegovo delo ocenili kot odlično in okrog Jókaia se je zbral krog mladih 

madžarskih pisateljev. Njegovi romani so bili zelo priljubljeni po Evropi, zanimiva podrobnost 

iz njegove biografije je, da jih je rada brala tudi angleška kraljica Viktorija. Politično je bil 

označen za zmernega liberalista. Ko je izbruhnila revolucija 1848, je podpiral madžarsko 

avtonomijo, nekaj časa je živel v izgnanstvu. Po vzpostavitvi Avstro-Ogrske je deloval kot 

politik. Prvič se je njegova proza pojavila v časniku Novi čas, kjer je delo prevedel Tugomer 

Zlatopoljski. Poleg njega so ga prevajali Judita Trajber, Štefan Sedonja, Jože Hradil in Vlado 

Peteršič. Umrl je leta 1904 v Budimpešti (Wikipedija). 

 

7.2.6 Bjørnstjerne Bjørnsen 

Bjørnstjerne Bjørnsen se je rodil leta 1832 na Norveškem. Bil je pisatelj in pesnik. Otroštvo je 

preživel na kmetiji, kjer je že pri enajstih letih začel pisati prvi verze. Leta 1852 se je vpisal na 

Univerzo v Oslu, potem pa postal novinar in pisal kritike dram. Pisal je kmečke zgodbe in želel 

ustvariti »novo sago v luči kmečkega človeka«. Čez pet je je bil imenovan za ravnatelja 

gledališča v Bergnu. Pisal je predvsem drame in romane s socialno tematiko. Leta 1903 je dobil 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Kosm%C3%A1k
https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3r_J%C3%B3kai


44 
 

Nobelovo nagrado. Politično je bil Bjørnsen pripadnik norveškega levega gibanja. Njegova 

dela so bila prevedena v slovenščino in objavljena v Kmetijskih in rokodelskih novicah leta 

1900, prevajal je Radivoj Peterlin-Petruška. Njegovi prevajalci so bili tudi Janko Moder, Ante 

Fr. Brvar in Josip Kremen. Umrl je leta 1910 v Parizu, kasneje pa so njegove ostanke pripeljali 

na Norveško (Wikipedija). 

 

7.2.7 Grigorij Geršuni 

Grigorij Geršuni se je rodil leta 1870 v današnji Litvi (Kaunas). Bil je Rus in član socialno-

revolucionarne stranke. Pri petnajstih letih je delal kot lekarniški vajenec pri svojem stricu in 

potoval po Rusiji. Po končanem uvajanju je študiral farmacijo na univerzi v Kijevu. Ko je 

dokončal študij, je odprl svoj laboratorij. Udejstvoval se je tudi v politiki, bil je socialist 

ustanovil je Delavsko stranko, ki se je zavzemala za politično osvoboditev Rusije. Zaradi teh 

idej je bi aretiran, po izpustitvi pa se je pridružil drugim revolucionarjem. Kasneje je ustanovil 

tudi Bojno organizacijo (teroristična organizacija znotraj socialnorevolucionalne stranke), ki je 

izvedla atentat na notranjega ministra in guvernerja. V Kijevu je bil aretiran in naprej obsojen 

na smrtno, nato na dosmrtno kazen, vendar je uspel pobegniti na Kitajsko. Iz Kitajske je 

potoval na Japonsko in v ZDA, kjer je javno nastopal in zagovarjal svoje prepričanje. Umrl je v 

Švici leta 1908. O svoji aretaciji, sodnem procesu in služenjem kazni je napisal spomine, izšli 

so posmrtno v Franciji (Wikipedija). Njegova dela je prevedel Janko Traven in jih objavil 

časniku Novi čas, drugih zabeleženih prevodov ni. 

 

7.2.8 Arkadij Averčenko 

Arkadij Averčenko se je rodil leta 1881 v Sevastopolu, v Rusiji. Bil je dramatik in satirik. V 

mladih letih je opravljal pisarniška dela, nato pa se je posvetil pisanju zgodb. Objavljal jih je v 

različnih revijah in časopisih. Leta 1908 je postal tajnik satirične revije Satirikon, kasneje njen 

urednik. V reviji je objavljal svoje humoristične zgodbe in satirične spise, ki jih lahko označimo 

za liberalne. Po oktobrski revoluciji so revijo Satirikon ukinili, njeni ustvarjalci pa so padli v 

nemilost nove oblasti. Ko je bil Sevastopol zavzet je Averčenku uspelo zbežati v Istanbul. Bival 

je po različnih mestih v Evropi, med drugim tudi v Parizu, kjer je izdajal protirevolucionarni 

humoristični časnik Bič, nato pa se ustalil v Pragi, kjer je še vedno pisal satirične zgodbe, do 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rnstjerne_Bj%C3%B8rnson
https://en.wikipedia.org/wiki/Grigory_Gershuni
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svoje smrti leta 1925 (Wikipedija). Njegov prvi prevod je bil objavljen leta 1921 v Novem času. 

Prevajal ga je Janko Traven, pozneje tudi Rado Pregarc. 

 

7.2.9 Fjodor Mihajlovič Dostojevski 

Fjodor Mihajlovič Dostojevski se je rodil leta 1821 v Moskvi, v Rusiji. Odraščal je v plemiški 

družini, kjer je bila izobrazba zelo pomembna. Najprej se je šolal pri svoji materi, ki je 

poučevala francoščino, nato v internatu Leontija Ivanoviča Čermaka. Po materini smrti se je 

vpisal univerzo. Poleg študija ga je zanimala literatura, navdušil se je za idejo krščanskega 

socializma. Ko je zaključil študij, je nekaj časa opravljal službo poročnika, nato pa se je posvetil 

pisanju. Prevajal je francosko prozo, objavljal svoja dela v revijah in se pridružil krogu Nikolaja 

Beketova, ki je bil blizu ideji utopičnega socializma. Leta 1849 je bil Dostojevski zaradi 

protidržavnih dejavnosti aretiran in sprva obsojen na smrtno kazen. Pozneje so jo omilili na 

prisilno delo v zaporu za štiri leta. Ko je odslužil kazen, se je moral pridružiti vojski. Svojih del 

ni smel objavljati do smrti Nikolaja I. Po njegovi smrti je bil tisk bolj svoboden in je spet lahko 

objavljal. Dostojevski se je zavzemal za spremembe, ki bi odpravile fevdalni sistem in razlike 

med razredi. Njegova vizija je bila utopična, da bi se ustvarila krščanska Rusija, v kateri ne bi 

bilo socialnih vprašanj. Dostojevski je umrl leta 1881 v Sankt Peterburgu (Wikipedija). 

 

7.2.10 Henri Conscience 

Henri Conscience se je rodil leta 1812 v Belgiji. Njegov oče je delal v mornarici, odraščal v 

trgovini z ladijskimi potrebščinami, kjer se je začel zanimati za branje in romance. Ko je bil star 

sedemnajst let se je vpisal na študij vzgojiteljstva, vendar ga ni končal zaradi belgijske 

revolucije 1830, v kateri je služil kot vojak. Po vojni je še nekaj časa ostal pri vojakih, nato pa 

se je odločil vrniti v staro življenje in pisati knjige. Želel je pisati v nizozemščini, vendar je bila 

takrat francoščina jezik vladajočega razreda. Nekaj pesmi je napisal v francoščini, nato pa se 

je odločil, da bo pisal v nizozemščini, saj je bil zanj ta jezik bolj »skrivnosten in romantičen«. 

Pomagal mu je prijatelj, ki ga je predstavil kralju Leopoldu, ta je cenil njegovo delo. Njegov 

najbolj znan roman ima naslov Flandrijski lev, s katerim je Conscience zaslovel. Roman je pisan 

v nacionalističnem romantičnem duhu 19. stoletja. Do svoje smrti je delal kot oskrbnik 

belgijskih kraljevih muzejev, umrl je leta 1883 (Wikipedija). Edino njegovo prevedeno delo je 

Skopuh v Novem času leta 1921.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Arkady_Averchenko
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fjodor_Dostojevski
https://en.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Conscience
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7.2.11 Janko Traven  

Janko Traven se je rodil 12. novembra 1902 v Ljubljani. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval 

v Ljubljani. Nato se je vpisal na višjo trgovsko šolo, ki jo je obiskoval v Berlinu, nekaj let pa tudi 

na Dunaju. Leta 1932 se je zaposlil pri Zbornici za trgovino, obrt in industrijo in tam delal do 

leta 1948, ko se je zaposlil v uredništvu Slovenskega poročevalca. Od leta 1952 je delal pri 

upravi Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. Poleg poklica gledališkega zgodovinarja 

in publicista je v glasilu Novi čas objavil nekaj prevodov. Umrl je 6. marca 1962 v Ljubljani 

(Slovenski biografski leksikon). 

 

7.2.12 Narte Velikonja  

Pisatelj in prevajalec Narte Velikonja se je rodil 8. junija 1891 v Otlici. Osnovno šolo je 

obiskoval v rodnem kraju, gimnazijo pa v Gorici. Po opravljeni osnovni šoli in gimnaziji se je 

odločil za študij prava na Dunaju. Med vojno je bil nekaj časa v vojski, med nemško okupacijo 

je sodeloval z domobranstvom. Zaradi tega sodelovanja je bil aretiran, obsojen na smrt in 25. 

junija 1945 ustreljen. Objavil je nekaj svojih del in prevodov. Objavljal je pod svojim pravim 

imenom ali pod psevdonimom Peter Mlakar (Slovenski biografski leksikon). 

 

O Josipu Kremenu in Tugomerju Zlatopoljskem informacij nisem našla, prav tako nisem uspela 

razvozlati začetnic M. J., M. R. in J. D. 

 

7.2.13 Joža Piber  

Pesnik Joža Piber se je rodil leta 1901 v Zalogu pri Postojni. Gimnazijo je končal v Ljubljani, 

nato pa študiral filozofijo, med tem pa kot urednik pomagal pri časniku Novi čas. Svoje pesmi 

je objavljal v različnih dijaških revijah, vodil je dijaško društvo Razor in se navduševal nad 

katoliškim delavskim gibanjem. Umrl je za grižo leta 1921 v Ljubljani.  

 

7.3 Leposlovje glede na nadaljevanja  

V vseh številkah Novega časa se pojavi kar nekaj leposlovnih besedil, ki imajo nadaljevanja. 

Pojavi se jih celo več kot tistih brez nadaljevanj. V prvem letniku glasila Novi čas se pojavi več 

besedil kot v drugem letniku, razlika je velika. V prvem letniku je skupno 31 leposlovnih 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi718287/
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi768824/
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besedil, brez nadaljevanj jih je 25, besedil z nadaljevanji je torej 6. V drugem letniku se pojavijo 

le 4 leposlovna besedila, od teh je le eno brez nadaljevanja, ostala tri imajo nadaljevanja. 

Najdaljše besedilo, ki ima v prvem letniku 127 nadaljevanj, je besedilo angleškega pisatelja 

Edwarda Bulwerja Lyttona Poslednji dnevi v Pompejih, najdaljše besedilo, ki ima v drugem 

letniku 98 nadaljevanj, je besedilo nemškega pisatelja Bernharda Kellermanna, z naslovom 

Tunel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Število leposlovnih besedil glede na nadaljevanja 

 

 

7.4 Zvrstnost in zvrstne oznake 

Glede na zvrstnost besedil je v prvem letniku Novega časa, ki je izhajal v letu 1921, izšlo 24 

proznih besedil in 3 pesmi. V drugem letniku, ki je izhajal leta 1922 pa je izšlo samo 6 

proznih besedil in nobena pesem. Dramskih ali drugih besedil ni bilo.  

 

Vrstnih oznak pri leposlovnih besedilih ni veliko. Dvakrat se pojavi roman, vse ostale oznake 

se pojavijo enkrat. Povest iz irske zgodovine, moderna legenda in črtica, ki se pojavi v naslovu 

dela (Črtica iz življenja ameriških kapitalistov). 
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8 Pravica (1922–1928) 

Glasilo Pravica je začelo izhajati leta 1922, vendar ta letnik ni digitaliziran. Prva digitalizirana 

številka leta 1923 je izšla 4. 1. Glasilo je bilo, podobno kot Glasnik in Novi čas, namenjeno 

delavcem, razmisleku o njihovih pravicah, razmerah doma in po svetu, o socializmu in veri itd. 

Temelji na krščansko-socialnih načelih, ki jih je postavil Janez Evangelist Krek. Glasilo se je po 

koncu izhajanja nadaljevalo pod imenom Delavska pravica (1928–1941). 

 

Pravica je izhajala vsak četrtek popoldne, če je bil na ta dan praznik, je izšla en dan prej. 

Urednik glasila je bil na začetku dr. Andrej Gosar, ki je postal leta 1924 izdajatelj, vlogo 

odgovornega urednika pa je prevzel Srečko Žumer. Zadnja številka je izšla 24. 5. leta 1928. 

 

Sedež uredništva je imelo glasilo Pravica v Ljubljani na Kopitarjevi ulici 6/III. Tiskala ga je 

Zadružna tiskarna v Ljubljani, inserati, reklamacije in naročnine pa so se pošiljale na upravo 

Jugoslovanske tiskarne, na naslov Poljanski nasip 2. Leta 1924 se je skupaj z urednikom 

spremenil tudi kraj uredništva, preselil se je na Stari trg 2/1.  

 

Na začetku izhajanja je naročnina za en mesec stala 4 dinarje, za četrt leta 12 dinarjev, za pol 

leta 24 dinarjev, posamezna številka pa 1,25 dinarja. Leta 1924 se je posamezna številka 

pocenila in stala 1 dinar. Dve leti pozneje pa so se vse naročnine podražile. Posamezna številka 

je stala 1,50 dinarja, za en mesec 5 dinarjev, za četrt leta 15 dinarjev, za pol leta 30 dinarjev, 

dodana pa je bila še cena za tujino, in sicer 7 dinarjev mesečno.  

 

8.1 Andrej Gosar  

Andrej Gosar se je rodil leta 1887 v Logatcu. Gimnazijo in pravni študij je obiskoval v Ljubljani, 

nato pa na Dunaju doktoriral. Poleg pravnika je bil tudi politik. Bil je poslanec v SLS, nato tudi 

narodni poslanec. V SLS je bil eden od voditeljev krščanskosocialističnega delavstva. Zavzemal 

se je za krščansko družbo in avtonomijo Dravske banovine ter bil proti avtoritativnemu 

korporativizmu. O socialnih vprašanjih je pisal že v Novem času, nato tudi v Pravici. Izdajal je 

tudi svojo revijo Socialna misel. Od leta 1929 je predaval kot profesor za ekonomijo in 

sociologijo na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Leta 1941 je prenehal sodelovati z SLS in ustanovil 
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svojo stranko Združeni Slovenci, ki je bila sredinsko usmerjena. Leta 1945 se je bolan vrnil iz 

Dachaua, kamor je bil interniran. Umrl je leta 1970 v Ljubljani (Wikipedija). 

 

8.2 Srečko Žumer  
Srečko Žumer, politik in sindikalni voditelj, se je rodil leta 1895 v Železnikih. V Kranju je 

obiskoval nižjo gimnazijo, nato je v tiskarni delal kot stavec, med prvo svetovno vojno se je 

boril na soški fronti. Od leta 1919 do 1945 je delal kot strojni stavec v Jugoslovanski tiskarni v 

Ljubljani. Podpiral je mlajše radikalne krščansko-socialistične intelektualce, saj se s pogledi 

Slovenske ljudske stranke ni strinjal. Podpiral je tudi Krekovo mladino. Od leta 1945 je delal 

kot zvezni poslanec, zaradi svojega krščanskega prepričanja, pa je bil pozneje odstranjen iz 

politike. Po upokojitvi je nekaj časa delal kot strojni stavec pri časopisu Slovenski poročevalec. 

Umrl je leta 1983 v Ljubljani (Slovenski biografski leksikon). 

 

9 Oblika in značaj glasila 

Glasilo Pravica je izhajalo 7 let. Drugi in tretji, peti in šesti letnik obsegajo po 52 številk, tretji 

letnik 53, zadnji pa le 21. Skupno (brez upoštevanja prvega letnika, ki ni digitaliziran) je izšlo 

282 številk. Večinoma je glasilo izhajalo na štirih straneh, včasih zaradi daljših rubrik tudi na 

šestih straneh.  

 

Oblika glasila se glede rubrik in tiska ni spreminjala. Naslovnica s podnaslovom glasilo 

krščanskega delavskega ljudstva se je spremenila leta 1924, ko je podnaslov dobil secesijsko 

umetniško noto v 22. številki. Na naslovnici sta poleg napisa Pravica tudi nakovalo in ogenj. 

Tudi položaj naročnine, sedeža in uredništva je pomaknjen pod naslov, za razliko od prejšnje 

številke, kjer je napisano ob straneh. Takšna naslovnica se je uporabljala do leta 1926, ko se 

je z novim letnikom znova spremenila v bolj klasično, vendar je obdržala položaj naročnine, 

sedeža in uredništva pod naslovom.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Andrej_Gosar
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi911605/
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Slika 12: Naslovnica (2. 1923, št. 1) 

 

Slika 13: Secesijska naslovnica (4. 1925, št. 22) 

 

Slika 14: Naslovnica do konca izhajanja (5. 1926, št. 1) 

 

Na zadnji strani glasila je bilo objavljenih še nekaj rubrik in oglasi.  
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Slika 15: Oglasi na zadnji strani (2. 1923, št. 45) 

 

Podlistek po navadi ni bil naslovljen, pojavljal se je pod dvojno črto na tretji ali četrti strani 

glasila.  

 

Slika 16: Primer podlistka (2. 1923, št. 45) 

 

Rubrike so bile bolj ali manj stalne, nekatere so se pojavljale več, nekatere manj, to so bile 

Delavska prosveta, Zadružništvo, Doma in po svetu, Bratje in sestre, Delavska zaveza, Okno v 
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svet, Socializem in vera, Brencelj. Rubrika Brencelj je bila posvečena znanim osebam in zabavi, 

v tretjem letniku je spremenila ime v Za pouk in zabavo.  

 

1923 

Leta 1923 je izšel drugi letnik glasila Pravica, ki je imel 52 številk. Številke so v Digitalni knjižnici 

Slovenije malo pomešane. Ni druge številke, imamo dve sedmi številki, enkrat se pojavi tudi 

številka 2a. V tem letniku je bilo objavljenih 14 proznih del in eno pesniško delo. Večina 

proznih del je imela nadaljevanja. Vsaka številka je imela po 4 strani.  

 

1924 

Tretji letnik Pravice je izšel leta 1924 s prav tako 52 številkami. Večinoma so številke izhajale 

na štirih straneh, ena številka na osmih straneh. Z 22. številko se spremeni podoba glasila za 

nekaj časa. V tem letniku je objavljenih 13 proznih besedil in dve pesmi. Prevladujejo besedila 

brez nadaljevanj.  

 

1925 

Leta 1925 je izšel četrti letnik, ki je imel 53 številk. Podoba glasila iz prejšnjega letnika se je 

ohranila skozi celoten letnik. Dve številki sta imeli po šest strani, vse ostale po štiri. V tem 

letniku je bilo objavljenih 9 proznih del in 3 pesniška. Tudi tukaj je objavljenih več besedil brez 

nadaljevanj kot tistih z nadaljevanji.  

 

1926 

Leta 1926 je izšel peti letnik Pravice, znova z 52 številkami. Naslovnica v tem letniku pridobi 

bolj klasičen izgled. Ena številka je bila objavljena na šestih straneh, vse ostale na štirih. 

Objavljenih je bilo 15 proznih besedil in ena pesem, od tega ima večina besedil nadaljevanja.  

 

1927 

Letnik šest glasila Pravica je imel 52 številk. Večinoma so imele štiri strani, štirikrat pa po šest 

strani zaradi daljših rubrik. V vseh številkah je bilo objavljenih 7 proznih del in ena pesem. 

Večina proznih del je imela nadaljevanje.  
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1928 

V zadnjem, sedmem letniku glasila Pravica, je izšlo le 21 številk. Rubrike in ostale objave so 

bile zapisane na štirih straneh, objavljeno pa je bilo eno prozno delo, ki se je začelo v prvi 

številki in nadaljevalo do konca izhajanja.  
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- Alphonse Daudet-Kriha: Skrivnost očka Corneille-a. Letnik 5, št. 41.  

- Ante Kordin: Francoske slike. Letnik 5, št. 42, 43.  

- Pierre L'Ermite (Edmond Loutil) (prevedel iz francoščine L. S.): Žena z zaprtimi očmi. 

Letnik 5, št. 44–52. 

- Viktor Flisek: Viničar Dore. Letnik 5, št. 48, 49  

Poezija 

- Marjanca: Velikonočna. Letnik 5, št. 13.  

  

10.5 Leto 1927 

Proza 

- Pierre L'Ermite (Edmond Loutil) (prevedel iz francoščine L. S.): Žena z zaprtimi očmi. 

Letnik 6, št. 1–36. 

- Anton Žaren: Meta. Letnik 6, št. 5.  

- Arkadij Averčenko (prevedel F. T.): Zdravi človeški razum. Letnik 6, št. 9, 10. 

- Zvonkov: Majski sni (vsaj spominčico). Letnik 6, št. 20. 

- Franz Herwig (prevedel S. A.): Sveti Boštjan iz predmestja (moderna svetniška 

legenda). Letnik 6, št. 37–52. 

- Mirko Avsenak: Božična Pridiga. Letnik 6, št. 51.  
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- Weismantel (prevedel P. Angelik): Sveta noč v Greču. Letnik 6, št. 51.  

Poezija 

- Joža Likovič: Umirajoča vas. Letnik 6, št. 17. 

 

10.6 Leto 1928 

Proza 

- Slavko Savinšek: Milica, otrok bolesti. Letnik 7, št. 1–21.  

 

11 Leposlovje v Pravici v letih 1923–1928  

11.1 Količina leposlovnih del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Število leposlovnih del glede na število številk v posameznem letniku 

 

Graf 9 prikazuje število leposlovnih del v posameznem letniku. Največ leposlovnih besedil je 

izšlo v drugem in tretjem letniku, najmanj v zadnjem, saj je izšlo le 21 številk. V večini številk 

je bilo leposlovje objavljeno, številke brez leposlovja so redke. Skupno je izšlo 282 številk. 

Leposlovje in ideja glasila se potem nadaljujeta v glasilu pod drugim imenom (Delavska 

pravica).  
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11.2 Avtorji glede na način podpisovanja pod leposlovje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 10: Načini podpisovanja avtorjev 

 

Avtorji ali avtorice v glasilu Pravica so se največkrat podpisovali s polnim imenom, sledijo 

anonimni avtorji. Devet avtorjev je uporabilo psevdonim, pet pa se jih je podpisalo le z 

začetnicama. Tri avtorje, ki so uporabili psevdonim, sem uspela razvozlati. Pod imenom Joža 

Plot se skriva agronom, dendrolog in pisatelj Ciril Jeglič, s psevdonimom Peter Klemen se je 

podpisal pisatelj Janez Gruden, ime Pierre L'Ermite pa pripada Edmondu Loutilu.  

 

11.3 Leposlovje glede na nadaljevanja 

V Pravici je bilo zelo malo leposlovnih besedil brez nadaljevanj. Največ besedil z nadaljevanji 

je bilo v petem letniku (1926), in sicer devet. Najdaljše besedilo, je bilo objavljeno četrtem 

letniku in se nadaljuje v peti letnik, to je lužiško-srbska povest avtorice Amalie Marby Hanka.  
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11: Leposlovna dela in nadaljevanja

11.4

 

Avtorji

11.4.1

 

Jules Verne

Pisatelj

 

Jules

 

Verne se je rodil leta 1828 v Nantesu v Franciji. Pri devetih letih je bil poslan v

 

internat, 

 

kjer 

 

je 

 

študiral 

 

latinščino. 

 

Po 

 

končanem 

 

šolanju 

 

se 

 

je 

 

v 

 

Parizu 

 

želel 

 

izobraziti 

 

za

 

odvetnika, vendar ga je pisanje bolj zanimalo. Zaradi očetovega neodobravanja

 

pisanja, mu je

 

oče 

 

odvzel 

 

denar 

 

za 

 

izobrazb, 

 

začel 

 

je 

 

špekulirati 

 

na 

 

borzi.

 

Ob 

 

delu

 

je 

 

veliko 

 

pisal, 

 

pri

 

založništvu 

 

mu 

 

je 

 

pomagal 

 

eden 

 

od 

 

najpomembnejših 

 

francoskih 

 

založnikov 

 

v 

 

19. 

 

stoletju

 

Pierre-Jules 

 

Hetzl.

 

Pisal

 

je 

 

predvsem 

 

znanstveno 

 

fantastiko. 

 

Umrl 

 

je 

 

leta 

 

1905 

 

v 

 

Amiensu 

 

v

 

Franciji

 

(Wikipedija).

 

Pred objavo v

 

Pravici

 

so bile

 

prevedene knjige

 

Potovanje okolo svetá

 

v

 

80 dnéh,

 

Kapitan Hatteras ali Angleži na

 

severnem tečaju,

 

Kaj si je izmislil doktor Oks, po objavi

 

pa

 

Carski sel,

 

Dvajset tisoč milj pod morjem

 

in

 

Rešeni!

 

Prevajali so ga Davorin Hostnik, Anton

 

Ratajec, Ana Mestek, Maja Brodschneider Kotnik, Bogomir

 

Stopar, Janez

 

Gradišnik in Gregor

Hrastnik.

11.4.2

 

Janez Gruden

Janez 

 

Gruden, 

 

pisatelj, 

 

esejist 

 

in 

 

prevajalec, 

 

se 

 

je 

 

rodil 

 

leta 

 

1887 

 

v 

 

Mrzli 

 

Rupi 

 

na 

 

Vojskem.

 

Gimnazijo je zaključil v Ljubljani, nato pa študiral romanske jezike na Dunaju, v Firencah in v

 

Grenoblu. Delal je kot profesor francoščine, italijanščine, stenografije in petja na trgovski šoli
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v Ljubljani. Med prvo svetovno vojno je opravljal delo kurirja, po vojni pa je delal kot tolmač. 

Objavljal je v glasilih Slovenec, Večerni list, Novi čas, Dom in svet. Objavljal je dela pod 

psevdonimom Peter Klemen, pisal pa je predvsem satire in groteske. Umrl je leta 1930 v 

Ljubljani (Slovenski biografski leksikon). 

 

11.4.3 Ada Negri  

Italijanska pesnica in pisateljica Ada Negri se je rodila leta 1870 v Lodiju. Šolala se je v dekliški 

šoli in postala učiteljica v osnovni šoli. Leta 1940 je bila prva ženska članica italijanske 

akademije. Bila je tudi ena od sodelavk ženske nacionalistične revije Lidel, ki je izhajala med 

leti 1919 in 1935. Umrla je v svojem ateljeju v Milanu leta 1945 (Wikipedija). Njena dela so 

bila objavljena leta 1905 v glasilu Naša moč. Poleg Alojza Gradnika je njena dela prevajala 

Zdenka Šau. 

 

11.4.4 Johannes Jørgensen 
Danski pisatelj Johannes Jørgensen se je rodil leta 1866 v Svendborgu. Želel je študirati v 

danski prestolnici, vendar je študij opustil in se začel zanimati za radikalne družbene nazore, 

preko katerih je prišel v krog kulturnih in radikalnih umetnikov. Petkrat je bil nominiran za 

Nobelovo nagrado. Najprej se je zgledoval po ruskih nihilistih, vendar se pozneje v radikalizmu 

ni našel. Bolj ga je zanimal simbolizem in nasprotovanje naturalizmu. Leta 1896 se je vključil 

v katoliško cerkev in tako začel pisati biografije o katoliških svetnikih. Umrl je leta 1956 

(Wikipedija). Prvi slovenski prevod je bil objavljen v Pravici, leta 1943 so bile v časniku Vigred 

objavljene njegove pesmi, leta 2000 je Jakobina Voje prevedla njegovo delo Sveti Frančišek 

Asiški.  
 

11.4.5 Ciril Jeglič 

Agronom, dendrolog in pisatelj Ciril Jeglič se je rodil leta 1897 v Gabrovki pri Litiji. Gimnazijo 

je končal v Ljubljani, nato pa študiral agronomijo na Dunaju in v Zagrebu. Leta 1927 je opravil 

profesorski izpit in delal najprej na kmetijski šoli v Novem mestu, nato v Mariboru. S svojim 

znanjem je uvedel sodobno urejanje javnih nasadov, med drugim je tudi na novo zasnoval in 

oblikoval Arboretum Volčji Potok. S pisanjem se je začel ukvarjati že v gimnazijskih letih in 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi218376/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Negri
https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_J%C3%B8rgensen
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svoje članke objavljal najprej v Vrtcu, nato tudi v Domu in svetu. Več člankov je objavil v 

kmetijskih strokovnih listih. Umrl je leta 1988 v Radovljici (Slovenski biografski leksikon). 

 

11.4.6 Bogomir Magajna 

Pisatelj, urednik in zdravnik Bogomir Magajna se je rodil leta 1904 v Gornjih Vremah. Osnovno 

šolo je obiskoval v rodnem kraju, nato pa zaključil gimnazijo v Ljubljani. Po končani gimnaziji 

je študiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani, nato tudi v Zagrebu, študij zaključil in začel delati 

kot zdravnik na različnih oddelkih. Pisati je začel že v dijaških letih in objavljal v časniku Plamen 

in v reviji Luč. Nekaj njegovih del je izšlo pri založbah Mohorjeva družba, Mladinska knjiga, 

Lipa Koper, Obzorja, Cankarjeva založba. Umrl je leta 1963 v Ljubljani (Wikipedija). 

 

11.4.7 Gilbert Keith Chesterton 

Angleški pisatelj, filozof in literarni kritik Gilbert Keith Chesterton se je rodil v Londonu leta 

1874. Po opravljeni osnovni šoli je obiskoval šolo Slade School of Art in postal ilustrator. Leta 

1895 je začel delati pri založbah, hkrati pa začel pisati literarne kritike. Od leta 1905–1935 je 

pisal kolumno pri časopisu The Illustrated London News. Chesterton je napisal okoli 80 knjig, 

več sto pesmi, približno 200 kratkih zgodb, 4000 esejev in več gledaliških iger. Umrl je leta 

1936 na svojem domu v Buckingchamiru (Wikipedija). Po objavi v Pravici je bilo prevedeno 

njegovo delo Knjiga te poberi! In druge skrivnostne zgodbe o očetu Brownu ter Nedolžnost 

očeta Browna, oboje je prevedel Branko Gradišnik. 

 

11.4.8 Franz Herwig 

Nemški pisatelj in kritik Franz Herwig se je rodil leta 1880 v Magdeburgu. Po opravljeni srednji 

šoli je delal kot novinar, predavatelj in knjigarnar, pri reviji Hochland pa je opravljal delo 

literarnega kritika. Ukvarjal se je s socialnimi problemi v luči vere. Njegov protagonist je bil 

največkrat mestni revež, vpet v usodo. Herwig je umrl leta 1931 v Weimarju (Wikipedija). Leta 

1927 je bila prevedena njegova legenda Sveti Boštjan iz predmestja v Pravici, ki jo je prevedel 

S. A. Tri leta pozneje jo je prevedel še Jože Vovk, njegova dela sta prevajala tudi Roman 

Tominec in Blaž Poznič. 

 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi252151/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bogomir_Magajna
https://en.wikipedia.org/wiki/G._K._Chesterton
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Herwig
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11.4.9 Amalie Marby 

Nemška pisateljica Amalie Marby se je rodila leta 1834 v Cottbusu. Šolala se je v javni šoli. 

Najprej je pisala o vojnah, zgodbe pa so temeljile na spominih njenega dedka. Skozi življenje 

je napisala približno 40 romanov in novel. Ukvarjala se je z vendskimi in judovskimi temami, 

ki jih je prikazala na zabaven in sentimentalen način. Umrla je zaradi možganske kapi leta 1915 

v Cottbusu (Wikipedija). Slovenski bralci je niso poznali prej, njen prvi in edini prevod se pojavi 

v Pravici leta 1925.  

 

11.4.10 Ivan Pregelj 

Pisatelj, dramatik, pesnik in kritik Ivan Pregelj se je rodil leta 1883 na Mostu na Soči. Gimnazijo 

je obiskoval v Gorici, nato pa se je vpisal na Dunaju na študij germanistike in slavistike. Opravil 

je tudi doktorat in se zaposlil kot profesor v različnih slovenskih krajih. Pregelj je pri pisanju 

uporabil zgodovino, predvsem reformacijo, protireformacijo, kmečke upore, razsvetljenstvo 

in barok. Zelo zanimiv je njegov slog, ki je patetičen, svetopisemski, liričen, ritmiziran. Z njim 

je zaznamoval Mohorjevo družbo, za katero je pisal. Umrl je leta 1960 v Ljubljani (Slovenski 

biografski leksikon). 

 

11.4.11 André Theuriet 

Francoski pesnik, pisatelj in dramatik André Theuriet se je rodil leta 1833 v kraju Marly-le-Roy. 

S pisanjem je začel že zgodaj. V osnovni šoli si je v matematični zvezek zapisoval ode in satire, 

eno od svojih prvih pesmi je objavil v lokalnem časopisu. Leta 1851 je diplomiral iz 

književnosti. Študiral je tudi pravo, ki ga je dokončal. Svoje pesmi in kratke je objavljal v reviji 

Revue des deux Mondes, objavil je tudi veliko romanov, katerih liki so že vnaprej značajsko 

določeni in se ne razvijajo, so iskreni, pošteni in na koncu nagrajeni. Umrl je leta 1907, ko je 

zbolel za rakom na debelem črevesu (Wikipedija). Prvi prevod v slovenščino je izšel leta 1887. 

Poleg dela v Pravici so poslovenjena tri njegova dela (Kri Finoelov, Undina in Trenutki oddiha), 

prevajalci so podpisani z vzdevki.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Amalie_Marby
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi457498/
https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi457498/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Theuriet
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11.4.11 Alphonse Daudet 

Francoski pesnik, pisatelj in dramatik Alphonse Daudet se je rodil leta 1840 v Nîmesu v Franciji. 

Osnovno šolo je obiskoval v rodnem kraju, nadaljeval pa je na liceju v Lyonu. Ker je njegov oče 

bankrotiral, se je bil primoran zaposliti kot vzgojitelj in učitelj v osnovni šoli. Na podlagi tega 

doživljanja je napisal svoj prvi roman Le Petit Chose. Nato se je preselil v Pariz in pisal pesmi 

in jih objavljal v časopisih. Zaposlen je bil tudi pri časopisu Le Figaro. V svojem življenju je 

napisal veliko kronik, dram in romanov in jih objavljal v različnih revijah in časopisih. Umrl je 

leta 1897 v Parizu (Wikipedija). Prvi prevod v slovenščini je bil objavljen leta 1907 v 

Ljubljanskem zvonu z naslovom Tatarin iz Tarascona, prevedel ga je Josip Hacin. V slovenščino 

je prevedenih več kot deset njegovih del, prevajali so jih poleg Josipa Hacina še Oton Župančič, 

Marjan Poljanec, Karel Dobida, Janko Tavzes, Ivan Črnagoj, Radivoj Rehar, Ivo Dren in Alojz 

Gradnik.  

 

11.4.12 Ferdynand Antoni Ossendowski 

Poljski pisatelj, raziskovalec in profesor Ferdynand Antoni Ossendowski se je rodil leta 1876 

na Poljskem. Šolal se je v gimnaziji v Kamieńcu Podolskem, nato pa končal rusko jezikovno 

šolo v Sankt Peterburgu. Študiral je kemijo. 1899 je zaradi študentskih nemirov v Sankt 

Peterburgu odšel v Pariz in študiral na Sorboni. Leta 1901 se je vrnil v Rusijo in zaposlil kot 

profesor kemije na univerzi. Ko je izbruhnila rusko-japonska vojna se je preselil v Mandžurijo. 

Tam je napisal svoj prvi roman in se vključil v levičarsko revolucionarno organizacijo, ki je 

želela prevzeti oblast v Mandžuriji. Revolucija je bila neuspešna in Ossendowski je organiziral 

stavko, zaradi katere je dobil več let prisilnega dela, po tem pa se ni mogel zaposliti in je začel 

pisati. Napisal je veliko knjig o vojni in doživetjih na svojih potovanjih. Njegova najbolj znana 

knjiga je o Leninu in sovjetskem sistemu. Umrl je leta 1945 na Poljskem. Dva tedna po njegovi 

smrti so ga izkopali in preverili njegovo identiteto, saj ga je iskala NKVD. Po vojni je 

komunistična oblast ukazala sežgati vse njegove knjige. Ponovno so izšle šele leta 1989 

(Wikipedija). Po prevodu Črnega brata v Pravici leta 1926 je bil v slovenščino preveden tudi 

njegov najbolj znani roman Lenin, ki ga je prevedel Fran Bradač. Prevedena je tudi njegova 

knjiga Ljudje, živali in bogovi. Njen prevod je naredil Janko Moder.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Daudet
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdynand_Antoni_Ossendowski
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11.4.13 Slavko Savinšek 

Pisatelj, pesnik in pravnik Slavko Savinšek se je rodil leta 1897 v Gornjem gradu. Šolal se je 

najprej v Šentvidu pri Ljubljani, nato na klasični gimnaziji v Ljubljani. Po vojni je študiral pravo 

na Dunaju. Njegova zadnja služba je bila delo višjega svetnika pri Ministrstvu za finance. Zaradi 

nasprotovanja okupacijske vlade so ga Nemci leta 1942 ustrelili. Pisal je mladinsko slovstvo, 

podlistke, črtice, povesti, napisal je nekaj pesmi in vse skupaj objavljal v različnih časopisih. 

Njegovo leposlovje se je tematsko nanašalo na socialne pravice (Slovenski biografski leksikon). 

 

11.5 Zvrstnost in vrstne oznake 

V Pravici ni veliko raznolikosti glede zvrstnosti. Skupaj je izšlo 57 proznih besedil in 8 pesmi. 

Dramskih besedil ni bilo.  

Vrstne oznake so pri leposlovnih besedilih redke. Dvakrat se pojavi oznaka zgodba v naslovih, 

in sicer v drugem letniku Žalostna zgodba, in v tretjem letniku Zgodba o Janezu Frfili, dvakrat 

se pojavi tudi povest, enkrat v naslovu in enkrat kot oznaka, na enak način tudi legenda. V 

naslovu ali podnaslovu omenjene še anekdota, pridiga, spominčica in vtisi.  

12 Značaj avtorjev 

Glede na krščanskosocialistično naravo časnikov Glasnik, Novi glas in Pravica bi lahko 

pričakovali, da bodo v tem duhu izbrana tudi objavljena literarna besedila. Od slovenskih 

avtorjev tako imamo duhovnike Frančiška Kralja, Filipa Miklavca in Ignacija Žitnika. Vsi trije so 

bili krščanskosocialistično usmerjeni (Slovenski biografski leksikon). 

 

Od prevedenih avtorjev lahko z levimi političnimi idejami povežemo Grigorija Geršunija kot 

revolucionarja, levega politika Bjørnsterna Bjørnsena, Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega in 

delno tudi Bernharda Kellermanna (avtor literarnih del z delavsko tematiko). Prav tako 

Johannesa Jørgensena, globoko vernega avtorja z radikalnimi socialnimi nazori, Gilberta 

Keitha Chestertona, katoliškega teologa in družbenega kritika in Franza Herwiga, ki je pisal 

družbenokritična dela s krščanskosocialističnimi poudarki. 

Václav Kosmák je sicer bil duhovnik, a ni bil del krščanskosocialističnega gibanja. Ostalih 

avtorjev prav tako ne moremo povezati z idejami časnika. Sklenem lahko torej, da časnik, 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi538377/
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sploh med prevodi, ni objavljal izključno avtorjev, ki bi jih lahko povezali s 

krščanskosocialističnimi idejami. 
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13 Zaključek 

V magistrski nalogi obravnavam leposlovje v glasilih Glasnik, ki je izhajalo med leti 1894 in 

1899, Novi čas, ki je izhajalo med letoma 1921 in 1922 in Pravica, ki je izhajalo med leti 1922 

in 1928 v Ljubljani. Bibliografije vseh glasil so objavljene tudi na Wikiviru.  

 

Glasilo Glasnik je nastalo v okviru Katoliškega delavskega društva na pobudo Janeza 

Evangelista Kreka. Glasnik je bil namenjen delavcem. V njem se je opozarjalo na slab delavski 

položaj in neurejene razmere.  

Po pregledu 145 številk, ki so izšle v petih letnikih, sem ugotovila, da je leposlovje izhajalo pod 

rubriko Razvedrilo, kasneje se je rubrika preimenovala v »Listek«. Glasnik je največkrat izhajal 

na štirih straneh, leposlovje je bilo objavljeno na drugi ali tretji strani. Največ je izšlo proznih 

besedil, nekaj pesmi, ena kritika in nobeno dramsko besedilo. Več je bilo besedil brez 

nadaljevanj, tistih z nadaljevanji je bila le peščica (15 v vseh letnikih skupaj). Najdaljše besedilo 

s 15 nadaljevanji se je pojavilo v četrtem letniku z naslovom Trije polovičarji. Največ je izšlo 

anonimnih besedil, avtorjev, ki so se podpisovali s pravim imenom, ni bilo veliko. Šest avtorjev 

se je podpisovalo s psevdonimom. To so bili Frančišek Kralj, Filip Miklavec, Ignacij Žitnik, Leo 

Levič, Janez Evangelist Krek in Fran Jaklič. Vrstnih oznak ni bilo veliko, le 11 del je bilo 

podnaslovljenih, brez upoštevanih nadaljevanj. Največkrat se je pojavila oznaka povest, 

najmanjkrat pa dogodek in zgodba.  

 

Krščanskosocialistično glasilo Novi čas, ki je izhajalo le dve leti, je nadaljevalo ideje glasila 

Glasnik. Prav tako je bilo namenjeno delavcem, ki pa so želeli uresničiti zahteve, da bi država 

postala avtonomna in se spremenila v republiko. V katoliškem taboru so bili taki pogledi 

radikalno levi. Glasilo je bilo leta 1922 ukinjeno zaradi prevelike delavske in republikanske 

usmerite, ki je zaradi ustalitve v slovenski družbi Slovenska ljudska stranka ni več potrebovala. 

(Wikipedija). 

Novi čas je obsegal dve strani, leposlovje je navadno izšlo na drugi strani, včasih je bilo 

objavljeno zaradi obsežnosti na obeh straneh. Ni izhajalo pod rubriko, od ostalih rubrik ga je 

ločevala le dvojna črta.  

Po pregledu 463 številk, ki so izšle v dveh letih, sem opazila, da je prav tako kot v glasilu Glasnik 

izšlo največ proznih del. Nekaj je bilo pesmi, dramskih in drugih besedil ni bilo. Avtorji so se 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Novi_%C4%8Das_(glasilo)
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večinoma podpisovali s polnim imenom, psevdonim sta uporabila le dva, in sicer Alojzij 

Merhar in Tranquille Chevreau, čigar pravega imena nisem razvozlala. Novi čas je prinesel 

deset tujih prevedenih avtorjev, največkrat so bili po narodnosti Rusi. Prevajali so jih slovenski 

avtorji Narte Velikonja, Tugomir Zlatopoljski, Josip Kremen, Janko Traven in trije, ki so se 

podpisali le s svojimi začetnicami. V dveh letnikih glasila Novi čas je izšlo veliko besedil v 

nadaljevanjih, najdaljše je v prvem letniku napisal angleški pisatelj Edward Bulwer Lytton z 

naslovom Poslednji dnevi v Pompejih, ta ima kar 127 nadaljevanj. Vrstno je označenih zelo 

malo besedil. Dvakrat se pojavi oznaka roman, ostale oznake pa le po enkrat (povest, legenda, 

malenkost, črtica). 

 

Glasilo Pravica, ki je izhajalo sedem let, je nadaljevalo ideje Novega časa in Glasnika in se 

osredotočalo na zatirane delavce, ozaveščanje o slabih razmerah. Glasilo se je opiralo na ideje 

Janeza Evangelista Kreka. Po koncu izhajanja je ideje Pravice nadaljevalo glasilo Delavska 

pravica. 

 

Glasilo je izšlo v sedmih letnikih, skupno je vsebovalo 282 številk. Navadno je Pravica izhajala 

na štirih straneh, tako kot glasilo Glasnik, včasih je zaradi daljših rubrik obsegalo šest strani. 

Leposlovje se je najprej pojavljalo pod rubriko »Listek«, nato ni bilo poimenovano, pojavilo se 

je pod dvojno odebeljeno črto.  

V Pravici je izmed leposlovnih del izšlo največ proznih del in nekaj pesmi, dramskih besedil ni 

bilo. Izšlo več besedil z nadaljevanji, najdaljše prozno besedilo je napisala avtorica Amalie 

Marby z naslovom Hanka, ki je imelo 32 nadaljevanj. Avtorji so se največkrat pod leposlovje 

podpisovali s pravim imenom, nekaj je bilo tudi tistih, ki so uporabljali psevdonim. Med njimi 

so Ciril Jeglič (Joža Plot), Janez Gruden (Peter Klemen) in Edmond Loutil (Pierre L'Ermite). Vrste 

oznake se niso pogosto pojavljale, po dvakrat se pojavijo oznake zgodba, povest in legenda, 

ostale po enkrat (anekdota, spominčica, vtisi, pridiga). 
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14 Viri  

Glasnik 1894–1899. Digitalna knjižnica Slovenije.  

Novi čas 1921–1922. Digitalna knjižnica Slovenije.  

Pravica 1922–1928. Digitalna knjižnica Slovenije.  
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