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UDK 94(100)"1914/1918"
1.02 Pregledni znanstveni članek

Svet v prvi svetovni vojni

Dušan Nećak
Dr., redni profesor

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Aškerčeva 4, SI – 1000 Ljubljana

e-mail: dusan.necak@guest.arnes.si

Izvleček:
Avtor v prispevku daje skrčen pregled o vzrokih, povodih, poteku, koncu in 
posledicah prve svetovne vojne. V prvem delu spregovori o predzgodovini 
1. svetovne vojne, nadaljuje z opisom glavnih bojišč/front, se dotakne 
boljševistične oktobrske revolucije, da bi na koncu spregovoril tudi o epilogu 
te najbolj krvave vojne v zgodovini človeštva do tedaj. Če pustimo ob strani 
pregled vojaškega dogajanja, ki je v zgodovinopisju že podrobno obdelano, 
je glavna avtorjeva ugotovitev o pomenu in historični razsežnosti 1. svetovne 
vojne, da se je svetovni zemljevid po prvi svetovni vojni sicer spremenil, 
temeljni problemi pa so ostali. Kazalo je, da bo zmagi z orožjem sledila zmaga 
demokracije. V Evropi se je zdelo, da so leta 1919 ZDA dosegle svoj cilj – izvesti 
"svetovno demokratično revolucijo". Toda vse to ni bilo dovolj in odločilno 
vlogo v zgodovinskem razvoju med obema vojnama so imeli totalitarni 
družbeni sistemi. Posebej rasistična, šovinistična in genocidna fašizem in 
nacizem. Človeštvo se ni moglo izogniti še hujšemu vojnemu klanju, kot je bilo 
tisto v prvi svetovni vojni.

Ključne besede: 
1. svetovna vojna, "balkanski sod smodnika", Viljem II., zahodna fronta, vzhodna 
fronta, balkanska fronta, pomorska fronta, stranska bojišča, revolucionarno 
vrenje, nacionalne države.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 267–296, 17 cit., 4 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Evropa pred 1. svetovno vojno kot "središče sveta"

Če je bila Evropa na začetku 20. stoletja na področju ideologij in političnih gi-
banj "središče sveta", pa se je začela njena vloga v gospodarskem razvoju sve-
ta zmanjševati in spreminjati gospodarska razmerja med evropskimi država-
mi. Morda še najbolj v razmerju do Velike Britanije, kar je pomenilo nekakšno 
predigro k prvi svetovni vojni. Velika Britanija je bila od osemnajstega stoletja 
"tovarna sveta", vodilna industrijska sila. Okoli leta 1900 so se gospodarske raz-
mere močneje spremenile in sicer v njeno škodo. Industrijska revolucija je na-
mreč zajela vso Evropo in ZDA. Industrijska proizvodnja in trgovina sta skoko-
vito naraščali. Skupni obseg svetovne trgovine se je v sto letih, od 1815 do 1914, 
podvajseteril. Toda delež Združenega kraljestva, torej Velike Britanije in Irske, je 
nezadržno padal. Leta 1880 je imelo Združeno kraljestvo še 25-odstotni delež v 
skupni vrednosti trgovine, leta 1913 pa le še 17-odstotnega. Na drugi strani pa 
se je delež Nemčije in ZDA počasi povečeval.

Občudovanja vredna rast industrijske in s tem gospodarske moči Nemčije in 
ZDA sta imeli za posledico, da sta obe državi okoli leta 1900 začeli potiskati indu-
strijo Velike Britanije na tretje mesto. Posebej jasno se je to pokazalo pri proizvo-
dnji železa. Nemška železarska industrija je imela leta 1913 že 21-odstotni delež 
v svetovni proizvodnji, ZDA pa kar 40%, medtem ko se je delež Velike Britanije 
znižal na samo 13%. Podobni trendi so se v tem obdobju kazali tudi pri drugih 
industrijskih proizvodih, npr. pri manufakturnih izvoznih proizvodih, kjer Velika 
Britanija in Francija le neznatno povečujeta odstotek v celotnem izvozu ali pa ta 
celo nazaduje, medtem ko ZDA in Nemčija ta odstotek močno povečujeta.

Tudi na socialnem področju se je prav Velika Britanija pokazala kot država, ki 
jo tare še največ problemov. Nasploh je mogoče reči, da je bilo bogastvo, ki ga je pri-
nesla industrializacija, v vseh industrijskih državah neenakomerno razdeljeno. To je 
zelo vplivalo na socialno mobilnost prebivalstva, še posebej v Veliki Britaniji s tra-
dicionalno razredno strukturo. Velikemu številu ljudi v Evropi, še posebej mnogim 
Britancem, zato ni preostalo drugega, kot da se odločajo za emigracijo. V letih med 
1815 in 1920 je emigriralo okoli 19 milijonov prebivalcev Velike Britanije, pa tudi 9 
milijonov Italijanov, 6 milijonov Nemcev, 5 milijonov prebivalcev Avstro-Ogrske, 4 
milijone Špancev in 2 milijona Skandinavcev. Od skupaj 55 milijonov emigrantov, 
ki so zapustili Evropo, se jih je kar 36 milijonov nastanilo v ZDA, 10 milijonov v 
Južni Ameriki in 4 milijoni v Kanadi. Izguba tolikšnega števila prebivalstva, in sicer 
najbolj prodornih, mladih, podjetnih ljudi, je pomenila za Evropo velik korak na-
zaj, za države imigracije, predvsem za ZDA, pa seveda ogromen korak naprej.1

1 DTV-Atlas zur Weltgeschichte, Von den Französischen Revolution bis zur Gegenwart, Band 2, 24. izdaja 
(München, 1993), 394–395 (dalje: DTV-Atlas zur Weltgeschichte).
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Dodaten problem, ki je vplival na prestrukturacijo gospodarske moči med 
evropskimi državami in ZDA, so predstavljale carinske zaščite. Okoli leta 1880 
se v Evropi konča obdobje nizkih carin. Le v Veliki Britaniji je stari sistem ca-
rin še ostal, obenem pa je vztrajala na sistemu svobodne trgovine. Oboje je pri-
spevalo k slabšanju položaja v britanskem kmetijstvu, ki je zašlo v hudo krizo. 
Mnogi britanski izvozni proizvodi so bili za večino evropskih držav manj zani-
mivi, kmetijstvo pa ni moglo uspešno konkurirati poceni pšenici iz severnoa-
meriških prerij, poceni govejemu mesu iz argentinskih pamp ali poceni volni 
iz Avstralije. Kmečki delavci so morali še naprej prehajati v industrijo ali se iz-
seljevati. Medtem ko so se Francija, Nemčija in ZDA zlahka zmogle prehraniti 
same, je moralo Združeno kraljestvo tik pred prvo svetovno vojno uvažati več 
kot polovico prehrambenih proizvodov.

Piko na i položaju Velike Britanije v spremenjenem gospodarskem in poli-
tičnem položaju na začetku stoletja je dodala tudi britanska notranjepolitična 
situacija. To je bil čas političnih nemirov, boja Ircev za "Homerule", zahtev po 
volilni pravici za ženske in burske vojne v Južni Afriki. Takšna notranjepolitična 
situacija je Veliko Britanijo silila, da je začela spreminjati svojo zunanjepolitično 
usmeritev. Britanski imperij ni več mogel igrati vloge glavnega razsodnika in 
garanta svetovnega miru. Nemčija ga je s krepitvijo vojaške mornarice začela 
ogrožati tudi na svetovnih morjih in posledica vsega tega je bila, da je Velika 
Britanija počasi začela opuščati politiko nevtralnosti, t. i. splendid isolation. Vse 
bolj se je pomikala v tabor držav, ki se je začel oblikovati nasproti nemškemu 
cesarstvu.

Zavezništvo je začela iskati v kolonialnih konkurentkah Franciji in Rusiji, ki 
sta bili že od leta 1894 povezani v dvozvezi. Ko je s Francijo uredila spore glede 
kolonialnih zahtev, se je Velika Britanija leta 1904 z njo povezala v neformalno 
zvezo "entente cordiale" (srčna zveza), ki pa še ni pomenila tesnejše navezave. 
Predvsem je bil na ravni generalštabov obeh držav sklenjen dogovor o med-
sebojni pomoči v morebitni vojni nevarnosti. Veliko Britanijo je namreč zelo 
motilo, da se je Francija leta 1902 na skrivaj povezala z Italijo in dala podporo 
njenim kolonialnim interesom v Sredozemlju. S tem je zrahljala t. i. sredozem-
sko antanto iz leta 1887, v katero so se povezale Velika Britanija, Avstro-Ogrska 
in Italija, z namenom ohraniti status quo v Sredozemlju in na Balkanu. Istega 
leta je Bismarck v tajnem delu pogodbe o medsebojnem varovanju popustil ru-
skim pritiskom na vzhodnem Balkanu in proti Turčiji. Italija je sicer že leta 1882 
sklenila trozvezo z Nemčijo in Avstro-Ogrsko (ti sta se povezali že leta 1879), ki 
pa nista kazali posebne naklonjenosti do italijanskih pretenzij na omenjenem 
področju.

Sprememba britanske politike se je pokazala tudi v odnosu do njene velike 
kolonialne tekmice, carske Rusije. Leta 1907 sta oba imperija uspela uskladiti 
svoje interese, ki so v prvi vrsti zadevali Srednjo Azijo, zlasti Perzijo. Velika Bri-
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tanija je tesnejše povezovanje pogojevala z brzdanjem ruskih interesov v Daljni 
Aziji, manj pa je upoštevala interese svoje zaveznice Turčije, ker je računala, da 
"bolnik na Bosporju" ni zmožen preživetja. 

S povezavo Velike Britanije, Francije in Rusije je nastala trozveza, "triple en-
tente", poslej imenovana antanta. S tem sta si v Evropi stali nasproti dve naspro-
tujoči si skupini držav: že leta 1882 sklenjena zveza Nemčije, Avstro-Ogrske in 
Italije, t. i. centralnih sil, in nova zveza, antanta.

Kar zadeva prvo povezavo, je bila vedno bolj tvegana za Nemčijo zaradi dvoj-
ne igre Italije ter avstro-ogrske politike na Balkanu. Nemčija je obvladovala politič-
ni prostor srednje Evrope, je pa težila k iskanju svojega mesta pod soncem tudi na 
evropskem vzhodu ter konkretno k pridobivanju novih surovin, ki jih je potrebo-
vala za hitri gospodarski razvoj. Ta politika je bila pogodu tudi Avstro-Ogrski in obe 
sta se začeli vse bolj zapletati v spore z antantnimi državami, tako v Evropi (Bal-
kan) kot v Afriki. Tam je Viljem II. Francijo resno izzval s t. i. tangersko krizo, ko se 
je leta 1905 sestal s predstavniki maroškega sultana v mestu Tanger, da bi pokazal 
svoje nasprotovanje francoski zasedbi Maroka. Kriza je še dodatno zamajala krhki 
evropski mir. Z vmešavanjem v maroške zadeve je kljub temu nadaljeval. Leta 1911 
je v maroški Agadir demonstrativno poslal bojno ladjo in skoraj sprožil vojno.

V antantnih silah je Velika Britanija sicer razčistila konkretne spore s Fran-
cijo, vznemirjalo pa jo je vse močnejše nemško oboroževanje, predvsem po-
morsko. V letih 1909–1912 si je zato vneto prizadevala za spremembo povezav, 
za britansko-nemški sporazum, vendar je bilo nezaupanje na obeh straneh pre-
veliko. Viljem II. si je sicer želel tesnejšega sodelovanja in je pri tem računal na 
tradicionalne spore med Francijo in Veliko Britanijo, pri čemer se je uštel. Poleg 
tega se je nemški cesar mnogo preočitno zavzemal za nemške kolonialne inte-
rese v Afriki, ostro kritiziral britansko politiko v Egiptu, se vmešaval v notranje 
zadeve britanske zaveznice Turčije, v sporu med Britanci in Buri v Južni Afriki 
pa je potegnil z bursko stranjo. Do zadnjega poskusa približevanja je prišlo tik 
pred svetovno vojno, v času balkanskih vojn, ko je Veliko Britanijo in Francijo 
zbližala drža oz. ravnanje njunih zaveznic Avstro-Ogrske in Rusije na Balkanu. 
Toda pot k zvezi je bila zaprta.

Leta 1912 sta se Francija in Velika Britanija dogovorili za skupen nastop v 
primeru vojne, zaradi strahu pred Nemčijo in Avstro-Ogrsko pa se jima je vse 
bolj približevala Rusija. Zaradi nespretne politike Viljema II. so Nemčiji zdaj sta-
le nasproti kar tri svetovne sile, namesto da bi ji bila – kot v Bismarckovih časih 
– nasprotnica zgolj oslabljena Francija.2

2 Metod Mikuž, Svet med vojnama (Ljubljana, 1966), 9–10 (dalje: Mikuž, Svet med vojnama); Stoletje 
svetovnih vojn, ur. Kazimir Rapoša (Ljubljana, 1981), 36–39 (dalje: Stoletje svetovnih vojn).
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"Luči po vsej Evropi ugašajo"

Pred poletjem 1914 je Evropa še verjela v mir. Večina ljudi ni imela pojma o 
tem, kaj je moderna vojna in kakšne žrtve in trpljenje lahko prinese. Položaj 
v Evropi, ko je Nemčija v drugi polovici 19. stoletja stopila na pot velesile, 
je bil povsem nov. Medtem ko v preteklih stoletjih ni bilo pretiranega mo-
raliziranja glede vojn, ker so preprosto pomenile sestavni del boja za oblast, 
je že ob koncu 19. stoletja vojna postala strahota, ki ji je bila kot alternativa 
postavljena diplomacija. Politika moči z uporabo vojnega nasilja ni bila več 
sprejemljiva. In tega temeljnega preobrata v dojemanju svetovne politike se 
viljeminska Nemčija ni zavedala. Povečevanje nemške vojaške moči je ob 
prelomu stoletja, kot smo videli, pripeljalo do popolnoma drugačne politič-
ne podobe Evrope.

Pravzaprav so se vse evropske sile oboroževale. Anglija je krepila svojo voj-
no mornarico, da bi ohranila svojo nadvlado na morju in bi že s tem odvrnila 
nemški napad. Francija, Nemčija, Avstro-Ogrska in Rusija so urile in povečevale 
svoje armade. V Franciji je rasla misel o maščevalni vojni – še je bil živ spomin 
na poraz v vojni s Prusi 1870/71. Avstro-Ogrska je kot najšibkejši člen v tej igri 
sledila velikemu nemškemu zavezniku. Nastala je eksplozivna zmes.

Ta vojna je bila drugačna od vseh dotlej. V njej je sodelovalo 28 držav, v ka-
terih so živele tri četrtine človeštva. Boji so se bili v Evropi, Aziji in Afriki. Miru ni 
bilo ne na morju ne na kopnem, žrtev pa toliko kot v nobeni vojni dotlej – 20 
milijonov. Trajala je štiri leta, povzročila veliko gorja tako vojakom na frontah 
kot prebivalstvu v zaledju. Uničila je največje imperije in najpomembneje vpli-
vala na uspešno izvedeno boljševistično revolucijo v Rusiji, ki je imela daljnose-
žne posledice za razvoj človeštva vse do danes.

Drugačna je bila ta vojna tudi zaradi nove vojaške tehnike. Nova orožja, 
tank, strojnica, letalo in bojni plini, so bila še bolj uspešna pri pobijanju ljudi kot 
prejšnja. Plin je segel tudi tja, kamor niso mogle krogle, strojnica je pobijala hi-
treje in več kot kakršnakoli puška dotlej, tank je mendral vse pred seboj, letalo 
pa je topničarjem dajalo natančne podatke o ciljih. In vendar je bila to vojna, v 
kateri je bilo osvojenega razmeroma malo ozemlja.

Po začetnih uspehih ene ali druge strani se je ustavila v strelskih jarkih. Za 
nekaj deset metrov blatne, z jarki preorane in z bodečo žico prepredene zemlje 
je padlo po več sto tisoč ljudi. Juriš na en sam utrjen hribček je pokopal deset 
tisoče vojakov. Trpljenje vojakov na fronti je bilo tako hudo, da so si nemalokrat 
raje želeli hitro smrt kot počasno umiranje v ledenem visokogorju soške fronte, 
blatnih in mokrih jarkih v ravninah Galicije ali zaplinjenih luknjah zahodne 
fronte. Začeli so jo v prepričanju, da bodo v nekaj mesecih doma, končali pa, 
če so imeli srečo, v strelskih jarkih v brezizgledni pozicijski vojni, ki je postala 
glavna značilnost prve svetovne vojne.
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Ko se je začela, je britanski zunanji minister sir Edward Grey (1862–1933) 
4. avgusta 1914 resignirano dejal: "Luči po vsej Evropi ugašajo. Za našega življe-
nja ne bomo več videli, kako se bodo prižgale." Nobenega dvoma ni, da imajo 
pri tem "ugašanju evropskih luči" svoj delež tedaj največja imperialna sila Velika 
Britanija, Francija in Rusija na eni strani ali viljeminska Nemčija na drugi strani. 
Toda sodobni – tudi nemški zgodovinarji – so si ob ugotovitvi, da je za prvo 
svetovno vojno kriv imperializem tedanjih velesil, skoraj v celoti edini, da je 
treba krivdo "stopnjevano porazdeliti".3

Prva svetovna vojna sicer ni prinesla konec človeštva, kot je v svoji skoraj 
osemsto strani debeli reportažni drami Poslednji dnevi človeštva menil dunaj-
ski satirik Karl Kraus (1874–1936)4, sesedla pa se je "velika zgradba civilizacije 
devetnajstega stoletja, ko so se zrušili njeni stebri. ‘Kratkega’ dvajsetega stole-
tja" ne moremo razumeti brez nje", je zapisal znameniti zgodovinar Eric Hobs-
bawm (1917– )5. Zgodovinopisje nasploh se je s prvo svetovno vojno in vzroki 
zanjo obširno ukvarjalo. Slovenski zgodovinar Peter Vodopivec je rezultate tega 
ukvarjanja strnil v naslednje ugotovitve, s katerimi se moramo strinjati: 

V zgodovinopisni literaturi prevladuje mnenje, da sta bila za prvo svetovno 
vojno odgovorna predvsem nemški militarizem in nemško cesarstvo, ki naj bi 
vojno tudi začelo, omenja pa se tudi odgovornost avstrijskega zunanjega mini-
strstva in generalnega štaba, ki sta za vsako ceno vztrajala pri vojaški konfron-
taciji s Srbijo. V avstrijskem zunanjem ministrstvu je julija 1914 res prevladalo 
prepričanje, da Srbija s svojo 'agresivno politiko' ne ovira le habsburških intere-
sov na Balkanu, temveč s spodbujanjem nezadovoljstva in nacionalizmov med 
južnoslovanskimi narodi ogroža tudi notranjo stabilnost monarhije. Glavni 
argument zagovornikov vojne v nemškem cesarstvu pa je bil vse bolj negotov 
nemški zunanjepolitični položaj, ki naj bi ga ogrožali rusko-francosko-britan-
sko povezovanje, pa tudi britansko-francoska prevlada na morju, ki je ovira-
la nemške težnje po krepitvi vojaške in trgovske mornarice. Nemška politika 
je vse od Bismarcka dalje poskušala preprečiti zbliževanje zahodnoevropskih 
nemških nasprotnikov z Rusijo, kar bi lahko pripeljalo do 'sovražne' obkolitve 
nemškega cesarstva. Ko je Francija konec 19. stoletja obljubila vojaško pomoč 
Rusiji, to nemških vojaških strategov in cesarja Viljema II., sicer bližnjega soro-

3 Glej npr.: Martin Gilbert, Geschichte des 20. Jahrhunderts, I, II, List (Düsseldorf–München, 1998); 
Eric J. Hobsbawm, Čas skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914–1991 (Ljubljana, 2000) (dalje: 
Hobsbawm, Čas skrajnosti); Mario Isnengi in Giorgio Rochat, La Grande Guerra 1914–1918 
(Firenze, 2000); John Keagan, The First World War (London, 1998); Manfred Rauchensteiner, Der 
Tod des Doppeladlers, Österreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg (Graz–Wien–Köln, 1993); Herw 
Strachan, The First World War, I: To Arms (Oxford, 2001).

4 Karel Kraus, Poslednji dnevi človeštva (Ljubljana, 2001).
5 Hobsbawm, Čas skrajnosti, 65.
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dnika ('malega bratranca') ruskega carja Nikolaja II., še ni posebej vznemirjalo. 
Izboljšanje odnosov med Parizom, Sankt Peterburgom in Londonom v začetku 
20. stoletja pa je bilo v Berlinu znak za preplah. Na nemško odločitev za vojno 
pri tem niso vplivali le zunanji, temveč tudi notranjepolitični in vojaško-gospo-
darski razlogi. Nemško cesarstvo je bilo tudi v začetku 20. stoletja tvorba, ki je 
zanosna nacionalistična gesla niso uspela učinkovito poenotiti. Vseeno nemaj-
hen del zgodovinarjev danes ugotavlja, da so še bolj kot notranja nemška poli-
tična in socialna nasprotja na nemško odločitev za vojno vplivali interesi nem-
ške vojaške industrije, ki je bila za gospodarske in politične stratege v Berlinu 
nepogrešljivi del nemškega gospodarstva.
Manj jasen pa je odgovor na vprašanje, kako da evropski državniki, ki so pred 
letom 1914 razrešili kar nekaj priostrenih mednarodnih kriz, hkrati pa glasno in 
javno obsojali barbarskost balkanskih vojn, v času svetovnega požara niso več 
uspeli doseči kompromisa, ki bi ustavil doslej največje uničevanje in morijo. Leta 
1914 – v nasprotju z letom 1940 – gotovo to niso bile ideologije, ki so delile voj-
skujoče se strani, piše Eric Hobsbawm, razen kolikor ni bilo treba z nacionalistič-
nimi in ideološkimi gesli mobilizirati javnega mnenja. Neideološke in nerevolu-
cionarne vojne pa niso bile dotlej nikoli vojevane na vse ali nič. Odgovor, da je 
bila prva svetovna vojna tako brezkompromisna, ker je bila to vojna za globalne 
politične in gospodarske interese, torej neomejene cilje, za 'gospostvo v Evropi in 
svetu', kot je to že pred desetletji imenoval A. J. P. Taylor, se prav tako ne zdi poseb-
no konkreten. Bolj konkretna se zdi teza, da je bila prva svetovna vojna, v kateri je 
prišlo do tesne zveze med dobičkonosno vojno industrijo in vojaško-političnimi 
krogi, ki so se v prvih letih vojne povsod izmaknili nadzoru civilne politike in 
vzeli vojskovanje v svoje roke. Za brezkompromisni potek vojne je bila v tej luči 
odločilna gospodarska in vojaška moč agresorja – nemškega cesarstva …6

Sarajevski atentat7

Sprožilo se je na Balkanu, kjer so se križali interesi Avstro-Ogrske in Rusije. Ve-
liko avstro-ogrsko cesarstvo je bilo zaradi aneksije Bosne in Hercegovine leta 
1908 v sporu z malo kraljevino Srbijo pa tudi s carsko Rusijo. Toda Nemčija je 
pri aneksiji Bosne in Hercegovine podprla zaveznico Avstro-Ogrsko in Rusija se 
je morala umakniti. Začetek vojne je bil spet preložen. Nekateri politični krogi 
v Avstriji so sodili, da je dozorel čas za preventivno vojno zoper Srbijo, saj naj 

6 Peter Vodopivec, "Prva svetovna vojna v zgodovini 20. stoletja," v: Velika vojna in Slovenci, ur. Peter 
Vodopivec in Katja Kleindienst (Ljubljana, 2005), 11–12.

7 Ta del prispevka je predelan odlomek iz knjige Dušan Nećak in Božo Repe, Prelom: 1914–1918. Svet 
in Slovenci v 1. svetovni vojni (Ljubljana, 2005), 45–83 (dalje: Nećak in Repe, Prelom: 1914–1918).
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bi bila Rusija prešibka za zaščitno intervencijo. Toda kaj naj bi Avstro-Ogrska s 
Srbijo? Le slovanska manjšina bi se povečala.

Srbija je spodbujala osamosvojitvene težnje habsburških južnih Slovanov, 
zlasti bosanskih in vojvodinskih Srbov. Priključitev Bosne in Hercegovine je 
bila zato za Srbijo boleča, vendar jo je zaradi pritiska zaveznikov, ki še niso bili 
pripravljeni na vojno, priznala. Balkanski vojni sta položaj in nestrpnost med 
sosedama še povečali.

Prestolonaslednik 
habsburške monarhi-
je Franc Ferdinand (Po-
krajinski arhiv Mari-
bor, Fototeka, inv. 7487)
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V Bosni in Hercegovini je med številnimi društvi ta čas delovalo tudi mla-
dinsko društvo z imenom Mlada Bosna. Njegove nacionalno-revolucionarne 
dejavnost ni toliko podpirala srbska vlada, ki se je zavedala izčrpanosti države 
po balkanskih vojnah, ampak bolj različne javne ali tajne srbske domoljubne 
organizacije, med njimi Narodna odbrana in tajno častniško združenje Zdru-
žitev ali smrt.

Da bi prestrašila Srbijo in pokazala svojo vojaško moč, je Avstro-Ogrska 
junija 1914 pripravila velike vojaške manevre v Bosni in Hercegovini. Po nji-
hovem zaključku je na obisk v Sarajevo prišel avstro-ogrski prestolonaslednik, 
nadvojvoda Franc Ferdinand z ženo. Trenutek je izkoristila skupina mladincev 
Mlade Bosne ter pripravila nanj atentat.

Na Vidov dan, 28. junija 1914, je Gavrilu Principu (1894–1918) uspelo z 
več streli iz pištole ubiti Franca Ferdinanda in njegovo ženo, nadvojvodinjo So-
fi jo. Povod za vojno je bil tu. Avstro-Ogrska je Srbiji postavila tako ostre ultima-
tivne zahteve, da jih ta ni mogla sprejeti, in 28. julija 1914 ji je napovedala vojno. 
Takoj po vojni napovedi je Srbiji priskočila na pomoč zaveznica Rusija, ki je že 
29. julija 1914 začela z mobilizacijo. Dan zatem, 1. avgusta, je Rusiji napovedala 
vojno Nemčija. Vojaške akcije na zahodu so se začele po 3. avgustu, ko je Nem-
čija napovedala vojno še Franciji. Že 4. avgusta so nemške sile prestopile mejo 
nevtralne Belgije, potem ko je nemška vlada že 2. avgusta odšla na pogovore v 
Belgijo in belgijsko vlado licemerno prosila za prehod nemške armade preko 
njenega ozemlja. Viljem II. je namreč že od vsega začetka imel v načrtu prodor 
v Francijo preko Belgije, Luksemburga in južne Nizozemske. V vojno se je v tem 
trenutku vmešala še Velika Britanija, ki je z ekspedicijskim korpusom priskočila 
na pomoč svojima zaveznicama Belgiji in Franciji. V novo nastalem položaju 
so nasproti 80 nemškim divizijam stale 104 zavezniške divizije. V tednu dni je 
bilo v vojni devet evropskih držav, kolonialnih metropol, leto kasneje še Italija 
in nato ZDA.8 Izbruhnila je največja vojna v zgodovini človeštva oz. prva z zares 
svetovnimi razsežnostmi, ali kot to pojasnjuje Hobsbawm: 

… čete iz prekomorskih dežel so zdaj, pogosto prvikrat, poslali, da se bojujejo in 
delujejo zunaj njihovega lastnega območja. Kanadnačani so se borili v Franciji, 
Avstralci in Novozelandci so kalili svojo nacionalno zavest na polotoku v Egej-
skem morju – 'Galipoli' je postal njihov mit /…/ Indijce so poslali v Evropo in na 
Bližnji vzhod, kitajski bataljoni so prišli na zahod, Afričani so se bojevali v fran-
coski armadi.9

8 Stoletje svetovnih vojn, 35–36; DTV-Atlas zur Weltgeschichte, 399–400.
9 Hobsbawm, Čas skrajnosti, 66–67.
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Vojaške operacije

Balkanska fronta

Najprej so se razvili hudi boji na Balkanu. Avstro-Ogrska je s svojo vojsko prodi-
rala proti osrednji Srbiji in sredi avgusta 1914, med 15. in 19. avgustom, so se av-
stro-ogrske in srbske čete spopadle na planini Cer. Zgodil se je skoraj čudež. Od 
balkanskih vojn utrujena srbska vojska je popolnoma porazila avstro-ogrske 
enote in jih pognala preko Drine. To je bila prva zmaga antantnih sil sploh. Ko 
so se na Dunaju čez nekaj mesecev ponovno odločili za vdor v Srbijo, sta se obe 
vojski decembra 1914 srečali na reki Kolubari. Tudi tokrat je bila vojna sreča na 
strani Srbije in spet so pognali avstro-ogrsko vojsko s svojega ozemlja, s čimer se 
je Srbiji uspelo začasno ubraniti pred avstrijsko zasedbo. Avstro-Ogrska je sicer 
napadla Srbijo samo s polovico za napad predvidenih sil, saj je preostale morala 
na vrat na nos prestaviti v Galicijo, kljub temu je to bilo 450.000 mož. V bojih je 
izgubila 227.000 mož, na srbski strani pa so izgube znašale 170.000 mož.

Toda premoč centralnih sil je bila le prevelika, saj so uspeli v vojno na svojo 
stran pridobiti tudi Turčijo in Bolgarijo, poraženki iz balkanskih vojn. S tem so 
lahko zaprli morske ožine in po uspešni obrambni bitki za Galipoli poleti 1915 
preprečili antantni mornarici oskrbovanje Rusije z življenjsko pomembnimi in-
dustrijskimi izdelki. Jeseni 1915 je Srbija le doživela poraz. Avstro-ogrski vojski 

Aretacija Nedeljka Čabrinovića, atentatorja na prestolonaslednika habsburške monarhije Franca Ferdi-
nanda v Sarajevu (Pokrajinski arhiv Maribor, Fototeka, inv. 8499)
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je prišla na pomoč zavezniška nemška armada, z boka pa so udarili še Bolgari in 
srbska vojska se je morala umakniti. Preko črnogorskih in albanskih planin se je 
na čelu s kraljem Petrom I. Karadjordjevićem (1844–1921) umaknila na grški 
otok Krf. Centralne sile so tako obvladale Balkan, le Grčija je ostala nevtralna in 
samostojna, šele avgusta 1916 pa se je antanti po dolgih pogajanjih, čeprav za 
kratek čas, priključila tudi Romunija.

Jesenski boji in zimski pohod srbske vojske proti jadranski obali – dohod 
do solunskega pristanišča so jim zaprli Bolgari – je terjal več kot sto tisoč žrtev. 
Pri življenju je ostalo kakih 120.000 srbskih vojakov in ti so skupaj s franco-
skimi in britanskimi enotami že poleti 1916 odprli tako imenovano "solunsko 
fronto". Avgusta tega leta so jih združene nemško-bolgarske sile skušale pora-
ziti, vendar so bile zaustavljene. V krvavih bitkah, ki so sledile septembra, so 
srbske enote osvojile Kajmakčalan in Bitolo, tu pa se je fronta ustavila vse do 
jeseni 1918.

Zavezniški častniki sicer niso z navdušenjem podpirali srbske želje, da ta 
fronta ostane kot izhodišče za ofenzivo in osvoboditev Srbije, vendar so na 
koncu le popustili. Fronta je ostala in 21. septembra 1918 je kakih 600.000 an-
tantnih vojakov, približno četrtina je bilo srbskih, prešlo v ofenzivo. Prebili so 
predvsem bolgarske frontne črte in Bolgarija je 29. septembra kapitulirala. An-
tantne sile so imele odprto pot proti severu, začele so prodirati proti Srbiji in 
Avstro-Ogrski.10

Zahodna fronta

Nemška vojska se je odločila za napad na zahodu skladno z načrtom za mo-
rebitno vojno, ki ga je znameniti nemški general in načelnik generalštaba grof 
Alfred von Schlieff en (1833–1913) izdelal že leta 1905/06. "Schlieff enov načrt" 
je predvidel defenzivno vojaško aktivnost na vzhodu in hitro ofenzivo na za-
hodu z obkolitvijo francoske armade z "močnim desnim krilom". Svaril je pred 
bojevanjem Nemčije na dveh frontah – vzhodni in zahodni. Zato je načrtoval 
napad najprej na zahodu in šele po zmagi nad Francijo naj bi se Nemčija od-
pravila vojskovat na vzhod proti Rusiji. Samo ena od osmih nemških armad je 
bila stacionirana na ruski fronti. Toda nemško vojaško vodstvo je pričakovalo 
francoski prodor proti Alzaciji in Loreni in zato je nemški general Helmuth von 
Moltke (1848–1916) von Schlieff enov načrt spremenil: oslabil je desno krilo 
nemške fronte, kar se je kasneje pokazalo kot napačna odločitev. Osnovnih 

10 Nećak in Repe, Prelom: 1914–1918, 66–68; DTV-Atlas zur Weltgeschichte, 400–401; Stoletje svetov-
nih vojn, 39–42 in 52.
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usmeritev von Schlieff enovega načrta se je sicer nemška vojska držala tako v 
prvi kot tudi v drugi svetovni vojni.11

Eden najpomembnejših ciljev hitre zmage nad Francozi je bilo po Schlieff e-
novem načrtu zavzetje Pariza. Francozi so ta načrt poznali, vendar so ga očitno 
podcenjevali. Vse so stavili na protiofenzivo. Šele ko so nemške enote korakale 
čez nevtralno Belgijo in prodirale v osrčje Francije, so se zavedli resnosti položa-
ja. Toda tudi nemška stran je delala napake oz. je imela vsaj dve veliki težavi. Ker 
je bilo nemško desno krilo oslabljeno, nemške enote niso mogle zasesti Pariza z 
zahoda, zato je poveljnik 1. nemške armade, ki je sestavljala desno krilo, Heinrich 
Rudolph Alexander von Kluck (1846–1934), dobil ukaz, naj napravi ovinek in 
Pariz napade z vzhoda. Obenem so imeli strateške operativno-logistične proble-
me, saj so bile vse nemške vojaške aktivnosti vodene neposredno iz generalštaba, 
torej brez vmesnega poveljniškega mesta tipa "štab skupine armad". Generalštab 
pa je bil daleč, najprej v Koblenzu in nato v Luksemburgu. Bolj ko so nemške 
enote prodirale proti jugu, večje logistične probleme so imele. Še posebej koordi-
niranje dejavnosti 1. in 2. armade, ki sta sestavljali desno krilo, je močno šepalo.

Namesto da bi obkolili Pariz, so ga obšli in prodirali proti reki Marni, ki so 
jo dosegli 9. septembra 1914. To je dalo Francozom dovolj časa za reorganiza-
cijo sil. Tudi francoska armada je bila organizirana po armadnih skupinah. Toda 
iz pokoja so poklicali ostarelega generala Josepha Simona Galliénija (1849–
1916) in ga imenovali za vojaškega guvernerja Pariza. Galliéni je storil to, kar 
bi storil poveljnik skupine armad, svojo 6. armado je poslal proti nemškim von 
Kluckovim enotam, ki so bile zaradi manevra okoli Pariza ranljive na desnem 
boku. Potem pa je, med drugim celo z uporabo pariških taksijev, vojake pari-
škega garnizona spravil do bojišča na reki Marni, kjer so z angleško pomočjo 
zaustavili nemški prodor. V zgodovino je ta bitka prišla pod imenom "bitka na 
Marni" (4.–14. septembra 1914).

Glavni poveljnik francoske vojske general Joseph Joff re (1852–1931) se je 
po uspehih 6. armade in pariškega garnizona odločil, da zaustavi splošen umik 
svojih enot. Francozi so s temi akcijami pokazali Nemcem moč svoje obram-
be, niso pa imeli, za razliko od nemške vojske, nikakršnih problemov z oskrbo 
svoje armade, saj so bili njihovi oskrbovalni centri mnogo bližje kot nemški. 
Francoski prodor je v nemške vrste napravil veliko luknjo med 1. in 2. armado, 
ki seveda ni bila predvidena v Schlieff enovem načrtu. Položaj se je še zaostril, ko 
se je v spopad vmešal, sicer bolj po srečnem naključju kot načrtovano, tudi bri-
tanski ekspedicijski korpus pod feldmaršalom Johnom Frenchem in obe nem-
ški armadi sta se morali umakniti, kakor tudi armade, ki so prihajale za njima. 
Francoske armade sta vodila generala, ki sta pozneje postala slavna in sta dobila 

11 net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/1914m/schlieffen.html
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glavno poveljstvo: Ferdinand Foch (1851–1929) in Franchet d`Esperey. Bitka 
na Marni je dejansko spremenila potek vojne. Nemški prodor je bil ustavljen in 
Francija rešena, četudi antantnim silam ni uspelo prebiti nemških linij.

Ob koncu oktobra 1914, potem ko sta obe strani neuspešno skušali priti do 
morja in napasti nasprotnika z boka, se je fronta ob reki Marni ustalila in nastala 
je bojna črta strelskih jarkov, ki so potekali od Rokavskega preliva do švicarske 
meje, nekako po črti od belgijskega Nieuporta, proti jugu na Compiègne in od 
tu na vzhod proti Verdunu in nato jugovzhodno do švicarske meje. Boji na tej 
fronti so potekali vse do poletja 1918. Antantne sile so izgubile tu več kot mili-
jon in pol vojakov, nemška vojska pa okoli 850.000. Fronta se nikoli ni prema-
knila za več kot nekaj kilometrov.

Največja in najbolj krvava bitka na tej fronti je bila bitka pri Verdunu. Že 
ob koncu leta 1915 sta se obe strani zavedali, da bo vojna dolga, saj so bili vo-
jaki globoko vkopani v strelskih jarkih. Tako vojno so nekateri imenovali kar 
"sedeča vojna", saj je bila obrambna moč obeh strani tako ogromna, da se je 
vsak napad izjalovil. Obe strani sta napadali z velikimi silami, po dolgotrajni 
topniški pripravi in z uporabo domala vseh rezervnih sil. S takimi napadi so 
želeli osvojiti Britanci in Francozi sovražnikove utrjene linije že decembra 1914 
v Flandriji, marca 1915 Francozi v Champagni in pri St. Mihielu ter Angleži pri 
Neueve-Chapelle. Maja 1915 so isto poskušali Nemci pri Ypernu, julija in sep-
tembra Francozi v Arogonnih in oktobra pri Artoisu v Champagni.

Zvonovi iz severnega stolpa katedrale v Reimsu po bombardiranju 14. septembra 1914 (Pokrajinski arhiv 
Maribor, Fototeka, inv. 7816)
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Zapisali smo že, da je bila najsilovitejša bitka pri Verdunu, ki je dobila ime 
"pekel pri Verdunu" in je s prekinitvami trajala od februarja do decembra 1916. 
Nemške sile pod vodstvom poveljnika nemškega generalštaba, generala Ericha 
von Falkenhayna (1861–1922), so tam nameravale prebiti francoske položaje. 
Napad se je začel 21. februarja s silovitim topniškim obstreljevanjem, ki je bilo 
sicer ena značilnosti prve svetovne vojne – "bobneči ogenj" se je slišal 120 km 
daleč. Ko so topovi utihnili, je napadla pehota. Napad je bil tako silovit, da je v 
enem od francoskih polkov, ki je štel 2.000 ljudi, po prvem nemškem navalu 
padlo kar 1.800 vojakov. Po prvih nemških uspehih, osvojitvah francoskih po-
ložajev Mrtvi mož, Kote 304 in trdnjav Douaumont in Vaux, je moralo nemško 
vojaško vodstvo zaradi velikanskih izgub 21. julija 1916 prekiniti ofenzivo.

Toda čeprav so bili boji siloviti in krvavi, se položaj ni kaj dosti spremenil. Že 
konec junija so Britanci sprožili neuspešno razbremenilno ofenzivo na belgij-
ski strani reke Some, ruski general Aleksej Brusilov (1853–1926) pa prav tako 
razbremenilno ofenzivo na vzhodni fronti. Tudi Italijani so istočasno z juga na-
padli avstrijsko vojsko, toda vojna sreča je ostala nespremenjena. 24. oktobra so 
Francozi začeli z ofenzivo, da bi ponovno osvojili izgubljene položaje. V hudih 
dvomesečnih bojih jim je to uspelo do 16. decembra 1916. Junak Verduna je po-
stal francoski maršal Henri-Philippe Pétain (1856–1951), ki mu je uspelo vzdr-
žati pritisk centralnih sil. Nobena stran si ni pridobila pomembnejše prednosti, 
neuspehi pa so povzročili zamenjave v vodstvu obeh armad. Že avgusta 1916 
sta prišla v vrh nemške armade generala Paul von Hindenburg (1847–1934) in 
Erich Ludendorff  (1865–1937), novembra istega leta pa je generalisima Joff rea 
zamenjal general Robert Georges Nivelle (1856–1924). Cena za ped osvojenih 
vojaških položajev, plačana s človeškimi življenji, je bila zastrašujoča. Samo pri 
Verdunu je izgubilo življenje 281.000 Nemcev in 325.000 Francozov, skupaj 
616.000 mož. Na Somi je v letu 1916 padlo 420.000 Britancev, 195.000 Franco-
zov in 950.000 Nemcev, torej je samo bitka na Somi zahtevala več kot milijon 
in pol življenj. V prvih mesecih leta 1917, od februarja do maja, ko so francoske 
sile pod Nivellom (Nivellova ofenziva) porinile Nemce nazaj med Arrasom in 
Soissonsom, niso pa dosegle odločujoče zmage, je padlo 187.000 Francozov in 
163.000 Nemcev. Pri neuspelem poskusu preboja Britancev v Flandriji aprila/
maja leta 1917 so Britanci izgubili 240.000 mož, Nemci pa 260.000.

Ekstremno visoke izgube so močno vplivale na moralo francoskih vojakov, 
ki so se maja 1917 začeli upirati. Nivelle je moral odstopiti in na njegovo me-
sto je prišel verdunski junak, general Pétain. K sreči Nemci uporov vojske niso 
izkoristili in novi francoski poveljnik se je odločil za defenzivno taktiko, da bi 
pomiril duhove. Znan je njegov rek: "Počakal bom na Američane in tanke." Da 
bi nekako presegli nastalo pat pozicijo, so na obeh straneh poskušali z različni-
mi bolj ali manj originalnimi taktikami, Nivelle z že omenjeno ofenzivo na Aisni 
in v Champagni, Nemci pa s taktičnim umikom na že prej utrjeno in oboroženo 
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"Siegfriedovo linijo". Toda uspeha ni bilo na nobeni strani. Veliko bolj pomemb-
na je bila uporaba novih orožij, predvsem bojnih plinov v bitki pri Ypernu leta 
1915, ki je na obeh straneh zahtevala 100.000 žrtev, ali tankov, ki jih je dal iz-
delati Winston Churchill (1874–1965) za angleško mornarico. Prva uporaba 
tankov pri Cambraiu leta 1917 sicer ni bila kaj posebnega, saj jih je bilo pre-
malo, pokazali pa so se kot potencialno orožje. Čeprav je uporaba tankov med 
vojaškimi krogi, tako v Angliji kot na celini, naletela tudi na odpor, so se kmalu 
razvili v "oklepno konjenico", ki je mogla hitro prodreti za sovražne položaje.

Leta 1918 se je vojaški položaj v prvi svetovni vojni le spremenil, najprej v 
dobro Nemčije. Propad carske Rusije ji je omogočil premestiti velike, izkušene 
enote iz vzhodne fronte na zahodno. V marcu in aprilu 1918 je Nemcem uspelo 
prebiti britanske linije in se utrditi za njimi. Kmalu nato jim je bolj južno uspe-
lo prebiti francoske linije in prečkati reko Marno. Toda odločilne zmage niso 
dosegli. Odrezali so se namreč od svoje lastne oskrbe. Zavezniška stran se je 
reorganizirala. Poveljnik vseh antantnih sil, torej tudi britanskih in ameriških, je 
postal general Foch, ki je začel v boj pošiljati vse več zavezniških letal in tankov. 
Američanov je bilo številčno sicer malo, toda bili so sveža in moralno čvrsta 
sila. Na ta način so antantne sile Nemce ustavile na dveh ogromnih in strateško 
neugodnih odsekih fronte.

To stanje je antanta izkoristila in v drugi polovici leta 1918 poslala v boj nove, 
velike ameriške, kanadske in avstralske sile skupaj z velikim številom tankov in 
letal. Napadi so se začeli avgusta 1918 in se razširili od Verduna do morja. Mo-
rala nemških čet je dosegla najnižjo točko. Od doma in z vseh front so dobivali 
same slabe novice, hrane je zaradi večletne morske blokade vedno bolj primanj-
kovalo, mnogi so umrli zaradi epidemije španske gripe, ki se je razširila prav tega 
leta. Nemci so se začeli umikati; prvič v vojni so zavezniki zajeli mnogo nemških 
vojnih ujetnikov. Foch je bil uspešen, nemške divizije zdesetkane in že v avgustu 
1918 so morali ukiniti deset divizij, da bi lahko popolnili sestav drugih.12

Vzhodna fronta

Zaradi slabe infrastrukture in velikanskega teritorija naj bi bila v Rusiji mo-
goča le počasna mobilizacija in s tem nižja pripravljenost na vojno, so raču-
nali nemški vojaški strategi. To je bil eden najpomembnejših razlogov, da so 
na začetku vojne na vzhodni fronti stale šibkejše enote centralnih sil kot na 
zahodni. Glavno breme vojne proti Rusiji naj bi nosila avstro-ogrska vojska. 

12 projekti.svarog.org/prva_svetovna_vojna/bitke/zahodna_fronta_frame.html; Nećak in Repe, Prelom: 
1914–1918, 68–75; DTV-Atlas zur Weltgeschichte, 403; Stoletje svetovnih vojn, 47–52.
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Toda ruska mobilizacija je bila izvedena hitreje kot je bilo pričakovano, in v 
vzhodni Prusiji so napadli še preden so bili resnično pripravljeni za bojevanje, 
zlasti zato, da bi razbremenili Francoze. Ruska vojska je že 8. avgusta 1914 
začela z ofenzivo. Nemške enote so se morale začeti umikati in poveljujočega 
generala so zamenjali s skupino generalov. Tako so že tri tedne po začetku 
vojne, 21. avgusta, reaktivirali upokojenega 67-letnega Paula von Hindenbur-
ga (1847–1934) in ga imenovali za poveljnika 8. nemške armade, za njego-
vega pomočnika in šefa generalštaba Ericha Ludendorff a in takrat podpol-
kovniku Maxu Hoff mannu (1869–1927) dali funkcijo operativnega vodje. 
Po začetnem uspehu je ruska vojska doživela hud poraz pri Tannenbergu (v 
Prusiji). Najzaslužnejša za to sta bila prav generala Hindenburg in Ludendorff . 
Mnogi poznavalci pa pripisujejo veliko vlogo prav Hoff mannu, ki je bil takoj 
po zmagi povišan v polkovnika, leta 1917 pa v generalmajorja, čeprav nikoli 
ni bil tako čaščen, kot sta bila Hindenburg in Ludendorff . Nemška vojska se 
je osredotočila na napad na južne ruske armade in v bojih, ki so trajali od 26. 
do 30. avgusta 1914, so ruske čete popolnoma razbili. Okoli 100.000 ruskih 
vojakov je padlo v ujetništvo, nekaj kasneje, ko so nemške enote porazile še 
severne ruske armade, pa se jim je pridružilo še 30.000 novih ujetnikov. To je 
bil najbrž zvezdni trenutek nemške cesarske armade v prvi svetovni vojni, ki 
mu lahko dodamo še bitko na Mazurskih jezerih od 6. do 15. septembra 1914, 
po kateri so se morali Rusi umakniti iz vzhodne Prusije. Z "mitološko" slavo 
zmagovalca pri Tannenbergu je Hindenburg 1. novembra 1914 dobil mesto 
glavnega poveljnika vseh nemških enot na vzhodu.

Večji uspeh pa so imeli Rusi v bojih z avstro-ogrsko vojsko na jugu v Galiciji. 
Vojska dunajskega cesarja pod vodstvom Franza Grafa Conrada von Hötzen-
dorfa (1852–1925) je z ofenzivo na reki Visli 23. avgusta želela dopolniti uspeh 
Nemcev, toda enote generala Alekseja Aleksejeviča Brusilova so jih zadržale in 
jim v naslednjih tednih, zlasti v Galiciji, zadale velike izgube, tja do 900.000 vo-
jakov. V zgodovino so ti boji prišli kot bitka pri Lvovu avgusta in septembra 
1914, in kot bitka pri Ravi Ruski. Avstrijski poveljnik je sicer na papirju pripravil 
dobro strategijo, toda njegovih načrtov ni bilo mogoče uresničiti na blatnem in 
močvirnatem zemljišču Poljske. Na levem krilu fronte je na začetku sicer imel 
nekaj uspeha, toda septembra 1914 je doživel odločilen poraz na vsej fronti. 
Avstro-ogrska vojska se je morala umakniti z vsega poljskega ozemlja, ki je bilo 
pred vojno pod avstrijsko upravo. Morala avstrijskih enot je bila na dnu in na-
mesto da bi bili Avstrijci Nemcem v pomoč, so jim morali ti še pomagati. Celo 
nemško 9. armado so morali premestiti v sredino avstrijskih čet, da so centralne 
sile preprečile ruskim enotam prehod čez Karpate in vdor na Madžarsko. Tako 
do končne odločitve ni prišlo. Fronta se je ustalila na Karpatih in tudi tu se je 
vojna spremenila v pozicijsko vojno, ki se je vlekla vso zimo, od decembra 1914 
do aprila 1915.
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Odločilno na vzhodni fronti je bilo leto 1915. Avstrijci so z juga znova začeli 
prodirati, toda po začetnih uspehih so jih Rusi odbili in boji so se ustavili v viso-
kem snegu. Nemci na severnem odseku fronte so bili uspešnejši. Rusko armado 
so potisnili kar kakih 500 kilometrov nazaj. Veliko ofenzivo so centralne sile 
načrtovale za pomlad 1915. Začela se je maja tega leta in trajala do decembra. 
Tega meseca so nemško-avstrijske sile v bitkah centralnih sil z Rusi pri Tarnovu 
in Gorlicah osvojile Galicijo in Bukovino. Rusi so se morali po ofenzivi, ki so 
jo centralne sile začele julija 1915, umakniti iz Poljske in Litve. Fronta se je po 
bitki za Tarnopol, septembra 1915, ustalila na črti od Černovic na jugu preko 
Pinska in Baranowicz do Rige na severu. V nemško ujetništvo je padlo 300.000 
ruskih vojakov in 3.000 topov. Položaj v ruski vojski je bil tako slab, da se je ru-
ski car Nikolaj II. odločil, da bo namesto velikega kneza Nikolaja Nikolajeviča 
(1856–1929) sam prevzel poveljstvo nad rusko armado.

Poznavalci vojaške strategije so enotnega mnenja, da bi bila Rusija izločena 
iz bojev prve svetovne vojne, če bi Nemci takrat nadaljevali z ofenzivo. Toda 
poveljnik nemškega generalštaba Erich von Flakenhayn je svoje rezerve napotil 
na zahodno fronto, na pomoč nemškim enotam v brezupnih bojih pri Verdu-
nu, in na ta način zapravil neponovljivo priložnost. Nemci niso začeli nobene 
nove ofenzive, zato pa se je junija 1916 zanjo odločil general Brusilov. Trajala 
je do oktobra tega leta in jo štejemo za največjo pa tudi najuspešnejšo rusko 
ofenzivo. Avstro-ogrsko vojsko je Brusilov na področju Volinije in Galicije vr-
gel daleč nazaj. Zajel je okoli 70.000 vojnih ujetnikov in morala večnacionalne 
avstrijske cesarsko-kraljeve vojske je bila spet na dnu. Zanimivo je, kako sta ti 
dve večnacionalni cesarstvi drug drugemu zadajali hude udarce. Na ta način sta 
samo pospeševali svoj konec.

Druga (septembra in oktobra) in tretja (oktobra do decembra 1916) ofen-
ziva Brusilova kakor tudi četrta ofenziva Brusilova in Kerenskega (Aleksander 
Fjodorovič 1881–1970), niso bile uspešne. Demoralizacija ruske vojske je na-
predovala, nastajali so problemi z oskrbo, na drugi strani pa je bilo nemško 
poveljstvo za vzhod vedno bolj trdno. Tu je operacije vodil general Hoff mann, 
vojaško vodstvo nad celoto vojaških operacij pa sta držala Hindenburg in Lu-
dendorff , ki sta na tem položaju ostala vse do konca vojne in bila edina prava 
vladarja Nemčije. Viljem II., ki je v mirnem času rad igral vlogo vojaka, je, dlje ko 
je trajala vojna, izgubljal pomembnost svoje vloge.

Vojna sreča na vzhodu se je začela obračati na nemško stran. Po juliju 1917 
so centralne sile pridobile nazaj vso Galicijo in Bukovino, septembra 1917 so 
Nemci zavzeli Rigo, oktobra pa otoke Ösel, Dagö in Moon.13

13 Nećak in Repe, Prelom: 1914–1918, 75–81; projekti.svarog.org/prva_svetovna_vojna/bitke/vzho-
dna_fronta_frame.html.
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Stranska bojišča
 
Turčija je najprej oklevala stopiti v vojno na strani centralnih sil, čeprav je to 
obljubila. Toda že oktobra 1914 je bila tako rekoč primorana pristopiti k cen-
tralnim silam. Dve nemški križarki sta pod turško zastavo napadli ruska črno-
morska mesta. V zimi 1914/15 je mlad turški general in vojni minister Enver 
paša (1881–1922) ukazal napad na tradicionalnega sovražnika, carsko Rusijo. 
Napadel je na Kavkazu in doživel tako hud poraz, da se turška vojska ni več 
mogla pobrati. Kakšnih uspehov torej ni dosegla, razen da je Rusijo odrezala od 
preskrbovalnih poti, ko ji je zaprla prehod čez ožini Bospor in Dardanele. 

Zato so spomladi 1915 francosko-britanske sile poskušale z nekaj deset ti-
soč vojaki osvoboditi Dardanele ter Rusiji odpreti plovbo med Črnim in Egej-
skim morjem. Nadejali so se, da bodo s tem lahko dosegli tudi odločitev v vojni 
– izločitev Turčije –, pač po načelu, da je "veriga toliko močna, kolikor je močan 
njen najšibkejši člen". 25. aprila 1915 so se zavezniki prvič izkrcali pri Galipoliju, 
na severni obali Dardanelske ožine. Boji so znani kot bitka pri Galipoliju. Naj-
prej so hoteli zasesti Dardanele le s pomočjo mornarice, saj so na morju imeli 
večkratno premoč. Od 28. februarja do 18. marca so britanske in francoske lad-
je obstreljevale Dardanele. Turško obalno topništvo ni nudilo pomembnejšega 
odpora. Ko pa so tri stare zavezniške bojne ladje naletele na mine in se potopile, 

Avstro-ogrski vojaki na ruski fronti (Pokrajinski arhiv Maribor, Fototeka, zapuščina Romana Pelikana, 
inv. 9622)
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si zavezniško poveljstvo ni upalo ukazati končnega napada, čeprav je bila zma-
ga pravzaprav že njihova.

Namesto napada z morja so zavezniki poslali na kopno pet pehotnih divi-
zij, sestavljenih iz britanskih, avstralskih, novozelandskih in francoskih vojakov. 
Izkrcati so se poskušali dvakrat, 25. aprila in 6. avgusta 1915. Toda Turki so bili 
pripravljeni na napad, antantnim silam so prizadejali hude izgube in decembra 
1915 ter v začetku januarja 1916 so se morale umakniti. V teh bojih je najvi-
dnejšo vlogo med turškimi generali odigral Mustafa Kemal paša (1881–1938), 
kasneje imenovan tudi Atatürk, ki je na svojem frontnem odseku zavrnil vse po-
skuse prodora zavezniških sil v notranjost dežele proti Istanbulu. Rusija je osta-
la brez morske povezave z Evropo in brez zavezniške oskrbe. Največji angleški 
zagovornik operacije pri Galipoliju in Dardanelah, Winston Churchill, ki je bil 
takrat prvi lord admiralitete, torej minister za vojno mornarico, je moral zaradi 
poraza zapustiti svoje mesto. Nekaj časa je bil na zahodni fronti, leta 1917 pa se 
je vrnil v vlado kot minister za oborožitev.

Še pred galipolijsko bitko je bilo ozemlje turške države prizorišče vojaških 
aktivnosti v prvi svetovni vojni. Novembra leta 1914 so Britanci anektirali Ci-
per, decembra istega leta pa je Egipt postal britanski protektorat. Turška armada 
je sicer poskušala s protiofenzivo ob Sueškem prekopu, vendar je bila poražena 
in leta 1916 so Britanci zasedli še njihovo vzhodno obalo.

Približno istočasno, v prvih mesecih leta 1916, je ruska armada napadla Turke 
na področju Armenije in Perzije, toda izgubljena ozemlja je turška vojska avgusta 
1916 pridobila nazaj. V tem času so tudi Angleži začeli s svojim prvim prodorom 
proti Bagdadu. Toda turške sile so jih pri Kut el Amari aprila 1916 porazile, tako 
da so Angleži uspeli Bagdad zasesti šele z drugim napadom skoraj leto dni kasne-
je, marca 1917. Kar ni v Perziji uspelo Rusom, je uspelo Angležem. Ko je v Rusiji 
izbruhnila oktobrska revolucija, je Velika Britanija zasedla to državo.

Vojna ni obšla niti kolonij. Majhne nemške varnostne sile v njenih koloni-
jah niso vzdržale pritiska antantnih enot. Le v Nemški Vzhodni Afriki (Tanga-
njika) so se nemške sile pod poveljstvom generala Paula von Lettow-Vorbecka 
(1870–1964) obdržale vse do konca vojne.14

Pomorska vojna

Za razliko od vojne v zraku pa je vojna na morju pomembno vplivala na raz-
plet prve svetovne vojne. Mornarica najmočnejše pomorske sile na svetu, Ve-

14 Nećak in Repe, Prelom: 1914–1918, 78–81; Stoletje svetovnih vojn, 62–63; DTV-Atlas zur 
Weltgeschichte, 405.
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like Britanije, je takoj na začetku vojne blokirala nemška pristanišča. Vanje ni 
puščala niti ladij nevtralnih držav. Nemška mornarica je na ta ukrep odgovorila 
s pošiljanjem podmornic na odprto morje. Toda ladij nevtralnih držav ni pota-
pljala in zato v letih 1915 in 1916 nemške podmornice niso imele veliko uspe-
ha. Najbolj odmeven je bil potop britanske potniške ladje Luisitanija 7. maja 
1915, s katerim si je Nemčija napravila "medvedjo uslugo". ZDA, ki so bile sicer 
nevtralne, so se močno približale antanti in ko se je leta 1917 Nemčija odločila 
za totalno vojno tudi na morju ter začela potapljati tudi ladje nevtralnih držav, 
največkrat pa je šlo za ameriške, so ZDA dobile povod, da so stopile v vojno na 
antantni strani. Že februarja 1917 so z Nemčijo prekinile diplomatske odnose. 
Vojno so ji napovedale 6. aprila 1917, 7. decembra istega leta pa še Avstro-Ogr-
ski. To je antantnim silam prineslo pomembno prednost ter odločilno vpliva-
lo na nadaljnji svetovni razvoj, saj so se začele ZDA od tedaj dalje vmešavati v 
evropsko politiko.

Pomorska bitka je bila v prvi svetovni vojni pravzaprav samo ena, še ta ne či-
sto prava. Zadnjega dne v maju 1916 sta se pri Jütlandu oz. Skagerraku vendarle 
srečali brodovji Nemčije in Velike Britanije. Vojne ladje nemške "Kriegsmarine" 
so trčile na ladje britanskega "Grand Fleeta", fl ote, ki je med 1. svetovno vojno 
operirala na Severnem morju. Okostje britanskega ladjevja je sestavljalo 28 boj-
nih ladij in devet križark, nemškega pa 16 bojnih ladij in pet križark. Britanska 
premoč se je kazala tudi v oborožitvi, saj so njihove ladje imele 280 mm topove, 
nemške pa ne. Toda ta britanska premoč se ni pokazala v bitki. Nemška fl ota pod 
admiralom Reinhardom Scheerom (1863–1928) je Britance dvakrat napadla, 
toda britansko poveljstvo, ki mu je načeloval admiral John Rushworth Jellicoe 
(1859–1935), je bilo preveč neodločno. Pravzaprav do prave pomorske bitke 
sploh ni prišlo. Kljub temu so imeli Britanci večje izgube kot Nemci. Izgubili so 
tri bojne ladje, tri križarke in osem rušilcev, Nemci pa le eno bojno ladjo, štiri 
križarke in pet rušilcev. Bitka ni imela zmagovalca, toda v strateški prednosti 
je vendarle bila Velika Britanija. Nemške ladje so namreč vse do konca vojne 
ostale zasidrane v pristaniščih, antantna pomorska blokada pa je Nemčiji in Av-
stro-Ogrski delala hude težave. Povzročila je pomanjkanje hrane, zaradi česar 
so marsikje v obeh državah izbruhnili nemiri. Zato lahko celo rečemo, da je 
pomorska blokada, ki jo je v prvi vrsti izvajala britanska "Kraljeva mornarica", v 
mnogočem prispevala k porazu centralnih sil.

Kljub temu velja poudariti, da Britanci v vsej vojni svoje pomorske premoči 
niso dovolj uporabljali za podporo kopenski vojski. Tako so na primer morale 
britanske kopenske sile le korakoma prodirati iz Egipta proti severni Siriji, če-
prav je bila turška obala primerna za izkrcanje.15

15 Nećak in Repe, Prelom: 1914–1918, 81–83; DTV-Atlas zur Weltgeschichte, 405.
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Oktobrska revolucija

Leti 1916/1917 sta bili v mnogih pogledih prelomni za izid prve svetovne voj-
ne: izbojevane so bile največje bitke (Verdun, Soma, balkansko bojišče, ofenziva 
generala Brusilova na vzhodni fronti, "čudež pri Kobaridu"), v vojno vstopijo 
ZDA, v Rusiji pa izbruhne revolucija.

V vseh vojskujočih državah se je vedno jasneje začelo kazati nezadovolj-
stvo in naveličanost nad vojno. Velikansko število vojnih žrtev, tako padlih kot 
ranjenih, slaba preskrba in splošna socialna stiska so bili med najpomembnej-
šimi vzroki, da so zlasti v sindikate in socialistične stranke organizirani delavci 
pa tudi vojaki začeli z demonstracijami, stavkami in upori kazati na nevzdržno 
stanje in zahtevati konec vojne. Tako je na primer moral v Franciji maja 1917 
maršal Pétain krvavo zadušiti upor vojakov, ki niso hoteli v napad.

Najhuje je bilo v Rusiji. Ta je že leta 1914 nerada šla v vojno. Njena armada, 
ki je že v letu 1904/05 doživela hude poraze, tudi deset let kasneje ni bila spo-
sobna spopada z vojsko cesarske Nemčije. Poraz pri Tannenbergu je ugasnil še 
tisti mali plamenček vojnega navdušenja in to že mesec dni po začetku vojne. 
Posebno močno se je protivojno in uporniško razpoloženje med vojaki poka-
zalo po propadu 1. ofenzive generala Brusilova. Rusija je zgubila največ vojakov 
in ozemlja dotlej. Nezadovoljstvo se je večalo in dlje ko so trajale sovražnosti, 
bolj se je kazala nesposobnost carske vlade.

Odločno proti vojni so bili le boljševiki, ki so nastali z razkolom v socialde-
mokratski stranki na menjševike in boljševike pod vodstvom Lenina. 8. marca 
1917 (po pravoslavnem koledarju 23. februarja) je v Petrogradu nezadovolj-
stvo prekipelo v množičnih demonstracijah in mitingih. Deli ruske armade so 
se priključili revolucionarjem in ustanovljen je bil petrograjski sovjet vojakov in 
delavskih deputatov. Caristična vlada je morala odstopiti, represivni aparat ni 
več izvrševal ukazov in formirana je bila nova, začasna vlada. Tudi car Nikolaj II. 
je bil prisiljen odstopiti. V Rusiji je zavladalo dvovladje. Začasna vlada je bila za 
nadaljevanje vojne, medtem ko je petrograjski sovjet terjal mir in z ukazom št. 
1 prevzel nadzor nad armado. Začasna vlada, sestavljena iz meščanskih strank, 
socialnih revolucionarjev (eseri) in zmerne socialdemokratske delavske stran-
ke (menjševiki), ki jo je vodil knez Georgij Jevgenjevič Lvov (1861–1925) naj 
bi pripravila vse potrebno, da bi ustavodajna skupščina sprejela ustavo in ime-
novala zakonito vlado. Sklenila naj bi tudi premirje.

Toda prav dejstvo, da je začasna vlada nadaljevala vojno na strani antante, in to-
rej ni sklenila premirja, je bilo usodno. Ko se je aprila 1917 iz izgnanstva v Švici, z do-
voljenjem nemškega zunanjega ministrstva in ob privoljenju nemškega vrhovnega 
poveljstva, vrnil vodja boljševikov Vladimir Iljič Uljanov – Lenin (1870–1924), je 
takoj izkoristil protivojno razpoloženje prebivalstva. V znamenitih aprilskih tezah, 
ki jih je v Petrogradu prebral 4. aprila, je pozval vojake, naj orožje obrnejo proti bur-

SHS 2_3_2009 OK.indb   287 12/11/09   4:52:30 PM



D. Nećak: Svet v prvi svetovni vojni

288

žoaziji, da ljudstvo z revolucijo pride na oblast, in zahteval takojšen konec vojne 
brez ozemeljskih sprememb, razdelitev zemlje kmetom in oblast sovjetom.

Sovjeti (sveti) so bili organi, ki so jih izbirali delavci in drugi mestni prebi-
valci po tovarnah in mestnih četrtih, pa tudi v enotah ruske vojske. Zahtevali 
so del oblasti zase in bili revolucionarni za razliko od začasne vlade. Julija 1917 
so npr. želeli prevzeti oblast v Petrogradu. Po protestnih demonstracijah zoper 
vojno je moral Lenin, ker ga je začasna vlada obtožila, da je nemški plačanec, 
uiti na Finsko. Predsednik vlade je 22. julija postal Aleksander Fjodorovič Ke-
renski, pripadnik eserov, prej pravosodni minister v začasni vladi. Poskušal je 
obnoviti red v prestolnici, septembra je zatrl upor v vojski, vendar ni uspel rešiti 
nobene od dveh glavnih zahtev sovjetov: mir in razdelitev zemlje.

Zaupanje prebivalstva v začasno vlado je plahnelo in ko se je jeseni 1917 
Lenin naskrivaj vrnil s Finske, mu ni bilo težko dvigniti upora in izvesti revolu-
cije. Boljševiki, ki so bili majhna stranka, novembra leta 1917 so šteli manj kot 
300.000 članov, so v noči s 6. na 7. november (24./25. oktober po pravoslav-
nem koledarju) s pomočjo Rdeče garde vrgli začasno vlado in prevzeli oblast; 
predsednik Kerenski je zbežal, člane vlade so zaprli. Streli s križarke Aurora so 
ob dveh zjutraj naznanili začetek vstaje, svoj revolucionarni prevrat pa so še 
isto noč potrdili na II. vseruskem kongresu sovjetov. Tu so bili boljševiki skupaj 
z levim krilom eserov v večini in so zato brez težav dosegli, da je kongres spre-
jel vse njihove predloge: ustanovitev revolucionarne vlade, poimenovane svet 
ljudskih komisarjev, na čelu z Leninom; sprejetje odloka o takojšnjem miru in 
odloka o zemlji, s katerim so razlastili veleposestnike in dali zemljo na razpola-
go vaškim sovjetom. Šlo je za približno 150 milijonov hektarjev.

Vendar boljševiki niso imeli lahke poti na oblast. Skoraj na vseh področjih 
in pri vseh slojih so naleteli na težave in nasprotovanja. Socialistična revolucija 
se je sicer iz Petrograda hitro razširila po vsej Rusiji, toda ko so štirinajst dni po 
prevzemu oblasti, ki ga je simboliziralo zavzetje vladnega Zimskega dvorca, na 
zahtevo prebivalstva in drugih strank razpisali volitve v ustavodajno skupščino, 
jih je čakalo presenečenje. Volitve so bile 8. decembra 1917. Boljševiki so dobili 
le 9 od 34 milijonov glasov, kar znaša okoli 24 odstotkov. Najmočnejša stranka 
pa je z okoli 62 odstotki glasov postala stranka eserov. Menjševiki in meščanski 
demokrati so dobili le malo glasov, skupaj 13 odstotkov.

Da bi mogli ostati na oblasti, so boljševiki uporabili silo. Na prvem zaseda-
nju ustavodajne skupščine, ki se je začelo 18. januarja 1918, so sprejeli dekla-
racijo o Rusiji kot demokratični federativni republiki, kar na noben način ni 
odgovarjalo boljševiškim predstavam. Z Rdečo gardo so ustavodajno skupščino 
še istega dne razgnali in s tem uvedli diktaturo manjšinske boljševistične stran-
ke. Demokracija je bila pokopana, oktobrska revolucija s svojimi daljnosežnimi 
cilji pa se je močno oddaljila od načel evropske socialne demokracije in njenih 
predstav o socialistični revoluciji. Namesto oblasti sovjetov, za katero se je za-
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vzemala večina delavstva in sodelujočih v revoluciji, je prišla diktatura manjšin-
ske stranke, del njenih članov pa se je celo zavzemal za nadaljevanje vojne in s 
tem širjenje socialistične revolucije.

Lenin je kot realističen politik vedel, da se ne more boriti na dveh frontah, 
notranji in zunanji. Najpomembnejša obljuba, poleg razdelitve zemlje seveda, 
ki jo je dal, je bila končanje vojne. Zato so boljševiki že takoj po prevratu po 
načelu samoodločbe narodov dali svobodo Finski in Poljski. Da pa bi mogli utr-
diti revolucionarno oblast doma, so se odločili tudi za takojšnjo sklenitev miru. 
Od 22. decembra 1917 je Lev Davidovič Trocki (1879–1940) v imenu boljše-
vistične oblasti vodil rusko delegacijo na pogajanjih o miru v Brest-Litovsku. 
10. februarja 1918 je pogajanja prekinil, ker ni hotel sprejeti nemških pogojev, 
toda hkrati je proglasil konec vojnega stanja s centralnimi silami. Centralne sile 
– predvsem Nemčija – se niso sprijaznile s tem, znova so začele z vojaškimi ak-
tivnostmi in prisilile Rusijo k miru. Ruska armada je bila tako in tako v razsulu 
in 3. marca 1918 je bila sklenjena mirovna pogodba z Nemčijo v Brest-Litovsku. 
Z njo je boljševistična Rusija izstopila iz vojne. Izgubila je Ukrajino in baltiške 
dežele, pridobila pa možnost, da se je lahko uspešno borila v državljanski vojni, 
ki je izbruhnila poleti 1918 med "rdečimi" (boljševiki) in "belimi" (nasprotniki 
revolucije). Skoraj mesec dni prej so Nemčija, Avstro-Ogrska in Turčija 9. febru-
arja 1918 sklenile tako imenovani "krušni mir" z Ukrajino. Priznale so ji državni 
status in ukrajinsko avtonomijo v vzhodni Galiciji. Vse to zato, da so za povrači-
lo dobivale pošiljke krušnega žita.

Iz vojne je nekaj kasneje izstopila tudi antantna zaveznica Romunija, s skle-
nitvijo miru s centralnimi silami v Bukarešti. Bolgariji je morala odstopiti Do-
brudžo, izkoriščanje naftnih vrelcev pa je prepustila Nemčiji.16

Konec 1. svetovne vojne

Za "črni dan nemške armade" so šteli 8. avgust 1918, zaradi hudega poraza nem-
ške vojske v tankovskem napadu antantnih sil pri Amiensu. Teden dni kasneje, 
14. avgusta, se je v belgijskem letovišču Spa sestalo vrhovno vojaško poveljstvo 
centralnih sil, da bi ocenili nastali položaj. Ugotovili so, da je položaj brezupen 
in da je nadaljevanje vojne nesmiselno. Vendar niso bili povsem enotni. Avstro-
ogrski cesar Karel I. (1887–1922; vladal 1916–22) in njegov zunanji minister 
Stephan Burian von Rajecz (1815–1922) se z nemškim vodstvom nista strinja-
la o pogojih premirja.

16 Mikuž, Svet med vojnama, 9–23; Marjan Britovšek, Carizem, revolucija, stalinizem. Družbeni razvoj v 
Rusiji in perspektive socializma (Ljubljana, 1980), 404–428.

SHS 2_3_2009 OK.indb   289 12/11/09   4:52:30 PM



D. Nećak: Svet v prvi svetovni vojni

290

Antantne sile so potem 26. septembra 1918, okrepljene z ameriškimi 
enotami, na zahodni fronti prešle v ofenzivo, ki je nemške sile niso mogle 
zadržati. Američani so pod poveljstvom generala Johna Josepha Pershinga 
(1860–1948) prvi izvedli veliko ofenzivo pri St. Mihielu in prodirali skozi 
Arogonne. Britanci in Belgijci so napadli s severa, Francozi z juga. Nemci so 
se umikali na vsej frontni liniji. V začetku oktobra je bilo že zelo jasno, da 
ne bodo mogli več držati svojih položajev. Ko je septembra po antantnem 
napadu iz Makedonije razpadla bolgarska armada in je bila tudi Bolgarija 
izločena iz vojne – premirje 30. septembra 1918 – Nemce pa so potiskali 
po dolini Vardarja in Morave proti Beogradu, sta generala Hindenburg in 
Ludendorff zahtevala, da Nemčija ponudi premirje. Nemčija je 4. oktobra 
ameriškemu predsedniku Woodrowu Thomasu Wilsonu (1856–1924) po-
sredovala ponudbo za premirje in istega dne sta to storili tudi vladi Avstro-
Ogrske in Turčije. Osnova zanj so bile Wilsonove točke iz januarja 1918, v di-
plomatskih odgovorih na nemško ponudbo pa so Američani zahtevali tudi 
konec podmorniške vojne, umik z zasedenih območij in opolnomočence za 
pogajanja, ki bodo predstavniki demokratičnih oblasti.

11. novembra je Nemčija podpisala premirje. Temeljilo je na Wilsonovih 
14-ih točkah, vključno z umikom z zasedenih zahodnih ozemelj in leve obale 
Rena, odpravo pogojev miru v Brest-Litovsku in Bukarešti ter izročitvijo težke-
ga orožja in podmornic. Tik pred tem se je po uspešni ofenzivi združenih zave-
zniških sil na italijanskem bojišču vojaško zlomila in brezpogojno kapitulirala 
tudi Avstro-Ogrska. Do premirja je prišlo 3. novembra 1918. Tri dni prej, 30. 
oktobra, se je vdala tudi Turčija, ko so antantne sile v tako imenovani "bitki za 
Palestino" pri Jaffi  , septembra 1918, prebile turško fronto.

Vojna je bila končana. 17

Epilog

Neposredne in kratkoročne posledice prve svetovne vojne doma in po svetu so 
bile očitne – milijoni mrtvih, ranjenih in pohabljenih, opustošena zemlja, mno-
žica beguncev, gospodarska recesija, revolucionarno vrenje… Posledica prve 
svetovne vojne ni bilo le 20 milijonov mrtvih ter velikansko število ranjenih in 
pohabljenih. Tam, kjer je divjala vojna vihra, je vladalo opustošenje. Mnogi civi-
listi so morali zapustiti svoje domove. Zato ni čudno, da so bili ljudje ogorčeni 
nad tistimi, ki so jih zapeljali v vojno, da so sprejemali revolucionarne ideje ru-
ske oktobrske revolucije in da se je v mnogih evropskih državah, zlasti tistih, ki 

17 Nećak in Repe, Prelom: 1914–1918, 144–147.
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so vojno izgubile, dvignil revolucionarni val. Še posebej zato, ker mnogi med 10 
milijoni mobiliziranih vojakov niso dobili dela in jim je pretilo pomanjkanje.

Dolgoročne posledice in razvojne smeri pa so take narave, da zgodovinarji 
prvo svetovno vojno vzročno neposredno povezujejo z drugo svetovno voj-
no oziroma trdijo, da je ta le nadaljevanje prve. Prva svetovna vojna namreč ni 
rešila domala nobena problema, zaradi katerega se je začela. Zato so se tudi v 
času med vojnama krepila nacionalna čustva. Na eni strani v novih nacional-
nih državah, ki so verjele v Wilsonov ideal politične in narodne samoodločbe, 
na drugi pa v tistih, ki so bile v vojni poražene in so bile prepričane v krivič-
nost "versajskega sistema". V vsej svoji razsežnosti se je pokazala problematika 
narodnih manjšin in mejnih vprašanj na novo nastalih držav, ki v versajskem 
sistemu nikakor ni bila rešena in zato ni čudno, da so široke ljudske množice 
podlegale primitivnim občutkom in demagoškim političnim silam.

K takemu razvoju dogodkov so seveda v mnogočem prispevali spori in 
različna tolmačenja mirovnih pogodb. Francija je denimo trdno vztrajala in se 
trudila ohraniti "versajski sistem" ter ga je z različnimi povezavami še utrjevala, 
med poraženkami pa so tlele želje po reviziji mirovnih pogodb. Ker so zmago-
valci vztrajali pri izplačilu reparacij – te so bila po ocenah marsikaterega eko-
nomista nerealno visoke – je bila gospodarska rast Evrope vidno upočasnjena. 
Razvoj demokracije ali točneje demokratičnih državnih oblik je postajal vedno 
bolj kritičen, posebej v novih državah, kjer je manjkala politična izobraženost 
in zato tudi sposobnost sprejemanja odločitev. Politične probleme so poeno-
stavljali in zlasti z razširitvijo radia (od leta 1920) se je močno povečal propa-
gandni vpliv na množice. Evropske velesile tudi niso imele enotnega pogleda 
na boljševistično revolucijo in s tem na SZ, ki se je lahko "nemoteno" razvijala. 
Wilsonov ideal in njegov "otrok" Društvo narodov sta se domala pri vsakem 
resnejšem problemu v svetu pokazala kot opravilno nesposobna in sta odpo-
vedala. Med dolgoročne posledice 1. svetovne vojne je mogoče prišteti tudi 
socialno preureditev družbe. Delavstvo je kljub pretežni ohranitvi meščanskih 
družbenih sistemov pridobivalo na pomenu in vplivu. Delavske stranke so po-
stale celo vladne stranke, pa tudi splošni gospodarski položaj delavstva, kljub 
gospodarskim krizam, se je izboljševal. Končno pa je treba poudariti, da je mor-
da najbolj dolgoročna posledica 1. svetovne vojne dejstvo, da njen konec po-
meni začetek konca pomena Evrope v svetu. ZDA in SZ sta postajali odločilni 
sili, egoistična politika in rivalstvo evropskih velesil pa sta pospeševala razpad 
Evrope in jo potiskati v drugo svetovno katastrofo.

Po prvi svetovni vojni je v Nemčiji najbolj jasno razpoznaven proces zah-
tev po reviziji mirovne pogodbe. Francija je zaradi varnostnih razlogov in želje 
postati evropski hegemon, vztrajno zahtevala plačilo reparacij in razorožitev 
Nemčije. Velika Britanija je poskušala v Evropi ustvariti ravnovesje s politiko 
"omejene izravnave". Vendar je bil manevrski prostor njene zunanje politike 
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močno omejen zaradi problemov pri preobrazbi iz imperija v Commomwealth 
of Nations. Italijanska zunanja politika je bila ves čas od konca prve svetovne 
vojne pogojena z rivalstvom z Veliko Britanijo in Francijo za prevlado v Sre-
dozemlju. Poljska in Češkoslovaška sta po želji Francije postali nosilna stebra 
v Cordone Santaire, naperjenega proti Sovjetski zvezi. Obenem sta bili v spori 
zaradi Tešina, problemi z nemško narodno manjšino pa so ustvarjali nestabilno 
notranjo politično situacijo. Komunizem je ostal kot državna ideologija ome-
jen na Sovjetsko zvezo, zato pa je politiko izvoza revolucije izvajala Kominter-
na. Položaj na Balkanu je bil po prvi svetovni vojni skoraj tako zamotan kot 
pred njo, čeprav v popolnoma drugačnih zgodovinsko-političnih okoliščinah. 
Balkanske države so se razdelile v dve skupini. Jugoslavija, Romunija in Grčija 
sta vztrajali na statusu quo, ki ga je ustvarila versajska politika, Madžarska in 
Bolgarija pa sta zahtevali revizijo pariških mirovnih pogodb. Skupna balkanska 
politika ni bila mogoča.

Ideja o vsesplošni razorožitvi v Evropi je propadla v prvi vrsti zaradi pou-
darjanja suverenosti posameznih novih držav in njihovih narodov, piko na i na 
poti v drugo svetovno kataklizmo, pa sta dali ekspanzionistični zunanji politiki 
fašistične Italije in nacistične Nemčije.

Tudi drugod po svetu razvoj po prvi svetovni vojni ni šel v smeri, ki jo je v 
svojih 14-ih točkah začrtal ameriški predsednik Woodrov Wilson in je nakazo-
vala svetlejše ter pravičnejše čase za svetovno prebivalstvo. ZDA so se potegnile 
v izolacijo in se niso hotele vmešavati v evropske "zdrahe". Omejile so s na he-
gemonistično politiko v Srednji in Južni Ameriki ter varovanje svojih interesov. 
Njena politika je temeljila na "dolarskemu imperializmu". Svoje ključne zunanje 
politične interese je uresničila že kmalu po prvi svetovni vojni (1921/1922) na 
konferenci v Washingtonu, kjer je sklenila štiri sporazume: 1. Sporazum med 
petimi velesilami o razdelitvi moči morskega ladjevja (ZDA, Velika Britanija, 
Japonska, Francija in Italija), kjer je sebi in Angliji izposlovala največjo moč. 2. 
Sporazum štirih velesil, ZDA, VB, Francije in Japonske, s katerim si podpisnice 
zagotavljajo ozemeljski status quo na Pacifi ku. Vendar so Japonsko na pritisk 
Velike Britanije, Kanade, Avstralije in Nove Zelandije izločili iz sporazuma. 3. 
Sporazum devetih sil, ki sicer zagotavlja Kitajski neodvisnost, obenem pa za-
gotavlja politiko "odprtih vrat" na Kitajskem. 4. Šantungška pogodba, ki določa 
vračilo Šantunga in Kiaošunga iz rok Japonske nazaj Kitajski. Japonska je tudi 
kasneje doživljala diplomatske poraze (npr. Londonska konferenca o ladjevju 
1930), kar je militaristična japonska vladna politika izkoristila za poudarjeno 
ekspanzionistično politiko in do ledišča ohladila japonsko-ameriške odnose.

Le nekaj let po koncu 1. svetovne vojne (1925) se na tem koncu sveta začne 
revolucionarno gibanje na Kitajskem. Najprej tako imenovana nacionalna, po-
tem pa še komunistična revolucija. Vojno stanje v tej velikanski državi traja vse 
do leta 1949, ko zmaga komunistična opcija in Japoncev ni več v državi. Prav 
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revolucionarna načela ruske in kitajske revolucije ter intenzivna kominternska 
politika izvoza revolucije, zlasti preko vpliva na izobražence, sta pogojevala po-
spešitev emancipacijskih procesov tlačenih azijskih narodov in ustanavljanje 
komunističnih strank.

Na drugi strani azijskega kontinenta, na Bližnjem in Srednjem vzhodu, so se 
tako kot pred vojno nadaljevala prerivanja velesil. Veliki Britaniji in Franciji je 
Društvo narodov podelilo mandate za upravljanje z deželami te regije (Palesti-
na, Irak, Sirija). Seveda rivalstva ni vzpodbujal puščavski pesek, temveč zaloge 
nafte pod njim, posebej v pokrajini Mosul v Iraku. S pogodba v Mosulu leta 1926 
so si ZDA, Britanija in Francija naftne zaloge razdelile tako, da je Velika Britanija 
dobila več kot polovico deleža v Iraq Petroleum Company, ZDA in Francija pa 
po slabo četrtino. Nadzor nad regijo je bil zagotovljen.

Skratka, po prvi svetovni vojni se je svetovni zemljevid sicer spremenil, te-
meljni problemi pa so ostali. Kazalo je, da bo zmagi z orožjem sledila zmaga 
demokracije. V Evropi se je zdelo, da so leta 1919 ZDA dosegle svoj cilj – izvesti 
"svetovno demokratično revolucijo". Dinastije Habsburgov, Hohenzollernov, 
Romanovih in Osmanov so izginile. Evropa je leta 1914 imela 17 monarhij in le 
tri republike (Švico, Francijo in Portugalsko), leta 1919 pa se je razmerje močno 
nagnilo v korist republik. Iz razvalin velikih imperijev je vzniknilo 13 republik 
in 13 monarhij, pri čemer sta na primer Španija in Grčija kasneje tudi postali 
republiki. 

Toda vse to ni bilo dovolj in odločilno vlogo v zgodovinskem razvoju med 
obema vojnama so imeli totalitarni družbeni sistemi. Posebej rasistična, šovini-
stična in genocidna fašizem in nacizem. Človeštvo se ni moglo izogniti še huj-
šemu vojnemu klanju, kot je bilo tisto v prvi svetovni vojni.

Samo dvajset let po podpisu najpomembnejših mirovnih pogodb po prvi 
svetovni vojni!
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Dušan Nećak

WORLD DURING WORLD WAR I

SUMMARY

The author summarizes the cause of the World War I, its course and conse-
quences. The fi rst part of the articles describes the prehistory of World War I, 
continues to depict major battlefi elds/fronts, addresses the Bolshevik October 
Revolution and at the end deals also with the epilogue of the bloodiest war 
ever. If we leave aside a review of military events, which historiography has al-
ready discussed in detail, the author's main conclusion on the phenomenon of 
World War I and its consequences can be written as follows:

It is obvious that before the summer of 1914 Europe still believed in peace. 
Most people did not know what modern war was and how many victims and 
how much misery it could cause. When in the second half of the 19th century 
Germany headed its way towards becoming a superpower, a completely new 
situation emerged in Europe. While in previous centuries there was hardly any 
moralization on wars since a war was simply an integral part of the struggle for 
power, at the end of the 19th century war became a horror opposed by diplo-
macy. The policy of power using military violence was no longer acceptable. 
However, Germany under William was not aware of this new understanding of 
world politics. The increase in German military power at the turn of the century 
created a completely diff erent political picture in Europe.

Actually, all countries equipped themselves with arms. England enhanced 
its navy in order to maintain its supremacy at sea and prevent German attack. 
France, Germany, the Austro-Hungarian Empire and Russia trained and in-
creased their forces. The French liked the idea of a vengeful war – they could 
still remember the painful defeat in the war with Prussia from 1870 to 1871. 
The Austro-Hungarian Empire, the weakest actor in this game, followed its 
powerful German ally. The situation was heading towards disaster. 

This war was like no other. 28 countries, in which three quarters of the 
entire world’s population lived, participated in it. Military combats took place 
in Europe, Asia and Africa, at sea and on land. The war claimed as many as 20 
million victims. It lasted four years and caused unprecedented misery and suf-
fering which aff ected soldiers on the front and the civilian population as well. 
It destroyed the largest empires and signifi cantly contributed to the success of 
the Bolshevik Revolution in Russia, whose far-reaching consequences for the 
whole of humanity can still be felt today.
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Less obvious is the answer to the following question: how is it possible that 
European politicians who were able to peacefully solve several international 
crisises before 1914, and who loudly and publicly condemned the barbarity of 
the Balkan wars, did not manage to reach a compromise in order to prevent the 
unprecedented destruction and slaughter? Unlike in the year 1940, in 1914 – it 
was certainly not ideologies that separated the opposing sides, says Eric Hob-
sbawm, except for the nationalist and ideological slogans which were needed 
to mobilize  public opinion. Non-ideological and non-revolutionary wars were 
never before fought to all or nothing. The answer that  World War I was so un-
compromising because it was a war for global political and economic interests, 
that is, unlimited goals, for the "nobility" in Europe and in the world, as de-
fi ned by A. J. P. Taylor several decades ago, does not seem more concrete. More 
concrete seems to be the thesis that "World War I was a war which saw a close 
cooperation between a profi table war industry and military-political circles. In 
the fi rst years of the war, these relations completely got out of the control of 
civilian politics, and the above mentioned subjects took the war into their own 
hands. In this context and for the uncompromising course of the war, the ag-
gressor's power – the German Empire – was a decisive factor. …"

Direct and long-term consequences of the World War I in Slovenia and in 
the world were more than obvious - millions of dead, wounded and mutilated 
people, devastated land, crowds of refugees, economic recession, revolutionary 
atmosphere etc. World War I did not result only in 20 million dead people and 
millions of wounded and mutilated persons. Areas hit by the war were devas-
tated. Thousands of civilians were forced to leave their homes; therefore, it was 
no surprise that people were appalled by those who led them into the war, that 
they gradually accepted the revolutionary ideas of the Russian October Revolu-
tion and that the revolutionary spirit was felt in numerous countries, especially 
in the defeated ones. The situation was escalated by the fact that many of the 10 
million mobilized soldiers could not fi nd work and were facing starvation. 

The long-term consequences and development directions of World War 
I have been of such a nature that historians often make a causal connection 
between World War I and World War II, and claim  World War II was only a 
continuation of  World War I because the latter did not solve any of the prob-
lems which caused its break-out; therefore, between both wars  national aware-
ness was signifi cantly enhanced: on one side, the national awareness of newly 
formed national states which believed in the Wilson's ideal of political and na-
tional self-decision making, and on the other side of those countries which lost 
the war and believed the "Versailles System" was unjust. This caused the emer-
gence of problems related to national minorities and border issues of newly 
formed countries. These problems were not solved by the Versailles System; 
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therefore, it was not surprising that entire nations succumbed to primitive feel-
ings and demagogic political forces. 

All in all, World War I changed the world map but left the main problems 
unsolved. It looked as though the military victory would be followed by the vic-
tory of democracy. In Europe it seemed as though the United States of America 
had reached its goal – to conduct the "world democratic revolution". The Hab-
sburg, Hohenzollern, Romanov and Ottoman dynasties had disappeared. In 
1914, there were 17 monarchies and only three republics (Switzerland, France 
and Portugal) in Europe. However, in 1919 this ratio signifi cantly changed to 
the benefi t of republics. The ruins of great empires gave birth to 13 republics 
and 13 monarchies out of which Spain and Greece later became republics. 

Nevertheless, this was not enough. Totalitarian social systems played a deci-
sive role in historical development between both wars, especially racist, chau-
vinistic, genocidal, Fascistic and Nazi. Humanity was not able to avoid even 
greater horrors than the ones seen in World War I. 

Only twenty years after signing the most important peace treaties after 
World War I! 
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UDK 94(497.4)"1914/1918"
1.02 Pregledni znanstveni članek

Vélika vojna in Slovenci

Petra Svoljšak
Dr., docentka, znanstvena svetnica 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana

e-mail: petrasv@zrc-sazu.si

Izvleček:
Razprava predstavlja presek življenja prebivalstva slovenskih dežel in dogajanje 
na Slovenskem v času svetovne vojne 1914–1918. Obravnava tako vojaško 
kot civilni vojno izkušnjo, ki kažeta na edinstvenost slovenske izkušnje z 
véliko vojno. Raznovrstnost vojaške udeležbe in z njo povezanih usod zrcali 
po eni strani usodo sleherne avstroogrske družine ter poudarja po drugi strani 
veliko vpletenost slovenskega prebivalstva v dogajanja 1. svetovne vojne. Tudi 
izkušnje civilnega prebivalstva, ki se je za vsakdanji kruh borila pod težo trdega 
vojaškega režima in naraščajočega pomanjkanja, ni zaostajala za vojaško 
udeležbo. Dodatno izjemno raven spoznavanja z vseobsežnostjo vojne je 
predstavljala "domača" soška fronta, ki je v življenje obsoškega prebivalstva 
prinesla izkušnjo okupacije in begunstva, prebivalstvu v notranjih slovenskih 
deželah pa odmev bobnenja s fronte ter soočanje z begunci. Zgodovinski pregled 
zaključuje avtorica z razmislekom o slovenskem kolektivnem spominu na 1. 
svetovno vojno, ki je bil na Slovenskem podvržen tako političnim okoliščinam 
vsakokratne državne skupnosti, pa tudi bremenu poraženca, ki se je šele v 
zadnjih desetletjih osvobodil okovov vojaškega poraza ter se izrazil v številnih 
vojnih pripovedih in obujenem materialnem spominu na leta 1914–1918.

Ključne besede: 
Svetovna vojna 1914–1918, slovenske dežele, slovenski vojaki, civilno 
prebivalstvo, vojni absolutizem, soška fronta, begunci, okupacija, spomin.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 297–316, 20 cit., 3 slike. 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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"Svetovni kaos" je poročnik Fran Malgaj imenoval svetovno vojno 1914–1918, 
ki je sprožala ljudsko razburjenje, njeni dogodki so "ljudi spravili s tira", ko so 
"/v/ojaške priprave, triumfalni transporti /…/, uradna poročila o bitkah in go-
vorice o porazih /…/" vzbujale občutek, kot da bi se vse dogajalo v sanjah, in v 
novosti se ni bilo mogoče na mah vživeti.1

Čas, ko se ni moglo vpraševati o smislu, je prebivalce slovenskih dežel in 
slovensko ozemlje zaznamoval na način, ki ga pisci zgodovine 1. svetovne 
vojne imenujemo "case study" življenja na vseh poljih bivanja posameznika in 
skupnosti, kajti že površen razmislek o tem, v kakšnih vlogah so se znašli pre-
bivalci Kranjske, Štajerske, Koroške in Primorske, ko se je razplamtela svetovna 
vojna, s trdnimi dokazi podpira tezo o totalni vpletenosti tega prebivalstva v 
raznovrstne bojne in nebojne vojne izkušnje. Vojaška udeležba, resda številčno 
neprimerljiva z veliki evropskimi narodi, vendar za slovensko narodno celoto 
neprizanesljiva, je bila izjemna, saj je bila po bojnih izkušnjah ponovno težko 
primerljiva s katerimkoli drugim bojujočim se narodom. Slovenci in drugi pre-
bivalci slovenskih dežel so bili (v največjem številu) avstroogrski vojaki ter so 
morali posledično prevzeti različne (pričakovane) vloge, ki jim jih je prinesel 
vojaški staž, od vojaka na bojnem polju ali v rezervi, do ujetnika na štirih fron-
tah, dezerterja, nenazadnje upornika in po koncu vojne depriviligiranega voj-
nega veterana. Prav uporništvo je v letu 1918 postavilo slovenskega vojnega 
junaka, prave zgodovinske osebnosti, ki so v določenem trenutku zavrgle oseb-
ne koristi, pozabile na svojo družino in soobikovale prihodnjo podobo svojega 
naroda. Takšna zgodovinska osebnost je bil prav gotovo desetar Anton Hafner. 
Čeravno so bili upori krvavo zadušeni in je tisti čas kazalo, da konca vojne še 
dolgo ne bo, so slovenski vojaški uporniki vendarle vžgali iskrico upanja, vrenja 
in prihajajoče svobode.

Beneški Slovenci, državljani Kraljevine Italije, so bili mobilizirani v italijan-
sko vojsko ter z njo prišli tudi na italijansko in soško bojišče. Slovenske vojake 
so različni motivi pripeljali v t. i. dobrovoljske vojske; v srbsko vojsko so se že 
v času balkanskih vojn vključevali avstroogrski državljani slovenske, hrvaške 
in srbske narodnosti, da bi srbski vojski pomagali do vojaških zmag, med prvo 
svetovno vojno pa so z njo bíli boj za novo jugoslovansko državno skupnost. V 
želji, da bi bila Avstro-Ogrska poražena na bojišču in bi država razpadla, so se 
na italijansko-avstrijski fronti oblikovale dobrovoljske enote pod poveljstvom 
slovenskega rezervnega poročnika Ljudevita Pivka, z enakim razlogom so se v 
Severni Ameriki oblikovale slovenske (jugoslovanske) prostovoljske skupine. 

Avstro-Ogrska je v prvi svetovni vojni mobilizirala 7.800.000 do 8.000.000 
vojakov; na dan razglasitve mobilizacije 31. julija 1914 so morale vojaške obla-

1 Fran Malgaj, Vojni spomini 1914–1919 (Maribor, 2009), 84.
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sti aktivirati 54.000 častnikov in uradnikov ter vpoklicati 2.846.000 vojakov 
med 17. in 52. letom starosti, čeprav je imela v miru aktivnih 36.000 častnikov 
in 414.000 vojakov. Tako je bilo ob začetku vojne aktivnih 3.350.000 mož, od 
tega je na bojišče odšlo 2 milijona oboroženih mož,2 razporejenih sprva v 102 
skupna pehotna polka, do konca vojne pa je z reorganizacijo skupne arma-
de njihovo število naraslo na 141.3 Vojaki iz slovenskih dežel so služili v 50 
skupnih avstroogrskih pešpolkih, od tega štejemo 17. pehotni polk kranjskih 
Janezov, 47. spodnještajerski pehotni polk, celjski 87. pešpolk, tržaški 97. peš-
polk, ljubljanski 27. domobranski pešpolk (2. gorski strelski polk), maribor-
sko-celjski 26. domobranski pehotni polk (26. strelski polk), 7. lovski bataljon 
ter 26. in 27. črnovojniški polk, slovenske polke, ki so sodili v III. armadni kor-
pus s sedežem v Gradcu.4 Slovenci so služili malodane v vseh rodovih avstro-
ogrske vojske. Pregled po jezikovni prevladi v posameznih bojnih enotah je 
označil kot enojezično slovenska dva pehotna polka in polk cesarskih lovcev 
ter 1 bataljon poljskih lovcev.5 Za slovenske vojake so avstrijska uradna po-
ročila zapisala, da so kljub jugoslovanskim željam poslušali poziv cesarja, da 
bi dosegli politično samostojnost kot darilo za zvestobo cesarju, in so bili "... 
z veseljem pripravljeni žrtvovati vse, tudi zadnjo kapljo krvi. Povsod se borijo 
in prelivajo kri slovenski fantje za milo domovino. Prepričani smo, da nam 
vsled tega doma ne bo nihče kratil slovenskih pravic."6 "Držo posameznih slo-
venskih enot moremo označiti kot neoporečno."7 Ob začetku prve svetovne 
vojne naj bi s področja III. korpusa na bojišče odšlo 100.000 vojakov, od tega 
30.000 Slovencev,8 v vojni pa naj bi sodelovalo okoli 160.000 slovenskih vo-
jakov. Na "krvavih poljanah" vélike vojne je umrlo približno 36.000 vojakov s 
slovenskega ozemlja, kar je predstavljalo 28% tedanjega prebivalstva sloven-
skih dežel;9 največ padlih iz avstrijske polovice monarhije je bilo iz letnikov 
1895 in 1896.10 

2 Österreich-Ungarns letzter Krieg: 1914–1918. Bd. 2. Das Kriegsjahr 1915 (Wien, 1931), tabela 4. 
3 Janez Švajncer, Svetovna vojna 1914–1918 (Maribor, 1988), 31–32.
4 Richard Georg Plaschka, Horst Haselsteiner in Arnold Suppan, Innere Front. Militärassistenz, 

Widerstand ind Umsturz in der Donaumonarchie 1918. Zweiter Band (Wien, 1974), 335–357.
5 Petra Svoljšak, "Poizkus ocene vojaških in civilnih izgub (žrtev) med 1. svetovno vojno", v: Množične 

smrti na Slovenskem : zbornik referatov. Zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Izola 1998 (Ljubljana, 
1999), 227 (dalje: Svoljšak, "Poizkus ocene vojaških in civilnih izgub").

6 Slovenec, št. 279, 5. 12. 1914, 1.
7 Österreichische Staatsarchiv (ÖSA), Kriegsarchiv (KA), Armeeoberkommando (AOK), Evidenzbüro 

1915–1918, Kart. 3789, Bericht des Leiters der Zensur – Abteilung für Kriegsgefangene Korrespondenz 
K.u.K. Major Theodor Primavesi, 20. 6. 1916.

8 Janez Mušič, "Ognjeni Krst slovenskih fantov 1914 (ob petdesetletnici)", Kronika 12, št. 2 (1964): 84. 
9 Glej Svoljšak, "Poizkus ocene vojaških in civilnih izgub". 
10 Glej Petra Svoljšak, "O poklicni in starostni strukturi padlih avstroogrskih vojakov v prvi svetovni 

vojni", v: Melikov zbornik. Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje, ur. Vincenc Rajšp in 
drugi (Ljubljana, 2001), 835–850.
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Leta 1921 je morala nova domovina slovenskih vojnih veteranov poskr-
beti za 11.467 slovenskih vojnih invalidov, kar je v novem jugoslovanskem dr-
žavnem okviru predstavljalo kar 15,4% vojnoinvalidne populacije, čeravno je 
imela Slovenija le 8,5% jugoslovanskega prebivalstva. Na slovenskem ozemlju 
Kraljevine SHS je bila zaradi vojne trajno prizadeta petina slovenskih družin 
in je moralo 31.039 vojnih vdov vzdrževati 49.182 nepreskrbljenih družinskih 
članov.11

Prva svetovna vojna je bila neprizanesljiva do vseh slojev in ravni prebival-
stva, toda za slovensko vojno izkušnjo moremo trditi, da je v svojo mrežo za-
pletla civilno prebivalstvo do takšne mere kot malokje. Resda so vojne razmere 
zahtevale od vseh držav in državljanov posebno pripravljenost na nepredvide-
ne žrtve in napore, neomajno vero v moč njihove vojske ter v pravilnost odloči-
tev vojaškega in političnega vodstva države. Toda na Avstrijskem so se razmere 
še bolj zaostrovale, saj je bilo javno in zasebno življenje avstroogrskih državlja-
nov podvrženo posebnemu vojnemu režimu, za katerega se je uveljavil izraz 
vojni absolutizem. Na podlagi zakonodaje, ki je bila pripravljena leta 1912 (t. i. 
Dienstbuch J-25a), so politične oblasti v primeru vojne lahko uveljavile izjemne 

11 France Kresal, "Invalidi in vojne vdove kot trajne posledice prve svetovne vojne, njihov status, število 
in struktura", v: Množične smrti na Slovenskem : zbornik referatov. Zborovanje slovenskih zgodovinar-
jev, Izola 1998 (Ljubljana, 1999), 307.

Mobilizacija v Višnji gori (Zasebni arhiv Petre Svlojšak).
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ukrepe. V avstrijski državni polovici je bilo tako z začetkom vojne suspendirano 
delovanje parlamenta, ukinjena so bila vsa določila o svoboščinah državljanov, 
pravica združevanja in zborovanja, svoboda izražanja misli v vseh oblikah. V 
deželah, ki so avgusta 1914 postale neposredno zaledje fronte, v slovenskih 
deželah pa po italijanski vojni napovedi maja 1915 je začel veljati strog voja-
ški režim "območja armade na bojišču", kar je pomenilo, da so vojaške oblasti 
lahko razglasile naglo sodišče tudi za dejanja civilnih oseb, morebitno obsodbo 
na smrt so izvršili takoj in postopek ni predvidel možnosti pomilostitve. V Lju-
bljani je vojaško sodišče začelo obsojati 6. marca 1915, smrtne obsodbe so bile 
izvršene na vojaškem strelišču Suhi Bajer, kjer je bilo usmrčenih 14 obsojencev, 
od tega manj kot polovica Slovencev. Sistem vojnega absolutizma je bil nače-
loma za vse državljane enak, dejansko pa je bil izrazito naperjen proti nenem-
škim narodom monarhije; v dvonarodnih deželah, na Koroškem, Štajerskem in 
Primorskem, je bil usmerjen predvsem zoper Slovence. K temu je pripomogla 
okrožnica tedanjega predsednika vlade grofa Stürgha, ki je deželne oblasti in 
državljane pozval k denuncianstvu; na podlagi predvojnih seznamov potenci-
alno politično sumljivih oseb so bo izbruhu vojne policijske oblasti preganjale, 
zapirale, konfi nirale in internirale slovenske duhovnike, učitelje ter politične 
voditelje. Policija je vestno izpolnjevala svoje naloge ter polnila goriške in trža-
ške ječe; od srede avgusta so politične zapornike in tiste, ki jih je tja poslalo vo-
jaško sodišče, zapirali na ljubljanskem gradu. Tam so bili zaprti znani Slovenci: 
profesor Fran Ilešič, pisatelj in zastopnik vseslovanske misli pri Slovencih Fran 
Mislej Podlimbarski, nekdanji ljubljanski župan Ivan Hribar, slikar Ferdo Vesel, 
pisatelj in politik Ivan Cankar ter mnogi drugi. Preganjanje Slovencev v prvih 
dveh vojnih letih je po ponovnem sklicu dunajskega parlamenta 13. maja 1917 
spodbudilo južnoslovanske poslance, da so večkrat interpelirali na dunajsko 
vlado in zahtevali preiskavo o preganjanju slovenskega, hrvaškega in srbske-
ga prebivalstva v Avstro-Ogrski. Šele po sklicu dunajskega parlamenta 30. maja 
1917 je bila 2. julija razglašena amnestija za politične prestopke.

Poleg neposrednega policijskega pritiska na svoje državljane so oblasti 
uporabljale tudi druga orodja nadzora, med katerimi se je kot izredno učinko-
vita izkazala cenzura.12 Za vodenje in koordiniranje izjemnih ukrepov je vojno 
ministrstvo ustanovilo Kriegsüberwachungsamt (Vojaški obveščevalno-nad-
zorni urad), katerega središčno polje delovanja je bilo prav izvajanje cenzure, ki 
je s 13. členom državnega zakonika z dne 21. decembra 1867 (R.G.Bl. Nr. 142) 
ukinjena ter z vojnimi uredbami ponovno oživljena. Sistem cenzure v Avstriji se 
ni omejil zgolj na administrativno dejavnost ali birokratsko obdelovanje različ-

12 Petra Svoljšak, "Slovenci v primežu avstrijske cenzure", v: Vélika vojna in Slovenci, ur. Peter Vodopivec 
in Katja Kleindienst (Ljubljana, 2005), 109–127.
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nih oblik komuniciranja. Dejansko je šlo za nadzor prebivalstva in posameznih 
narodnih enot znotraj Avstro-Ogrske. Cenzura je sooblikovala javno mnenje, v 
časnikih je zapisovala obsežne bele lise, prepovedala je izhajanje periodičnih 
publikacij, tudi družbenokritična besedila niso mogla biti objavljena. Najbolj 
razvejana in obremenjena je bila pisemska cenzura, ki je prebirala misli in želje 
svojih državljanov. Izvajal jo je Gemeinsames Zentralnachweisbureau (Skupni 
centralni poizvedovalni urad), ki je bil ustanovljen že 6. avgusta 1914 in ga je 
vodil major Theodor Primavesi. Naloge cenzure so se usmerile na preprečeva-
nje posredovanja potencialno škodljivih novic ter ugotavljanje in prestrezanje 
novic vojaškega, gospodarskega in političnega značaja, ki bi mogle monarhiji 
ali njenim zaveznicam kakorkoli koristiti. Urad je nadzoroval vso pošto iz tu-
jine in v tujino, za vrhovno poveljstvo vojske pa je bila seveda temeljnega po-
mena cenzura notranje korespondence, za katero so zaradi ogromne količine 
izvajali naključne poskusne preglede. V natančen pregled cenzorjev je prišla 
pošta vojnih ujetnikov. Prvotni cilj cenzure je bilo oblikovanje informacijske 
zapore, toda z ugotovitvijo, kako uporaben in pomemben je cenzurirani mate-
rial, je urad prešel v ofenzivo in se razvil v pomembno poročevalsko centralo za 
prestrezanje raznovrstnih informacij, predvsem pa je mogel slediti razmeram 
in stanju prebivalstva znotraj monarhije. Tudi danes lahko cenzurirane odlom-
ke iz pisem uporabimo v več namenov in lahko deloma sestavimo zgodbo o 
vojnem vsakdanjiku prebivalstva na t. i. notranji fronti ter (predvsem) v uje-
tniškem življenju v vojnih ujetniških taboriščih v Rusiji, Italiji in še kje. Po drugi 
strani pa prav delovanje cenzurnega aparata zgovorno priča o razvejanem vo-
jaško birokratskem režimu v monarhiji ter postopnem kopnenju njegove moči 
po letu 1917 in popolni nemoči leta 1918.

Cenzuro so sprva izvajale jezikovne cenzurne skupine, od pomladi 1916 
dalje pa je novi vodja urada, polkovnik Otto Kick, nadgradil ofenzivni značaj 
cenzure in je jezikovnim cenzurnim skupinam dodal t. i. politične referate. 
Septembra 1917 je bilo potrebno zaostriti nadzor nad pošto in izluščiti splo-
šno razpoloženje, biti pozoren na posamezne interesne skupine, razkriti, kaj 
so ljudje mislili in pisali. Referent za Južne Slovane v Avstriji in ogrske Slovane 
je tedaj v poročilu o korespondenci vojnih ujetnikov izpostavil dva elementa, 
in sicer željo po južnoslovanski državi, podporo Majniški deklaraciji, obenem 
pa jasno izražen avstrijski patriotizem vse do avgusta 1918.13 Poročila sloven-
ske cenzurne skupine so vse do konca delovanja cenzurnega urada pisala tudi, 

13 Walter Lukan, "Die politische Meinung der slowenischen Bevölkerung 1917/18 im Spiegel der 
Zensurberichte des gemeinsamen Zentralnachweisbureaus für Kriegsgefangene in Wien : mit beson-
derer Berücksichtigung des Verfassers der Berichte – Milan Hodža", v: Nationalismus, Gesellschaft und 
Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert / vydali/hrsg. von Jiří Pokorný, Luboš Velek, Alice 
Velková (Praga, 2007), 217–283.
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da si Slovenci želijo čimprejšnjega miru; trdno so verjeli v zmagovito avstrijsko 
orožje, po drugi strani pa je bilo vsakdanje življenje iz dneva v dan bolj napor-
no, saj je naraščala draginja. V vseh slovenskih deželah so vladale izjemno slabe 
gospodarske in življenjske razmere. Za preskrbo prebivalstva so bila ustanovlje-
na aprovizacijska skladišča, uvedena je bila racionirana preskrba in izdajali so 
nakaznice za živila ter nekatere nujne življenjske potrebščine (petrolej, oble-
ka, obutev). Februarja 1915 so oblasti odredile omejeno porabo krušne moke 
(200g na osebo na dan), spomladi pa so bile uvedene krušne nakaznice za vse 
kmečko prebivalstvo. V začetku leta 1916 je bila omejena poraba sladkorja (1 
kilogram na osebo na mesec), poraba mesa je bila sprva urejena s t. i. brezme-
snimi dnevi (najprej dva, nato pa tri dni v tednu ni bilo prodaje mesa), od jeseni 
1916 pa so meso prodajali le še na karte (18 dag mesa na osebo na mesni dan 
in tri četrt kg maščobe na mesec), uvedene so bile nakaznice za krompir (30 
dag dnevno).14 Za revnejše sloje prebivalstva so v drugi polovici leta 1917 uve-
dli nakaznice za obutev in obleko, ostalo prebivalstvo se je moralo oskrbovati 
na prostem trgu, kjer so bile visoke cene, pa "zakoni" črnega trga in vojnega 
dobičkarstva. Racionirana prehrana je veljala za vse prebivalstvo, nakaznice pa 
je prejemalo samo nekmečko prebivalstvo. Kmetje so morali po maksimiranih 
cenah državnim uradom prodajati viške mesa, žita in krompirja. Za dosledno 
izvajanje racionirane preskrbe in oddajanje presežkov so skrbele rekvizicijske 
komisije, ki so hrano in živino zasegle tudi s silo. Pomanjkljiva in otežena apro-
vizacija je bila v očeh prebivalstva nepravična, v zadnjem letu vojne pa je sistem 
aprovizacije razpadel. Neurejeno delovanje uradnih ustanov, ki naj bi skrbele 
za zadostno oskrbo prebivalstva, se je izkazovalo tudi v nezadostnem in krivič-
nem razdeljevanju socialnih podpor. Posebno slab je bil položaj družin vpokli-
canih vojakov ali vojnih ujetnikov. Že preprost sum o tem, da je vojni ujetnik 
prebegnil na nasprotnikovo stran, je zadoščal, da družina vpoklicanega ni več 
prejemala podpore. Način, kako je vojak padel v vojno ujetništvo, so lahko cen-
zorji razpoznali iz pregledanih pisem; vojaške oblasti so namreč na podlagi de-
leža ranjenih oziroma neranjenih vojakov sklepale na to, ali se je vojak predal 
ali bil dejansko zajet na bojnem polju. Tako so "slovenski" cenzorji ugotovili, da 
je bilo ranjenih 80% ujetih slovenskih vojakov,15 prebegli pa so (neprevidno) 
zapisali, da niso mogli streljati na svoje brate.16 Od tega spoznanja dalje družina 
vojnega ujetnika ni več prejemala denarne podpore. Višina preživnin ni zado-
ščala za pokritje najnujnejših življenjskih potreb, za kar je bila kriva naraščajoča 
in neustavljiva draginja, iz pisem pa lahko izvemo tudi, da je bila odločilna pri 

14 France Kresal, Zgodovina socialne in gospodarske politike v Sloveniji (Ljubljana, 1998), 41–42.
15 ÖSA, KA, AOK, Evidenzbüro 1914/1915. Kart. 3726, Res. 12, Poročilo. 2. 11. 1914.
16 ÖSA, KA, AOK, Evidenzbüro 1915, Kart. 3730, Res. 1733, Bericht über das im H.A. Refferat erliegende 

Korrespondenzmaterial von überläufer- und hochverratsverdächtigen öst.ung.Kfg. im Ausland.
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podeljevanju podpor samovolja lokalnih oblasti. Prebivalstvo je bilo izposta-
vljeno špekulantom, črnemu trgu, navijanju cen in ponarejanju. Posebno tež-
ko je bilo v Istri zaradi nepopisne lakote, ki je v letih 1917 in 1918 pritisnila v 
pasivnih delih Istre, Dalmacije ter Bosne in Hercegovine; "Hrvatski zemaljski 
odbor" je sprožil akcijo reševanja otrok, ki so jih iz opustošenih krajev preselili 
v rodovitnejše predele, dotaknila pa se je tudi sestradanih slovenskih otrok iz 
Istre in Primorja. Podobna usoda je doletela slovenske sirote v begunskih ta-
boriščih. Tudi stanje na podeželju je bilo izjemno težavno, letine so bile slabe, 
vremenske razmere pa tako neugodne, da je bilo stanje že brezupno. Primanj-
kovalo je delovne sile, ni bilo vprežne živine, zato so ženske, otroci in ostareli 
opravljali težaška dela. Tudi na podeželju so bile eden glavnih problemov prebi-
valstva nasilne rekvizicije, ki so bile posebno hude in brezobzirne na Spodnjem 
Štajerskem. Po velikem vojaškem uspehu v 12. soški bitki konec oktobra 1917 
so slovenske dežele preplavili nemški vojaki, ki so brezobzirno postopali proti 
civilnemu prebivalstvu, kar je sprožilo med Slovenci sovraštvo in prezir, v neka-
terih zalednih krajih celo nemire. 

Nosilke vojnega gospodarstva, družinskega in socialnega življenja so v voj-
ni nedvomno postale ženske. Na splošno je sprejeta teza, da je bila vélika vojna 
za ženske osvobajajoča, saj so tedaj vstopile na področje javnega, od koder so 
morale po vojni ponovno izstopiti, ker je postal pritisk na tradicionalno evrop-
sko patriarhalno družino še hujši. Spremembe vojnega časa, "vsiljena" svoboda, 
delo, skrb za družino, nevzdržne razmere, lakota, pomanjkanje, žalost, obup, so 
v življenje slovenskih žensk prinesle nenadejane novosti in skušnjave. Vojna je 
osvobodila žensko v gibanju; novost je bila delu bolj prilagojena moda kratkih 
in širokih kril, ki je bila v javnosti sprejeta z očitanjem in nerazumevanjem in je 
bila na Slovenskem na pobudo ljubljanskega škofa Antona Bonaventure Jegliča 
celo ustanovljena "Sveta zveza proti brezsramni ženski nošnji". 

Vojni režim je stopil na prste tudi slovenskim ženskim društvom, kar pa 
žensk ni oviralo pri malodane sočasnem organiziranju po zahtevah vojne. Slo-
venske meščanke so v vojno dejavno vstopile z delom na humanitarnem polju, 
po nastopu Jugoslovanskega kluba z Majniško deklaracijo pa so slovenske žen-
ske prevzele tudi politično vlogo. Sprožile so uspešno akcijo "Slovenske žene in 
dekleta za majniško deklaracijo" zbiranja podpisov v podporo narodni dekla-
raciji ter na cvetno nedeljo 24. marca 1918 izročile 200.000 podpisov dr. Anto-
nu Korošcu. Tedaj so izjavile, da so slovenske narodne žene z dušo in srcem za 
deklaracijo in so zahtevale v svojem imenu, v imenu svojih dragih na bojiščih, v 
imenu svojih otrok in svojega rodu zedinjenje, samostojnost in neodvisnost. 

Toda večina slovenskih žensk se ni mogla boriti za visoke politične cilje ali 
pomagati drugim, saj so bile same potrebne pomoči in podpore. V dolgih vr-
stah so na kruh čakale po več ur, skromne količine hrane so se trudile pripraviti 
na način, da bi nasitile lačne otroke; v pomoč je leta 1915 celo izšel priročnik 
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Varčna kuharica.17 Toda vse večje pomanjkanje je 22. aprila 1918 na ljubljanske 
ulice prignalo okoli 200 žensk, ki so pred deželnim dvorcem demonstrirale za-
radi pomanjkanja hrane.

Poseben položaj in vlogo so v vojnem času prevzele slovenske begunke, 
ki so delile usodo drugih slovenskih žensk, le da se niso mogle zanašati na do-
mače in znano, ter zato tudi varnejše okolje, temveč so vsakdanji boj za kruh 
bíle na tujem, z leti vse bolj neprijaznem in neprizanesljivem okolju begunskih 
taborišč, začasnih bivališč na Kranjskem in Štajerskem. Toda ostajale so zveste 
cesarju, zaupale so v orožje, ki so ga nosili njihovi možje, in v prihajajočo zma-
go, predvsem pa so upale na konec vojne.

Zahodni rob slovenskega narodnega ozemlja je vojno doživljal na še bolj 
neposreden način, saj se je s 24. majem 1915 odprla nova evropska fronta, bo-
jišče med nekdanjima zaveznicama Italijo in Avstro-Ogrsko. Južni del t. i. itali-
janskega bojišča je bila 90 kilometrov dolga soška fronta od Rombona do izliva 
reke Timav v Jadransko morje, ki se je postavila mesec dni po tem, ko so antan-
tne sile 26. aprila 1915 Italiji v Londonskem paktu med drugim prisodile Trst, 
Goriško in Gradiško, Trbiško kotlino ter del Kranjske do razvodja med Savo in 
Jadranskim morjem (smer Triglav – Snežnik) in Istro do Kvarnerja (Volosko). 
Z italijanskim vstopom v vojno so bili na soško bojišče poslani tudi slovenski 
pešpolki. Kranjski Janezi, pripadniki 17. pehotnega polka, so na soško fronto 
prišli oktobra 1915 in so sodelovali v 4. soški bitki v Podgori in na Oslavju, nato 
pa je bil polk poslan na Tirolsko, kjer je ostal do konca vojne. Jeseni 1915 je na 
soško bojišče prispel tudi 87. pehotni polk, ki je bil spomladi 1916 prestavljen 
na Tirolsko, od koder se je na Sočo vrnil jeseni istega leta, kjer se je bojeval za 
Opatje selo in Lokvico. V začetku leta 1917 je varoval položaje pri Solkanu, v 10. 
soški ofenzivi je bil med branilci Škabrijela in je preprečil njegovo zavzetje, toda 
tedaj je v polku preživelo le 185 vojakov. 47. pešpolk je na soško fronto prišel 
avgusta 1915, njegovo bojišče je bila Doberdobska planota, pozimi 1915/1916 
je bil pri Šmartinu, spomladi 1916 sodeloval v ofenzivi na Tirolskem in se vrnil 
na Sočo avgusta 1916, kjer je branil Flondar in Grmado. Po 11. soški ofenzivi se 
je bojeval na Tirolskem. Na "domačo" fronto je bil poslan tudi 10. pohodni ba-
taljon tržaškega 97. pehotnega polka. Slovenski Štajerci 26. strelskega polka so 
se bojevali za Vrh, posebno pa so se izkazali v jesenskih bojih leta 1915 na Do-
berdobu. Polk je dobil v avstrijsko-nemški ofenzivi oktobra 1917 častno nalogo 
prodiranja skozi italijanske položaje pri Bovcu ter s tem omogočil prodor proti 
Kobaridu. Napadal je ob vznožju Rombona in zavzel Bovec. 2. gorski strelski 
polk je bil na Soči vse od začetka sovražnosti z 9. pohodnim bataljonom, ki je 

17 Marija Remec, Varčna kuharica: zbirka navodil za pripravo okusnih in tečnih jedil s skromnimi sred-
stvi (Ljubljana, 1915).

SHS 2_3_2009 OK.indb   305 12/11/09   4:52:32 PM



P. Svoljšak: Vélika vojna in Slovenci

306

branil Mengore in Doberdob, septembra 1915 pa je celoten polk zasedel po-
ložaje na Rombonu, Šmohorju in na Velikem Lemežu. V 11. ofenzivi je bil med 
branilci Škabrijela, za kar je bil odlikovan za hrabrost.

Vojna dogajanja na soškem bojišču so natančno predstavljena v literaturi, 
pa tudi sprejeta kot konstitutivni del zgodovine slovenskega prostora in sloven-
skega zgodovinskega spomina. Enajst soških ofenziv italijanski vojski ni prine-
slo želenega uspeha, v 6. soški bitki (6. – 17. avgust 1916) so osvojili Gorico in 
Doberdobsko planoto. Najbližje večjemu vojaškemu uspehu so bili v 11. soški 
bitki (17. avgust – 15. september 1917), v zadnji italijanski ofenzivi na Soči, ko so 
Italijani skušali doseči odločilno rešitev na soški fronti. Italijanski strateški uspeh 
v 11. soški bitki na Banjški planoti je pomenil veliko grožnjo za avstrijsko obram-
bo soške fronte, saj ji je v morebitni novi italijanski ofenzivi grozil zlom. Zato so 
že med 11. bitko stekle priprave na avstrijsko-nemško ofenzivo ali na 12. soško 
bitko (24. – 27. oktober 1917), skupno in zadnjo ofenzivo avstrijsko-nemške ar-
made na soški fronti. Fronta med Italijo in Avstro-Ogrsko se je na tem delu zlo-
mila, italijanska vojska se je morala umakniti do reke Piave, v Posočje se je začelo 
vračati življenje. Boji na Soči so terjali okoli 1.5 milijona žrtev (mrtvih, ranjenih, 
ujetih vojakov), od tega je padlo okoli 187.000 vojakov; po nekaterih ocenah je v 
bojih na soškem bojišču padlo od 2.000 in 3.000 slovenskih vojakov. 

Manj prisotna je nebojna zgodba, ki se je začela pripravljati sicer z vojaški-
mi italijanskimi strateškimi načrti, ki so predvidevali, da bo italijanska vojska 
prodrla na Koroško v Dravsko dolino, čez Sočo bi zasedla gornjesavsko dolino 
in ljubljansko kotlino, osvojila Trst, preko Postojne naj bi čez Dolenjsko prodi-
rala proti Zagrebu, preko Istre pa v Reko. Zmagoviti pohod naj bi se končal v 
Budimpešti. V osrčju vojaške sile se je torej "znašlo" Posočje. V noči vojne na-
povedi je italijanska vojska prekoračila italijansko-avstrijsko mejo in ob zori 24. 
maja 1915 izpeljala prvi ofenzivni sunek v slovenske (in furlanske) kraje na de-
snem bregu Soče. 

Prva svetovna vojna je imela poseben odziv med prebivalstvom, ki je voj-
no doživljalo v neposrednem sosedstvu bojne črte. Vojna je bila na nek način 
lokalen dogodek, pa obenem svetovnih razsežnosti in je pomenila neprestano 
gibanje prebivalstva, tako vojaškega kot civilnega. To je v življenje vnašalo ne-
nehno vznemirjenje, nehotene kolektivne in individualne izbire. Vojne izkušnje 
civilnega prebivalstva so opredeljevali različni dejavniki, s katerimi se je morala 
večina spopasti prvič v življenju. Najprej so bili izpostavljeni množični mobi-
lizaciji, ki je bila v véliki vojni prvič razglašena, bojne pohode pa so spremljala 
množična gibanja civilnega prebivalstva, ki se je moralo iz varnostnih razlogov 
podati na negotovo pot begunstva. Vojna se je najbolj znesla nad prebivalstvom 
mejnih področij, za katere se je bíla vojna med evropskimi vojaškimi silami na 
območjih francosko-nemških spopadov v Alzaciji, Loreni in Belgiji, na balkan-
ski fronti med Avstro-Ogrsko in Srbijo, na vzhodni fronti med ruskim carstvom 
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in centralnimi silami v Galiciji, na Poljskem ter na avstrijsko-italijanski fronti, 
kjer je še posebej prišla do izraza nacionalna identiteta ozemelj. Vse te značil-
nosti vojne totalnosti so dosegle slovensko prebivalstvo; moške med 18. in 50. 
letom starosti so mobilizirali, prebivalstvo v notranjih slovenskih deželah je že 
v prvem letu vojne spoznalo galicijske begunce, po maju 1915 pa se je iz nepo-
srednega bojnega zaledja soškega bojišča zgrnila množica okoli 80.000 sloven-
skih primorskih beguncev. V drugo smer, v kraljevino Italijo, je bilo pregnanih 
okoli 12.000 slovenskih pregnancev.

Drug vidik totalne vojne predstavlja tuja zasedba slovenskega ozemlja med 
letoma 1915 in 1917, v mnogih pogledih primerljiva z drugimi vojaškimi oku-
pacijami med 1. svetovno vojno, pa vendarle edinstvena, ker je v nasprotju s 
tedaj veljavnim vojnim pravom predstavljala brezkompromisno pripravo na 
povojni čas, ki je v primeru zmage Italiji obetal pridobitev želenih ozemeljskih 
okrepitev tudi na račun slovenskega narodnega ozemlja.18 

18 O italijanski zasedbi glej Petra Svoljšak, Soča, sveta reka. Italijanska zasedba Posočja (1915–1917) 
(Ljubljana, 2003).

Begunsko taborišče Wagna (Heeresgeschichliches Museum Dunaj, Fototeka) 
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Prva svetovna vojna nam ponuja veliko možnosti za raziskovanje in spo-
znavanje delovanja okupacijskih režimov, sistemov, ki so postali zgled za "ure-
janje" problematike položaja civilnega prebivalstva v razmerah vojaške okupa-
cije v prihodnjih vojnah. Usode spoznavanja/raziskovanja vojaških okupacij in 
usod posameznih skupin civilnih prebivalcev med prvo svetovno vojno so zelo 
različne. Med najbolj znane primere upravičeno štejemo t.i. genocid Armencev 
(tudi masaker Armencev ali holokavst Armencev). Če se ozremo na južnoslo-
vanski prostor, lahko ugotovimo, da je na primer v kolektivnem spominu Srbov 
zelo prisotna usoda srbskega naroda med prvo svetovno vojno, ko moremo 
govoriti o tradicionalni vojaški okupaciji z izdelanim okupacijskim sistemom, 
kakršnega v času svetovne vojne 1914–1918 zasledimo tudi v Belgiji ali v Po-
sočju in Furlaniji. Čeravno cilji okupacij tako po času kot vsebini niso bili enaki, 
pa lahko najdemo nekaj ohlapnih skupnih točk glede ureditve na področjih 
uprave, sodstva, fi nanc in davkov ter na gospodarskem področju. Temeljitost 
uveljavljanja ukrepov je bila predvsem izraz ciljev, ki so si jih okupanti zastavili. 
Drugo raven vojaške zasedbe predstavlja ravnanje s civilnim prebivalstvom ter 
nasilna dejanja ali dogajanja, ki so jih sprožali predvsem privzgojeni in ves čas 
utrjevani stereotipi o nasprotniku v vojaškem in povsem človeškem pogledu.

Med manj znane vojaške zasedbe v času 1. svetovne vojne zagotovo sodi 
italijanska zasedba slovenskega ozemlja. Vse do konca 80-ih 20. stoletja smo 
bili priča popolni historiografski pozabi tega zgodovinskega procesa, vsekakor 
pa preseneča dejstvo, da je zasedba slovenskega ozemlja v obdobju 1915–1917 
ostala pozabljena tudi v spominu in zgodovinopisju zmagovite Italije, ki si je 
s t. i. drugo zasedbo postavila ugodne in dovolj trdne ter preizkušene temelje 
za povojno, ozemeljsko širšo zasedbo slovenskih (hrvaških) ozemelj po prvi 
svetovni vojni. Na tem mestu seveda ne bomo do potankosti razgalili okupa-
cijskega sistema italijanskega okupanta na slovenskem ozemlju, temveč izvzeli 
tiste dogodke in elemente, s katerimi lahko to zasedbo primerjamo z drugimi 
ali od katerih odstopa. Podobnosti moremo iskati v nekaterih razlogih, kot je t. 
i. špijonska psihoza (v Belgiji francs tireurs), ko so italijanski vojaki, predvsem 
pa njihova poveljstva, na vsakem koraku videla avstrijskega špijona, zlasti če je 
ta nosil talar. Zato so italijanske zasedbene oblasti že v prvih dneh zasedbe are-
tirale in internirale 41 furlanskih in 18 slovenskih duhovnikov, saj so v njih vi-
dele najtrdovratnejše nasprotnike italijanske zasedbe, avstrijakante, pripadni-
ke ljudske stranke in nazadnje še nacionalno oporečne. Podobno se je godilo 
slovenski in furlanski politični in intelektualni podeželski eliti. Pri vzporejanju 
vzrokov za vzpostavljanje odnosov med vojsko in civilnim prebivalstvom mo-
remo t. i. element presenečenja iskati predvsem v psihološkem pomenu in je 
močno povezan tako s stereotipnimi predstavami o nasprotniku kot s popol-
nim nepoznavanjem ozemlja in prebivalstva, proti kateremu so usmerili svoj 
zmagoslavni pohod. 
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Italijanske vojske tako furlansko kot slovensko prebivalstvo ni sprejelo s 
pričakovanim navdušenjem, čeprav so bili vojaki prepričani, da prihajajo osvo-
bajati neodrešene brate. Stanje duha prebivalstva moremo oceniti predvsem 
kot ravnodušno in mirno, Benito Mussolini pa ga je ocenil kot resignirano, a 
prikrito sovražno, s skrivnostnimi obrazi, ki Italijanov ne marajo. Predvsem je 
morala italijanska vojska po navodilih svojega vrhovnega poveljnika discipli-
nirati osvojena ozemlja in po potrebi "udariti z eksemplarično strogostjo". V 
navodilih so tako predvideli, naj bi prestopnike zoper pravila reda in miru po-
strelili, njihove domove pa porušili; enaki ukrepi naj bi doleteli tudi tiste, ki bi 
izvajali sovražna dejanja zoper italijansko vojsko. To se je zgodilo že 29. maja 
1915 v furlanskem kraju Vileš (Vilesse), kjer so italijanski vojaki na trgu ustrelili 
šest moških (med njimi tudi občinskega tajnika). 4. junija 1915 je kot (neza-
služen!) povračilni ukrep za vojaške neuspehe in tudi kot opozorilo, kaj se lah-
ko zgodi v primeru sodelovanja s sovražnikom, italijanska vojska ustrelila šest 
kmetov iz slovenskih vasi. 

Upravno središče zasedenega slovenskega ozemlja je postal Kobarid. Ita-
lijanske oblasti so z ustanovitvijo Generalnega sekretariata za civilne zadeve 
postavile temeljno ogrodje sistema uprave, kot naj bi izgledala po zmagoviti 
vojni in zasedbi ozemelj, ki jih je Italiji velikodušno prepustil Londonski pakt. 
V tej točki se zasedba slovenskega ozemlja bistveno razlikuje od drugih prime-
rov, tako belgijskega kot srbskega. Italijanska zasedba in uprava sta bila namreč 
povsem zagledana v prihodnost in večina ukrepov na različnih področjih upra-
vljanja je postavljala temelje bodoči upravi, s tem pa tudi t. i. obeležja trajnosti, 
s čimer je bilo kršeno osnovno načelo vojnega prava, da je zasedba začasna, kot 
so začasni ukrepi zasedbenih oblasti. Korenite spremembe je italijanska uprava 
vnesla na področje krajevnega in osebnega poimenovanja, v šolstvu je naredila 
popoln rez z nekdanjim (še veljavnim) avstrijskim sistemom ter poleg italijan-
ske organizacije šolstva prenesla italijanske šolske vsebine, uvedla italijanščino 
kot državni jezik in jezik uradovanja (v Belgiji sta valonski in fl amski del obdr-
žala svoj jezik, kulturo in tradicijo), v vsakdanje življenje so bili uvedeni italijan-
ski državni prazniki. Po drugi strani pa vendarle ne smemo obiti dejstva, da so 
na nekaterih področjih javnega življenja zasedbene oblasti z aktivno socialno 
politiko delovale v korist prebivalstva in lajšanja vojnih težav z vsakovrstnimi 
podporami, redno preskrbo z vsakdanjimi potrebščinami in hrano, oblikovana 
je bila dejavna in relativno učinkovita zdravstvena mreža. Na področju gospo-
darstva, kmetijstva in fi nanc – plačilno sredstvo je bila npr. italijanska lira – so 
sprva uvajali ukrepe, nadalje pa že kar zakone in davčni sistem, kot je veljal na 
državnem ozemlju Italije, in tako ponovno kršili pravila mednarodnega vojne-
ga prava, za kar pa niso bile predvidene nobene sankcije. V slovenskem prime-
ru ne moremo obiti dejstva, da je italijanska zasedba slovenskega ozemlja med 
prvo svetovno vojno pokazala, naj po mednarodnem pravu države z vojaško 
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zasedbo ne bi pridobile neposredno zasedenih ozemelj, v praksi pa so bile v 
ozemeljskih zahtevah uspešnejše prav države, ki so same ali preko zaveznikov 
zasedle sovražnikova ozemlja. 3. novembra 1919 se je italijanska vojska vrni-
la na slovensko (bivše avstroogrsko) ozemlje ter ga po določilih Londonskega 
pakta zasedla in svojo mejo potisnila še bolj proti vzhodu. Vojaško upravo je 
poleti 1919 prevzela civilna uprava, po podpisu Rapalske pogodbe 12. novem-
bra 1920, ki je postavila mejo med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS, pa so bila 
ta ozemlja priključena h Kraljevini Italiji. 

V posoških krajih, ki jih prebivalci niso zapustili, je življenje potekalo pod 
vtisom grmenja granat ter v nenehnem pričakovanju najhujšega. Ljudje so bili 
mirni, vdani v grozote bojne črte. Hiše so ostajale brez kritja, s porušenimi ste-
nami in razbitimi okni, vrati in pohištvom, a življenje je kljub temu teklo naprej. 
Središče Tolmina je bilo jeseni leta 1915 še skoraj nedotaknjeno, vendar brez 
življenja, saj je to odtekalo v zaledne in bolj varne kraje. Ljudje so bili postavlje-
ni pred težko preizkušnjo, saj je kmalu začelo primanjkovati živeža in tobaka; 
razmere so se neprestano spreminjale, preskrba je nihala. Preostali župniki so 
ves čas skrbeli za svoje župljane, oznanjati so morali razglase okrajnih glavar-
stev in jih tudi posebno priporočati, predvsem pa so morali zastaviti ves svoj 
vpliv za vzdrževanje reda in morale. Otrokom je bilo prepovedano dajati po-
litično sumljiva in "iredentistična" imena, kaznovan je bil vsak, ki je dal hrano 
vojnim ujetnikom, skrival črnovojnike ali pobiral listke, ki so jih trosila letala. 
Ljudje so vseskozi redno obdelovali polja, včasih celo med obema frontama, 
kar so nekateri plačali z življenjem. Veliko skušnjavo, a nevarnost so pomenila 
nerazstreljena bojna sredstva, naboji, granate, ki so jih kdaj poskušale razstaviti 
nevešče in radovedne otroške roke; posledice so bile pogosto usodne. Tudi pre-
bivalstvo ob bojnem zaledju se je spopadalo z racionirano prehrana, živila so 
jim popisali, zanje so dobili prehrambene bone; obvezani so bili pobirati kovine 
za težko industrijo, njihovo gibanje je bilo omejeno. Po vaseh je tedaj vzcvetela 
trgovina, saj ni nihče spraševal po dovoljenjih in vsi so prodajalo vse, od slaščic, 
čokolade, živil do pip, električnih luči in oblačil. V letu 1916 so se razmere in 
pravila življenja ob fronti zaostrila. Vsakdanjik je bil podvržen strogim vojnim 
odredbam, kajenje je bilo ob mraku ali ponoči možno le v kakšnem kotu, tudi 
zvonjenje je bilo prepovedano, v zgodnji jeseni 1916 pa so zvonove pobrali in 
jih prelili v topove. Tako je slovensko posoško prebivalstvo pričakalo 12. soško 
ofenzivo in umik vojne s slovenskega ozemlja. Čeprav so vedeli, da nimajo ni-
česar več, da so vasi izropane in požgane, polja pa poteptana in uničena, so si 
ljudje oddahnili. Z italijanskih ozemelj, Veneta in Furlanije, ki jih je po prodoru 
zasedla avstrijsko-nemška vojska, so prihajali vozovi z živežem in blagom, tudi 
vlaki so bili polni blaga iz vojaških skladišč. Šoferji so prodajali blago po cestah 
in hišah, razmahnilo se je prekupčevanje. Toda kaj kmalu so zaloge pošle, itali-
janska ozemlja so bila izropana, začelo se je obdobje pomanjkanja in lakote. 
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Vojna v Posočju je za seboj pustila nepopisno opustošenje, ekološko in go-
spodarsko katastrofo. Gmotno škodo na Goriškem po prvi svetovni vojni je pri-
bližno ocenila Pisarna za zasedeno ozemlje pri Narodnem svetu v Ljubljani. Od 
107 slovenskih občin je bilo 33 docela porušenih, 35 poškodovanih, 50 izropa-
nih in 25 deloma opustošenih. Prizadetih je bilo 28.000 poslopij, od tega 8.994 
porušenih, 3.747 poškodovanih in 14.736 izropanih. Škoda na poslopjih je v 80 
občinah znašala 166 milijonov kron (cene iz l. 1914). Od 8000 ha vinogradov je 
bilo 6000 ha uničenih, od 62.474 ha gozdov je bilo uničenih 15.000 ha in 18.000 
ha poškodovanih, uničenih je bilo 20% travnikov in njiv ter 10% pašnikov, kar 
je znašalo 86 milijonov kron. Izguba v pridelkih je znašala 145 milijonov kron 
in le 20% živine je ostalo v lasti prebivalstva. Porušena so bila industrijska po-
slopja na Tržiškem in Goriškem, v Trstu sta bila najbolj prizadeta trgovina in 
pristaniški promet. Do leta 1922 je prebivalstvo Julijske Krajine vložilo 145.650 
napovedi vojne škode, kar je znašalo 1.075.268.204 italijanskih lir. 

Samodejen zaključek zgodovinskega pregleda je poglobitev v spomin na 
vojno. V prvih povojnih letih je bil evropski vojni spomin predvsem pod vtisom 
spominjanja in komemoriranja padlih vojakov povsod, kjer jih je svetovna mo-
rija puščala za seboj. Spomin nanje je postal generator kolektivnega spomina, 
predvsem na javni, od države spodbujani ravni. Vendar tudi mrtvi vojaki niso 
bili povsod in vsi v enakem spominskem položaju. V Kraljevini SHS/Jugoslaviji 
je bil prvovrsten, državotvoren spomin predvsem spomin na srbsko in dobro-
voljsko vojaško tradicijo, ki je zavračal avstroogrsko vojaško tradicijo, s tem pa 
tudi slovenske vojne žrtve kot tiste, ki so padle za nasprotnikovo in poraženo 
vojsko. V povojnem obdobju je glas slovenskih vojnih veteranov zastopala Zve-
za bojevnikov vojne, ustanovljena leta 1931, vendar leta 1934 ukinjena zaradi 
politične aktivnosti.19 Njena prvobitna dejavnost je bila usmerjena prav k spo-
minu na padle tovariše, zato je na njeno pobudo na slovenskem ozemlju Kra-
ljevine Jugoslavije nastalo 150 spomenikov padlim slovenskim vojakom v sve-
tovni vojni 1914–1918. Nagib slovenskih vojnih veteranov je bil povsem pre-
prost – sprožiti plaz duhovnih vrednot, kot so patriotizem, morala, slovenstvo, 
medsebojna strpna ljubezen, ki naj krasijo slovenskega slehernika na predvečer 
druge svetovne vojne. V načrtu je imela Zveza tudi dva velika spominsko-spo-
meniška projekta, ki pa nista bila uresničena. Zveza bojevnikov si je namreč ves 
čas prizadevala primerno in trajno obeležiti žrtve vojne na osrednjem ljubljan-
skem pokopališču pri Sv. Križu; za pomoč se je obrnila na mestno občino in 
mojstra Plečnika, ki je naredil (nikoli izpeljan) načrt za vojno pokopališče. Leta 
1939 je bila po načrtih Plečnikovega učenca, arhitekta Eda Ravnikarja, zgrajena 

19 Glej Petra Svoljšak, "Nekaj utrinkov iz delovanja veteranske organizacije Zveza bojevnikov: 
'Organizacija Bojevnikov je trdna in močna, je zveza src in duš. Je temelj prijateljstva in ljubezni med 
narodi'", Prispevki za novejšo zgodovino 46, št. 1 (2006): 277–288.
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in decembra istega leta slovesno blagoslovljena vojaška kostnica. Drugi velik 
projekt obeležitve spomina na padle tovariše je bila zamisel iz leta 1937 o ure-
ditvi spominskega prostora pred romarsko cerkvijo na Brezjah, kamor so svojci 
vojakov in po vojni tudi preživeli vojaki hodili k Brezjanski Mariji v zahvalo, 
ker so preživeli. V parku bi postavili grob neznanega slovenskega vojaka, vsaka 
slovenska župnija pa bi prispevala v posebnih žarah prst z domačih pokopališč 
kot simbol skupnosti in skupnih žrtev vseh Slovencev. Slovenski vojni veterani 
so se ves čas svojega delovanja zavedali, da so spomeniki najvidnejši pričevalci 
in ohranjevalci spomina na umrle, pri čemer pa niso nikdar pozabili na njihove 
žive potomce in življenjske sopotnice, ki so se morali v prvem povojnem obdo-
bju spopasti z veliko človeško, intimno in življenjsko izgubo, ki so jih utrpele te-
danje družine, saj je vojna nesreča včasih pobrala vse moške v družini ali pa jih 
telesno in duševno pohabila. Slovenske vdove, vojni invalidi in njihovi družin-
ski člani so bíli dolgoleten boj z brezbrižnostjo tedanje države, ki je umrle slo-
venske vojake potisnila ne le na rob javnega spomina, temveč je njihove svojce 
in vojne invalide pahnila tudi na rob socialnega bivanja. Toda to je že zgodba 
o tedanjem vsakdanjiku, o tem, kako odnos do živih zrcali spomin na mrtve, 
ko spomin postane kot brezčasna kategorija orodje vsakodnevne, vsakokratne 
politike, ki delu svojega državljanstva ni omogočila dostojnega življenja zato, 
ker so njihovi padli očetje, možje in sinovi vojno izgubili, ker ima zgodovina to 
nepoboljšljivo lastnost, da je do poražencev nestrpna in nepopustljiva, in poli-
tična oblast neustavljivo pohotnost, da to šibkost zgodovine zlorablja.

Druga raven spomina na vojno je spominska literatura, ki je bila v času 
"prve" Jugoslavije ponovno zazrta v tematike, ki so oblikovale državotvorni 
spomin in mitologijo, in je bila pogosto glasnik idej o slovenskem narodu za 
časa prve svetovne vojne, ki so trdile, da velik del Slovencev tedaj na svobodo 
ni bil pripravljen, ker jim je bilo suženjstvo v krvi in duši. Dolga desetletja je 
slovenski odnos do lastne prvovojne izkušnje tako samodejno kot vsiljeno bre-
menil moralni davek poraza: 

Na ozemlju nekdanje Jugoslavije, ki je nastala iz nekdaj vojskujočih se delov, 
je bil kolektivni spomin na to vojno potlačen. Deloma zato, ker je bilo nemo-
goče obenem slaviti zmago in poraz; na primer srbska zmaga na Ceru je sloven-
skega ali hrvaškega udeleženca tega spopada spominjala na paničen beg iz Sr-
bije. Deloma pa zato, ker je spomin na prvo svetovno vojno potlačil spomin na 
drugo. Druga svetovna vojna je bila konstitutivna za socialistično federativno 
Jugoslavijo, poleg tega pa je zmagovita ideologija na vsakem koraku zatrjevala, 
da sta bratstvo in enotnost, ki ju je skovalo odporniško gibanje, presegla razpo-
ko, ki je med jugoslovanskimi narodi nastala (tudi) med prejšnjo vojno.20 

20 Oto Luthar, O žalosti niti besede. Uvod v kulturno zgodovino Velike vojne (Ljubljana, 2000), str. 97–98.
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To je bil čas, ko so, sočasno z evropskim razvojem, nastajala predvsem spo-
minska dela pričevalcev o véliki vojni. Tako so nastali mogočni spomini na do-
brovoljske vojne doživljaje, na tragičen pohod srbske vojske preko albanskih 
gorà, ki so se ga udeležili tako slovenski vojni dobrovoljci kot slovenski vojni 
ujetniki. Povsem drugačni, osvobojeni vsakršne ideologije in predsodkov, so 
bili spomini slovenskih vojnih ujetnikov iz Rusije, ki obenem dokazujejo, da so 
v tragičnosti in negotovosti vojnih dogajanj slovenski vojaki zmogli veliko ra-
dovednosti, duhovitosti, vedoželjnosti, občutka za drugačnost in čudenja nad 
neznanim, mogočnim, kot je bila velika ruska država. Čeprav so tedaj slovenski 

Spomenik padlim slo-
venskim vojakom, Brez-
nica (Foto: Drago Svolj-
šak)
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možje svet izkusili na povsem izjemen način, niso ostali slepi za nova okolja, v 
katerih so se znašli, in v tem je pravzaprav posebnost slovenskih spominskih 
pričevanj o prvi svetovni vojni. V zgodovinskem spominu Slovencev je poleg 
ujetniških najbolj trden in vztrajen spomin na niz dogodkov, ki so jih zaznamo-
vali vojaški upori leta 1918.

 V času prve Jugoslavije je bilo soško bojišče v senci javnega komemorira-
nja, vzrok pa moremo ponovno iskati v vojaškem porazu in nejugoslovanskem 
značaju soške bojne linije. Tudi zgodovinski razplet dogodkov na zahodnem 
robu slovenskega ozemlja, ponovna italijanska zasedba in priključitev h Kra-
ljevini Italiji ter sistematično uničevanje slovenskega narodnega življenja na 
Primorskem je morda botrovalo k zatrtemu spominu na vojno na Soči in itali-
jansko medvojno okupacijo. Morda je vsakdanji boj za slovenski obstoj spomi-
nu onemogočil utelešanje v pisani besedi, še manj v spomenikih, saj italijanski 
oblastniki niso mogli dopustili javnega spominjanja padlih in drugače umrlih 
v véliki vojni na strani njene nekdanje nasprotnice Avstro-Ogrske. Zato pa so v 
spomin na svoje junake tudi na slovenskem ozemlju postavili mogočne kostni-
ce v Kobaridu, na Oslavju in v Redipugliji.

Tudi čas po drugi svetovni vojni je meglil spomin na njeno predhodnico, 
vse do zadnjih nekaj desetletij, ko so nekdanji bojevniki s soškega in drugih 
bojišč vendarle spregovorili v objavljenih pismih, dnevnikih, po pismih pov-
zetih zgodbah o véliki vojni. Slovenska vojna pričevanja tudi o soški fronti so 
predvsem zgodbe vojakov, ki so služili v tedanji avstroogrski vojski, pisana so 
brez slabe vesti ali opravičevanja zaradi službe v "tuji" vojski. Svoje vojevanje so 
razumeli kot del vojne službe, ki so jo zvesto in temeljito opravljali ne glede na 
bojišče; na domačem bojišču se niso nič bolj ali manj srčno bojevali kot kjerkoli 
drugje, bojišča so se razlikovala zgolj po srditosti, udobnosti ali preskrbljenosti. 

Najbolj zvesta pomnjenka slovenske vojne izkušnje je bila ves čas sloven-
ska literatura, saj je svetovna vojska navdihovala slovenske pesnike in pisatelje 
vse od njenega izbruha naprej. Slovenske ljudske in umetne pesmi, ki jih je spe-
snila vélika svetovna vojna, so zbrane v pesniški zbirki Oblaki so rudeči (Trst, 
1988). V vojnem času se je kot "vojna" pesem uveljavila Simona Gregorčiča Soči, 
saj njegova bojna pesem Naprej ni smela v življenje in je drugo rojstvo doživela 
šele po deklaracijskih dneh leta 1917. Vojna se je v slovensko vojno pesništvo 
sprva vpisala z motivi avstrijskega domoljubja, junaštva ter umiranja za domo-
vino in cesarja, kmalu pa se je navdušenje poleglo in v pesem so si utrli pot 
žalost za prvimi padlimi, strah pred neznanim, združen z upanjem na vrnitev 
domov in s pričakovanjem pisem svojcev. Vznik vojne na "slovenskem" bojišču 
je prinesel nove vojne motive, med njimi tipično slovenski motiv begunstva. 
Vsakdanje življenjske tegobe zadnjega vojnega leta so v pesmi vnesle tematike 
upora, lakote, stavk, pomanjkanja in razkroja vrednot. Vojna je odmevala tudi v 
slovenskem pripovedništvu in v drami. Prvi slovenski vojni roman, Prežihovega 
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Voranca Doberdob (1940), je posegel najgloblje v problematiko prve svetovne 
vojne in obenem soške fronte, saj je drugi del romana postavljen na prizorišče 
najhujših bojev na soškem bojišču, na krvavo Doberdobsko planoto. Spomin 
na čas posebne vrste, na veliko človeško nesrečo je ves čas ohranjala slovenska 
likovna umetnost z velikimi imeni Maksima Gasparija, Hinka Smrekarja, Iva-
na Vavpotiča. Med vojno so ustvarjali nepozabne in ves čas po vojni prisotne 
razglednice z vojno motiviko. Slovenska umetnost, besedna ali likovna, resda 
ni mogla ponuditi odgovorov na zastavljena vprašanja, postavila pa je trajen 
pomnik prvi véliki vojni 20. stoletja.

Petra Svoljšak

THE GREAT WAR AND SLOVENIAN PEOPLE

SUMMARY

The discussion addresses the period during World War I and the involvement 
of the population of Slovenian countries in the military engagement. Slovenian 
war experience refl ected the all-embracing dimensions of the Great War. It was 
extraordinary in the military sense, since Slovenian soldiers participated in all 
fronts on which the Austro-Hungarian Empire fought; they gained various ex-
periences, ranging from soldiers to refugees and volunteers for a new Yugoslav 
state. Just as diverse was the experience of the civilian population in Slovenia, 
subjected to the severe military regime which abolished freedoms, controlled 
its correspondence and cared badly for everyday needs. The population of Slo-
venian countries faced an increasing lack of necessities. May 1915 was the cause 
of another restless situation; the Isonzo Front saw the military combat between 
Italian and Austro-Hungarian armed forces. The echoes of cannons could be 
heard inside Slovenia which witnessed the infl ow of approximately 80.000 
refugees from the Isonzo Front. Approximately 12.000 refugees were sent by 
the Italian Army to the Kingdom of Italy. In areas on the right bank of the front, 
which were not directly hit by the front, the occupation administration was 
established. This prepared the frame for a system which would be introduced 
after the war, when the Italian Army would occupy Slovenian territories in line 
with the Treaty of London signed on 26 April 1915. The discussion ends with a 
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brief insight into the area of memories which comprises monuments for killed 
soldiers, politically burdened memory, letters, diaries and memories written by 
Slovenian soldiers, as well as Slovenian art which throughout World War I loy-
ally accompanied the Slovenes. 
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UDK 94(497.4Maribor) "1914/1918":355
1.01 Izvirni znanstveni članek

Vojaštvo in Maribor v času 
1. svetovne vojne in tik po njej

Tomaž Kladnik
Dr., docent, polkovnik 

Vojaški muzej Slovenske vojske
Engelsova 15, Kadetnica, SI – 2111 Maribor

e-mail: tomaz.kladnik@mors.si

Izvleček:
Avtor na podlagi proučevanja arhivskih virov in literature obravnava vpliv vojske 
na življenje v Mariboru v času 1. svetovne vojne in dogodkov tik po njej, ki ga je 
ob njenem koncu zaznamovalo delovanje enega najpomembnejših generalov 
iz slovenske vojaške zgodovine, generala Rudolfa Maistra, ki je v odločilnih 
trenutkih ob koncu 1. svetovne vojne, odločno pripomogel k oblikovanju 
oboroženih sil novo nastajajoče se države.

Ključne besede:
Maribor, prva svetovna vojna, vojaško življenje, Rudolf Maister, Slovenija, 
slovenska vojska, Avstro-Ogrska, Država SHS, Kraljevina SHS.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 317–342, 50 cit., 4 slike. 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Uvod

Z izgradnjo Južne železnice in njenim prihodom v mesto leta 1846 je Maribor 
s svojo lego v središču sodobnih cesarskih prometnih poti pridobil poleg izje-
mnih možnosti gospodarskega in prometnega razvoja tudi pomembno voja-
ško-strateško vlogo; kmalu je imel eno največjih vojašnic v tem delu cesarstva. 
V mestu so bili tako sedeži nabornega okraja pehotnega polka številka 47 in 
26. domobranskega polka, v tem času pa so zgradili tudi več novih vojaških 
stavb. Vsekakor je najpomembnejša med njimi kadetnica, ki je bila ob vselitvi 
leta 1856 kot "k.k. Kadetteninstitut" namenjena usposabljanju in vzgajanju go-
jencev, kadetov, bodočih častnikov. Zgrajene so bile še domobranska vojašnica 
v Melju, konjeniška vojašnica, topniška vojašnica, živilsko skladišče in vojaška 
bolnišnica. V njih so delovali 47. pešpolk, 26. domobranski polk, 5. dragonski 
polk in 3. polk poljskih havbic. Sarajevski atentat 28. junija in ultimat Srbiji 23. 
julija ter delna (25. julija) in splošna mobilizacija (28. julija 1914) moških od 21 
do 42 let, ki je tudi obveznike zajela v črnovojniško službo, so v javnosti pov-
zročili ogorčenje in hkrati navdušenje ter pričakovanje hitrega konca vojne in 
slave, ki temu sledi. Jože Hemeršak, ki je odšel na bojišče s 26. domobranskim 
(kasneje strelskim) polkom, je vzdušje ob začetku vojne opisal: 

Pogled na stavbo mariborske kadetnice (K. k. Militär-Oberrealschule) ob Gorkega ulici, 1910 (PAM, A 
1.3.14.1-10)
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Cesar Franc Jožef je izdal manifest narodom Avstro-Ogrske. Začetek vojnih 
operacij je pričakovati vsak čas. Dunajska vlada navdušuje narode z manifesti. 
Vsak dan lepijo po Ljubljani nove lepake, naperjene proti Srbiji. Ulice so vedno 
bolj polne, stalno se vršijo burne demonstracije, ljudstvo je popolnoma pono-
relo. Izšel je ukaz, da se postavljajo straže na železniških progah. Vse državne 
ustanove, kot so železnica, pošta in banka, je prevzela vojaška oblast. Civilni 
promet na Južni železnici je ustavljen. Neprenehoma prevažajo čete in vojni 
material. Vpoklicujejo rezerviste, takoj morajo odpotovati proti jugu. Čete v Bo-
sni in Hercegovini so pripravljene. Ljudstvo je mislilo, da bo Avstrija kar poho-
dila Srbijo. Vsi smo pričakovali, da bo vojna kratkotrajna in majhna. A zmotili 
smo se. Izbruhnila je svetovna vojna. Hodili smo na glavno železniško postajo, 
od koder so odvažali razne maršbataljone na daljni jug. Vojaki so bili ovenčani 
s šopki, kakor da odhajajo na kakšni ohcet in ne v vojno. Ko smo nekoč pasli 
radovednost na železniški postaji, nepričakovano pripelje vlak Rdečega križa s 
prvimi ranjenci. Ko so ljudje to videli, so postali zamišljeni in ni bilo več prejšnje 
razposajenosti in navdušenja.1 

Sporočila s fronte

Vojaki, ki so odhajali iz Maribora na fronto, so si okrasili vlake s cvetlicami 
in venci; kot so zapisali v Straži so "kaj radi imeli na vozovih slike presvi-
tlega cesarja, za katerega so z navdušenjem šli na bojišče." V ta namen je 
tiskarna Sv. Cirila za vse vojaške vlake, ki so odhajali iz Maribora, darovala 
"umetne girlande in cvetlice", ravnatelj tiskarne, dr. Jerovšek, pa je na la-
stne stroške kupil nad 30 slik "presvitlega cesarja" in jih podaril navduše-
nim vojakom.2

Stiki z domačimi na fronti so se vzpostavljali predvsem preko pošte. V ta 
namen so za čas vojne za vojake na bojiščih ustanovili posebno vojno pošto in 
predpisali, kako bo tovrstni poštni promet potekal. Tako so uvedli dopisnice za 
vojno pošto, ki so jih vojaki dobili zastonj, zasebniki pa pri poštnih uradih za en 
vinar in nanje ni bilo potrebno prilepiti znamk. Ob prihodu na bojišče je vsak 
vojak dobil svoj natančen naslov oziroma številko vojnega poštnega urada, ka-
mor so lahko pošiljali tudi listine, tiskovine, vzorce in kupoprodajne listine, ki 
pa so morale biti opremljene z znamkami. Vojakom in častnikom se ni smelo 
pošiljati priporočenih pisem, nakaznic, čekov in paketov, denar pa le preko de-
narnih pisem, in to do višine 1000 kron.3 

1 Marko Štepec, Vojne fotografije 1914–1918 (Ljubljana, 2008), 24.
2 "Prijatelji naših vojakov", Straža, 14. 8. 1914, 5.
3 "Kako pišete vojakom", Straža, 3. 8. 1914, 4.
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S širitvijo vojaških spopadov je vse več vojakov padlo v nasprotnikovo 
ujetništvo; tako so se množila vprašanja in pritožbe prebivalstva glede neu-
godnega položaja vojnih ujetnikov v Rusiji. Ljudje so jih pošiljali na vojno mi-
nistrstvo, "poizvedbeni urad za vojne vjetnike", na različna društva Rdečega 
križa, na zunanje ministrstvo in drugam. Ker je vse to kazalo na veliko zmedo 
oziroma na to, da ljudje niso vedeli, na koga se naj glede tega obrnejo, so pri-
stojna ministrstva v časnikih izdajala pojasnila. Za varstvo vojnih ujetnikov 
"v sovražnem inozemstvu" je bilo izključno pristojno vojno ministrstvo, ki je 
imelo vse informacije. Za civilne internirance "v sovražnem inozemstvu" je 
bilo pristojno zunanje ministrstvo. Kot uradno pomožno mesto v zadevah 
vojnih ujetnikov je deloval urad za vojne ujetnike z več oddelki, ki so skrbeli 
za poizvedovanje o vojnih ujetnikih in pojasnila v zvezi z njimi, za preiskave o 
vojnih ujetnikih na sovražnem ozemlju, za denarne pošiljke tja, za varstvo in 
pomoč vojnim ujetnikom ali civilnim internirancem, za pošiljanje knjig in ko-
munikacijo s pripadnikom domače države v od sovražnika zasedenem oze-
mlju, kar pa je bilo možno samo v primeru Italije. Ob posameznih oddelkih so 
bili navedeni njihovi naslovi in telefonske številke, na katerih so bili dosegljivi 
za informacije.4

V pismih so vojaki svoje domače prosili tudi, da jim na bojišče pošiljajo ci-
garete in druge tobačne izdelke, ki jih na bojišču ni bilo mogoče dobiti. Tako 
so v uredništvih Straže in Slovenskega gospodarja pričeli z akcijo "Za vojake – 
kadilce", saj "na bojišču ni dobiti, kar bi v prostih urah imeli najrajši: cigarete, 
smotke, tobak, pipe, vžigalice itd. in tudi bogata mesta in imoviti stanovi nabi-
rajo vsepovsod za svoje vojake takih darov. Ne dopustimo, da bi naši spodnje-
štajerski mladeniči in možje ne imeli tega, kar imajo drugi!" 

Zato so pozvali, da v mestih, trgih in vaseh začnejo z zbiranjem tovrstnih 
artiklov in denarja za spodnještajerske vojake na bojiščih in bolnicah ter tako 
zbrano pošljejo na eno izmed uredništev.5 Razen zbiranja posameznih praktič-
nih potrebščin za vojake na fronti in kupovanja vojnih obveznic oziroma po-
sojil so nekateri premožni meščani namenjali vojaškim enotam tudi direktna fi -
nančna sredstva. Tako je bilo v obvestilu o smrti veleindustrijalca Antona Badla, 
ki je umrl v starosti 85 let, zapisano, da je v "dobrodelne namene sporočil lepe 
svote in sicer za invalide 47. pešpolka in 26. domobranskega pešpolka znesek 
100.000 kron, pomožnemu društvu mariborskih gospa 1000 kron, občinskim 
ubogim v Krčevini pri Mariboru 5000 kron in še več drugim".6

Vojakom na bojišču so predvsem v moralno oporo izdajali razne priročni-
ke; npr. vojni kurat Rozman, ki je padel leta 1914 pri Grodeku v Galiciji, je na-

4 "Pozor svojci vjetnikov", Straža, 19. 1. 1917, 5.
5 "Za vojake–kadilce", Straža, 23. 10. 1914, 5.
6 "Dopisi. Maribor", Straža, 25. 2. 1916, 6.

SHS 2_3_2009 OK.indb   320 12/11/09   4:52:34 PM



321

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

pisal knjigo Krščanski vojak. V knjigi so opisani: "vojaški poklic, prisega, pomen 
zastave, ljubezen do domovine, svetost kraljeve krone, pokorščina, izpolnje-
vanje dolžnosti, tovarištvo, vera, molitev, pijančevanje, pohotnost, samomor". 
Koledar za slovenske vojake za leto 1917 je prinašal naslednjo vsebino: "orga-
nizacija naše vojske in mornarice, državne podpore za družine mobiliziranih 
z novimi odloki, kaj dobijo vdove in sirote padlih vojakov, podpore zaostalim 
padlih in pogrešanih vojakov, preskrba invalidov in njihovih družin, vojno za-
varovanje in odlikovanja za moštvo." Ob tem so bili upoštevani najnovejši od-
loki in pridodani vzorci vlog za tovrstne pomoči. Priložen je bil tudi Duhovni 
spremljevalec in molitvenik, ki "obsega krasne, vojakom nadvse potrebne nauke 
in molitve". Ob koncu je vseboval še nove poštne določbe ter za razne zapiske 
še 48 listov praznega papirja in svinčnik.7

Največje zanimanje za domačo mariborsko javnost so vsekakor zbujale 
novice s front, predvsem tistih, kjer so se borile enote z večino vojakov s Spo-
dnje Štajerske. Osnova informacij z bojišč so bila pisma vojakov domačim, 
članki v časopisih, informacije, ki so jih prinašali vojaki na dopustih oziroma 
ranjeni v oskrbi doma ali v bolnišnicah, ter govorice, ki so jih tako ali drugače 
širili po mestu.

Cenzura o novicah z bojišč je posegala tako v pisma borcev kot časopisne 
članke. V časopisih so prevladovali članki z optimistično in narodnovzpodbu-
dno vsebino. Z velikim naslovom na prvi strani so v Straži zapisali: "Pešpolk št. 
87, 47 in 27 v bojih pri Lvovu" ter podnaslovi: "Bitka okoli Lvova traja še naprej. 
Graški armadni kor izborno rešil svojo nalogo. Naši stojijo trdno. Naše desno 
krilo napreduje. Avstrija se veseli Auff ebergovih in Danklovih zmag." Tako so 
udeleženci bitke pri Lvovu, ranjenci in avtomobilisti, pripovedovali, da se je ar-
mada okrog Lvova že sedem dni borila 

pod velikimi izgubami z veliko bojno sovražno premočjo. Naša armada ne brani 
samo svojih postojank, temveč tudi pogosto napada sovražnika. Posrečilo se je 
našim četam vreči sovražnika že večkrat nazaj. Naše čete preveva zmagovito, iz-
borno razpoloženje. Z veseljem so zavzele svoje nove postojanke. Vojna uprava 
skrbi za dovolj velik dovoz streliva. Radi tega je zavest naše armade in zaupanje 
v lastno moč vedno na izredno visoki stopnji. Med našimi bojnimi vrstami vlada 
splošno mnenje, da bo sovražnik moral svoj vpad v Galicijo plačati z velikimi žr-
tvami. Kljub veliki premoči, s katero razpolaga sovražnik, se sovražno vpadanje 
vedno zmanjšuje. Velika borba traja naprej. Vsi znaki kažejo, da bo mogoče streti 
sovražno bojno silo in da čaka našo armado končni zmagoviti uspeh.8 

7 "Krščanski vojak in Koledar za slovenske vojake za leto 1917", Straža, 13. 4. 1917, 6.
8 "Pešpolk št. 87, 47 in 27 v bojih pri Lvovu", Straža, 5. 9. 1914, 1 in 2.
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O bojih domačih polkov so zapisali: 

Med polki, ki so se tako vrlo držali v bojih okoli Lvova, se nahaja tudi pešpolk št. 
47. Rama ob rami je stal s pešpolkom št. 27 in 87 v središču tretjega, graškega, 
armadnega kora ter se dne 26. avgusta bojeval od ¾ 6 ure zjutraj, ko je začel na-
skakovati, pa do večera. Desetnik 47. pešpolka pripoveduje, da je prišel pešpolk 
na 300 korakov sovražniku blizu in prisilil rusko infanterijo, da se je umaknila 
iz zavarovanih mest. Nadalje pripovedujejo, da so Rusi posebno radi streljali na 
zdravniška postajališča. Od 8. lovskega bataljona je padlo veliko častnikov.9

Novice o velikih izgubah domačih polkov, ki so prihajale v domovino, so 
skušali pomiriti s časopisnimi članki, ki so skušali omiliti resnico. Zraven uradnih 
obvestil vojske, kot je ta, da je poveljnik III. armadnega zbora, general Colerus pl. 
Geldern, uradno naznanil vojaškemu poveljniku v Gradcu, generalnemu majorju 
Matanoviču, da je imel graški armadni zbor v dneh od 26. do 31. avgusta 

v prvi, kakor tudi pozneje v drugi bitki pri Lvovu trde boje s sovražno bojno silo. Kljub 
mogočnemu napadalnemu prodiranju ruske armade je naš armadni zbor svojo na-
logo izborno rešil. Naše čete so se nepremagane in dobro razpoložene vrnile iz krva-
vih bojev. Vojni čini naših čet so občudovanja vredni in zaslužijo najvišjo pohvalo. 

V nadaljevanju je uredništvo zapisalo, da je 

to uradno naznanilo poveljujočega generala najboljši protidokaz proti raznim 
čudnim in neresničnim govoricam, ki se širijo o naših polkih. Te govorice, ki so 
se trosile po raznih nepoklicanih osebah in so se glasile tako, kot bi bila najbolj-
ša moč III. kora zlomljena, so popolnoma neosnovane. V prihodnje se bo proti 
raznašalcem takih neresničnih in razburljivih govoric postopalo z brezobzirno 
strogostjo.10 

Straža 7. septembra prinaša pogovor (ki ga je dan prej objavil Grazer Volks-
blatt) z nadporočnikom T., ki je bil težko ranjen v desno nogo in prepeljan na zdra-
vljenje v Gradec. Na vprašanje o velikih izgubah slovenskih polkov je odgovoril, 

da vojska ni zavarovalnica za življenje, si moramo pač sami predstavljati. Radi do-
godkov na bojišču in radi ranjencev se nam ni treba vznemirjati. Posamezni od-
delki so imeli res velike izgube, drugi pa zopet skoro nobenih. Glede števila izgub 

9 "Pešpolk št. 47 pri Lvovu", Straža, 5. 9. 1914, 2.
10 "Junaški 3. armadni kor v bojih pri Lvovu", Straža, 21. 9. 1914, 3.
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je odvisno od raznih okolnosti. Gotovo pa je, da so imeli Rusi v boju s 3. korom 
najmanj dvakrat toliko mrtvih kot mi. Ko smo naskočili ruske okope, smo našli 
tam mrliče po dva do tri drug na drugem. Naše prebivalstvo se prehitro razburja, 
poveča vsled svoje domišljije izgube in vidi takoj vse črno. Na bojišču se taki do-
godki veliko mirneje presojajo.11 

Na vse pogostejša vprašanja javnosti, kaj je s slovenskimi polki, oziroma 
kot odgovor na govorice, da je bil tretji armadni zbor, v katerem so bili tudi 
vsi domači slovenski polki, uničen, so javnosti z namenom, "da se vsako raz-
burjenje prepreči", kot pojasnilo posredovali pogovor Arbeiterwille z nekim 
infenteristom belgijskega pešpolka, ki je na vprašanje o tem, da naj bi bil 
tretji zbor skoraj popolnoma uničen, dejal, da "je res, da je marsikoga zadelo, 
ampak o uničenju ne more biti nobenega govora," in da je "ranjencev res 
zelo veliko, ampak mrtvih pa sila malo" ter da "kar je tudi zelo dobro, ruske 
krogle so tako majhne in ostre, da se rane prav kmalu ozdravijo in pri tem 
pokazal neko kroglo, ki jo je našel, in na luknjo, ki mu jo je naredila na roka-
vu bluze. Bila je tako majhna, da jo je bilo s prostim očesom komaj videti". Na 
koncu članka pa še vzpodbudno sporočilo "torej glavo pokonci. Zaupanje in 
potrpljenje!"12

Kljub temu v mestu govorice o velikih izgubah na vzhodnem bojišču niso 
potihnile, še več, vzroki zanje so se pripisovali slovanski zaroti oziroma sodelo-
vanju Slovencev z Rusi. Tako so v Straži zapisali, da se 

poroča nam iz popolnoma zanesljivih virov, da se je v soboto in v nedeljo širila 
po mariborskih ulicah med nerazsodnimi ljudmi strašno zlobna vest, ki si jo je 
mogel izmisliti sam hudič, da Slovenci (die Windischen) niso hoteli streljati na 
Ruse. To je v nebo vpijoča, nezaslišana krivica, ki se godi našim vojakom. Mi pa 
smatramo za svojo sveto avstrijsko dolžnost, da ker so se govorice javno širi-
le, tudi javno in odločno proti njim nastopimo ter branimo čast za domovino 
borečih se in umrlih slovenskih vojakov. Vsa poročila govorijo, da so se sloven-
ski fantje v Galiciji držali kot junaki, borili kot levi in da se niso pred večkrat 
močnejšim sovražnikom umaknili niti za ped. Svojo kri so domoljubno daro-
vali za domovino, a sedaj pridejo zlobni ljudje, da umažejo njihovo čisto, nad 
vse dvome vzvišeno čast. Kdor še bo slišal tako žaljivo in zlobno govorico, naj 
krivce takoj naznani državnemu pravdništvu. Proti zlobi je potrebno nastopiti 
odločno.13

11 "Štajerska domobranska polka št. 3 in 26 v boju", Straža, 7. 9. 1914, 2.
12 "Kaj je s slovenskimi polki", Straža, 7. 9. 1914, 1.
13 "Grozno zlobno obrekovanje", Straža, 7. 9. 1914, 4.
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Pisma "mariborskih znancev na bojišču" so bila bolj optimistična. Izmed 
pristašev Straže iz Maribora, ki so bili na bojišču, so se uredništvu oglasili 

odvetnik dr. Josip Leskovar, kateri poroča, da je še zdrav in v nekem dalmatin-
skem mestecu; dr. A. Juvan, koncipijent pri dr. Leskovarju, piše, da je še čil in zdrav 
ter se je udeležil že raznih bojev proti Črnogorcem v Hercegovini; tajnik F. Lesko-
var pa se nahaja na gališkem bojišču; istotako mesar in gostilničar Jožef Kirbiš, 
kateri poroča, da ga še ni zadela nobena sovražna krogla.14

Kot motivacijo in priznanja za odločno ravnanje na bojiščih so objavljali 
sezname odlikovanih častnikov iz domačih polkov. Tako je cesar podelil voja-
ški zaslužni križec z vojnim okraskom nadporočniku Osakarju Gerzabeku iz 47. 
Pešpolka, podpolkovniku grofu Bissingenu in Nippenburgu iz 5. dragonskega 
polka, stotnikoma Edvardu Breitenfeldu in Viljemu Reinischu iz 47. pešpolka. 
Posebno priznanje in pohvalo je cesar izrazil še nadporočniku Karolu Kopriva 
iz 47. pešpolka. Vsi so se "posebno hrabro vedli pred sovražnikom na bojišču v 
Galiciji."15 Z zlato hrabrostno kolajno je bil odlikovan narednik Ivan Rotman, 
doma iz Št. Ilja v Slovenskih goricah. 

Rotman je s svojim oddelkom na severnem bojišču prvi udrl v sovražno posto-
janko in zažgal hišo, v kateri se je nahajal večji oddelek sovražnika. Celi dan 
je moral Rotman radi prehudega sovražnikovega ognja ostati v nekem jarku v 
neposredni bližini. Še le ko je nastopila noč, se je z ostankom svojega voda (6 
mož) vrnil.16 

Domobransko ministrstvo pa je z dekretom izreklo pohvalno priznanje za 
izvrstno službovanje stotniku 26. domobranskega pešpolka Rudolfu Maistru v 
Mariboru.17

Straža je nato 16. oktobra 1914 prvič objavila sezname ranjenih in padlih 
na bojiščih, in to za pešpolk št. 47, dragonski polk št. 5 in lovski bataljon št. 9 ter 
z opombo, da uredništvo 

ne prevzame nobene odgovornosti za resničnost izkazov o padlih in ranje-
nih. Mi smo te podatke posneli po različnih virih, ki pa mnogokrat niso po-
polnoma zanesljivi. Posebno glede imen se pride v teh izkazih mnogokrat 
na sled velikim pogreškam. Da zmoremo naše izkaze o padlih, ranjenih in 

14 "Naši mariborski znanci na bojišču", Straža, 3. 10. 1914, 2.
15 "Odlikovani častniki naših domačih polkov", Straža, 30. 10. 1914, 5.
16 "Odlikovanja pri 47. pešpolku", Straža, 12. 2. 1915, 5. 
17 "Priznanje", Straža, 6. 4. 1917, 4.
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ujetih izpopolniti, prosimo, da se nam poroča, če ima kdo kake zasebne po-
datke.18 

V naslednjih mesecih so bili seznami ranjenih, padlih in ujetih vse daljši, v 
opombi uredništva pa je bilo dodano, da "kdor želi imeti natančna obvestila o 
padlih in ranjenih, naj si naroči uradne izkaze v tiskarni sv. Cirila v Mariboru, 
Koroška cesta št. 5."19 

Za posamezne vojake – častnike so bile objavljene posebne osmrtnice. 
Tako je gospa Terezija Ornik, posestnica v Jerenini, 

javljala bolestnim srcem, da so bili prepeljani telesni ostanki njenega dne 12. juni-
ja 1915 na severnem bojišču za cesarja in domovino padlega, iskreno ljubljenega, 
nepozabnega sina gospoda Ferdinanda Ornik, c. in kr. Stotnika pešpolka štev. 47, 
imejitelja več odlikovanj. Padel je na čelu svojih junaških čet gori imenovanega 
dne v starosti 32 let kot zadnji vseh mojih dragih. Njegovo truplo je bilo iz zača-
snega groba v Potoczyski v Vzhodni Galiciji izkopano in prepeljano v domačijo, 
da se izroči domači zemlji. Blagoslovljenje v Mariboru se vrši v soboto dne 15. 
decembra 1917 ob ½ 9 uri prepoldne v mrtvašnici mestnega pokopališča, nakar 
se bodo telesni ostanki prepeljali v Jerenino in položili v družinski grob na tamo-
šnjem mirodvoru istega dne ob 11 uri prepoldne. Svete maše – zadušnice se bodo 
brale v dekanijski cerkvi v Jerenini.20 

Vojaštvo v mestu

Po mobilizaciji ob začetku vojne se je mobiliziranje za vojsko sposobnih mo-
ških nadaljevalo ves čas vojne. Tako se je "prebiranje črnovojnikov od 43. do 50. 
leta" izvajalo v Celju od 29. julija do 10. avgusta, v Mozirju 12. in 13. avgusta, v 
Hrastniku 15. avgusta, v Trbovljah 16. avgusta, v Brežicah od 18. do 20. avgusta, 
v Kozjem od 22. do 24. avgusta, v Sevnici 25. avgusta, v Konjicah 27. in 29. avgu-
sta, v Rogatcu od 31. avgusta do 1. septembra, na Ptuju od 3. do 9. septembra, v 
Ormožu 11. in 12. septembra, v Ljutomeru od 14. do 17. septembra, v "Sovenj-
gradecu" od 19. do 23. septembra, v Velenju 25. septembra, v Nemškem Lonču 
od 12. do 19. avgusta, v Lipnici od 21. do 29. avgusta, v Radgoni od 31. avgusta 
do 4. septembra, v Mariboru od 6. do 13. septembra, v Slovenski Bistrici od 14. 
do 15. septembra, v Sv. Lenartu v Slovenskih Goricah 17. in 18. septembra in v 

18 "Ranjenci in padli", Straža, 16. 10. 1914, 5 in 6.
19 "Ranjeni, padli in ujeti", Straža, 29. 1. 1915, 6 in 7.
20 "Osmrtnica", Straža, 14. 12. 1917, 7.
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Mariboru od 20. do 24. septembra.21 Ob tem je bilo še "naknadno prebiranje 
črnovojaških zavezancev, pristojnih v Maribor", in sicer rojstnih letnikov 1897–
1866 25. julija, v Mariboru stanujočih tujcev nabornih letnikov 1880–1866 27. 
julija ob 8. uri zjutraj v dvorani Gabrinus, Schillerjeva cesta 29.22 

Vojno ministrstvo je omogočilo, da so lahko mladeniči, rojeni v letih 1892–
1895, ki so bili vpoklicani kot črnovojniki, predčasno opravili dopolnilni izpit 
za enoletne prostovoljce, če so v času, ko so jih "poklicali pod orožje, kot javni 
učenci obiskovali tisti letnik ali razred kakega javnega učnega zavoda (gimnazija, 
realka, učiteljišče), kateri je predpisan za pripust k dopolnilnemu izpitu za enole-
tne prostovoljce". Kot dokazilo so morali prinesti potrdilo, da so kot javni učenci 
obiskovali tudi vse druge "predidoče letnike ali razrede kakega označenih jav-
nih učnih zavodov", dokazati "posebne ozira vredne okoliščine, ki so brez lastne 
krivde povzročile zapozneli obisk dotičnega javnega učnega zavoda" ter se zave-
zati, da bodo "po prestanem dopolnilnem izpitu prostovoljno vstopili v skupno 
armado ali domobranstvo". Tako opremljene prošnje so morali vložiti "potom 
pristojnega vojaškega poveljstva na ministrstvo za deželno brambo". Dopolnilni 
izpiti so se izvajali na vseh "infenterijskih" kadetnicah, na višjih vojaških realkah v 
Mariboru in Požunu ter na "kavalerijski" kadetnici v Mödlingu pri Dunaju.23 

Preverjali so tudi vse tiste, ki so bili vojaške službe oproščeni. Tako so se morali 
uslužbenci zasebnih podjetij, posamezni zasebniki, ki so bili kot vodilni ali druga-
če pomembni funkcionarji "v interesu javnosti od vojaške preiskovalne komisije 
pri domobranskem ministrstvu oproščeni s pristavkom: nadaljnja oprostitev le 
v slučaju nesposobnosti za vojaško službo na fronti, se morajo, ako hočejo biti 
nadalje oproščeni od vojaške službe", javiti pri najbližji vojaški evidenčni oblasti 
oziroma okrajnem glavarstvu in to "v svrho vojaško zdravniške preiskave glede 
njihove sposobnosti za vojaško službo". Zglasiti so se morali en do dva meseca 
pred potekom roka, do katerega so bili oproščeni. Vojaške evidenčne oblasti so 
v tem kontekstu dobile nalogo, da morajo prošnjam ugoditi čimprej ter o uspe-
hu vojaško-zdravniškega pregleda pisno obvestiti posameznike, ki so zaprosili 
za oprostitev. Prošnjam za nadaljnjo oprostitev so morali prosilci nato priložiti 
rezultat vojaško-zdravniškega pregleda, in sicer "v izvirniku in ne v prepisu". Tako 
je bilo omogočeno, da se "take oproščene osebe, ki so za vojaško službo na fronti 
nesposobne, pravočasno še nadalje oprostijo, v nasprotnem primeru pa, ako so 
dotične osebe za vojaško službo na fronti sposobne, je omogočeno prosilcem 
pravočasno skrbeti za nadomestek v vojake vpoklicanega".24

Vpisovanje gojencev v kadetnice je, kot pred tem, potekalo tudi v vojnem 

21 "Prebiranje črnovojnikov od 43. do 50. leta", Straža, 26. 6. 1915, 3.
22 "Naknadno prebiranje črnovojaških zavezancev", Straža, 26. 5. 1916, 6
23 "Predčasni dopolnilni izpiti za enoletne prostovoljce", Straža, 5. 3. 1915, 4.
24 "Vojaške oprostitve začasno oproščenih", Straža, 14. 9. 1917, 5. 
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času, in sicer sredi meseca septembra. Kot pogoj za sprejem v prvi letnik se je 
zahtevalo, da je moral "prošnjik dovršiti štiri razrede kake srednje šole, avstrijske 
in hrvaške meščanske šole nimajo iste veljave kot srednje. Gojencem nenem-
ške narodnosti je dovoljeno, da smejo napraviti sprejemni izpit tudi v svojem 
materinem jeziku". Prošnje za sprejem je bilo potrebno vložiti do 20. julija. V 
kadetnice niso bili sprejeti tisti, ki so že bili "asentirani, kakor tudi črnovojniški 
zavezanci".25

Vojna je posegla tudi v ustaljene tirnice izobraževanja ostalih poklicev, ki 
so jih morali prilagajati vojnim okoliščinam. Tako je "naučno ministrstvo" do-
volilo, da so lahko učitelji, ki so nameravali v spomladanskem roku opraviti 
"usposobljenostni izpit" in ki bodo takrat že vpoklicani v vojaško službo, tega 
opravili predhodno, s tem da se "čas v vojaški službi zaračuna, kakor da bi uči-
telji poučevali".26 

Izkušnje iz vojaških spopadov na fronti niso vplivale samo na učitelje, ki so 
morali na fronto, ampak tudi na vsebino izobraževanja v šolah. Tako so šolske 
in vojaške oblasti pričele z uvajanjem jezikovne reforme, saj se je morala "jezi-
kovna naobrazba naše mladine v bodoče primerno izpopolniti in modernizi-

25 "Vpisovanje gojencev v kadetnice", Straža, 9. 4. 1915, 4.
26 "Usposobljenostni izpiti pod orožje pozvanih učiteljev", Straža, 5. 3. 1915, 4.

Domobranska vojašnica v Melju (K. k. Landwehr Kaserne) (PAM, Zbirka fotografij in razglednic, inv. 
2849)
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rati, primerno bistvu države, kot države narodnosti". To je izhajalo iz izkušenj z 
bojišča, kjer se je "moralo često izkusiti, kako težko se naši vojaki sporazumeva-
jo med seboj. V naši državi se govore mnogi jeziki: nemški, poljski, češki, sloven-
ski, hrvatski, italijanski, romunski, maloruski, ali v učnih načrtih naših šol, tudi 
v najvišjih, to dejstvo absolutno ne prihaja do izraza". Predlagano je bilo, da se 
uvede sistem jezikovnega izobraževanja v šolah, ki bo omogočil poučevanje v 
državi uporabljanih jezikov, in to tako, da 

če je časa in možnosti za čas trateči študij klasičnih jezikov v gimnazijah, potem 
se že dobi nekoliko ur za učenje vsaj elementov državnih jezikov. Ob vsem čašče-
nju helenizma vendar ne verujemo, da sme grški jezik zahtevati prednost pred 
državnimi jeziki, ki v miru spajajo narode, a na bojiščih vsaj omogočajo misli med 
sobojevniki. 

Pri tem so izpostavili v vojni dokazano potrebo po "enotnem obče-
valnem jeziku", za določitev katerega se predlaga plebiscit.27 Ob predlogih 
po dodatnem, poenotenem jezikovnem pouku se je v šole uvedel vojaški 
pouk. Tako so na predlog armadnega in s privoljenjem učnega ministrstva 
v civilnih srednjih šolah uvedli poduk v vojaških disciplinah, ki so ga po 
eno ali dve uri na teren poučevali častniki, za kar so letno dobili 400 kron. 
Vsebina se je nanašala na vojaško organizacijo in vojaško službo, z razlago 
"navduševalnih vzgledov iz sedanje vojne v svrho povzdige patriotičnega 
mišljenja."28

V vojašnicah in vadiščih v mestu so potekala urjenja in usposabljanja enot, 
ki so bile namenjene na fronte oziroma so se z njih vračale. Tako so na "tezen-
skem vežbališču izvedli zaprisego vojaštva v obeh deželnih jezikih"; sveto mašo 
in nagovor pred prisego je imel "prevzvišeni gospod knezoškof", hkrati pa so 
posameznim častnikom in vojakom razdelili odlikovanja.29

Častniki, ki so se bolni ali ranjeni vrnili z bojišča in se zaradi zdravljenja 
oziroma dopusta nahajali v Mariboru in okolici, so se morali redno javljati na 
mestnem vojaškem "postajenačelstvu", Schmidplatz štev. 1. Če se zaradi zdra-
vstvenega stanja niso mogli javiti osebno, so morali dostaviti vojaško zdravni-
ško spričevalo.30

Mesto je moralo poskrbeti tudi za vojaštvo, ki je skozi mesto odhajalo na 
fronte oziroma prihajalo z njih. Tako je mariborsko županstvo razglasilo, da 

27 "Vojaška in šolska reforma", Straža, 9. 4. 1915, 4.
28 "Vojaški poduk", Straža, 19. 1. 1917, 4. 
29 "Zaprisega vojaštva", Straža, 5. 3. 1915, 4.
30 "Častnikom na dopustu", Straža, 18. 1. 1915, 3.
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bo tekom meseca januarja in februarja 1915 prišlo v Maribor večje število častni-
kov in vojaštva, kateremu bo treba poskrbeti primernih prostorov. Ker je za nasta-
njanje moštva že itak poskrbljeno, bo treba nastaniti le še častnike in njih sluge. 
Ker so razni hoteli in gostilne v Mariboru že itak prenapolnjeni z vojaštvom, se bo 
moralo nastaniti častnike in njih sluge v zasebnih stanovanjih v hišah maribor-
skih meščanov, katerim je županstvo že dostavilo tozadevna obvestila. Dolžnost 
hišnih gospodarjev je, da pravočasno skrbijo za primerno nastanjanje častnikov 
in njih slug, da se sporazumijo s strankami hiš in da ne bo nobenih tozadevnih 
nedostatkov pri nastanjenju, na kar se pravočasno opozarja.31

Zaradi povečane koncentracije vojaštva in neurejenih higienskih razmer so 
se v vojaških taboriščih pojavljale nalezljive bolezni. Vojaška zdravstvena oblast 
je zaradi griže in lagarja odredila stroge varnostne odredbe. Tako so morali ime-
ti "po straniščih in stanovanjih postavljene posode z vodo in Lysoformom", v 
kateri so si morali vojaki večkrat dnevno umiti roke, za gostilne in prenočišča 
pa so nameravali izdati še strožje zdravstvene odredbe.32 Kljub ukrepom so se 
nalezljive bolezni pojavljale ves čas vojne; vojaške oblasti so jih poskušale ome-
jiti s karanteno, tako "ako se nalezljive bolezni razširijo, bodo hudo prizadeti 
posebno tisti črnovojniki z dežele, ki že komaj čakajo, da bi šli na spomladanski 
dopust".33

Za vojsko domačini niso dajali na razpolago samo svojih bivališč, ampak 
tudi živino. Ko so v mariborskem okrajnem glavarstvu npr. izvajali izbor ozi-
roma klasifi kacijo konj, je vojaška uprava iz mariborskega okraja dobila sko-
raj 1000 konj, "večinoma izboren material", pri čemer so v uredništvu državi, 
deželi in okrajem priporočili, da bi "konjerejo v naših krajih kolikor mogoče 
pospeševali".34

Ker je moške delovne sile primanjkovalo, je vojaška oblast posameznim 
kmetom pomagala pri obdelavi zemlje, in to v obliki vojaških delavskih oddel-
kov in vprežnih konj. V zvezi s tem so posamezne vojaške oblasti in okrajni že-
tveni komisarji sklepali posebne dogovore. Mariborski okrajni žetveni komisar 
Petrovan je npr. sklenil naslednji dogovor: kdor je za spomladansko delo na po-
lju in v vinogradih potreboval pomoč vojaških delavcev in konj, je moral pro-
šnjo nasloviti na žetvenega komisarja pri okrajnem glavarstvu. S tem je lahko 
posamezni posestnik zaprosil za vojaško skupino petih mož za dobo štirinajst 
dni do tri tedne. Posestnik je moral dati vojaštvu hrano, plačati pa mu jih ni bilo 
treba, saj so od vojaške uprave dobili za plačo znesek, ki bi ga posestnik dobil od 

31 "Novo nastanjanje vojaštva", Straža, 25. 1. 1915, 4.
32 "Dopisi. Maribor", Straža, 30. 8. 1915, 4.
33 "Dopisi. Maribor", Straža, 10. 3. 1916, 4.
34 "Klasifikacija konj", Straža, 10. 4. 1916, 5.
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vojske kot plačilo za hrano. Posestnik je moral prav tako priskrbeti krmo za ko-
nje. Zgornja določila so veljala samo za mariborski okraj, saj v uredništvu Straže 
o tem, kako so se žetveni komisarji pogodili z vojaško upravo drugje, niso imeli 
informacij, so pa zanje prosili.35 Kmetje so lahko od vojske tudi kupovali posa-
mezne "dobrine", recimo oglas v Straži je ponujal v nakup konjski gnoj: "Gnoj 
od 150 konj oddaje poljski havbični polk štev. 28 v Mariboru. Ponudniki se va-
bijo staviti svoje ponudbe pri zapovedništvu v topniški vojašnici v Mariboru".36

Za vojake – invalide, ki so prihajali s fronte, so v posameznih pokrajinah 
ustanavljali vojaške domove, ki naj bi reševali vprašanje namestitve vojnih in-
validov in njihovo oskrbo. Z namenom ustanovitve teh v deželi Štajerski so se 
v Gradcu 31. julija 1916 pod vodstvom cesarskega namestnika grofa Clarya se-
stali predstavniki štajerskih deželnih oblasti. Ob tem so izpostavili vprašanja: 
katera organizacija naj bi na deželni ravni prevzela oskrbo vojakov, ki se vračajo 
z bojišč, kakšen vpliv bo imela izgradnja takih domov na notranjo kolonizacijo, 
posebej na podeželju in posebej za industrijske delavce in podobno. Zato so 
morali pri pripravi načrtov za izgradnjo domov v Uradu za vojaške domove pri-

35 "Vojaški delavski oddelki in vprežni konji", Straža, 6. 4. 1917, 4.
36 "Oglas", Straža, 19. 1. 1917, 7.

Pogled na vhod v mariborsko kadetnico (K. k. Infanteriekadettenschule) ob Gorkega ulici, 1915 (PAM, A 
1.3.14.1-4)
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tegniti še zastopnike agrarnih oblasti, statističnega deželnega urada, obeh šta-
jerskih trgovinskih in obrtnih zbornic, industrije, družbe za stanovanjsko skrb 
in kmetijske družbe.37 

Vojaštvo ob koncu vojne

Dan svoje slovesne razglasitve je Država SHS na slovenskem ozemlju dočakala 
brez svojih oboroženih sil. Odpoved pokorščine cesarju, ki jo je skupina slo-
venskih častnikov izrazila ob razglasitvi države v Ljubljani, je imela sicer velik 
simbolni, a majhen praktični pomen. Načrti, še manj pa ukrepi slovenskih po-
litičnih sil, ki so vodile osamosvojitev slovenskega naroda, glede nacionalne 
osamosvojitve na vojaškem področju niso bili natančni izoblikovani, saj so jih 
omejevale razmere, v katerih je nastajala država. Prebivalstvo in območje nove 
države sta bila do dneva osamosvojitve 29. oktobra v okviru Avstro-Ogrske, ki je 
izvajala popolno suvereno oblast. Lastne oborožene sile se zaradi upanja v na-
čelo proste nacionalne samoodločbe, ki ga je razglasil ameriški predsednik Wil-
son, niti niso zdele tako pomembne. Poleg tega je bilo osamosvojevanje južnih 
Slovanov pod delnim vplivom protivojne propagande, ki jo je slovenska poli-
tika vodila od leta 1917, učinkovala pa je skupaj s splošno naveličanostjo voja-
kov v petem letu vojne. Vojaške enote, v katerih je bila večina mož Slovencev, 
slovenski polki, na katere je računalo tudi osamosvojitveno gibanje, so bili na 
frontah ali nameščeni zunaj slovenskega ozemlja. Zahteve nacionalnih pred-
stavništev, da avstrijska vlada nacionalne polke odpokliče s front, je ta vztrajno 
zavračala ter šele 31. oktobra dovolila, da se častniki na lastno željo lahko po-
dredijo narodnim svetom. Najbolj daljnosežno in tudi najpomembnejše je bilo 
delovanje slovenskih častnikov v nacionalno mešanem Mariboru.38 

Slovenci na Štajerskem so svoj narodni svet, Narodni svet za Štajersko, dobili 
na ustanovnem občnem zboru v mariborskem Narodnem domu 26. septembra 
1918. Udeležilo se ga je devet zastopnikov katoliške Slovenske kmečke zveze in 
šest zastopnikov Jugoslovanske demokratske stranke. Na občnem zboru, ki ga 
je odprl predsednik narodnega sveta v Zagrebu, mariborski domačin dr. Anton 
Korošec, je oblikoval naslednja stališča:

 ustanoviti je treba pododsek, ki naj jasno določi narodno mejo z nem-1. 
škim Štajerskim in Ogrsko;
 na Spodnjem Štajerskem je treba ustanoviti narodne straže;2. 
 poseben odsek naj skrbi za fi nanciranje dejavnosti narodnega sveta;3. 

37 "Vojaški domovi na Štajerskem", Straža, 4. 8. 1916, 2.
38 Bogdan Krizman, Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslovenske države (Zagreb, 1977), 50, 

89–90.
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 sestaviti je treba kataster slovenske in tuje posesti ter reševati gospo-4. 
darska vprašanja;
 organizacija narodnega sveta naj se razširi po vseh krajih;5. 
 pododsek naj se obrne na slovenske socialne demokrate in jih povabi 6. 
k sodelovanju,
 pododsek naj pomaga reševati vprašanje glede oskrbe v industrijskih in 7. 
revnih slovenskih krajih.39

28. septembra 1918 je bila prva seja Narodnega sveta za Štajersko, kjer se je 
izoblikoval njegov odbor: predsednik je postal dr. Karel Verstovšek, profesor na 
mariborski klasični gimnaziji ter državni in deželni poslanec, podpredsednik 
dr. Franjo Rosina, odvetnik, predsednik mariborske Slovenske čitalnice in na-
čelnik mariborske posojilnice, tajnik Fran Voglar, profesor na mariborski kla-
sični gimnaziji, blagajnik dr. Franc Kovačič, profesor mariborskega bogoslovja 
ter tajnik zgodovinskega društva in njegov knjižničar.40 

Položaj v Mariboru se je konec oktobra in v začetku novembra 1918 zelo 
zapletel, saj sta hoteli imeti oblast nad njim in Spodnjim Štajerskim dve no-
vonastajajoči državi: Država Slovencev, Hrvatov in Srbov ter Nemška Avstrija. 
Narodni svet za Štajersko je bil ob narodni vladi za Slovenijo sicer še zmeraj po-
litično zastopstvo z nekaterimi izvršilnimi pooblastili, vendar so bila ta sporna 
oziroma bi jih bilo potrebno prenesti na druga izvršilna telesa. V Mariboru so 
ostali vsi civilni organi, izvoljeni in imenovani še v monarhiji, med njimi me-
stni občinski svet, okrajni svet in sodišča ter orožništvo in policija, ki sta bila 
trdno v nemških rokah. Posebej pomembno in odločilno je bilo vprašanje vo-
jaške oblasti in pripadnosti vojaških formacij na območju Maribora in Spodnje 
Štajerske. Ukrepi nadrejenih poveljstev so si pogosto nasprotovali, položaj pa je 
oteževalo vojaštvo na poti domov.41 

Narodni svet za Štajersko je skušal 29. in 30. oktobra nastopati v imenu 
nove države nasproti nemško opredeljenemu občinskemu svetu Maribora, 
nemškemu Narodnemu svetu za Spodnjo Štajersko in avstrijskim oblastem. 
Major Rudolf Maister, poveljnik 26. črnovojniškega okrožja v Mariboru, ki se je 
udeleževal sej Narodnega sveta za Štajersko, se je zavzemal za odločnejšo poli-
tiko do nemštva. 1. novembra se je na sestanku poveljnikov in višjih častnikov, 
ki ga je sklical štacijski42 poveljnik polkovnik Anton Holik (za katerega je bilo 
samoumevno, da mesto pripada Nemški Avstriji) razglasil za vojaškega povelj-
nika Države SHS v mestu ter z osebnim pozivom v vojašnici 26. strelskega polka 

39 Bruno Hartman, Rudolf Maister (Ljubljana, 2006), 33–35 (dalje: Hartman, Rudolf Maister).
40 Prav tam.
41 Prav tam.
42 Štacija – Avstro-Ogrsko krajevno, mestno poveljstvo.
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na svojo stran pridobil prvo vojaško enoto ter nato sestavil še dve vojaški enoti 
s skupaj približno 160 vojaki ter z njimi zasedel večino vojašnic ter posamezne 
strateške točke v mestu. Dopoldne istega dne se je Narodni svet za Štajersko 
odzval na njegovo zahtevo po podelitvi poveljniškega položaja in generalskega 
čina in si s tem pridobil tudi politično podporo.43

Akt Narodnega sveta za Štajersko o imenovanju majorja Rudolfa Maistra za 
poveljujočega častnika in generala se je glasil:44

 V Mariboru, dne 1. novembra 1918
Narodni svet za Štajersko

Gospodu Rudolfu Maistru, generalu v Mariboru

Čast nam je, javiti Vam, da smo po dogovoru z dosedanjimi vojaškimi in admi-
nistrativnimi oblastmi sklenili, izročiti Vam poveljstvo tukajšnje vojaške štacije 
ter vrhovno poveljstvo vsega Narodnemu svetu za Južno Štajersko podrejenega 
vojaštva.
Naroča se Vam, da nemudoma v celem ozemlju Južne Štajerske ukrenete po svo-
jem ukrepu vse, kar se Vam zdi za ohranitev varnosti osebe in premoženja prebi-
valstva tega ozemlja potrebno.
Ob jednem se Vam v imenu Narodnega sveta podeli vojaški čin generala in se Vas 
povabi, da tekom dneva storite osebno obljubo.
Za narodni svet za Štajersko:

Dr. Rosina Prof. Voglar Dr. Karel
podpredsednik Tajnik Verstovšek
  predsednik

Še isti dan je Maister izdal ukaz, s katerim je reguliral svojo vojaško oblast 
ter zelo korenito posegel v vojaško organizacijo v mestu in pokrajini:45

V imenu Jugoslovanskega narodnega viječa
Vojaško postajno poveljstvo v Mariboru
Povelje št. 1.

Maribor, 1. nov. 1918 ob 16. uri

43 Lojze Ude, Boj za severno slovensko mejo : 1918–1919 (Maribor, 1977), 184–186.
44 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Prevratni dogodki na Štajerskem 2037, Akt Narodnega sveta 

za Štajersko o imenovanju majorja Rudolfa Maistra za poveljujočega častnika in generala; Hartman, 
Rudolf Maister, 43.

45 PAM, fond Prevratni dogodki na Štajerskem 2037, Ukaz o vojaški oblasti; Hartman, Rudolf Maister, 44.
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1. Prevzetje poveljstva. 
Jugoslovanski Nar. svet me je imenoval za generala in mi poveril vojaško povelj-
stvo nad Spodnjim Štajerskim, proti severu do severne meje okrajnih glavarstev 
Slovenji Gradec, Maribor, Radgona. Obenem sem prevzel tudi vojaško postajno 
poveljstvo v Mariboru. Z vsemi sredstvi, ki so mi na razpolago, bom skrbel za mir 
in red v mestu in sploh in sploh na Spodnjem Štajerskem in čuval zasebno in 
državno lastnino. Opozarjam na današnji dopoldanski dogovor in pozivam vse 
poveljnike, da me podpirajo v mojem prizadevanju.
2. Javljanje staleža.
Do jutri do 10. ure mi javijo polki, poveljstva in ustanove število jugoslovanskih 
častnikov in moštva.
Jugoslovansko vojaštvo ostane do nadaljnjih odredb v svojih vojašnicah, le 47. 
pešpolk odda svoj jugoslovanski del v vojašnico strelskega polka štev. 26. 
Nemško avstrijsko vojaštvo, to je ono, ki je pristojno severno od mejne črte, ozna-
čene v točki 1 tega povelja, se odpusti, ali pa nastani v dravski vojašnici.
Dne 3. t. m. ob 11. uri mora vse nemško avstrijsko vojaštvo, ki se bo ta dan nahaja-
lo še v Mariboru, stati pred dravsko vojašnico, pripravljeno na odhod v Lipnico.
Poveljnik 47. pešpolka mora do takrat v redu predati vojašnice jugoslovanski vo-
jaški upravi.
3. Prehranjevalni oddelek.
Vodja prehranjevalnega oddelka ostane nadpor. Hospodsky, prideljena sta mu 
rač. por. Haas in por. Galasso.
4. Stražna služba.
Strelski polk štev. 26 odpošlje naslednje straže:
1. na glavni kolodvor: 1 častnika, 5 podčastnikov in 15 pešcev z 2 strojnicama, ki 
se dodelijo prometnemu nadzorniku žel. revidentu Kitaku Ivanu;
2. na vojaško postajno poveljstvo okrajnega glavarstva: 1 častnik, 2 podčastnika 
in 8 pešcev, ta straža zavaruje tudi stanovanje dr. Verstovška, predsednika Nar. 
sveta za Štajersko (Wildenrainerjeva ulica štev. 6).
3. na prehranjevalni oddelek: 1 podčastnika, 20 pešcev;
4. v avstrijsko-ogrsko banko: 1 podčastnika, 20 pešcev;
Za zastraženje koroškega kol. in rezervne bolnišnice Wien Nro 1 izdam posebna 
navodila.
5. Službeni red.
Sprejemanje bolnih vojakov v bolnišnice, nabavljanje živil in sploh vsa upravna 
služba se mora vršiti po dosedanjem redu.
6. Mene je dobiti
v pisarni vojaškega postajnega poveljstva, poslopje okrajnega glavarstva, I. nad-
stropje, ali pa v stanovanju Meljska cesta št. 11.

Maister, generalmajor
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3. novembra 1918 ob 11. uri je nemški del 47. pešpolka, 17 častnikov in 
390 vojakov in podčastnikov, defi liral pred generalom Rudolfom Maistrom in 
odkorakal iz Maribora prek Špilja v Lipnico. Ukaz za odhod je dal Maister, ver-
jetno pa je bil tudi posledica novice, podtaknjene avstrijskim časnikom, da so 
v Ljubljano prispele angleške čete, ki so na poti proti Mariboru. S tem se je Ma-
istrov vojaški položaj sicer izboljšal, vendar je imel na začetku le malo svojega 
vojaštva – nekaj sto vojakov, ki so se mu pridružili ob prevzemu vojaške oblasti 
v mestu. Za službo v svojih enotah je ognjevito vabil slovenske častnike in voja-
ke, ki so se vračali domov skozi Maribor. Tako je 4. novembra na mariborski že-
lezniški postaji pregovoril 100 mož slovenskega 2. gorskega strelskega polka (v 
katerem je Maister do premestitve v Przemysl služil kot častnik), ki so se vračali 
v Ljubljano iz štajerskega Ennsa, 5. novembra pa 150 srbskih vojakov, nekdanjih 
avstoogrskih vojnih ujetnikov, ki so se v večji skupini vračali domov v Srbijo. 
Kot vojaki antante so po Maistrovih ukazih opravili marsikatero pomembno 
nalogo, vendar so zbujali med nemškim prebivalstvom tudi odpor. Nemški že-
lezničarji so zaradi njih celo stavkali. Vendar to ni zadoščalo. Maister je ugotovil, 
da bo lahko uspešno izpopolnil slovensko vojsko na svojem območju, ki je bilo 
1. novembra 1918 poimenovano SHS vojaško poveljstvo za Spodnji Štajer, le 
z razglasitvijo mobilizacije. Sicer je bil njegov poziv za mobilizacijo izdan po 
predhodnem ne posebno obvezujočem, a zelo odločnem ukazu, s katerim je 
reguliral svojo vojaško oblast.46

Državljani, Jugoslovani!

Konec je vojske. Dobili smo novo, prosto in čvrsto domovino Jugoslavijo. S tem pa 
še ni konec težav. Valijo se armade vseh narodnosti domov. Oni tisoči, ki gredo sko-
zi naše kraje, kradejo, požigajo in ropajo. Tudi do pobojev je že prišlo. Zato je naša 
sveta dolžnost, da branimo svojo domovino, premoženje in življenja naših dragih.
V smislu razglasa poverjenika za narodno obrano v Ljubljani ukazujem torej 
tako:
Vsi državljani Spodnjega Štajerja – častniki, tem enaki črnovojniki in moštvo – 
rojstnih letnikov 1879 do 1900 morajo se zglasiti 18. listopada t.l. ob 8. uri dopol-
dne in sicer:
1. V Celju – v vojašnici 87. pešpolka oni, ki so doma iz okrajnih glavarstev Celje, 
ekspozitura Mozirje, Brežice, Konjice, Slovenj Gradec in mesto Celje.
2. V Mariboru – v domobranski vojašnici oni, ki so doma iz okrajnih glavarstev 
Maribor, Radgona, Ljutomer, Ptuj ter iz mest Maribor in Ptuj.
Zglasiti se morajo brez izjeme vsi, naj so služili pri infanteriji, artileriji, kavaleriji 

46 PAM, fond Prevratni dogodki na Štajerskem 2037, Poziv za mobilizacijo; Hartman, Rudolf Maister, 45, 52.
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ali pa kakem drugem, kakorkoli imenovanem poveljstu ali branži, ne glede na to, 
ali so bili ob svojem sedanjem prihodu domov sposobni za fronto, za straženje ali 
za delo brez orožja.
Enako se morajo zglasiti tudi invalidi, ki so začasno superarbitrirani in sedaj na 
dopustu, potem vsi oni, ki so bili do sedaj od avstrijskega vojnega ali domobran-
skega ministrstva ali od kakega drugega poveljstva oproščeni. Ti oproščenci bodo 
po pregledu oprostilnih list zopet odpuščeni. 
Izvzeti so:
1. Zdravniki, ki so bili do sedaj vojaščine oproščeni.
2. Oni, ki so bili ves čas sedanje vojne za vsako vojaško službo nesposobni.
3. Oni, ki služijo že danes v jugoslovanski vojski.
4. Duhovniki.
5. Oni, ki radi zdravniško dokazane bolezni ali pohabljenosti ne morejo k zgla-
šenju.
Vse oblasti in podjetja, ki so neobhodno potrebna za vzdrževanje javnega reda, 
prehrane, prometa itd. in ki imajo uslužbene može omenjenih rojstnih letnikov, 
naj se najkrajšim potom obrnejo glede oprostitve na Vojaško poveljstvo za Spo-
dnji Štajer v Mariboru.
Prometne zapreke npr. prenatrpani vlaki, slabo vreme itd. ne oprostijo nikogar, 
da se na določeni dan in na določenem kraju ne zglasi. 
K zglašenju mora vsakdo prinesti od občine izstavljeno izkaznico, na kateri je po-
trjeno, da je zglašenec res dotična oseba. Tudi naj vsak zglašenec prinese na zanj 
na vojaštvo se nanašajoče listine npr. odpustnico, oprostilni list itd.
Plača od dneva zglasitve znaša na dan 5 K za podčastnike in 4 K za poddesetnike 
in vojake brez sarže za ves čas vojaške službe.
Za hrano, stanovanje in obleko je vse od jugoslovanske države poskrbljeno. Radi 
težke prehrane naj vsakdo prinese s seboj za dva dni živil, za kar bo od države 
primerno odškodovan.
Kdo tega ukaza ne uboga in se torej ne zglasi 18. listopada t.l. v Celju ali Mariboru, 
smatrali ga bomo dezerterjem, pritirali ga bodo k zglašenju orožniki ter bo po 
starih naših postavah kot izdajalec domovine najstrožje kaznovan.
Ta razglas naj se oznani tudi po cerkvah in naj ga razširijo v svojem okolišu vsi 
zavedni Jugoslovani, da dobimo kar hitro mogoče svojo jugoslovansko armado.
Maribor, dne 9. listopada 1918.

General Maister
Vojaški poveljnik Spodnjega Štajerja 

Maistrov mobilizacijski ukaz je bil sestavljen v ostrem vojaškem jeziku, am-
pak je bil kljub protestom nemškoavstrijske vlade in mariborskega mestnega 
sveta uspešen, tako da se je lahko lotil dopolnjevanja organizacijske strukture 
svojih enot. Ta je temeljila na sklepu Narodnega sveta SHS v Zagrebu z dne 31. 
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oktobra 1918 o ustanovitvi II. vojaškega okrožja v Ljubljani in slovenske vojske. 
Odredil je organizacijo narodne, slovenske armade po dotedanjem avstroogr-
skem ozemeljskem načelu. Od 18. novembra 1918 je potekalo organiziranje 
slovenske vojske in k vojaškemu poveljstvu za Spodnji Štajer, ki mu je povelje-
val Maister, so spadali:

1.  Mariborski pešpolk, ustanovljen 21. novembra 1918 (prej 26. strelski 
polk). Za poveljnika je bil imenovan podpolkovnik Avgust Škrabar. Polk 
je imel tri bataljone in dopolnilni bataljon. V njem je bilo okrog 1900 
mož in 60 častnikov. Oboroženi so bili z 39 težkimi strojnicami, 42 lahki-
mi strojnicami in 1038 ročnimi granatami.

2.  Celjski pešpolk, ustanovljen v drugi polovici novembra 1918. Štel je 1005 
mož in 65 častnikov.

3.  Tržaški bataljon, nastal sredi novembra 1918, sestavljali so ga vojaki in 
častniki nekdanjega tržaškega 97. polka in drugi primorski prostovoljci, 
ob koncu novembra je štel 535 mož in 38 častnikov.

4.  Topniško poveljstvo Maribor je imelo konec novembra 1918 295 mož, 
20 častnikov in 12 topov.

5.  Mariborski dragonski polk je bil ustanovljen že 1. novembra 1918. Takrat 
mu je poveljeval rezervni poročnik Dragotin Lončarič. Dragonci, konje-
niki, so patruljirali po mestu in stražili.

6.  Letalska stotnija Maribor se je oblikovala v začetku novembra 1918. Po-
segla je v boje na Koroškem in opravljala opazovalne polete nad Prek-
murjem.

Pod Maistrovo poveljstvo so sodili še štab vojaškega poveljstva za Spo-
dnjo Štajersko, mariborsko mestno poveljstvo, orožarna, intedantura, provi-
antura, dve vojaški bolnišnici, obveščevalna služba, cenzura, vojaška godba 
in mariborska vojaška realka, kjer so se pripravljali bodoči častniki in je pod 
poveljstvom podpolkovnika Davorina Žunkoviča postala prva slovenska vo-
jaška šola.47 

Ob oblikovanju enot so njeni pripadniki prisegli novi državi:48

Prisegam in se rotim pri Bogu Vsemogočnemu in svoji časti, da hočem zvesto slu-
žiti in z vso svojo dušo, z vsem svojim srcem, vso svojo voljo služiti vladi Narodne-
ga sveta Slovencev, Hrvatov in Srbov kot ljudski in zakoniti oblasti. Prisegam sebi 
in svojim dragim, svoji deci in svojim roditeljem, da hočem odredbe narodnega 
sveta Slovencev, Hrvatov in Srbov brezpogojno, povsod, v vsakem času izvrševati 

47 Hartman, Rudolf Maister, 56–57.
48 Prav tam.
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in da hočem biti pokoren ukazu predpostavljenih zapovednikov in vsem naro-
dnim postavam in zakonom za napredek, edinstvo, svobodo in moč.

Tako hočem in v to mi pomagaj Bog! 

Podobno kot je za Slovence hotel s svojimi vojaki Maister, je želel ob pro-
padu monarhije z ustanovitvijo nemške Schutzwehr mariborski mestni svet za 
Nemce. Številčno stanje nemške garde se je večalo, tako da je 23. novembra 
1918 štela že 1500 mož in 100 ofi cirjev. Ker je vse bolj ogrožala pridobitve slo-
venske vojske, je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo prišlo do spopada oziroma 
kdo bo prvi povlekel odločujočo potezo. Ponovno jo je Maister. Veliko število 
mobiliziranih vojakov, oblikovanje vojaških enot, njihova dobra razmestitev 
po mestu in okolici, podrobno izoblikovan načrt ter nenazadnje tudi pogojno 
soglasje Narodne vlade SHS so bili dobra predpriprava za akcijo razorožitve Sc-
hutzwehra, ki se je pričela 23. novembra 1918 ob štirih zjutraj. Izvršena je bila v 
47. minutah, točno po načrtu in brez večjih incidentov. Že zjutraj istega dne so 
meščani brali razglas:49

Mestno Schutzwehr sem zaradi njenega nepostavnega in občenevarnega početja 
razpustil: njeno razoroževanje je v teku.

Meščani in delavci!

Schutzwehr mesta Maribor je obstajala večinoma, žal, iz takih elementov, da jim 
nisem zmogel več zaupati vašega blaga in življenja. Na straži stoječi udje mestne 
Schutzwehr so sami plenili, ropali, streljali na ljudi in so tako tvorili ne več Schu-
tzwehr, temveč deloma drhal, ki se je moramo bati. Od udov mestne Schutzwehr 
storjene zločine bom objavil v listu Marburger Zeitung. Na to veliko in nevarno 
napako sem opetovano opozoril zastopnike mestne občine, toda naletel sem pri 
tem vselej na gluha ušesa. Razen tega sem danes izvedel iz zanesljivega vira, da 
mestna Schutzwehr proti dogovorom in v rušenju vsake vojaške podrejenosti na-
merava napasti moje čete in vzeti vplivne jugoslovanske osebe za talce. Zato sem 
to ukrenil in zapovem:
Državno orožje vsake vrste, municijo, opravo in monture morajo pripadniki me-
stne Schutzwehr do 12. ure opoldne oddati in sicer ti, ki so na severnem bregu Dra-
ve, v domobranski vojašnici, oni na južnem bregu Drave v topničarski vojašnici.
Udom mestne Schutzwehr izstavljene legitimacije nimajo nobene veljave več.
Pripadniki bivše Schutzwehr so po oddaji navedenih predmetov prosti in se mo-

49 PAM, fond Prevratni dogodki na Štajerskem 2037, Razglas o razorožitvi Schutzwehra.
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rejo v Mariboru posvetiti svojemu poklicu, če se pokorijo mojim odredbam in 
so rojeni Mariborčani. Udje mestne Schutzwehr, ki niso Mariborčani, morajo še 
danes pred mrakom zapustiti mesto.
Jugoslovani, ki niso Mariborčani, a so pripadali mestni Schutzwehr, se morajo do 12. 
ure opoldne zglasiti v domobranski vojašnici, da dobijo izkaznice. Z udi bivše Schu-
tzwehr, ki se temu povelju ne pokorijo brezpogojno, se bo postopalo kot z uporniki.
Vrhu tega morajo vsi prebivalci mesta Maribor državno orožje in municijo oddati 
na južnem bregu Drave v topničarski vojašnici, na severnem bregu Drave v do-
mobranski vojašnici. Od 12. ure opoldne bodo hodile živahno obhodne straže – 
patrole – ter od sumljivih zahtevale, da se izkažejo. Pri strankah in v hišah, v kate-
rih se, kakor se domneva, hrani orožje in municija, bom odredil hišne preiskave.
Tega pa nisem ukrenil zoper vas in ne zoper mesto Maribor, marveč storim le to, 
kar sem pri nastopu svoje službe obljubil: skrbeti za mir in red, za varnost vašega 
življenja in blaga in hočem držati to svojo obljubo.
Politična uredba mesta Maribora se s tem ne dotakne na noben način, mestni 
upravitelji ostanejo na svojem mestu. Danes od 12. ure smejo nositi vojaško uni-
formo samo moje čete, osebe vodstva vojaškega transporta, osebe sanitete: osebe 
teh zadnjih dveh skupin morajo imeti izkaznice.
Meščani in delavci! Ne bojte se! Moje čete so danes tako močne, da mi je lahko 
brez druge pomoči vzdrževati red. Po moči bom skušal vaš trdi položaj v zadnjih 
trenutkih sedanjega težkega časa izboljšati. Dokler mojim naredbam ne naspro-
tujete, ste pod mojim osebnim varstvom in bom vsako vam prizadeto krivico naj-
ostrejše kaznoval. Nasprotno pa vas svarim pred vsako nepremišljenostjo, da se 
zabrani razglasitev prekega soda. Jaz in moji častniki smo odločni in močni do-
volj, z našimi vrlimi četami zadušiti vsak upor, če je potrebno, z najostrejšo silo.

Maribor, dne 23. novembra 1918
General Maister

Razorožitev Schutzwehra je bila tako druga velika zmaga Maistra nad Nem-
ci v boju za Maribor. Kmalu po tem je razpustil nemški magistrat, mestni ob-
činski svet in določil komisarja mesta, ki je 2. januarja 1919 prevzel župansko 
oblast. Prav tako so Slovenci prevzeli mestno policijo, sodstvo, šolstvo in upra-
vo. Slovenske vojaške enote so na ukaz generala Maistra pričele zasedati oze-
mlje ob narodnostni meji.

Narodna vlada SHS je 22. novembra 1918 izdala sklep številka 151 o začasni 
ureditvi poveljstev pri II. vojnem okrožju, ki ga je SHS vojaško poveljstvo za Spo-
dnji Štajer v Mariboru prejelo 26. novembra 1918. V njem je določeno, da gene-
ralmajor Maister poveljuje kot poveljnik "Štajerskega obmejnega poveljstva SHS 
v Mariboru" vsem četam v tem prostoru in to od ogrsko-hrvaško-štajerske meje 
do vključno črte po generalni karti: Aich, Bleiburg, ∆1637 Travnik in na jugu do 
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južne meje okrajnih glavarstev Ptuj, Maribor, Slovenj Gradec. Na tem območju so 
mu bila podrejena vsa poveljstva, enote, vojaške bolnice, oskrbovališča in zavodi. 
Pešpolk številka 47 so združili s strelskim polkom številka 26. Oddelek gorskega 
strelskega polka številka 2 je moral Maister do 1. decembra napotiti v Ljubljano, 
oddelke pešpolka številka 87 pa v Celje, vendar šele, ko bo imel dovolj lastnih 
enot. "Sčasoma" so morali vzpostaviti delovanje dragonskega polka številka 5, vsi 
bivši topničarji 26. strelskega polka in 47. pešpolka pa so se morali zglasiti pri 
topničarskem poveljstvu v Mariboru. Maistrov dosedanji štab je tudi po novem 
deloval v isti sestavi kot pred tem, s tem da se mu je v štab dodelil generalštabni 
stotnik Jernej Ankerst. Poveljniki polkov so morali, "v kolikor jim to dopušča šte-
vilo moštva", formirati enega ali več bataljonov s tremi stotnijami s "po 4 častniki 
in cca 100 mož" in eno stotnijo "težkih strojnih pušk" ter v kolikor je bilo to mo-
žno, pri vsaki stotniji še četrti vod z oborožitvijo "lahkih strojnih pušk".50 

Tako so bile ob koncu vojne v Mariboru pod poveljstvom generala Maistra 
vzpostavljene enote, ki so bile sicer formacijsko podobne tistim pred vojno, ven-
dar popolnoma drugačne, predvsem nacionalne strukture in linije poveljevanja. 
Vzpostavljena je bila slovenska vojska, ki pa se je že takoj po tem začela, tako kot 
ostale državne institucije Države SHS, izgubljati v vojski in upravi nove države. 

50 PAM, fond Prevratni dogodki na Štajerskem, 4/200.

Topniška vojašnica v Mariboru (K. u. k. Artillerie-Kaserne), ok. 1910 (PAM, Zbirka fotografi j in razglednic, 
inv. 2853)
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Tomaž Kladnik

THE MILITARY AND MARIBOR DURING WORLD WAR I 
AND IMMEDIATELY AFTER IT 

SUMMARY

Shortly afterwards Maribor became one of the largest military posts in this part 
of the Empire, consisting of the 47th Infantry Regiment, the 26th Home Guard 
Regiment, the 5th Dragoon Regiment and the 3rd Towed How Regiment. The 
assassination of Archduke Franz Ferdinand on 28 June, the Austro-Hungarian 
ultimatum to Serbia on 23 July, the partial mobilization on 25 July and, on 28th 
July 1914, the total mobilization of men from 21 to 42 years old, including the 
conscripts for Landsturm units, caused outrage and excitement of the people 
who expected a rapid conclusion of the war and the following glory. Maribor 
soldiers, leaving for the front, decorated trains with fl owers and wreaths. As 
they wrote in Straža, "they were especially fond of pictures of the Holy Empe-
ror for whom they were more than eager to fi ght". Contacts with soldiers on the 
front were maintained mainly by means of mail. To this purpose, a special mi-
litary mail service was established, as well as the provisions which determined 
the course of postal traffi  c. While military combats spread, an increasing num-
ber of soldiers was captured by the enemy. Consequently, more and more pe-
ople complained about the unpleasant situation of prisoners of war in Russia. 
Besides collecting practical necessities for soldiers and buying military bonds 
or loans, individual well-off  citizens also donated fi nancial resources to certa-
in military units. People from Maribor were most interested in the news from 
fronts, especially those which saw the participation of units composed mainly 
of soldiers from Lower Styria. The source of battlefi eld information was provi-
ded by letters written by soldiers to their families, the information given by sol-
diers on vacation or wounded soldiers who recovered at home or in hospitals, 
and rumours which spread around the town. The mobilization of men fully ca-
pable for military duty continued throughout the war. The Ministry of Defence 
provided the young men born between 1892 and 1895, who were to serve in 
Landsturm units, with an opportunity to be awarded one-year base contracts 
for volunteers. The military authorities controlled all men who were allowed to 
avoid military duties. Therefore, employees of private companies and individu-
al self-employed people who were leading or important offi  cials had to justify 
their absence from the front with medical or other reasons. Training for units 
which were going to the front or returning from it took place at military po-
sts and training grounds in the town. The town also hosted soldiers returning 
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from the front. The Mayor of Maribor announced that "in January and Febru-
ary 1915 Maribor would see the arrival of numerous offi  cers and soldiers who 
would have to be appropriately accommodated". Decisive measures adopted 
by General Maister and his soldiers at the end of the war lead to the formation 
of military units under his command. These units resembled the pre-war mili-
tary units in structure; however, they were completely diff erent, characterized 
by the national structure and chain of command. The Slovenian Armed Forces 
were established. However, shortly afterwards they started to lose their way, as 
with other national institutions, in the army and administration of the newly 
formed country, the State of Slovenes, Croats and Serbs.  

SHS 2_3_2009 OK.indb   342 12/11/09   4:52:37 PM



343

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

UDK 94(497.4Gorica)"1915/1917"
1.02 Pregledni znanstveni članek

Kronologija vojne pri Gorici 
1915–1917

Petra Svoljšak
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Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana

e-mail: petrasv@zrc-sazu.si

Izvleček:
Razprava povzema kronologijo bojev na goriškem mostišču, obrambnem 
sistemu okoli Gorice, ki naj bi branila prodor in zavzetje mesta s strani italijanske 
vojske v obdobju 1915–1917. Gorico so italijanske enote osvojile v šesti soški 
ofenzivi (6 . avgust – 17. avgust 1916), vendar boji okoli mesta niso potihnili vse 
do 12. soške ofenzive, v kateri so avstrijsko- nemške enote potisnile italijansko 
vojsko na fronto ob reki Piavi.

Ključne besede: 
Soška fronta, goriško mostišče, boji za Gorico.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 343–356, 18 cit., 3 slike. 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Bojevanje na soškem bojišču 1915–1917 je v okviru raziskovanja in predsta-
vljanja dogajanja na Slovenskem v obdobju svetovne vojne 1914–1918 ena 
najbolj sistematično obdelanih problematik. Pričujoči prispevek je zato zgolj 
povzetek vojaških dogajanj na soškem bojišču, s posebnim poudarkom na vo-
jaških dogajanjih v okolici Gorice.

Italija je ob izbruhu "velike" vojne 3. avgusta 1914 navkljub zavezniški po-
godbi z Avstro-Ogrsko in Nemčijo razglasila nevtralnost in se tako za slabo leto 
izognila vojaškemu spopadu. Toda oba bojujoča se bloka sta si v tajnih diplo-
matskih pogajanjih prizadevala pridobiti Italijo za vojevanje na svoji strani. 
Končno je to uspelo antantnim silam; 26. aprila 1915 je bil podpisan sporazum 
med Italijo in antanto, t. i. Londonski pakt, v katerem so antantne sile Italiji v 
zameno za vstop v vojno na strani antante in v primeru zmage obljubile Tirol-
sko do Brennerja, Trst, Goriško in Gradiščansko, Trbiško kotlino, del Vojvodine 
Kranjske do razvodja med Savo in Jadranskim morjem (smer Triglav – Snežnik), 
Istro do Kvarnerja (Volosko), otoka Cres in Lošinj z okoliškimi otoki, severno 
Dalmacijo s pripadajočimi otoki, otoka Saseno in Valono, otočje Dodekaneza 
ob maloazijski obali in ustrezen delež pri morebitnih ozemeljskih pridobitvah 
v Mali Aziji in Afriki. Italija je 4. maja 1915 izstopila iz Trojne zveze in začela 
mrzlične priprave na vojno.

Ko je Italija 23. maja 1915 napovedala vojno Avstro-Ogrski, je ta plamtela 
že skoraj leto dni, vojska Avstro-Ogrske pa se je bíla na dveh frontah. Nekdanji 
zaveznici sta odprli novo evropsko bojišče – jugozahodno fronto. Italijansko-
avstrijska fronta je bila dolga 600 kilometrov, potekala je od prelaza Stelvio na 
švicarsko-italijansko-avstrijski tromeji preko Tirolske, Karnije in Posočja do 
Jadranskega morja. Južno bojišče med Italijo in Avstro-Ogrsko je sekalo slo-
vensko etnično ozemlje, dolgo je bilo 90 kilometrov. To je bila t. i. soška fron-
ta, avstrijska obrambna linija, katere osnovna črta se je z Rombona (2208 m) 
spustila v Bovški koltini na Ravelnik (519 m), se na levem bregu Soče povzpe-
la na Javoršček (1557 m), od tu pa preko Lipnika (1867 m), Vršiča (1897 m) 
in Vrat (1938 m) "priplezala" na Krn (2244 m). S Krna se je fronta ponovno 
spustila, tokrat na Mrzli vrh (1359 m) in Vodil vrh (1053 m) mimo Kozlove-
ga Roba (426 m) do Soče pri Doljah. Tu je bojna črta prekoračila reko in od 
cerkve Sv. Danijela pri Volčah čez Mengore (453 m) in Cvetje (kota 588) do 
Sela, kjer se je ponovno dotaknila Soče, oblikovala t. i. tolminsko mostišče na 
desnem bregu Soče, ki je varovalo kolodvor pri Sv. Luciji (Most na Soči) in ope-
rativne poti do ljubljanske kotline. Bojno linijo je od tod pa vse do Sabotina 
(609 m) predstavljal levi breg Soče. Tu je fronta še zadnjič prestopila na njen 
desni breg in se oprla na obrambne stebre Gorice – goriško mostišče: Sabotin 
(609 m) – Oslavje – Podgora – Kalvarija (240 m). Mostišče naj bi neposredno 
varovalo Gorico in preprečevalo italijansko prodiranje v Vipavsko dolino. Med 
mostiščema je avstrijska obrambna črta potekala po Banjški planoti, do morja 
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pa naj bi italijansko vojsko ustavljala frontna linija od vznožja Kraške planote 
na levem bregu Soče. Kraško bojišče so začrtali vrhovi hribov: Vrh (S. Michele 
del Carso, kota 275) – Martinščina (S. Martino del Carso, kota 168) – Sei Busi 
(kota 118) – Griža (kota 70) – Selce (kota 118) – Košič (kota 113) – La Rocca 
(kota 121) pri Tržiču (Monfalcone). Soška fronta se je zaključila zahodno od 
izliva reke Timav v morje.

Avstroogrske enote, ki so se bojevale proti Italiji, so bile podrejene nadvojvo-
di Evgenu, poveljniku jugozahodne fronte s sedežem v Mariboru; načelnik nje-
govega štaba je bil general Alfred Krauss. Avstroogrski vojski na Soči je poveljeval 
poveljnik 5. armade, general (pozneje feldmaršal) Svetozar Boroević von Bojna, 
imenovan tudi "Soški lev". Poveljnik italijanske vojske je bil načelnik glavnega 
štaba italijanske vojske, grof general Luigi Cadorna, na soški fronti pa sta povelje-
vala general Duca d'Aosta (3. armada) in general Pietro Frugoni (2. armada).

Že v noči vojne napovedi je italijanska vojska prekoračila italijansko-avstrij-
sko mejo in ob zori 24. maja 1915 izpeljala prvi ofenzivni sunek – "il primo bal-
zo", v katerem sta imeli glavno nalogo 2. in 3. armada. Cilj 2. armade je bil zasedba 
Kobariške kotline, gorskega grebena Krn in Mrzlega vrha ter gorskega hrbta Ježa 
– Korada – Šmartin – Medana. 3. armada naj bi se utrdila na pobočjih Medeje 

Pogled s Škabrijela na goriško ravan po italijanskem umiku v 12. soški bitki (Arhiv Društva soška fronta 
Nova Gorica)
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(Medea) in Krminske gore (M. Quarin) ter osvojila ozemlje med rekami Idrija 
(Iudrio), Ter (Torre) in Sočo. V prvem naskoku je italijanska vojska zasedla Ježo, 
Kolovrat in Korado, Brda in Kambreško, brez odpora so padli Kobarid, vasi na 
desnem bregu Soče in del zgornjesoške doline okoli Žage, medtem ko je Bovec 
vztrajal do 23. avgusta 1915, ko so ga Avstrijci brez boja prepustili Italijanom. 
"Osvojeni" so bili še Červinjan (Cervignano), Krmin (Cormons), Tržič (Monfal-
cone) in Medeja. Italijanske enote so dosegle Sočo med Pierisom in Gradiščem 
ob Soči (Gradisca d'Isonzo), ki je "padlo" 8. junija, ter obrambno črto severno od 
Gorice med Sabotinom in Selom. Z napadi so se poskušale približati Sabotinu, 
Banjški planoti ter zahodnemu robu Krasa ter tolminskemu mostišču. Do prvih 
zagrizenih bojev je prišlo v Krnskem pogorju, kjer so konec maja italijanske eno-
te dosegle Vršič in Vrata ter 16. junija zasedle Krn. Na obeh straneh so se enote ves 
ta čas dopolnjevale in krepile v pričakovanju prve ofenzive. 

Do prvih spopadov pred Gorico je prišlo na obrambnih stebrih mostišča, 
na Sabotinu, na Kalvariji nad Podgoro in pri Ločniku. Sabotin je pred napadi 
elitnih italijanskih enot uspešno obranil bataljon slovenskega 47. pehotnega 
polka, Kalvarijo so uspešno branili vojaki 23. dalmatinskega polka. Italijanske 
enote so nadalje poskušale prodreti preko mosta čez Sočo pri Ločniku, ki pa ga 
dalmatinski branilci prav tako niso prepustili nasprotniku.

Prva soška bitka se je začela 23. junija 1915; cilj italijanske vojske je bil za-
vzetje tolminskega in goriškega mostišča ter zahodnega roba Kraške planote, 
zato se je odločila za čelni napad v srednjem toku Soče in za udar proti Dober-
dobski planoti. Goriško mostišče so napadale enote VI. italijanskega korpusa, 
branili pa so ga 22. in 23. dalmatinski polk ter lovski bataljon 37. bosansko-
hercegovskega polka. Glavni napad so italijanski napadalci sprožili 5. julija in 
ga napovedali s 7-urnim topovskim obstreljevanjem. Vsi obrambni stebri so 
zdržali in 7. julija je bil napad prekinjen. Prva soška bitka ožjega mesta Gorica 
ni prizadela, najbolj sta bili obstreljevani predmestni vasi Pevma in Podgora. 
"Podgorsko skrivnost" je opisala vojna dopisnica Alice Schalek: 

To je nizek podolgovat griček na odprtem, brez vsakega zaklona. Med njim in 
mestom teče ravno tako znana reka. Temu neverjetnemu hribčku se lahko zahva-
limo za našo varnost in našo slavo [zapis se nanaša na pomlad 1916, op. avtorice]. 
Nekoč so nek italijanski regiment opozorili, da ga ne bodo tako dolgo zamenjali, 
dokler ne osvoji Podgore. Tedaj v Krminu, ko je bil podeljen ta ukaz, ga je vsak vzel 
za smrtno obsodbo. Regiment je tri mesece napadal Podgoro. Stavili so moža za 
možem in končno so bila trupla edino kritje na popolnoma razstreljenih položa-
jih. Podgori niso mogli do živega.1 

1 Alice Schalek, Posočje. Marec do julij 1916 (Ljubljana, 2005), 54 (dalje: Schalek, Posočje).
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Toda v bitki, katere težišče je bilo med Plavmi in morjem, so le s težavo 
osvojili vznožje Kraške planote pri Redipugliji, Vermeglianu in Selcu. 

Konec prve soške bitke je pomenil priprave na drugo soško bitko (18. julij – 
10. avgust 1915), za katero sta se obe strani številčno okrepili. Osnovni načrt in 
cilji napadalcev se niso spremenili, tako da se je bojna moč znova osredinila proti 
goriškemu mostišču in na Kras. Vrh Vrha je večkrat menjal gospodarja, naposled 
pa so ga zadržali Avstrijci, tudi pri Plaveh so Italijani neuspešno napadali. Na gori-
škem mostišču so spopadi med italijansko 2. armado in 58. avstroogrsko divizijo 
potekali med 19. in 21. julijem, in sicer na območju Sabotina ter najbolj ogorčeni 
na črti Oslavje–Pevma–Podgora s Kalvarijo. Po poročanju Alice Schalek naj bi 
prvotna vojna strategija predvidela obrambo Sabotina in zato na njem ni bilo 
utrdb in strelskih jarkov, pa tudi moštvo je bilo skromno, le dve kompaniji. Toda 
prve soške bitke so bile po njenem poročanju prav na Sabotinu najhujše, 

/š/e hujši kot bitka je bil potem smrad razpadajočih trupel. /…/ Nek capitano se 
je pri padcu nabodel na vejevje in je še tedne visel tam, z v vetru bingljajočimi no-
gami. Opazovalci so ga uporabljali za orientir. /…/ Od tedaj Italijani niso poskušali 
več na Sabotin. Ne da bi bil položaj neosvojljiv, toda prepričanje, da bi bili oni "ti", 
jih je pripravilo do tega, prekalilo branilce in ohromilo sovražnika. Zaupanje v 
lastno moč je učinkovitejše od vseh žičnih ovir, strelskih jarkov, kavern in topov 
tega sveta.2 

Na grebenih Kalvarije, ki je "kakih 200 metrov visok podolgast hrib, ki ga že 
dva meseca naskakujejo Italijani zastonj,"3 so potekali boji na nož in po srditem 
"dalmatinskem" protinapadu so se morali napadalci umakniti. Da bi nasprotni-
ka presenetili, so branilci izvajali tudi nočne napade in protinapade: 

Ponoči pa je imel izvršiti naš sosednji bataljon (na levi) napad, da bi zopet osvojil 
pred par dnevi izgubljeni del vrste, kar se je tudi brzo in brez težav posrečilo. Mi 
smo imeli pri tem sodelovati s tem, da smo tudi streljali, da bi mislili Lahi, da se 
vrši nanje splošni napad. Na ta način smo olajšali delo napadajočemu bataljonu, 
ker smo s svojim ognjem obrnili na sebe laško artilerijo, in to za celih 20 ur več, 
kot smo pričakovali.4 

Obdobje med drugo in tretjo ofenzivo sta vojskujoči se strani namenili 
dopolnjevanju izgub vojakov in orožja, evakuaciji ranjencev in bolnih, poseb-

2 Schalek, Posočje, 50–51.
3 Tomaž Budkovič, S Turudijevim bataljonom na soškem bojišču. Iz pisem poročnika Vladimirja 

Bregarja (Celovec, 2009), 46 (dalje: Budkovič, S Turudijevim bataljonom na soškem bojišču).
4 Budkovič, S Turudijevim bataljonom na soškem bojišču), 53.
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no intenzivno so se morali vojaški in civilni zdravniki spopasti z epidemijama 
kolere in tifusa. Tudi orožje ni mirovalo, saj je prišlo do lokalnih spopadov na 
celotnem bojišču.

V načrtovanju tretje soške bitke (18. oktober – 4. november 1915) se je 
italijanski vrhovni poveljnik posvetoval s francoskim maršalom Joff rom, ki si 
je soško bojišče ogledal med 3. in 8. oktobrom 1915.5 Podobno kot v predho-
dnih ofenzivah je načrt predvideval napad z mostišča pri Plaveh, napad na Vrh 
ter glavni udar na goriško mostišče, ki bi mu sledilo zavzetje Gorice. Medtem 
bi potekali "pomožni" napadi tudi na tolminskem mostišču in v pogorju Krna. 
Bitko je napovedala 72-urna topniška priprava med Plavmi in morjem. Na go-
riškem mostišču so se izmenjevali napadi in protinapadi ter topniški ogenj in 
italijanskim enotam je uspelo pridobiti nekaj prednjih branilčevih jarkov na 
Kalvariji. V tej ofenzivi so Italijani uporabili tudi letalstvo. Vsi napadi na Vrh, 
na odseku Podgora–Oslavje, na goriško mostišče in na Plave so bili neuspešni, 
vendar je italijansko topništvo tedaj prvič obstreljevalo tudi mesto Gorica. Če-
prav je orožje za kratek čas utihnilo, so se priprave na naslednjo bitko nadalje-
vale, italijanska vojska se je morala soočati z zahtevami zaveznikov, Cadorna 
se je ponovno oprl na nasvete francoskega maršala, katerega bojna taktika na 
zahodnem bojišču – prav tako kot italijanska na soškem – ni obrodila želenih 
sadov: "/t/udi tam so plesali kvadriljo – dva koraka naprej, dva nazaj – in to že 
leto dni in pol."6 Še bolj zanimiv se je Gradniku zdel Joff rov predlog o rušitvi 
mostov čez Sočo ter bombardiranju in rušenju Gorice, predvsem najpomemb-
nejših stavb v uporabi branilcev: 

Vse, kar je sumljivo, bi bilo treba zravnati z zemljo, bolnice, cerkve, šole itd. In pre-
bivalci? Nobene milosti zanje. V paničnem strahu in želji po ohranitvi življenja bi 
sikali rešitve v kleteh in slabih zakloniščih. Z neorganiziranim množičnim begom 
iz mesta bi napravili tako zmešnjavo in nadlego, da bi to v večji meri onemogo-
čilo avstrijske vojne akcije, še posebej, ker bi bili begunci brez hrane in brez vse-
ga potrebnega. Pač, maršalu Joff ru tega ni bilo težko svetovati, saj Gorica ni bila 
francoska in njeni prebivalci niso bili Francozi. /.../ Verjetno Italijanom ta nasvet 
ni bil ravno pri srcu, saj so stopili v vojno zato, da bi Gorico "osvobodili", ne pa 
zato, da bi jo rušili.7

Zato so Italijani začeli novo, četrto ofenzivo (10. november – 5. december 
1915), ki je bila omejena na odsek Plave – Vrh. Prebili naj bi središče goriškega 
mostišča ob cesti Števerjan – Pevma in zavzeli Gorico. Najhujši boji so divjali v 

5 Vladimir Gradnik, Krvavo Posočje (Trst, 1977), 65 (dalje: Gradnik, Krvavo Posočje).
6 Gradnik, Krvavo Posočje, 71.
7 Prav tam. 
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Podgori, okoli Kalvarije in Oslavja, s topništvom in letalstvom so Italijani siste-
matično rušili Gorico. Na pomoč so priskočile tudi enote na Tolminskem, ki so 
napadale odsek Mrzli vrh – Vodil vrh. Italijanski uspeh je bil neznaten: zavzeli 
so nekaj strelskih jarkov pri Doljah in Zagori, koto 118 in cerkev na Oslavju, 
prednje jarke pri Podgori, na severozahodnem pobočju Vrha ter na zahodnem 
robu Martinščine. Izgubljene položaje na goriškem mostišču so avstroogrske 
enote znova pridobile v januarskih bojih leta 1916. Tako se je izteklo prvo leto 
italijansko-avstrijske vojne. Skupno so štiri italijanske ofenzive na Soči traja-
le 86 dni; izgube so bile ogromne: na italijanski strani 193.570, od tega je bilo 
27.442 mrtvih vojakov, na avstroogrski strani pa 111.035, od tega 20.849 mr-
tvih vojakov.8

Peto soško ofenzivo (11. marec – 16. marec 1916) je morala italijanska voj-
ska sprožiti predvsem na pobudo antantnih zaveznikov. Glavna, v letu 1915 
nedosežena cilja – Gorica in Tolmin – naj bi končno padla v tej ofenzivi. Začela 

8 Drago Sedmak, "Soška fronta", v: Enciklopedija Slovenije, zv. 12 (Ljubljana, 1998), 171 (dalje: Sedmak, 
"Soška fronta"). 

Začasno vojaško pokopališče na Škabrijelu (Arhiv Društva soška fronta Nova Gorica)
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se je z dolgotrajno bobnečo pripravo, ki jo je italijanska vojska sprožila na ce-
lotnem bojišču od Tolmina do morja, a so bili premalo odločni italijanski napa-
di odbiti. Italijanskim napadalcem je uspelo osvojiti del položajev pri Ločniku, 
prodrli so na območje Oslavja proti koti 188, kjer so se utrdili. Hrib Oslavje je 
postal mrtva straža, 

/d/a hrib lahko umre, lahko v vsej pretresljivosti vidiš tukaj. Ubijanje ljudi, kar 
počne vojna že dve leti, na to smo se privadili. Toda moriti hribe, to je nekaj neza-
slišanega, nekaj, kar človek komaj lahko prenese. /…/ Sredi razbohtene, cvetoče, 
v barvah utapljajoče se narave leži rumen madež. Moraš uporabljati besedo "ru-
men", kajti jezik za barvo, ki je bila iznajdena šele potem, ko je bil jezik že narejen, 
ne pozna druge. Kajti šele naša kultura je napravila to barvo, nekaj med žveplom 
in čreslovino, med ilovico in kožo umrlega. /…/ Tudi tisti v Soški armadi, ki nikdar 
niso bili zgoraj na Oslavju, vedo zanj, vsi poznajo cerkveno ladjo z Oslavja – mr-
tvega hriba.9 

Toda že 17. marca so branilci sprožili protinapade na vseh treh sektorjih 
fronte in vzpostavili prvotno stanje, na obeh straneh pa so bile izgube velike. 
Italijanski vojski v bitki ni uspelo prikleniti avstrijskih enot in tako preprečiti 
njihovega prevoza na tirolsko fronto, kar je bil eden od ciljev ofenzive. Povelj-
stvo 5. avstroogrske armade je v tem času izdalo ukaz o oblikovanju jurišnih 
enot "Sturmtruppen", izbranih oddelkov s posebnimi nalogami v napadih in 
protinapadih. Podobne jurišne enote, imenovane "arditi", je italijanska vojska 
formirala v letu 1917. 

V času do naslednje ofenzive vojski na soškem bojišču nista mirovali; obe 
sta utrjevali položaje, gradili zaklonišča ter nove vojaške ceste, žičnice, skladi-
šča in vodovode. Spomladi 1916 je avstroogrska vojska na pritisk poveljnika 
tirolske fronte, generala Conrada von Hötzendorfa, sprožila veliko ofenzivo 
na Južnem Tirolskem, t. i. Strafexpedition, ki je imela v načrtu prodor v seve-
rovzhodno Lombardijo. Avstroogrsko vrhovno poveljstvo je za pomoč v orož-
ju in moštvu prosilo tudi nemškega zaveznika, ki je prošnjo zavrnil. Zato so se 
morale avstroogrske enote dopolniti z lastnimi rezervami, med drugim tudi z 
enotami Boroevićeve 5. armade, in sicer z enotami 3. armadnega zbora, ki so jih 
sestavljali Štajerci, Kranjci in Primorci, branitelji goriškega mostišča in kraških 
okopov. Na Tirolsko so bile premeščene tudi bosansko-hercegovske enote in 
22. dalmatinski polk, kar je pomenilo oslabitev soške armade ter obrambe go-
riškega mostišča za 70.000 vojakov in 20 težkih baterij. Na soško fronto so bile 
pripeljane enote črnovojnikov. Ofenzivo na Tirolskem so po uspešnem prodi-

9 Schalek, Posočje, 86–87.
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ranju na planoti Arsiero – Asiago avstroogrske enote morale ustaviti, saj je ruska 
armada pod poveljstvom generala Alekseja Brusilova v t. i. Brusilovi ofenzivi 
porazila avstroogrsko armado v Galiciji, zajela okrog 200.000 vojnih ujetnikov 
in nezadržno prodirala v Galicijo in Bukovino. Avstroogrske enote so morali 
tako s tirolske in soške fronte čim hitreje premestiti na vzhodno bojišče. Za-
radi močno oslabljenega položaja 5. armade na soškem bojišču se je vrhovno 
poveljstvo odločilo za plinski napad severozahodno od Martinščine. Napad je 
bil izveden 29. junija 1916 na 6-kilometrskem pasu, plin je bil izpuščen iz 6000 
50-kilogramskih jeklenk in je pomoril 2700 italijanskih častnikov in vojakov 
ter nekaj avstroogrskih vojakov. 

Spomladanske bitke na Soči niso prinesle nobeni strani otipljivih vojaških 
rezultatov. Italijansko vrhovno poveljstvo se je zavedalo ugodnih vojaških oko-
liščin, po eni strani ustavljene avstroogrske ofenzive na Južnem Tirolskem, od 
koder je bilo na južno bojišče premeščenih okrog 300.000 italijanskih častnikov 
in vojakov, po drugi strani pa nove ofenzive zaveznikov na zahodnem bojišču, 
ki je nase pritegnila rezervne vojaške moči centralnih sil. Italijanska vojska se je 
tako na goriškem mostišču mrzlično pripravljala na (morda) odločilen spopad 
za mesto Gorica.

Glavna cilja italijanske vojske v šesti soški ofenzivi (6. avgust – 17. avgust 
1916) sta bila Gorica in Doberdobska planota, za kar pa je bilo potrebno streti 
dotlej nepremagljive stebre avstrijske obrambe: Sabotin, Oslavje, Kalvarijo in 
Vrh. Dne 4. avgusta so Italijani sprožili topniško obstreljevanje na jugu Dober-
dobske planote do morja, naslednjega dne se je bobneči ogenj prenesel na go-
riško mostišče, zjutraj 6. avgusta pa se je začelo 9-urno obstreljevanje na bojni 
črti od Tolmina do morja. Topniški ogenj je bil usmerjen predvsem na vhode v 
kaverne in dohodne poti iz soške doline, kar bi braniteljem onemogočilo upo-
rabo rezervnih enot in materiala. Na avstrijske položaje na goriškem mostišču 
je ogenj bruhalo 500 topov, od tega na Sabotin okrog 220 topov. Nasproti jim 
je stalo vsega 87 avstrijskih topov. Avstrijske položaje na Sabotinu je pred bri-
gadama "Sassari" in "Trapani" branil bataljon 37. domobranskega polka. Vrh 
Sabotina je v italijanske roke padel prvi dan ofenzive, v avstrijskih rokah sta 
ostala le kota 188 in t. i. Bosanski hrbet; italijanskim enotam ni uspelo zasesti 
železniškega mostu pri Solkanu, zavzele pa so vas Pevmo in se tako prebile do 
Soče, osvojile Kalvarijo ter prodrle na pobočje Podgore. V pomoč branilcem 
Sabotina je bil s sektorja pri Plaveh prepeljan 22. dalmatinski polk pod povelj-
stvom podpolkovnika Stanislava Turudije.10 V noči na 7. avgust so branilci spro-
žili protinapade, da bi osvojili izgubljene položaje, 

10 O udeležbi hrvaških enot na soškem bojišču in podpolkovniku Turudiji glej Petra Svoljšak, "Čigava 
ali komu soška fronta. Slovensko-hrvaški stiki med prvo svetovno vojno v luči obrambe zahodne 
slovenske narodne meje", Studia historica Sovenica 8, št. 2–3 (2008): 357–374.
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Turudijev polk je kljuboval močnemu nasprotniku cel dan, vendar je bil ob 
napadu na Sabotin obkoljen in prisiljen k vdaji. Branilci so bili premagani tudi 
na koti 188 pri Oslavju, organizirali pa so mostišče za obrambo solkanskega 
mosta. "Iz tisočerih žrel topov so otvorili Lahi svoj ogenj nad Gorico ... Kot bi 
odprlo peklo najstrašnejše svoje zatvornice, " je zapisal Slovenec dne 7. avgu-
sta 1916.11 Ponoči 8. avgusta se je avstroogrska vojska začela umikati na levi 
breg Soče in v Gorico, za seboj pa so razstreljevali vse mostove, razen cestnega 
pri Ločniku in solkanskega železniškega. General Boroević je ob spoznanju, da 
mesta ne bo mogoče obraniti, ukazal umik iz mesta na drugo obrambno črto, 
tudi s solkanskega mostišča so se umaknile branilčeve enote in saperji so tedaj 
razstrelili tudi glavni lok solkanskega mosta. Dne 9. avgusta so italijanske enote 
prešle čez poškodovane mostove na levi breg Soče ter postopoma prodirale 
po porušenih goriških ulicah do goriškega predmestja. V drugi fazi ofenzive so 
Italijani poskušali Avstrijce izriniti še z novih položajev, a jim je uspelo osvojiti le 
koto 212 in porušeno Opatje selo. Novo obrambno črto so avstroogrske enote 
utrdile na pobočjih Škabrijela, Sv. Katarine, Panovca in Rožne doline, mimo ju-
dovskega pokopališča v Rožni dolini proti Markovemu hribu nad Šempetrom 
pri Gorici, po levem bregu Vrtojbice na Mirenski grad ter jo priključile na kraški 
del bojišča. Med 6. in 9. avgustom 1916 je bilo v bojih na goriškem mostišču mr-
tvih in ranjenih okoli 560 italijanskih častnikov in 14.857 vojakov, pogrešanih 
in ujetih je bilo 75 častnikov in 3100 vojakov. Na avstrijski strani so zapisali na-
slednje izgube: 5000 mrtvih in ranjenih, zajetih 117 častnikov in 4800 vojakov. 
Od začetka vojne med Italijo in Avstro-Ogrsko 24. maja 1915 do zavzetja ali 
padca Gorice 9. avgusta 1916 so napadalci na goriškem mostišču prešteli 8817 
padlih, 47.436 ranjenih, 18.852 pogrešanih vojakov in častnikov.12 Izguba Gori-
ce je odmevala tudi v slovenskem tisku,13 ki jo je ocenil kot "bolj moraličen ka-
kor vojaški uspeh,"14 kot milni mehurček, predvsem pa so prepričevali javnost, 
da zaradi izpraznitve goriškega mostišča avstroogrska obramba na Primorskem 
gotovo ne bo nič slabša, "marveč ugodnejša ... tako so imeli strategi čisto prav, 
da so preprečili žrtve, ki so državi ohranjene, več vredne kot žalostni ostanki 
nekoč cvetočega mesta ob Soči."15

V treh naslednjih, jesenskih bitkah je italijanska vojska osredotočila svoje 
napade na severni rob Kraške planote, na Fajtji hrib, Trstelj in Grmado, da bi se 
prebila do Trsta. V sedmi soški bitki (14. september – 17. september 1916) so 

11 Petra Svoljšak, "Italijanska zasedba Gorice 9. avgusta 1916: spregledani 75-letnici ob rob", v: Jadranski 
koledar 1992, ur. Miran Košuta (Trst, 1992), 99 (dalje: Svoljšak, "Italijanska zasedba Gorice 9. avgusta 
1916"). 

12 Gradnik, Krvavo Posočje, 103.
13 Svoljšak, "Italijanska zasedba Gorice 9. avgusta 1916", 99–102.
14 Brezuspešnost italijanske ofenzive, Slovenski narod, 14. avgust 1916, št. 185, str. 2.
15 Italijani na razvalinah Gorice, Slovenec, 10. avgust 1916, št. 182, str. 1.
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Italijani potisnili branilce z Mirnskega grada in s položajev za koto 212 ter med 
Lokvico in Opatjim Selom, pa tudi s kot 208 in 144. Okope so branili tudi pre-
ostanki Turudijevega bataljona, ki so jih zbrali v posebno kompanijo in so jih 
priključili dalmatinskemu domobranskemu polku št. 23. Osma soška bitka (10. 
oktober – 12. oktober) je Italijanom prinesla borno bero: branilce so potisnili 
na drugo črto med Lokvico, Hudim logom in Lukatičem, vzhodno od Gorice 
pa je padel vrh Šobra. V deveti soški bitki (31. oktober – 4. november) je itali-
jansko letalstvo bombardiralo Sežano, Dutovlje in Miramar. Navkljub srditim 
napadom so branilci obranili Fajtji hrib. Italijani so v treh bitkah prodrli za 3 
do 4 kilometre na 5-kilometrskem pasu, toda prodor v Trst se jim še vedno ni 
posrečil. Jesen ni prinesel miru v razdejano mesto Gorica, saj je bilo to še vedno 
med dvema ognjema.

Po nemirni zimi so Italijani začeli deseto soško bitko (12. maj – 5. junij 
1917), v kateri so znova načrtovali prodor v Trst ter zasedbo Kuka (611 m), 
Vodic (652 m), Sv. Gore in Škabrijela (646 m), preboj v Vipavsko dolino pa naj 
bi si omogočili s frontalnim napadom iz Gorice. Ofenziva je potekala v treh sto-
pnjah. V prvi je bilo težišče bojev med Desklami in Gorico, Italijani so razširili 
mostišče pri Plaveh ter zavzeli Zagoro, Kuk in Vodice, medtem ko sta Sv. Gora in 
Škabrijel nekajkrat zamenjala gospodarja in nazadnje ostala v avstrijskih rokah. 
V drugi fazi se je ofenziva pomaknila na južni del Kraške planote, boji so se po-
novno razplamteli na Vodicah in na Sv. Gori, a Italijanom niso prinesli želenega 

Skupina avstro-ogrskih podčasnikov v Orehovljah leta 1916 (Zasebni arhiv Slavka Siliča iz Orehovelj)
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uspeha. Tretjo fazo bitke je predstavljal avstrijski protinapad na Krasu, v kate-
rem so Avstrijci ponovno zavzeli črto Flondar – Fornazza – Vršič. 

V enajsti soški bitki (17. avgust – 15. september 1917), zadnji italijanski 
ofenzivi na Soči, so Italijani skušali doseči odločilno rešitev na soški fronti, saj 
so to od njih zahtevali tudi zavezniki, zato so se vanjo podali z vso silo. Opera-
tivni načrt italijanskega vrhovnega poveljstva je obsegal hkraten silovit napad 
na celotni fronti, osvojitev Banjške planote in "ukinitev" tolminskega mostišča, 
osvajanje Komenske planote, Grmade ter ustvarjanje možnosti za prodor v Trst. 
Na kraškem bojišču je italijanska vojska zavzela avstrijsko obrambno črto južno 
od Kostanjevice ter branilce potisnila čez Selo in Štivan na zahodno podnožje 
Grmade, medtem ko ji preboj od Fajtega hriba k Trstelju ni uspel. Na Banjški 
planoti so italijanske enote dosegle večje uspehe. Preko pontonskih mostov so 
prekoračile Sočo med Desklami in Doblarjem, prebile so avstrijsko obrambo na 
planoti in zavzele Vrh, Kuk (855 m) in Jelenik (738 m) ter nadaljevale prodor. 
Zaradi pomanjkanja rezervnih enot, ki bi omogočile uspešnejšo obrambo, se 
je poveljstvo soške armade odločilo za umik enot z Banjšic na črto Škabrijel – 
severni rob Trnovskega gozda – vzhodni rob Čepovanskega dola – Špilenca – 
Hoja – Log – Selo (tolminsko mostišče), a je po posvetu s poveljnikoma XV. in 
XXIV. zbora, ki sta opazila prva znamenja nasprotnikove izčrpanosti, sklenilo 
enote umakniti le do črte Log – Mešenjak – Hoje – Kal – Vrhovec – Mado-
ni – Zagorje – Škabrijel. Po avstrijskem umiku so Italijani 24. avgusta zasedli 
Sveto goro, greben proti Vodicam, Vodice. (627 m) in Kuk. Avstrijci so medtem 
"v miru" pripravili novo obrambno črto, kar je pomenilo konec hude avstrijske 
krize na soškem bojišču. Na področju med tolminskim mostiščem in Mrzlim 
vrhom ter med Vipavo in Škabrijelom so branilci uspešno izničili vse italijan-
ske poskuse preboja. Cadorna se je zato odločil končati 11. ofenzivo, general 
Luigi Capello pa je menil, da ne kaže prekinjati že začete ofenzive proti neo-
svojljivemu vrhu Škabrijela, ki je varoval vhod v Vipavsko dolino. Italijani so 
vrh neumorno naskakovali, Avstrijci so jim vračali z neomajno močjo; v boju za 
Škabrijel sta se pogumno borila dva slovenska polka, celjski 87. pehotni polk in 
ljubljanski 2. gorski strelski polk. Do 15. septembra so se boji za Škabrijel kon-
čali z zmago branilcev.16

Italijanski strateški uspeh v 11. soški bitki na Banjški planoti je pokazal, da je 
avstroogrski obrambni sistem na Soči v velikih težavah in bi se v morebitni novi 
italijanski ofenzivi zlomil. Zato so že med 11. bitko stekle priprave na avstrij-
sko-nemško ofenzivo ali na 12. soško bitko (24. oktober – 27. oktober 1917). 
Avstrijski cesar Karel I. je za okrepitve v moštvu in oborožitvi prosil vojnega 
zaveznika, nemškega cesarja Viljema II. Načrt za preboj, imenovan "Zvestoba 

16 Vasja Klavora, Škabrijel: Soška fronta: 1917 (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 19971, 20082). 
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v orožju" (Waff entreue), je pripravil nemški general Kraft von Dellmensingen; 
preboj naj bi potekal v Zgornjem Posočju, med Bovcem in Tolminom, slonel pa 
naj bi na presenečenju, uporabi bojnega plina ter bliskoviti skupni akciji peho-
te in topništva. Oblikovana je bila skupna XIV. avstrijsko-nemška armada s 15 
divizijami, ki je bila podrejena nemškemu štabu pod poveljstvom Krafta von 
Dellmensingena; 100.000 vojakom je poveljeval Otto von Bellow. Avstrijsko-
nemški armadi je ob Soči stala nasproti II. italijanska armada generala Luigija 
Capella, ozemlje med Bovcem in Tolminom sta branila VII. in XXVII. korpus. 

Za 12. soško bitko je bilo na avstrijsko-nemški strani pripravljenih 423 bata-
ljonov vojakov, 3300 topov, 672 minometov, 1000 granat s strupenim plinom, 
1.500.000 topovskih granat, 2.000.000 raket, 800 ton razstreliva, 238.000 plin-
skih mask. V štirih tednih priprav je za bojno črto pripeljalo 3400 vlakov. "Die 
Schlacht" ali "der Durchbruch bei Tolmein un Flitsch", kot je 12. soško ofenzivo 
imenovala avstrijsko-nemška vojna literatura, ali "disfatta di Caporetto" v ita-
lijanski literaturi, za mnoge kar "čudež pri Kobaridu", se je začel 24. oktobra 
1917 ob 2. uri zjutraj, ko so začele padati plinske in rušilne granate od Rom-
bona do južnega dela tolminskega mostišča. 8. oktobra se je v napad pognala 
avstrijsko-nemška pehota. Napad po dolini Soče in obenem po gorskih vrhovih 
je razkrojil italijansko obrambo, ki je žilavo vztrajala le še do 28. Oktobra na 
Rombonu. Do tega dne je del divizije Edelweiss dosegel avstrijsko-italijansko 
mejo, ki je bila prvi strateški cilj ofenzive. Uspeh 14. armade je 2. soški arma-
di pod poveljstvom generala Boroevića omogočil sprožiti ofenzivo na Banjški 
planoti in začela je potiskati Italijane čez Sočo. Tretji dan se je pritisk usmeril na 
jugozahod proti državni meji in zatem v Furlanijo. 27. oktobra 1917 je general 
Cadorna ukazal umik na Tilment. Tistega dne je avstrijsko orožje na fronti okoli 
Gorice zadonelo zadnjič in pognalo v beg nasprotnika; dopoldne je bila Gorica 
ponovno avstrijska. V naslednjih dneh se je italijanska vojska umaknila z nove 
obrambne črte in 9. novembra se je nova fronta ustalila na Piavi. V ofenzivi je 
na italijanski strani umrlo 10.000 vojakov, 30.000 je bilo ranjenih ter 293.000 
pogrešanih in ujetih; na avstrijsko-nemški strani so izgube štele 70.000 mož.17 
Vojna se je iz Gorice in s Soče umaknila, za seboj pa pustila človeško katastrofo. 
Po nepopolnih podatkih je pokopala 186.621 vojakov, ranjenih in zastruplje-
nih je bilo 687.277, pogrešanih in ujetih pa 524.424 vojakov.18

17 Sedmak, "Soška fronta", 171.
18 Prav tam.
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Petra Svoljšak

CHRONOLOGY OF THE WAR NEAR GORIZIA (1915–1917)

SUMMARY

The discussion summarizes the chronology of military combats at the Gorizia 
Bridge between 1915 and 1917. The Isonzo Front, the Austro-Hungarian de-
fensive line against the Italian Army at the Austro-Italian front, leaned on the 
defensive towers of Gorizia: Sabotin (609 m) – Oslavje – Podgora – Kalvarija 
(240 m). The bridge was to provide the direct protection of Gorizia and pre-
vent Italian penetration of the Vipava Valley. The town was thus caught in the 
middle of two fronts, in the cross-fi re, which characterized the life in Gorizia 
and its surroundings throughout the Isonzo Front. In the fi rst fi ve off ensives, 
Italian units unsuccessfully tried to break through the towers of the Gorizia de-
fence system. The turning point occurred in the 6th Isonzo Battle (6–17 August 
1916), when Italian units eventually occupied Gorizia. When realizing that the 
town could no longer be defended, the Austro-Hungarian forces withdrew to 
the 2nd defensive line. After the fall of Gorizia military combats continued until 
the 12th Isonzo Battle which brought the fi nal turning point for defensive units 
along the Isonzo River; the joint Austro-German Army pushed the Italian forces 
to the front along the Piave River.
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UDK 94(497.4Celje)"1914/1918":355
1.01 Izvirni znanstveni članek

Vojaštvo v Celju v letih 
prve svetovne vojne 1914–1918

Miro Hribernik
Prof. zgodovine in geografi je

Šentovec 14, Sl – 2310 Slovenska Bistrica
e-mail: miro.hribernik@gmail.com

Izvleček:
V svojem prispevku avtor obravnava vojaštvo, ki je bilo zaradi prve svetovne 
vojne nameščeno v Celju. Na podlagi arhivskih virov, časniških virov in 
literature avtor prikaže glavne značilnosti organizacije in življenja vojaštva v 
mestu. Del oboroženih sil Avstro-Ogrske je predstavljal tudi celjski 87. pešpolk, 
ki so ga sestavljali naborniki s Celjskega ter se pogumno borili na različnih 
frontah. Zraven redne vojske so bili v Celju nameščeni tudi ranjenci, mrtve pa 
so pokopavali na vojaškem pokopališču. Zaradi pomanjkanja delovne sile so 
uporabljali vojne ujetnike. Vojaštvo v mestu je vzpodbudilo tudi prostitucijo. 
Vojaška godba je organizirala več dobrodelnih koncertov. Ob začetku prevrata 
leta 1918 je v Celju nameščena pohodna stotnija zavrnila odhod na bojišče in 
odpovedala pokorščino. Ob prevratu je bila organizirana narodna straža, vojaki 
pa so prisegli Narodnemu svetu. Prostovoljci pod poveljstvom Franja Malgaja 
so odšli braniti Koroško, pomoč v vojaštvu pa je bila poslana tudi generalu 
Maistru v Maribor. 

Ključne besede:
Celje, prva svetovna vojna, Avstro-Ogrska, 87. celjski pešpolk, ranjenci, vojni 
ujetniki, vojaška pokopališča, življenje vojaštva, prevrat 1918 v Celju, Franjo 
Malgaj. 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 357–382, 87 cit., 8 slik, 2 diagrama.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Uvod

V Evropi sta se v desetletju pred izbruhom prve svetovne vojne dokončno iz-
oblikovali dve nasprotujoči si skupini držav; centralne sile (Nemčija, Avstro-
Ogrska in Italija) in antanta (Francija, Rusija in Velika Britanija). Nekaj let pred 
vojno so še potekali diplomatski pogovori o morebitni spremembi teh povezav, 
vendar niso obrodili sadov, zato se je spopad zdel neizogiben. Leta 1912 sta se 
Francija in Velika Britanija dogovorili za skupen nastop v primeru vojne, zaradi 
strahu pred Nemčijo in Avstro-Ogrsko pa se jima je vse bolj približevala Ru-
sija. Začela se je oboroževalna tekma, v kateri je Velika Britanija krepila svojo 
mornarico, Francija, Nemčija, Avstro-Ogrska in Rusija pa so urile in povečevale 
svoje armade. Slutnja prihajajoče se vojne je kmalu postala resničnost. Po uboju 
prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu (28. junija 1914) so se razme-
re hitro zaostrovale in se po mesecu dni sprevrgle v vojno. 23. julija je Avstro-
Ogrska postavila Srbiji ultimat, ki ga je ta zavrnila, zato je točno mesec dni po 
atentatu v Sarajevu Avstro-Ogrska Srbiji napovedala vojno. 

V prvi svetovni vojni je večina Slovencev sodelovala v avstro-ogrski armadi. 
Tudi če začetka vojne niso sprejeli s simpatijo, so storili to, kar je od njih zah-
tevala država. Za Nemčijo in Avstro-Ogrsko je bila vojna hkratni tudi spopad s 
slovanstvom, po drugi strani pa je Avstro-Ogrska svoje slovanske pripadnike 
mobilizirala in jih pošiljala na fronto. Če bi centralne sile v vojni zmagale, bi 
bili procesi germanizacije in madžarizacije v Avstro-Ogrski še močnejši, toda 
tudi zmaga antante ni napovedovala dosti boljše usode. Londonski sporazum, 
s katerim je bil Italiji za vstop v vojno obljubljen velik del zahodnega sloven-
skega ozemlja, je pretil, da bo z zmago antante slovenski narod razkosal in ga 
naredil še bolj nemočnega. Vendar pa je začetek vojne tudi na Slovenskem pri-
nesel precejšnje vojno navdušenje, vendar ne nad vojno samo, ampak prej kot 
priložnost, da dokažejo patriotizem in zvestobo cesarju. To navdušenje je bilo 
naivno, saj je bila vojna za vse vojskujoče se države izrazito imperialistična. V 
vojno niso šle zaradi boja za civilizacijo, pravičnost, svobodo podjarmljenih na-
rodov, ampak zaradi želje po novih ozemljih, kolonijah in vplivu.1 Vojna se je 
za slovensko zaledje zdela daleč, čeprav so njene posledice segale tudi v dežele, 
naseljene s Slovenci. Vedno več je bilo padlih, prihajali so prvi begunci, vojni 
ujetniki, ranjenci, uvedene so bile vojne dajatve in omejitve. 

Slovenci, ki so na kakršenkoli način pokazali odpor do vojne ali naklo-
njenost Srbiji, so bili aretirani in zaprti. Posamezniki so za malenkosti dobivali 
večletne zaporne kazni, precej je bilo tudi smrtnih obsodb.2 Z vstopom Italije 

1 Janez J. Švajncer, Svetovna vojna 1914–1918. Slovenci v avstro-ogrski armadi (Maribor, 1988) (dalje: 
Švajncer, Svetovna vojna 1914–1918).

2 Janez J. Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev (Ljubljana, 1992).
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v vojno na strani antante se je odnos Slovencev do vojne bistveno spremenil. 
Rusko bojišče jim je bilo tuje, Italijani pa so posegali po domači zemlji in vojne 
strahote so se preselile na sam domači prag. Vojaki so se zavedali, da odhajajo 
branit svojo zemljo. Tudi tisti, ki Avstro-Ogrski niso bili naklonjeni, so videli ve-
čjo nevarnost v italijanski zmagi. 

Avstro-ogrska armada

Temelj vojaške ureditve, s katero je monarhija dočakala prvo svetovno vojno, 
je bil dan z brambno postavo, ki je veljala od leta 1868 naprej. Uvedena je bila 
splošna vojaška dolžnost, določena triletna vojaška služba, osemletna v rezervi 
in dvoletna pri deželni brambi. Oborožene sile Avstro-Ogrske so sestavljali trije 
najpomembnejši deli:

skupna armada,• 
avstrijsko domobranstvo (• Landwehr),
ogrsko domobranstvo (• Honved).3 

Skupna armada je bila v pristojnosti vojnega ministrstva na Dunaju. Ob njej 
sta imela vsak svojo vojaško organizacijo tudi oba dela monarhije (v avstrijski 
polovici Landwehr). Leta 1912 je bil vojaški rok skrajšan na dve leti, razen za 
mornarico, kjer je trajal štiri leta, podofi cirje, konjenico in jezdno topništvo, 
kjer je trajal tri leta.4 Manj pomemben del armade je predstavljala črna vojska 
(Landsturm), ki so jo v miru sestavljali obvezniki stari od 32 do 42 let, v voj-
ni tudi do 50, v praksi manj primerni za bojišča. Mnogi zdravi in močni so bili 
razporejeni v pehotne oziroma domobranske polke, v črnovojniških polkih in 
bataljonih pa so bili tudi mlajši bolehni ali kako drugače manj ustrezni vojaki 
(v Mariboru je bil kasnejši general Rudolf Maister dodeljen 26. črnovojniške-
mu poveljstvu). Črnovojniki so bili namenjeni predvsem za službo v zaledju, za 
stražo skladišč, ujetniških taborišč, mostov in podobno, so pa bili tudi veliko 
slabše opremljeni in oboroženi.5 

Prvo svetovno vojno je avstro-ogrska armada dočakala organizacijsko raz-
deljena na:

 armado•  – najvišja stopnja organiziranosti, ki v miru ni bila predvidena, 
v vojni pa naj bi jo sestavljali od dva do štirje korpusi);
 korpus•  – vsa dvojna monarhija je bila razdeljena na 16 korpusnih ob-
močij; največkrat je bil sestavljen iz dveh pehotnih divizij in ene domo-

3 Švajncer, Svetovna vojna 1914–1918, 15.
4 Prav tam. 
5 Prav tam. 
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branske pehotne divizije. Dežele, v katerih so živeli Slovenci (razen Prek-
murja), to so Štajerska, Koroška, Kranjska, Trst, Istra in Goriško-Gradiška, 
so sestavljale 3. korpus s sedežem v Gradcu, ki mu je ob začetku vojne 
poveljeval general infanterije Emil Colerus pl. Geldern;6

 divizijo•  – v vojni je bila sestavljena iz dveh brigad in divizijske konjeni-
ce, divizijske artilerije, divizijskega oddelka in potrebnih služb. Ob začet-
ku vojne je imela Avstro-Ogrska 33 K. u. K pehotnih divizij. Kratico K. u. 
K. (cesarsko in kraljevo) so imele enote   skupne vojske;
 brigado•  – združevala je od 6 do 9 bataljonov, kar je pomenilo približno 
dva polka. Polk (Regiment) je nastopal v miru in vojni kot celota in je 
bil temeljna enota avstro-ogrske vojaške organizacije. Na čelu polka je 
bil polkovni štab s polkovnikom, polk je imel štiri bataljone in oddelek 
strojnic. Na bojišče je polku vojake pošiljal nadomestni bataljon, katere-
ga ofi cirji in vojaki so bili namenjeni za popolnitev v bojih razredčenega 
polka;
 bataljon•  – je bil sestavni del polka ali pa samostojna enota, kot so bili 
lovski bataljoni;
 stotnija•  – je bila del bataljona; pehotna stotnija je v miru štela 99 mož, v 
vojni pa 250, razdeljena je bila na vode, ti pa na roje).7 

Kot že omenjeno je današnje slovensko ozemlje v vojaškem pogledu sodilo 
pod 3. korpus s sedežem v Gradcu (Graz). Slovenci so lahko služili vojaški rok 
v različnih enotah tega korpusa, v največji meri so po šematizmu za leto 19148 
dajali naši kraji rekrute za celovški 7. pešpolk, ljubljanski 17. pešpolk, maribor-
ski 47. pešpolk, celjski 87. pešpolk in tržaški 97. pešpolk, pri čemer pridevniki 
"ljubljanski", "celjski" in drugi označujejo naborno okrožje polka in ne njegove-
ga sedeža.9 Polki skupne armade so imeli imena po imejitelju polka, ki je imel 
neke vrste častno pokroviteljstvo nad polkom. Vsak polk je imel tudi svojo pol-
kovno številko in polkovno barvo.10 Če pogledamo primer celjskega pešpolka 
za leto 1914: 87. Freiherr von Succovaty, Celje (Pula) pri čemer je Freiherr von 
Succovaty polkovno ime po imejitelju, Celje domači kraj polka, od koder so bili 
vojaki, v Puli (oklepaji) pa je bil nastanjen polkovni štab. 

6 Tedenske slike, 12. 8. 1914, št. 1, 4. 
7 Švajncer, Svetovna vojna 1914–1918, 15–20. 
8 Schematismus für das K. u. K. Heer und für die Kriegsmarine für 1914 (Wien, 1914).
9 Janez J. Švajncer, "Slovenski polki in njihovi znaki v prvi svetovni vojni", Časopis za zgodovino in 

narodopisje 52= NV 17, št. 1 (1981), 119. 
10 Švajncer, Svetovna vojna 1914–1918, 17. 
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* * *

Izbruh vojne je neposredno na fronti ali posredno v zaledju prizadel veliko šte-
vilo Celjanov. V državi je začel veljati sistem zakonov, ki so omejili osebno in po-
litično svobodo, svobodo združevanja in zborovanja ter tiska. Avstrijske oblasti 
so na Celjskem ob začetku vojne zaprle posameznike slovenske narodnosti, v 
katerih lojalnost do države so dvomile. Tako je oborožena vojaška patrola pri-
šla tudi v Zadobrovo pri Trnovljah na dom pisatelja Antona Novačana, ki ga je 
ovadila neka ženska iz Trnovelj, češ da je Srbe imenoval "naše brate" ter da je 
tudi že bil v Srbiji in Rusiji. Novačana so najprej zaprli v celjski mestni kasarni, 
potem pa so ga poslali v Gradec, v zloglasne zapore "Paulustor". Z vlakom ga 
je v Gradec vodilo spremstvo treh vojakov, za katerih vodjo se je prostovolj-
no javil Stanko Žagar, bivši učiteljiščnik iz Savinjske doline, sedaj pa korporal 
87. pešpolka. Izbral si je še dva vojaka Slovenca, z namenom, da jetnika med 
potjo obvarujejo pred vsemi nevarnostmi. Med vožnjo jim je moral povedati 
vse o ženski iz Trnovelj, ki ga je ovadila. "Obračunali bomo s coprnico!" se je 
zaklel Žagar.11 Korporal Stanko Žagar se je v Celju rad družil z dijaki. Skupaj z 
njimi je pripravil "pohod" proti ženski iz Trnovelj, ki je Novačana prijavila. Neko 
nedeljsko popoldne je z okoli petnajstimi dijaki obkolil hišo ovaduške ženske, 
dijak Vrbovšek pa je iz majhnega revolverja sprožil tri strele v streho hiše. Po 
dogodku je skupina skozi Gaberje prepevala slovenske pesmi. Po dolgih tednih 
preiskovalnega zapora je graško vojaško sodišče Novačana oprostilo in lahko 
se je vrnil domov. Pred vpoklicem v vojsko ga je še nekaj časa reševala "srčna 
napaka", avgusta 1916 pa so ga poslali eksercirat v Žalec.12 

Tako je celjski (nemški) mestni magistrat s pomočjo domačih ovaduhov 
zbiral informacije o "politično nezanesljivih" Slovencih in jih predajal pristojnim 
vojaškim poveljstvom. Čeprav je bilo ovadb zoper Slovence veliko, največ jih je 
zbral urednik Deutsche Wacht dr. Otto Ambroschitsch, pa je bilo število zaprtih 
razmeroma majhno, predvsem zaradi razumne politike okrajnega glavarja ba-
rona Müllerja.13 Manj naklonjenosti Slovencem pa je kazala celjska nemška ob-
činska oblast. Z odredbo z dne 3. novembra 1914 je zaradi "zaščite javnega miru 
in reda" prepovedala nošenje belo-modro-rdečih zastav, češ da se ujemajo z bar-
vami zastav sovražnih držav Srbije, Črne gore in Rusije. Množice vojakov, ki so z 
vlaki potovale skozi Celje, so bile okrašene s trakovi ali zastavami v narodnih bar-
vah posameznih vojaških enot, na čelu čet ali bataljonov, ki so zapuščali mesto, 

11 Fran Roš, "Nekaj zapiskov iz Celja med prvo vojno", Lepo mesto – glasilo olepševalnega in turističnega 
društva Celje, 30. 4. 1966, št. 1 (dalje: Roš, "Nekaj zapiskov iz Celja"), 14. 

12 Prav tam.
13 Branko Goropevšek, Stoletje v Celju 1900–2000 (Celje, 2001), 40 (dalje: Goropevšek, Stoletje v 

Celju).
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so vojaki nosili velike zastave v slovenskih ali nemških barvah. Skupina Celjanov 
slovenske narodnosti je to dejstvo navedla v svojem protestu, ki so ga naslovi-
li na namestništvo z zahtevo po takojšnji odpravi odredbe.14 V svojem protestu 
so ugotavljali, da prav gotovo še nihče ni pomislil, da slovenski vojaki zapuščajo 
svoje domove okrašeni z rusko ali srbsko zastavo.15 Celjska varnostna straža, ki 
ni imela pristojnosti nad vojaškimi osebami, je tako lahko le evidentirala, koliko 
teh dekoracij so imele vojaške enote. Nad dejstvom, da je nekega januarskega 
dne leta 1915 pri celi četi, ki je korakala skozi mesto, pri vsakem vojaku v roki, 
za kapo ali v puški videl slovensko trobojnico, je mogel stražnik le ugotavljati, da 
"je takšna dekoracija vojakov z oznakami, popolnoma enakimi sovražnikovim, 
pri gledalcih zbujala tolikšen gnus in prizadelo njihovo domoljubje, da so se raj-
ši oddaljili kot pozdravljali vojake na običajen način".16 Fantje, ki so prihajali na 
nabor v Celje, so še naprej nosili nacionalne zastave, ki jim jih je kljub prepovedi 
prodajal trgovec Rudolf Stermecki,17 mestna straža pa jim jih je plenila.18 

14 Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 162, št. 14.364/14, Prepoved 
nošenja slovanskih zastav – pritožba.

15 Prav tam.
16 Prav tam, poročilo mestne straže, 19. januar 1915.
17 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 175, 5585/16, Rudolf Stermecki, prodaja zastav s slo-

venskimi nacionalnimi barvami (bela, modra, rdeča).
18 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 175, 5585/16, Poročilo mestne straže, 2. maj 1916. 

"Enotnost krepi!" Parole so dvigale moralo v zaledju, ki ga je pestilo vedno večje pomanjkanje (Osrednja 
knjižnica Celje) 
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Anina nedelja 26. julija 1914 je bila deževna. Navsezgodaj so se tudi v Ce-
lju pojavili plakati, ki so razglašali delno mobilizacijo. Ljudje so sklonili glave, 
ženske so zajokale, iz gostiln so se oglasile harmonike, z miz je tekla pijača. Na-
polnili sta se obe celjski kasarni. Tudi v Petrovčah, Žalcu in na Teharjah so se 
sestavljale "marškompanije". V nove svetlo sive uniforme preoblečeni možje in 
fantje do 42. leta starosti so z godbo korakali po ulicah, okrašeni z zelenjem, 
cvetjem in slovenskimi trakovi. Na kolodvoru so vstopali v vlake, ki so odha-
jali na sever, v Galicijo, ki je mejila na Rusijo.19 Tedaj je bilo v Celju nastanjenih 
povprečno 4.000 mož. Ker je primanjkovalo prostorov zanje, so jih nastanili po 
šolskih in drugih poslopjih.20 

87. celjski pešpolk (K.u.K. Infanterieregiment Freiherr von Succovaty 
Nr. 87)

Ob izbruhu vojne je bilo gotovo najtežje vojakom, oblasti so namreč vpoklicale 
vse za vojno sposobne moške med 21. in 42. letom. Naborniki s Celjskega so 

19 Roš, "Nekaj zapiskov iz Celja", 14. 
20 ZAC, fond Občine Hrastnik-Dol, AŠ 24, sign. 212, Dopis odbora za krepčanje ranjencev, 21. september 

1914. 

Odhod vojakov celjskega 87. pešpolka s celjske železniške postaje na fronto. Večina se jih v Celje ni nikoli 
več vrnila (Osrednja knjižnica Celje)

SHS 2_3_2009 OK.indb   363 12/11/09   4:52:41 PM



M. Hribernik: Vojaštvo v Celju v letih prve svetovne vojne ...

364

služili v 87. pešpolku, katerega naborni okraj je obsegal celjski okraj s Ptujem, 
pa tudi Pohorjem. Leta 1914 je bil polkovni štab v Pulju, tam sta bila tudi 2. in 3. 
bataljon, 1. bataljon je bil v Celju, 4. bataljon v Skadru. Na začetku vojne so bili 
vsi, razen vojakov 4. bataljona, poslani v Galicijo, kjer so svoj ognjeni krst doži-
veli 26. avgusta v Zoločevu (Zloczow, danes v Ukrajini). Tega dne je imel polk 
okoli 350 padlih in 1050 ranjenih. Na fronti črti v Karpatih je 87. pešpolk ostal 
do pomladi 1915. Vojaki 4. bataljona so bili nameščeni v okolici Skadra in so že 
septembra sodelovali v bojih ob Drini, pri Višegradu in v bitki pri Jagodni. Sr-
ditost bojev na tem bojišču nam opisuje pismo vojaškega poveljnika Rocssina, 
datirano 17. september 1914 in naslovljeno na celjsko občino, ki ga je objavil 
Deutsche Wacht: 

Tudi največji napori srbske ofenzive ne morejo ustaviti našega napredovanja. 
Kljub številčni premoči so naši vojaki do sedaj vedno premagali obupane naspro-
tnike. Danes nam je uspelo po težkem boju osvojiti mejno hribovje med Bosno in 
Srbijo, ki je bilo spremenjeno v težko napadljive utrdbe. Pri tem je srbska artilerija 
streljala iz izjemno dobrega položaja. Naša naloga je bila, da jim odvzamemo to 
orožje in to smo skoraj izpolnili. V prihodnje bomo lahko zavzeli nova obmo-
čja, kjer je polno naravnih bogastev. Naš priden celjski pešpolk si je v vseh bojih 
pridobil izjemno čast. Naš komandant major Beter, prefi njen in odličen vodja, 
je 14. septembra obogatil zgodovino pešpolka z dodatno lovoriko. Popoldan je 
opazil, da so desno stran hriba, ki ga zdaj imenujemo Beterjev vrh, zavzeli Srbi. 
Njegova prošnja za takojšen odgovor na napad ni bila odobrena. Po dveh dneh 
je bil dan ukaz za napad. Celo kompanijo so zasuli z bombami. Sam sem dobil 
ukaz, da vojake povlečem iz boja, vendar so me moji pridni vojaki prosili, da se 
ne bi umaknili. Kmalu zatem je dal major Beter ukaz brzostrelskemu oddelku in 
nagovoril 13. in 16. kompanijo z kratkim nagovorom, da zavzamejo 500 m višje 
ležeče položaje. Potem so se spustili v boj, kot ujeti Srbi poročajo, še nikoli niso 
videli tako odličnega napada in zavzetja njihovih položajev. Kot toča so deževali 
naši izstrelki, ofi cirji so bili z našim častnim majorjem na čelu z revolverjem v roki 
proti obupanem in prestrašenem nasprotniku. Upor je bil hitro zlomljen, sledil 
je paničen beg Srbov. Bilo je več kot 300 mrtvih, zaplenili smo 2 strojnici, pribor, 
konje, ogromno municije in orožja. Srbi so imeli 2 bataljona in ta uspeh je bil 
za nadaljnje podvige zelo ključnega pomena. Ta uspeh nas je stal marsikaterega 
vojaka. Ampak mi smo pripravljeni vsak dan umreti za našo domovino in cesarja. 
Dan za tem smo pokopali naših 31 mrtvih, na pokopališču smo imeli tiho moli-
tev, po vojni pa imamo namen zgraditi lep spomenik.21 

21 "Die 87er im felde", Deutsche Wacht, 10. 10. 1914, št. 76, 1. 
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Izložba Rascheve knjigarne v sedanji Prešernovi ulici v Celju je razkazovala 
zemljevide z bojišči, na katerih zapičene zastavice so označevale fronto. Ko se je 
vojska centralnih sil kje morala umakniti, domoljubni knjigarnar ni hotel pre-
mestiti zastavic. Neki slovenski študent je Raschu poslal karto, na kateri je zba-
dljivo pohvalil njegove "strateške sposobnosti", ki pa da propadajoče monarhije 
ne bodo rešile. To karto je knjigarnar izobesil ob vhodu v trgovino s pripisanim 
pozivom, naj mu pisca odkrije, kdor bi prepoznal njegovo pisavo. Rasch sam je 
rad postajal na pragu in opazoval ljudi, ki so prihajali brati karto. Me temi je bil 
tudi njen pisec sam, ki je knjigarnarja celo drzno spraševal po uspehu njegovih 
prizadevanj.22

Spomladi in poleti je bila večina polka premeščena na tirolsko fronto. Že 
maja 1916 so 4. bataljon med prvimi premestili v Dolomite, kjer je zasedel več 
strateških točk. Spomladi leta 1916 so na tirolsko fronto poslali 10. bataljon 
87. pešpolka, ki je maja in junija 1915 branil avstrijske položaje na doberdob-
ski planoti. Vojaki 10. bataljona so se izkazali kot pogumni vojaki, saj so kljub 
velikim izgubam 21. maja 1916 pri Costesinu zajeli večje število italijanskih vo-
jakov. Junija so se bojevali pri Asiagu (Benečija), 6. avgusta pa so napadli ita-
lijanske položaje na Monte Zebiu (z zavzetjem tega vrha se je z drzno akcijo 
izkazal kasnejši borec za Koroško Franjo Malgaj, ki si je zato prislužil najvišje 
odlikovanje – zlato medaljo za hrabrost, več o tem v nadaljevanju). Jeseni 1916 
so bili vojaki 87. pešpolka premeščeni na soško fronto, kjer so pri Opatjem selu 
branili položaj. 16. septembra 1916 so Italijani prebili celjsko črto, vendar so bili 
hitro zavrnjeni. Najhujši boj je polk bojeval v 11. soški bitki, v kateri je uspešno 
branil avstrijske položaje na Škabrijelu nad Solkanom. Sprva jih je italijanska 
vojska s pomočjo 700 topov po štirih dneh srditih spopadov pregnala z vrha 
Škabrijela, vendar so vojaki 87. pešpolka še isti dan ponovno zasedli vrh. Nekaj 
dni kasneje so pred Italijani ubranili še strateško zelo pomemben položaj pri 
Levpi nad Banjščico. 

V Ost. Ung. letzter Krieg je bila povzeta ocena, da je bil to "najhujši boj, kar 
jih je bil katerikoli del avstrijske vojske".23 Po teh bojih je v 1. bataljonu preživelo 
samo 185 mož, v drugih pa ni bilo dosti bolje. Po preboju soške fronte oktobra 
1917 je tudi 87. pešpolk krenil proti reki Piavi. Med neuspelo ofenzivo 17. junija 
1918 je napadal pri Lampolu in do večera dosegel Campologno. 

Celjski 87. pešpolk je veljal za eno najboljših enot avstro-ogrske armade, 
hkrati pa je bilo njegovo jedro izrazito slovensko. Maja 1918 je bilo v polku 84% 
Slovencev, 10% Nemcev, 3% Poljakov itd. Novembra 1918 je iz 87. pešpolka na-
stal Celjski polk nove slovenske vojske.24 

22 Roš, "Nekaj zapiskov iz Celja", 14. 
23 Švajncer, Svetovna vojna 1914–1918, 37. 
24 Prav tam. 
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Ranjenci v Celju 

Povsem drugače pa se je vojna videla in občutila v Celju. Poleg velikega pomanj-
kanja so meščane na vojno in njene grozote opozarjali begunci, predvsem pa 
številni ranjenci, ki so si v več vojaških bolnišnicah celili rane in se zdravili zara-
di kužnih ter nalezljivih bolezni. V začetku septembra 1914 so s severnega bo-
jišča v Celje prispeli prvi ranjenci. Večina naj bi z navdušenjem pripovedovala 
o junaškem boju domačega 87. pešpolka.25 Iz Trsta je bila v Celje premeščena 
bolnišnica tržaške garnizije št. 9 s 175 posteljami,26 dve rezervni bolnišnici in 
okrevališče s skupno 3.300 posteljami. V grofi ji je bilo nastanjenih še od 900 
do 1.500 mož, kar je skupaj z oddelkom za zaščito železnice in sanitejci pred-
stavljalo 2.000 vojakov.27 V poslopju stare grofi je je bilo nastanjenih 200 voja-
kov, ostali ranjenci in vojaki pa so bili nastanjeni v poslopjih v kasarni vojaške 
brambe, v stavbi okrožnega sodišča, v gostinskih prostorih Nemške hiše, v Na-
rodnem domu, v nekaterih gostilnah (Beli vol, Zeleni travnik, Gozdna hiša), v 
poslopju slovenske gimnazije, slovenske ljudske šole, mestne deške in dekliške 

25 "Iz Celja", Slovenski narod, 7. 9. 1914, št. 211, 3. 
26 "Das Deutsche Haus als Spital", Deutsche Wacht, 14. 10. 1914, št. 77, 4.
27 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 12, Zapisnik sestanka mestnega odbora, 29. januar 

1915.

Vojaki celjskega 87. pešpolka (Osrednja knjižnica Celje)
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ljudske šole ter v mestnem otroškem vrtcu.28 Konec leta 1915 je bila urejena 
zasilna bolnišnica tudi v gostilni "Pri zamorcu".29 Po poročanju Slovenskega na-
roda je 8. decembra 1914 v Celje s severnega bojišča prispelo 378 ranjencev, pri 
katerih je bila umrljivost "izvanredno redka, rane pa se pod skrbnim nadzorom 
hitro celijo".30 Največja vojaška bolnišnica v Celju je bila v prostorih novozgra-
jene gimnazije, vodil jo je celjski zdravnik dr. Gollitsch.31 

Z začetkom pouka v mesecu septembru 1914 se je šolskim vodstvom po-
stavilo vprašanje, kam z učenci, ker so bili šolski prostori zasedeni od strani vo-
jaštva. Obrtna šola je začela s poukom šele v šolskem letu 1916/17 in to samo 
z dvema razredoma, ki so ju nastanili v privatnem stanovanju.32 V ostalih šolah 
so si otroci delili prostore z vojaki, deloma je pouk potekal v starem poslopju 
gimnazije, v prostorih mestnega urada in privatnih stanovanjih.33 Mestna oblast 
je nameščanje vojaštva uporabljala tudi kot sredstvo nagajanja. Tako so dekli-
ški šoli šolskih sester, kljub temu da si je pri vojaških oblasteh izborila odhod 
vojakov iz svojih prostorov, odredili, da mora del prostorov izprazniti in jih na-
meniti za vojaške potrebe.34 Dekliška šola šolskih sester je bila edina slovenska, 
vsi ostali javni šolski zavodi v mestu pa so bili v tem času nemški. Decembra 
1914 so v del njenih prostorov namestili rekonvalescente. Januarja 1915 je bilo 
v Celju na zdravljenju 2.500 ranjencev, zraven tega pa je bilo v okolici še veliko 
okrevajočih.35 Z vlakom, ki je 16. aprila 1915 v Celje pripeljal 600 ranjenih in 
bolnih vojakov, je prišlo tudi več ruskih vojnih ujetnikov. Pri nekem Rusu so v 
njegovem vojaškem plašču našli 17.000 kron, zato so domnevali, da je ta denar 
odvzel kakemu padlemu ali ranjenemu avstrijskemu vojaku, zato so vojaške 
oblasti odredile zoper ujetega Rusa strogo preiskavo.36 

Leta 1916 se je število v Celju nastanjenih ranjencev povzpelo na 3.500, kar 
je v primerjavi s številom takrat v mestu živečih ljudi (7.000) izredno veliko.37 

28 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 12, Zapisnik sestanka mestnega odbora, 29. januar 
1915; "Iz Celja", Slovenski narod, 12. 12. 1914, št. 294, 4.

29 "Iz Celja", Slovenski narod, 12. 12. 1914, št. 294, 4. 
30 Prav tam. 
31 Goropevšek, Stoletje v Celju, 44. 
32 ZAC, fond Obrtno-nadaljevalne šole, AŠ 40, sign. 41, Zapisniki konferenc. 
33 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 178, 9424/16, Poročilo mestnega urada o dejavnosti 

med vojno.
34 Bojan Himmelreich, "Celje v letih prve svetovne vojne 1914–1918", v: Iz zgodovine Celja 1848–1918, 

Odsevi preteklosti 2, ur. Marija Počivavšek (Celje, 1998), 91 (dalje: Himmelreich, "Celje v letih prve 
svetovne vojne". 

35 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 164, 475/15, Dopis MOC namestništvu, 14. januar 
1915; ZAC, fond Občina Hrastnik-Dol, AŠ 24, sign. 212, Dopis okrajnega glavarstva v Celju, 4. oktober 
1914. 

36 "Celje", Slovenski gospodar, 22. 4. 1915, št. 16, 6. 
37 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 178, 9424/16, Poročilo mestnega urada o dejavnosti 

med vojno. 
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Za ranjence in tudi ostalo vojaštvo so severno od savinjske železnice, ob podalj-
šku današnjih Kersnikove in Kosovelove ulice, postavili barake.38 Bolniške ba-
rake za 2.000 mož so stale na mestu današnje Stritarjeve ulice, izolirna vojaška 
bolnišnica pa južno od železnice, v bližini mestne bolnišnice, zaradi pogoste 
griže in tudi kolere med vojaki.39 Leta 1915, ko sta poplavljali reki Voglajna in 
Savinja, so morali ranjence evakuirati iz barak in jih začasno namestiti v po-
slopju stare gimnazije.40 Z električno, vodovodno in kanalizacijsko napeljavo v 
novozgrajene objekte in dodatno v že obstoječe, je imela občina velike stroške. 
Za nastanitev vojaških oddelkov in ustanov je do avgusta 1916 porabila 30.000 
kron.41 Zasedenost postelj v vojaških bolnišnicah je bila odvisna od dogodkov 
na frontah in bolezni, ki so razsajale med vojaki, predvsem diareja, kolera, črne 
koze in španska gripa.42 

38 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 63, 22.042/II 2178, Ukaz komande v Gradcu; ZAC, 
fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 63, Načrt barak iz leta 1917.

39 Himmelreich, "Celje v letih prve svetovne vojne", 91. 
40 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 171, 13247/15, Dopis o evakuaciji ranjencev zaradi 

poplav. 
41 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 178, 9424/16, Poročilo mestnega urada o dejavnosti 

med vojno. 
42 Goropevšek, Stoletje v Celju, 44. 

Velika dvorana v Nemški hiši je bila polna bolniških postelj (Osrednja knjižnica Celje)
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Vojaška pokopališča

Že ob začetku mobilizacije je tedanji celjski župan dr. Heinrich Jabornegg odre-
dil, da naj umrle pripadnike avstrijske vojske pokopavajo na mestnem pokopa-
lišču v Čretu, umrle srbske in ruske vojne ujetnike pa na bolniškem pokopališču 
v Črnem gozdu. Mestna oblast je za čas po koncu vojne načrtovala postavitev 
spomenika v čast svojih vojakov in neprimerno se ji je zdelo mešanje grobov 
domačih in sovražnikovih vojakov.43 Avstro-ogrske vojake so pokopavali na 
južnem pobočju pod mestnim pokopališčem na t. i. pokopališču herojev. Me-
stna oblast je bila na to pokopališče zelo ponosna, saj ga je imela za enega naj-
lepših pokopališč v cesarstvu.44 Do konca leta 1916 so na njem pokopali 708 
vojakov, število grobov do sredine leta 1917 pa je preseglo 900, zato je bilo po-
kopališče potrebno razširiti.45 Avgusta 1917 je mestna občina od kongregacije 
pri Sv. Jožefu kupila zemljišče, ki je na zahodni strani mejilo na obstoječe voja-
ško pokopališče.46 Nujnost povečevanja so utemeljevali s povečano umrljivo-
stjo ranjencev v Celju zaradi nove italijanske ofenzive na soški fronti in zaradi 
pokritja bodočih potreb. 

Diagram 1: Delež pokopanih po državi rojstva na pokopališču v Čretu med leti 1914 in 1918 (delni 

podatki)47

43 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 12, Zapisnik sestanka občinskega odbora, 29. januar 
1915.

44 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 178, 9424/16, Poročilo mestnega urada o dejavnosti 
med vojno.

45 Himmelreich, "Celje v letih prve svetovne vojne", 93. 
46 Prav tam.
47 ZAC, fond Mestna občina Celje 1919–1941, AŠ 50b, 6390/32, Ureditev vojaških grobov v Celju 

(seznam pokopanih vojakov, vojaško pokopališče v Čretu). Pri državi rojstva so upoštevane današnje 
države, seznam pokopanih je nepopoln, saj vsebuje imena samo 179 pokopanih vojakov.
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Diagram 2: Delež pokopanih po državi rojstva na bolniškem pokopališču med leti 1914 in 1918 (delni 

podatki)48

Do konca vojne so na mestnem pokopališču v Čretu pokopali 1.287 voja-
kov, na bolniškem pokopališču v Črnem gozdu pa 47 ruskih in srbskih vojnih 
ujetnikov.49 Če primerjamo zgornja grafi kona, ki prikazujeta število pokopanih 
vojakov po (današnji) državi rojstva, ugotovimo, da je bilo na obeh pokopanih 
veliko vojakov iz Madžarske (nad 20%), velik pa je tudi delež vojakov iz Avstrije. 
Na bolniškem pokopališču visok delež predstavljajo ruski vojni ujetniki (23%). 

Vojni ujetniki

Zaradi pomanjkanja moške delovne sile so tudi v Celju uporabljali vojne uje-
tnike. V arhivskih listinah se v glavnem pojavljajo ruski vojni ujetniki, ki so jih 
rabili predvsem pri poljedelskih delih, manj v obrti in industriji, rudnikih in pri 
drugih delih,50 le enkrat so jih želeli uporabiti pri regulaciji Savinje.51 Vsak upo-
rabnik njihove delovne sile je moral sam poskrbeti za njihovo nastanitev in pre-

48 ZAC, fond Mestna občina Celje 1919–1941, AŠ 50b, 6390/32, Ureditev vojaških grobov v Celju 
(seznam pokopanih na bolniškem pokopališču). Pri državi rojstva so upoštevane današnje države, 
seznam pokopanih je nepopoln, saj vsebuje imena samo 65 pokopanih vojakov.

49 ZAC, fond Okupacijska občina Celje, AŠ 20, sing. 442, Zapis o številu grobov vojakov iz 1. svetovne 
vojne. Del imen pokopanih na mestnem in bolniškem pokopališču je ohranjen v ZAC, fond mestna 
občina Celje 1919–1941, AŠ 50b, 6390/32, Ureditev vojaških grobov v Celju. 

50 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 192a, 860/1916, Evidenca o številu vojnih ujetnikov v 
Celju v letih 1916, 1917 in 1918.

51 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 12, Zapisnik sestanka občinskega odbora, 27. avgust 
1915. 
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skrbo, leta 1916 jih je mestna oblast nastanila v poslopju slovenske gimnazije.52 
Prvi vojni ujetniki so bili v Celju najverjetneje že decembra 1914, saj od takrat 
izvira prva omemba groba vojnega ujetnika na bolniškem pokopališču.53 Števi-
lo vojnih ujetnikov v mestu je bilo v vojnih letih različno:

20. februarja 1916 je bilo v Celju 10 ruskih vojnih ujetnikov,• 54 
marca 1916 prav tako 10,• 55 
avgusta 1916 27 vojnih ujetnikov,• 56

31. avgusta 1916 prav tako 27,• 57

januarja 1917 23 vojnih ujetnikov,• 58 
31. marca 1917 prav tako 23,• 59 
30. aprila 1917 prav tako 23,• 60

avgusta 1917 27 vojnih ujetnikov,• 61

19. novembra 1917 65 vojnih ujetnikov,• 62

3. decembra 1917 39 vojnih ujetnikov,• 63

9. februarja 1918 62 vojnih ujetnikov,• 64

septembra 1918 prav tako 62 vojnih ujetnikov.• 65

Vsakdanje življenje vojaštva v Celju

Povečano število vojaštva v mestu je spodbudilo tudi prostitucijo. Poveljstvo 
5. armade je zato odredilo, da se morajo vsi vojaki, ki obiščejo javno hišo, pred 
odhodom obvezno dezinfi cirati. Zaradi tega je morala vsaka javna hiša imeti 
prostor, kjer je sanitetni podofi cir v času, ko so smele javne hiše obratovati (od 
četrte ure popoldan do četrte zjutraj), izvajal kontrolo glede razširjenosti spol-
nih bolezni pri vojakih. Tudi prostitutka je bila dolžna vse spolno bolne vojake 

52 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 196, 14001/18 in AŠ 168, 7669/15, Poročilo mestne 
straže, 4. oktober 1915. 

53 ZAC, fond Mestna občina Celje 1919–1941, AŠ 50b, 6390/32, Ureditev vojaških grobov v Celju. 
54 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 192a, 1604/16, Evidenca o številu vojnih ujetnikov v 

Celju v letih 1916, 1917 in 1918. 
55 Prav tam, 2530/16. 
56 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 175, 5523/16. 
57 Prav tam. 
58 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 192a, 104/17, Evidenca o številu vojnih ujetnikov v 

Celju v letih 1916, 1917 in 1918. 
59 Prav tam, 4172/17. 
60 Prav tam, 5680/17. 
61 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 175, 5523/16. 
62 Prav tam. 
63 Prav tam. 
64 Prav tam, 3083/18. 
65 Prav tam. 
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naznaniti sanitetnemu podofi cirju.66 Edina evidentirana celjska javna hiša je 
bila last Jožefi ne Kupka, ki je bila na današnji Ipavčevi ulici. Leta 1916 je v tej 
javni hiši delalo povprečno osem prostitutk.67 

Celjski polk je imel tudi lastno godbo, ki je večkrat koncertirala v parku. 
V letu 1915 so organizirali dvajset nedeljskih dobrodelnih koncertov.68 Aprila 
1916 je vojaška godba v mestnem gledališču pripravila koncert za invalide 3. 
korpusa.69 14. junija 1917 so v Celju bivajoči hrvaški vojaki na vrtu hotela "Stadt 
Wien" priredili tamburaški koncert, katerega izkupiček je bil namenjen voja-
kom na soški fronti. Po poročanju v Slovenskem narodu je bil koncert 

prav dobro obiskan od Slovencev in drugih Slovanov, pa tudi od Nemcev, med 
gosti je bilo prav mnogo častnikov. Tamburaši so svirali prav lepo, vse občinstvo 
jim je živahno ploskalo ter je le en glas, da je koncert prav dobro obnesel – saj je 
tudi vrgel nad 500 K čistega dobička za junaške branitelje naše južne fronte.70 

Leta 1915 so za 86. cesarjev rojstni dan priredili praznovanje tudi v bolni-
šnici Rdečega križa, bolnim in ranjenim vojakom so na vrtu bolnišnice pripravili 
praznično pojedino. Prisotne so bile tudi celjske žene v načelu z podžupanovo 
ženo Betty Rauscher, ki so vojakom podarile cigarete in tobak.71 V času vojne je 
bilo v Celju kar nekaj prireditev, katerih glavni namen je bil zbiranje sredstev za 
Rdeči križ, kot je bil na primer t. i. vojaški dan (Soldatentag). 

Prevratni dnevi v Celju leta 1918

Že sredi leta 1918 je postalo jasno, da večstoletna habsburška monarhija razpa-
da. Najprej je to občutila vojska, ki jo je štiriletno brezumno vojskovanje pov-
sem izčrpalo in demoraliziralo vojake v strelskih jarkih. Nič drugače ni bilo v za-
ledju. Nadomestni bataljon 87. pešpolka je bil med prvo svetovno vojno v Celju. 
Proti koncu oktobra 1918 je bila pripravljena nova pohodna stotnija za odhod 
na bojišče. Pod vplivom močne jugoslovanske ideje, ofi cirja Vladimira Hafnerja 
in zlasti pod vplivom podofi cirjev, predvsem častniškega namestnika Avgusta 

66 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 179, 11826/16, Prostitucija – omejitev. 
67 ZAC, fond Mestna občina Celje 1850–1918, AŠ 191, 16975/1917, Omejitev prostitucije. 
68 "Parkkonzert", Deutsche Wacht, 18. 9. 1915, št. 75, 3. 
69 "Militärkonzert für die Invaliden des dritten Korps", Deutsche Wacht, 5. 4. 1916, št. 27, 4. 
70 "Iz Celja", Slovenski narod, 23. 6. 1917, št. 142, 4. 
71 "Kaiserfeier im Roten Kreuz-Spital in Cilli", Deutsche Wacht, 28. 8. 1915, št. 69, 4. 
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Dolinška72 in enoletnega prostovoljca Kauklerja, je v marškompaniji uporno 
vzdušje naraslo do te mere, da je 27. oktobra celotna stotnija odpovedala po-

72 Avgust Dolinšek iz Hrastnika je bil znan kot izjemno hraber in je do najvišjega podoficirskega čina 
napredoval zaradi poguma in odlikovanj. Odlikovan je bil z zlato medaljo za hrabrost, s srebrno 
medaljo za hrabrost 1. in 2. stopnje. Za zasluge ob prevratu je v novi slovenski vojski napredoval 
v poročnika Janez J. Švajncer, "Celjski polk. Ob 70–letnici nastanka slovenske vojske leta 1918", 
Kronika 36, št. 1–2 (1988), 47 (dalje: Švajncer , "Celjski polk").

Častniški namestnik 
Avgust Dolinšek iz 
Hrastnika, oktobra 
1918 med organiza-
torji upora slovenskih 
vojakov v Celju (Švajn-
cer, Svetovna vojna 
1914–1918, 40)
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korščino. Poveljnik nadomestnega bataljona podpolkovnik Ernst Skalitzky je 
skušal stotnijo pomiriti s pomočjo slovenskega ofi cirja, rezervnega črnovojni-
škega nadporočnika in istrskega deželnega poslanca dr. Iva Sancina. Ta je stopil 
do vojakov. Na eni strani je našel stražno stotnijo v starih raztrganih uniformah 
in na drugi marškopanijo z novo opremo in novimi uniformami, vojaki so imeli 
v gumbnicah cvetje in na kapah slovenske narodne trakove (ki jih je priskrbel 
častniški namestnik Dolinšek).73 

Nadporočnik Sancin je s predsednikom celjskega Narodnega sveta, dr. Er-
nestom Kalanom, 28. oktobra sklical v Narodnem domu sestanek slovenskih 
ofi cirjev. Prišlo je pet ofi cirjev in okoli 90 podofi cirjev. Dogovorili so se o pre-
vzemu polkovnega poveljstva 87. pešpolka v Celju in sklenili, da bo polku po-
veljeval nadporočnik Sancin. Do prevzema poveljstva pa ni prišlo takoj. Iz Celja 
so se obrnili na Ljubljano, kjer pa niso naleteli na razumevanje.74 Sancin ni bil 
potrjen za poveljnika, nastanek Države SHS pa je tudi terjal takojšnje ukrepa-
nje. 1. novembra je prišlo do posveta predsednika celjskega Narodnega sveta s 
slovenskimi ofi cirji, predstavniki Sokola in drugih društev. Zbrani so sklenili, da 
vojaštvo še istega dne priseže Narodnemu svetu. 

V zgodnjem popoldnevu so se vojaki ob prisotnosti raznih zastopnikov 
zbrali na kasarniškem dvorišču. Tja je vojak Leon Erhatič prinesel zastavo celj-
skega Sokola, ki so jo njegovi svojci vso vojno skrivali na podstrešju.75 Tako so 
vojaki korakali za sokolsko zastavo, ki jo je nosil poročnik Josip Videmšek.76 
Po govorih predsednika Narodnega sveta dr. Kalana, sokolskega staroste Jo-
žeta Smertnika in nadporočnika Sancina so vojaki in ofi cirji prisegli zvestobo 
novi domovini s tem, da so se dotaknili zastave in segli v roke predsedniku.77 
Na mestnem magistratu in po hišah so zdaj smele prosto zavihrati slovenske 
trobojnice.78 

Celjski sokoli na čelu z Jožetom Smertnikom so organizirali narodno stra-
žo, ki je na železniški postaji, kamor so se s fronte vračale množice vojakov, skr-
bela za red, prehrano in prevzem vojaškega materiala. Celjski oddelek narodne 
straže je vodil Rafko Salmič.79 Slovencem v novi državi je bilo treba zagotoviti 
mejo na severu. V nevarnosti je bil Maribor s Podravjem in Pomurjem, čakala 
je Koroška. Zato sta že 3. novembra 1918 Sancin in dr. Kalan dala z lepaki v 
Celju in okolici razglasiti poziv (napisal ga je narednik Fran Roš), naj se vojaki 

73 Švajncer , "Celjski polk", 40. 
74 Prav tam. 
75 Ervin Mejak, "Prevratni dnevi v Celju l. 1918", Lepo mesto – glasilo olepševalnega in turističnega dru-

štva Celje, pomlad–poletje 1969, l. 9, št. 1 (dalje: Mejak, "Prevratni dnevi v Celju"), 9. 
76 Švajncer , "Celjski polk", 40. 
77 Mejak, "Prevratni dnevi v Celju", 9. 
78 Roš, "Nekaj zapiskov iz Celja", 14. 
79 Goropevšek, Stoletje v Celju, 48. 
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vrnejo v vojašnice, "ker le kratko časa vas še potrebuje domovina".80 Naslednji 
dan je začel izhajati tudi Glasnik Narodnega sveta v Celju, ki je objavljal odred-
be in novice. Poziv vojakom je dosegel zadovoljiv uspeh, zlasti pri ofi cirjih in 
podofi cirjih – celjskih dijakih. V noči na 4. november je prispelo z Vranskega 
prvo telefonsko sporočilo, da prihaja od tam ogromna množica voz, konj in 
vojaštva najrazličnejših narodnosti, zato se naj Celje nanje pripravi. Po posebni 
odredbi je bilo treba vojaškim transportom, ki so se vračali s fronte po cestah 
in z železnico, odvzeti orožje in različno nasilno prisvojeno blago. V času med 
4. in 15. novembrom 1918 je prešlo slovensko ozemlje okrog 500.000 mož tu-
jega vojaštva. V tistih dneh je dal poveljnik Sancin ustaviti dragocen kompleten 
sanitetni vlak in ga zapeljati na Majdičev industrijski tir na Hudinji.81 Nekateri 
vojaški oddelki so se skušali z orožjem upreti zahtevam po razorožitvi. 

V začetku novembra 1918 se je z italijanskega bojišča vračal tudi frontni 
87. pešpolk. V Ajdovščini so polk zapustili nemški ofi cirji in vojaki, v Celje pa 
je bila poslana brzojavka, da ima polk približno 2.500 oboroženih in disci-
pliniranih mož in da se vrača v Celje. V Celju je zaradi tega zavladalo veliko 
veselje. 10. ali 11. novembra 1918 je poročnik Šestan jahajoč na čelu vojakov 
privedel v Celje ostanek frontnega 87. pešpolka.82 Vojaki so korakali za razvi-
to slovensko zastavo, na čelu je stopala polkovna godba in igrala koračnice, 
za njo pa je prihajalo v Celje 11 ofi cirjev in okoli 150 vojakov. Celjani so po 
mestu razobesili slovenske zastave in svoj polk slovesno pričakali. Z magistra-
tnega balkona sta polk pozdravila župan dr. Juro Hrašovec in novoimenovani 
poveljnik polka major Beno Puteani. Pred Narodnim domom je frontni polk 
pričakalo 200 mož, ki so bili pripravljeni za pomoč generalu Maistru v Mari-
boru. Pred poravnanimi vojaškimi vrstami je nadporočnik Sancin raportiral 
majorju Puteaniju in mu predal poveljstvo nad polkom. Nadporočnik Sancin 
je nato ukazal poveljniku omenjenih 200 mož nadporočniku Viktorju Rodetu 
in njemu podrejenemu oddelku strojnic, naj se njegov bataljon takoj odpelje 
na Pragersko, kjer tuji vojaki plenijo in pobijajo naše ljudi.83 Zraven mu je dal 
zapečateno pismo, v katerem je bil ukaz, naj bataljon nadaljuje vožnjo proti 
Mariboru, kjer ga pričakuje general Maister. Zvečer 22. novembra sta bili iz Ce-
lja v Maribor poslani še dve stotniji in dva voda težkih strojnic, skupno okoli 
200 vojakov in 4 ofi cirji.84 V načrtu za razorožitev belo-zelene garde v Mari-
boru 23. novembra 1918 je general Maister bataljonu Celjskega polka odredil 
desni breg Drave s pomembnimi točkami. 

80 Mejak, "Prevratni dnevi v Celju", 9. 
81 Prav tam.
82 Švajncer , "Celjski polk", 42. 
83 Prav tam. 
84 Prav tam. 
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6. novembra 1918 je Celje slavilo konec podrejenosti Gradcu in Dunaju ter 
vstop v novo državo. Slavnostnega zborovanja pred Narodnim domom se je 
udeležilo okoli 20.000 ljudi, zbrani množici so med drugim prebrali prošnjo 
koroških sonarodnjakov za pomoč. Na hitro so pod poveljstvom nadporočnika 
Franja Malgaja oblikovali poseben oddelek prostovoljcev. 

Malgaj se je rodil 10. novembra 1894 v vasi Hruševac nedaleč od Šentjur-
ja pri Celju. Njegov oče je bil železniški delavec, ki je ob svojem bornem za-
služku dal študirati svoje tri sinove. Franjo, najmlajši med temi, je iz šentjur-
ske ljudske šole leta 1907 prestopil na gimnazijo v Celje. Že kod mlad štu-
dent se je pogumno udejstvoval v takratnih bojih za slovenske narodnostne 
pravice in bil aktiven pri celjskem Sokolu. Ob izbruhu vojne je bil 1. oktobra 
1914 vpoklican v vojsko. Postal je vojak celjskega 87. polka, končal šolo za 
avstrijske rezervne oficirje v Deutsch Feistritz in bil poleti 1915 premeščen 
na italijansko fronto. Pri Doberdobu je bil ranjen in povišan v praporščaka 
ter zaradi zdravljenja premeščen v zaledje. Leta 1916 je odšel na južnoti-
rolsko bojišče. Ko so iskali prostovoljca, ki bi zavzel pomembno italijansko 
postojanko Monte Zebio, se je javil in si izbral spremljevalce. Da obvaruje 
svoje ljudi, je Malgaj s peščico vojakov z nenadnim nočnim napadom osvojil 
to važno točko. Za svojo izredno drzno in uspešno akcijo je prejel najvišje 
odlikovanje – zlato medaljo za hrabrost, ki ga je oproščala nadaljnje službe 
na fronti, in bil povišan v poročnika. Bolehen na pljučih je bil imenovan za 
poveljnika zdravilišča Horgoš (pri Subotici), pogosto pa je obiskoval domači 
Šentjur in Celje, kjer so se okoli njega zbirali dijaki in drugi znanci, katerim 
je odkrito govoril o bližajočem se času, ko bodo Jugoslovani sami odločali 
o sebi. Konec vojne je dočakal v Gradcu, kjer se je vpisal na pravno fakulte-
to.85 

Tako so Malgaj, poročnik 87. pešpolka Bogdan Kurbus in Kornel Haw-
rylow nabirali po Celju, zlasti po gostilnah, kjer so se zadrževali fantje iz celj-
ske okolice, prostovoljce za odhod na Koroško. Do petih popoldne so jih 
zbrali približno 40, največ Šentjurčanov in Teharčanov. Na dvorišču vojašnice 
so se preobleki v uniforme, vsak je dobil puško, 50 nabojev in hlebec kruha. 
Oddelek je bil okrepljen še s štirimi strojnicami. Na čelu s sokolsko zastavo in 
ob igranju koračnic so prostovoljci odšli na železniško postajo. Še isto noč so 
prispeli v Slovenj Gradec in dalje do Dravograda. V noči s 5. na 6. november 

85 Več o Franju Malgaju: Fran Roš, "Malgaj", v: Celjski zbornik 1959 (Celje, 1959), 325–337; Lojze Ude, 
"Franjo Malgaj", v: Spominski zbornik ob 60–letnici bojev za severno slovensko mejo 1918–1919 
(Maribor, 1979), 94–111; Švajncer , "Celjski polk", 40–48; Janez Švajncer, "Slovenski hudič Malgaj", 
7D, 22. 5. 1975, št. 21, 20, 21; "Sokolski junak br. Malgaj", v: Vestnik sokolske župe (Celje) 9 (1939), 
83–84; Muzej novejše zgodovine Celje, Franjo Malgaj: Koroški dnevnik 1918, kseroks 2, 10 (2), origi-
nal hrani Kazimir Virant, Pod gradom 10, Laško, 16. 3. 1989, F-37, mapa IX. A; Fran Roš, "Franjo Malgaj 
1894–1919", v: Šentjur skozi borbo v svobodo (Šentjur, 1956), 63–67. 
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je bil Malgaj že na Koroškem, konec meseca novembra 1918 je imel njegov 
oddelek okoli 120 vojakov in 7 ofi cirjev.86 

Z neverjetno naglico je razorožil nemško vojaštvo in ustanovil narodne 
straže v Guštanju, Prevaljah, Črni, Mežici, Pliberku in Velikovcu. V Velikovcu se 
je Malgaju pridružil njegov prijatelj Srečko Puncer, ki je tam urejeval tednik Ju-
goslovanski Korotan, izdajal pa ga je Malgaj. Ob slabo pripravljeni ofenzivi slo-
venskih čet aprila 1919 je Puncer zapustil uredniško pisarno in sodeloval pri 
zasedbi Vober. Ob nenadnem nemškem protinapadu so Puncerja presenetili 
pri zajtrku v neki slovenski vasi in ga ustrelili, nakar so ga še z bajonetom skozi 
usta pripeli k tlom.87 

Teden dni kasneje je padel tudi Malgaj. V začetku maja 1919 se je ob splo-
šnem umiku slovenske vojske s Koroške njegov oddelek ustavil pri Ravnah. Da 
bi imel boljši pregled nad položajem, se je Malgaj okrog 14. ure povzpel na neko 

86 Švajncer , "Celjski polk", 41. 
87 Več o Srečku Puncerju: "Malgaj, Puncer in drugi", Jutro, 5. 5. 1929, št. 104, 10; F. R., Srečko Puncer, 

v: Vestnik sokolske župe (Celje) 8 (1938), 189–190; Ervin Mejak, "Obletnica smrti junaka Srečka 
Puncerja", Večernik, 22. 4. 1939, 4; Fran Roš, "Malgaj in Puncer, ob 50–letnici njune smrti", Lepo 
mesto – glasilo olepševalnega in turističnega društva Celje, pomlad–poletje 1969, št. 1, 9; "Odkritje 
spomenika junaku Srečku Puncerju", Nova doba, 20. 10. 1930, , št. 84, 1; "Pri spomeniku junaka Srečka 
Puncerja", Jutro, 22. 10. 1930, št. 245, 6; Fran Roš, "Srečko Puncer njegovo življenje, delo in boj", v: 
Celjski zbornik 1971–1972 (Celje, 1972), 209–233.

Franjo Malgaj s soborci, na sliki v drugi vrsti, drugi z desne (http://www.hervardi.com/franjo_malgaj.php) 
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sadno drevo na pobočju Tolstega vrha in opazoval sovražnikove premike. Pri tem 
se mu je sprožila za pasom viseča ročna granata in ga tako hudo ranila, da je že po 
nekaj trenutkih izdihnil. Po nemških opisih tega boja naj bi ročno granato zadela 
in sprožila puškina krogla. Malgaj je bil za hrabrost in zasluge na koroškem boji-
šču posmrtno odlikovan z redom Karađorđeve zvezde z meči 4. stopnje.

Zaključek

Vojaški obvezniki so leta 1914 v večini Evrope odhajali na fronto ob vzklikanju 
množic, zastavah in s pesmijo na ustih, prepričani, da bo vojna kratka, a že po 
nekaj mesecih se je pokazalo, da bo spopad, ki ga je sprožil atentat v Sarajevu, 
dolgotrajnejši. Na raznih bojiščih po Evropi se je borilo okoli 65 milijonov mož, 
ki so imeli na razpolago najsodobnejše orožje tistega časa. V vojskovanje, ki se 
je večinoma odvijalo na evropskih tleh, so bile vpletene skoraj vse večje evrop-
ske države, tudi Avstro-Ogrska, katere vojsko smo sestavljali tudi Slovenci. Za 
razliko od kasnejših vojn največ žrtev ni bilo med civilisti, ampak med vojaki 
na fronti. Za Slovence – avstro-ogrske vojake – je vojna pomenila vojskovanje 
daleč na Balkanu in v Galiciji, v zaledju se je zdela daleč, z odprtjem soške fronte 
pa se je nevarno približala. Vojna je imela za slovensko zaledje negativne vplive 

Fran Roš in Srečko Puncer (desni) kot dijaka – vojaka v celjskem parku jeseni 1916 (Osrednja knjižnica 
Celje)
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in je predvsem motila in prekinjala tokove običajnega življenja in gospodar-
jenja, jemala in preusmerjala vire za življenje ter poslabšala zdravje in počutje 
ljudi. Slovenski vojaki so umirali za državo, ki jim je bila slaba mačeha, vendar 
so jo branili, ker so s tem branili tudi slovensko ozemlje. Prebivalcem Celja je 
prva svetovna vojna namenila različne usode. Najtežje je bilo vojakom, ki so 
odhajali na fronto, lažje pa ranjencem, ki so se vračali v obratni smeri, čeravno 
je marsikateri tukaj ostal za vedno. Po domu so verjetno hrepeneli tudi vojni 
ujetniki, ki so bili nameščeni v Celju kot pomoč pri raznih delih. Polni zanosa in 
upanja v svetlo prihodnost so se ob prevratu leta 1918 po celjskih ulicah in lo-
kalih zbirali možje, ki so odhajali branit meje rojevajoče se nove države. Vendar 
prihodnost ni bila tako svetla kot so se nadejali.

Karađjorđjeva zvezda 
sa mačevima, IV. red, 
no. 1733/2, posmrtno 
podeljena nadporoč-
niku Franju Malgaju 
(Muzej novejše zgo-
dovine Celje)
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Miro Hribernik 

THE MILITARY IN CELJE DURING WORLD WAR I (1914–1918)

SUMMARY

In the decade prior to World War I, two opposing groups of countries emerged 
in Europe: the central forces (Germany, the Austro-Hungarian Empire and It-
aly) and the Triple Entente (France, Russia and Great Britain). Following the 
assassination of Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo on 28 June 1914, the 
situation quickly deteriorated and transformed into war a month later. During 
World War I the majority of Slovenian people participated in the Austro-Hun-
garian Army. Although they did not like the beginning of the war, they did what 
the country imposed on them. 

Slovenia found the war remote; however, its consequences were felt also 
in countries where Slovenian people lived. More and more soldiers were killed, 
refugees, prisoners of war and wounded soldiers started to arrive, and war levies 
and limitations were introduced. The outbreak of war negatively aff ected large 
number of people from Celje, directly on the front or indirectly. Conscripts from 
Celje served in the 87th Infantry Regiment which consisted also of men from 
Ptuj and Pohorje. At the beginning of the war, boys and men, dressed in new 
uniforms and accompanied by a military band, marched through streets deco-
rated with fl owers and Slovenian ribbons. They got on trains heading towards 
the north, to Galicia. Celje accommodated approximately 4000 men, mostly 
in schools. The citizens of Celje were constantly reminded of the horrors of 
war due to the presence of numerous wounded soldiers who recovered in mili-
tary hospitals where they were treated also for contagious diseases. Wounded 
soldiers were accommodated in the following facilities: the County premises, 
the military defence barracks, the District Court, the National Hall, the German 
Home, certain inns, such as Beli vol, Zeleni travnik Gozdna hiša, Pri zamorcu, 
the Slovenian High School, the Slovenian People's School, the People's School 
for boys and girls and the kindergarten. The largest hospital was based in a 
newly-built high school. Later, wounded soldiers were accommodated also 
in sheds. Deceased Austrian soldiers were buried at the city graveyard in Čret, 
while Russian and Serbian prisoners of war were buried in the hospital grave-
yard in Črni gozd. By the end of the war, 1287 soldiers were buried in Čret and 
47 Russian and Serbian prisoners of war in Črni gozd. 

The number of prisoners of war fl uctuated from year to year, ranging from 
10 in February 1916 to 62 in September 1918. Since male workers were lacking, 
prisoners of war were used mainly for work in the fi elds. 
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An increased number of soldiers in the town encouraged a boost in prosti-
tution. The only registered brothel was owned by Jožefi na Kupka who, on av-
erage, employed eight prostitutes in 1916. The Celje Regiment Military Band 
often performed in the park and at Sunday charity concerts. During the war 
Celje organized several events aimed at collecting necessities for the Red Cross, 
for example the so called "Soldier's day" (Soldatentag). 

When it was obvious the Austro-Hungarian Empire would disintegrate, the 
Celje based infantry unit of the 87th Infantry Regiment refused to leave for the 
front and refused to obey orders.. The Regiment Command of the 87th Infantry 
Regiment was taken over by First Lieutenant Ivo Sancin. On 1 November 1918, 
soldiers and offi  cers swore an oath to the National Council and to the new coun-
try. The oath took place in the barrack's courtyard under the "hawk fl ag". Units of 
the 87th Infantry Regiment also started returning home from the Italian front. 
The Celje hawks organized the National Guard to establish order among the 
crowds of home-coming soldiers and to take care of military resources. Since the 
borders of the new country had to be established and protected, soldiers were 
asked to return to their military posts through leafl ets. Under the command of 
First Lieutenant Franjo Malgaj a special squad of volunteers was rapidly formed 
and immediately sent to the Koroška region. 200 men who gathered in front of 
the National Hall were sent to provide help to General Maister in Maribor, fol-
lowed by approximately 200 men and two platoons of heavy machine guns. Ex-
treme excitement at the end of the war soon started to fade.
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UDK 94(450.361)"1914/1918"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Vojaško življenje v Trstu 
med prvo svetovno vojno

Blaž Torkar
Prof. zgodovine, univ. dipl. politolog obramboslovja, kustos

Vojaški muzej Slovenske vojske
Engelsova 15, SI – 2000 Maribor

e-mail: blaz.torkar@mors.si

Izvleček:
Prispevek obravnava vojaške, politične in socialne razmere v Trstu med prvo 
svetovno vojno. Mobilizacija Tržačanov, ki so večinoma služili v 97. pešpolku, 
imenovanem "demoghela", ter antantna pomorska blokada Sredozemskega 
morja sta zaradi pomanjkanja delovne sile in prekinitve trgovskih poti 
popolnoma ohromila gospodarstvo Trsta. Slabe gospodarske in socialne 
razmere so sprožile številne izgrede in demonstracije tržaškega prebivalstva, 
ki so bile podprte z domovinskimi izbruhi. Trst ni bil nikoli – ne pred in ne 
po vstopu Italije v vojno proti Avstro-Ogrski – neposredno vpleten v vojaške 
spopade. Vanj so zahajali vojaki na oddih, čeprav je v samem mestu veljala 
prepoved nastanitve vojakov, razen v primeru posebnih dovoljenj. Red in 
mir ter pripravo obrambe mesta so vzdrževali policija ter enote črne vojske 
(Landsturm) in prostovoljcev. Proti koncu vojne se je zaradi odsotnosti oblasti v 
mestu večala stopnja kriminala, lakote in bede. Popolni red in mir je vzpostavila 
šele italijanska vojska, ki je v imenu antante 3. novembra 1918 zasedla Trst. 
Nova oblast je bila še posebej sumničava do bivših avstro-ogrskih vojakov, ki so 
se vračali domov, saj so jih obravnavali kot potencialne nasprotnike.

Ključne besede: 
Trst, prva svetovna vojna, Italija, Avstro-Ogrska, demonstracije, socialne in 
ekonomske razmere, 97. pešpolk.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 383–396, 28 cit., 3 slike. 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Trst in začetek prve svetovne vojne

Trst je bil eno večjih industrijskih mest in glavno trgovsko pristanišče Avstro-
Ogrske za promet z vzhodnimi deželami in ameriško celino. Od konca 19. sto-
letja je mesto sprejemalo množice ljudi iz širše slovenske ter hrvaške okolice, 
Italije in tudi od dlje, ki so v Trst prihajale v iskanju dela. Slovenska prisotnost 
v Trstu se je v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno vse bolj utrjevala in 
se razmahnila, s čimer je začela ogrožati tradicionalno hegemonijo italijanske 
buržoazije. Kozmopolitski značaj mesta se je odražal v številnih jezikih tržaške-
ga prebivalstva; od 229.510 prebivalcev jih je po popisu iz leta 1910 118.959 
izrazilo, da uporabljajo pretežno italijanski jezik, 56.916 slovenskega, 2.403 sr-
bohrvaškega, 11.856 nemškega, 779 pa druge jezike.1

V letih od 1910 do začetka prve svetovne vojne se je politična scena v 
Trstu radikalizirala, saj so se tržaški liberalci odločili odkrito podpreti itali-
jansko imperialistično politiko. Tik pred prvo svetovno vojno so se povezali s 
stranko militantnega italijanskega imperializma v Rimu (Partito nazionalista 
Italiano), kar je razmere še bolj radikaliziralo.2 Tako je mesto pred začetkom 
prve svetovne vojne vodila italijanska buržoazija, združena v liberalno-naci-
onalni stranki, ki je od srede 19. stoletja upravljala Trst in je še posebej skrbe-
la za ohranjanje njegovih specifi k. Nasproti ji je stala vladna stranka, ki so jo 
sestavljali nemška buržoazija, državi lojalno plemstvo ter od druge polovice 
19. stoletja naprej katoliško in liberalno slovensko meščanstvo. Po uveljavitvi 
splošne volilne pravice za vso moško prebivalstvo se je od začetka 20. stoletja 
vse bolj uveljavljala tudi socialistična stranka, ki je bila velik nasprotnik itali-
janskih imperialističnih idej. Splošna volilna pravica je veljala samo za dunaj-
ski parlament, v deželnih oziroma mestnih svetih je ostal v veljavi stari kuri-
jalni sistem, ki je odločno favoriziral premožne sloje na škodo premoženj-
sko šibkejših, čeprav številnejših. To je dajalo italijanski liberalno-nacionalni 
stranki premoč v upravi tržaške občine.3 

Po atentatu na nadvojvodo Franca Ferdinanda in njegovo ženo vojvodinjo 
Zofi jo v Sarajevu, 28. junija 1914, so njuni krsti izkrcali na tržaškem nabrežju in 
ju v dolgem pogrebnem sprevodu ponesli do postaje južne železnice, od tam pa 
s posebnim vlakom na Dunaj. V naslednji tednih ni bilo zaznati vznemirljivega 
dogajanja, zato so mnogi, vključno s časnikarji, menili, da je krize konec. To je 

1 Lucio Fabi, Trieste 1914–1918: una città in guerra (Trieste, 1996), 15 (dalje: Fabi, Trieste); Jože 
Pirjevec, "Socialni in nacionalni problemi v Trstu 1860–1914", v: Od Maribora do Trsta: 1850–1914: 
zbornik referatov, ur. Darko Friš, Franc Rozman (Maribor, 1998), 24 (dalje: Pirjevec, "Socialni in naci-
onalni problemi v Trstu").

2 Pirjevec, "Socialni in nacionalni problemi v Trstu", 19.
3 Fabi, Trieste, 15; Boris Gombač, Trst–Trieste – dve imeni, ena identiteta (Ljubljana–Trst, 1993), 56; 

Jože Pirjevec, "Škof Karlin v Trstu", v: Karlinov simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj (Celje, 1996), 27, 28. 
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spremenil razglas o mobilizaciji cesarske vojske, dne 26. julija 1914, ki je naletel 
na presenečeno in skeptično prebivalstvo. Vpoklicali so vse moške med 18. in 
37. letom starosti.4

Dne 28. julija 1914 je Avstro-Ogrska napovedala vojno Srbiji, nato pa so 
si v naglem zaporedju napovedale vojno skoraj vse evropske države. Vojna s 
Srbijo je v Trstu povzročala širjenje protislovanstva, ki je bilo v mestu razširjeno 
že v predvojnem obdobju. Manifestacije proti "slovanskemu nasprotniku" so se 
širile po mestu. 

Tržaški novinar in pisatelj, Silvio Benco, pristaš italijanske buržoazije, znan 
po italijanskih nacionalističnih težnjah, je v svoji kronologiji tržaškega vojnega 
dogajanja zapisal, da so manifestacije spremljali vzkliki: "Dol s ščavi!" (Abbasso i 
s’ciavi!) in "Živela Avstrija!" (Viva l’Austria!), pa tudi "Živela Italija" (Viva l’Italia!), 
tretji zaveznik centralnih sil. Naraščajoča nestrpnost je številne Slovence v me-
stu in okolici prisilila, da so se odrekli izražanju v svojem maternem jeziku.5 

4 Enrico Mazzoli, Kugy v prvi svetovni vojni (Trst, 2007), 42 (dalje: Mazzoli, Kugy v prvi svetovni vojni).
5 Silvio Benco, Gli ultimi anni della dominazione austriaca a Trieste, parte prima: l’attesa (Milano, 

1919), 50–51 (dalje: Benco, Gli ultimi anni); Fabio Todero, Le metamorfosi della memoria: la Grande 
Guerra tra modernità e tradizione (Udine, 2002), 164.

Pogrebni sprevod nadvojvode Franca Ferdinanda II in vojvodinje Zofi je (Trieste: una storia per immagini, 
1900–1918. št. 1, ur. Fabio Amodeo (Trieste, 2004), 135)
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Prve domoljubne manifestacije so bile torej usmerjene proti "slovanskim 
nacionalistom", ki jih je preganjala policija in zasmehovala masa ljudi na ulicah, 
ki so se v nekaterih primerih celo znesle nad slovenskimi lokali in trgovinami. 
V vsesplošnem neredu je policija aretirala nekatere slovenske, hrvaške in srbske 
politične predstavnike, prihajalo pa je tudi do spopadov med italijanskimi in 
srbskimi nacionalisti. 

Čeprav je bil konfl ikt daleč stran, je francosko-britanska sredozemska mor-
ska blokada bojnih ladij pri Otranskih vratih ohromila pomorsko trgovino, kar 
je povsem izpraznilo tržaško pristanišče. Plovbo so ogrožale sovražne podmor-
nice in tudi sama avstrijska minska polja. Obstajala je nevarnost napada antan-
tnih sil z morja, zato je bila vojska pripravljena na umik vseh svojih enot iz me-
sta; pomembne dokumente, orožje, opremo, zaloge hrane in blago je prenesla 
na Kras ter vse to uskladiščila v Sežani, Opčinah in Bazovici. Nekatere vojaške 
komande in garnizije so se zaradi nevarnosti umaknile na Kras.6 

Veterane krajevnih vojaških društev (Militärveteranenverein Kaiser Franz 
Josef I) in (Militärveteranenverein für Triest und Umgebung) so razporedili v 
brambovske formacije črne vojske (Landsturma). Njihove naloge so bile zava-
rovanje javnih zgradb, telegrafskih linij, mostov in varovanje obalnega obmo-
čja. Oblikovali so se tudi bataljoni prostovoljcev, med njimi mornariški bataljon 
(Seebataillon Triest), ki ga je sestavljalo 300 vojakov. Kasneje je pri obrambi me-
sta sodelovalo še 137 dijakov "prostovoljnih mladih strelcev" v formaciji (Fre-
iwillige Jungschützen). Kljub vsej pripravljenosti Trst ni bil podvržen neposre-
dnim grožnjam, saj je sosednje italijansko kraljestvo zavzelo nevtralno stališče, 
medtem ko je bil srbski sovražnik dovolj oddaljen, da ni predstavljal grožnje 
obalam in ladjam.7 

Tržačani na fronti

S prvimi vojaškimi akcijami in številnimi omejitvenimi ukrepi, ki so bili uvedeni 
že od začetka vojne dalje, se je navdušenje za vojno kmalu poleglo. Največ fan-
tov iz Trsta in okolice je služilo v 97. pešpolku, ki je bil poslan v Galicijo, Bu-
kovino, Srbijo, Črno Goro in Ukrajino, nikoli pa na italijansko fronto; mnogo 
vojakov tega pešpolka je bilo zajetih v rusko ujetništvo. 97. pešpolk je spadal 
pod 3. armadni zbor (korpus), ki je bil sestavni del 2. armade pod poveljstvom 

6 Archivio di Stato Trieste (AST), Comando di stazione e comando di piazza, b. 166, f. 312, K. u. K. 
Militärstationskomando ad Nr. 290/VI, Triest am 19. August 1914; Mazzoli, Kugy v prvi svetovni vojni, 
47.

7 Paolo Marzari, "1914–1915, Il problema dell’evacuazione militare di Trieste nel primo anno di guer-
ra", L’Archeografo triestino 52, št. 4 (1992): 347–379; Mazzoli, Kugy v prvi svetovni vojni, 47– 48.
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generala Bohm Ermollija. V delu 3. armadnega korpusa so bili poleg 97. 
pešpolka še drugi pešpolki, katerih končno število je bilo sedem. 97. pešpolk ali 
"demoghela"8 je v svojih vrstah združeval tudi mnoge Slovence, ki so bili glavni 
akterji upora po uporu slovenskih vojakov v Radgoni, dne 23. maja 1918, ki je 
bil krvavo zadušen.

Marina Rossi in Sergio Ranchi sta objavila delček spominov Adriana Olive, 
ki je pisal o kratki vrnitvi 97. pešpolka v Trst: 

Nekega večera, okoli šestih, so prišli iz Hrvaške v Trst vojaki 97. pehotnega polka, 
ki so bili sem premeščeni. Od postaje so šli po ulici Ghega, pri kavarni Fabris pa 
jih je pričakovalo prebivalstvo. Ko so prišli tja, se je zgodilo nekaj, kar se ni še 
nikoli prej. Množica je bila tako ognjevita, da so se vojaki ustavili in nek avstrijski 
častnik, kar je zelo čudno (mogoče je bil Nemec ali kaj drugega), je začel pozdrav-
ljati s sabljo. Slednji se je motil, saj v tem primeru ni šlo za domoljubje množice, 
ampak za Trst, ki je objemal svoje rojake, ki so se podajali v vojno.9 

Po nekajdnevnem postanku v Trstu so bili vojaki 97. pešpolka poslani v Gal-
icijo, kjer so prav takrat ruske enote na več mestih prebile fronto in hitro napre-
dovale. Številni Tržačani so se skušali izogniti fronti tako, da so si našli delo v 
četnih pisarnah in med zdravstvenim osebjem vojaških bolnišnic. Poimenovali 
so jih "pomigadori"10.

Ti so večino svoje vojaške službe preživeli v majhnih avstrijskih vaseh, kot 
so Voitsberg, Afl enz, Ossiach, Spiefeld, ki so se nahajale blizu nabornih centrov 
raznih polkov. Največkrat so si kratili čas z izleti, zabavami ter nenehnim iskan-
jem živil, ki so jih zamenjevali za predmete, prejete od svojih družin.11 

Ekonomske in socialne razmere v Trstu do vstopa Italije v vojno

Vojna je ohromila ekonomsko življenje Trsta predvsem zaradi francosko-
britanske pomorske blokade. Z ohromljenim pristaniščem je Trst kar naenkrat 

8 Ime izvira iz tržaškega narečnega izraza za "diamocela a gambe", kar pomeni "zbežimo, uiti stran". 
Beseda "demoghela" se je razširila med ljudmi, čeprav 97. pešpolk v svoji zgodovini nima nečastnih 
epizod.

9 Marina Rossi, Sergio Ranchi, "Lontano da dove...Proletari italiani e sloveni del Litorale nei vortici della 
guerra imperialista", Qualestoria, 1914–1918, Uomini in guerra. Soldati e popolazioni in Friuli, sul 
Carso, a Trieste e oltre, št. 1–2 (1986): 107 (dalje: Rossi, “Ranchi, Lontano da dove”).

10 Ime so dobili po delu, ki so ga opravljali zlasti kot pomočniki v kuhinji. Izogibali naj bi se neposredne-
mu vojskovanju, zato so veljali za skrivače. 

11 Rossi, Ranchi, "Lontano da dove": 108; Mario Bonifacio, "Aspetti del Litorale nella Prima guerra mon-
diale: tra storia e memoria dei padri", Qualestoria, 1918–2008: la Grande guerra novant’anni dopo, 
št. 1 (2008): 110–111.
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postal mesto duhov. Patriotsko skavtsko zbiranje starega papirja na glavnem 
trgu je dajalo občutek participacije v vojni, v mestu pa je vladala mirna atmos-
fera s številnimi še vedno odprtimi kavarnami. Posledice pomorske blokade so 
se kmalu odrazile v omejevanju porabe vseh vrst živil, ki je skozi mesece posta-
jala vse večja, dokler ni lakota zajela celotnega avstro-ogrskega ozemlja.12 Poleg 
pristanišča je bilo ohromljeno še delovanje ladjedelnic, metalurške industrije 
in gradbene industrije, ki je bila v krizi že v predvojnih letih. Konec leta 1914 je 
k vojakom odšlo 50.000 meščanov, medtem ko je julija istega leta ladjedelniški 
sektor izgubil 700 delovnih mest. Strojna in metalurška industrija sta odpustili 
2.263 delavcev, v gradbeni industriji pa je zaradi ohromitve gradbišč brez dela 
ostalo 2.500 obrtnikov in začasno najetih delavcev. Podjetje Union je npr. pred 
vojno zaposlovalo do 1.350 mezdnih delavcev, nato pa se je število zaposlenih 
zmanjšalo na 120. V prvih dneh delovanja je občinski urad za delo štel že več 
kot tisoč vpisanih.13 

Šef policije v Trstu Albert von Manussi je izdal ukaz, da bodo na železniških 
postajah aretirali vsako vojaško osebo, ki bo z vlakom prišla v Trst in se bo v 
mestu zadrževala brez dovolilnice. Kljub temu so bili v mestu številni vojaki 
brez dovolilnic za dopust ali drugih zakonitih dokumentov, ki bi upravičevali 
njihovo zadrževanje v Trstu; med njimi je bilo mnogo dezerterjev, ki so v Trstu 
čakali priložnost za beg čez mejo. Zato so vojakom prepovedali gibanje po ul-
icah, kavarnah in gostilnah po enajsti uri zvečer. Še posebej so preverjali vel-
javnost dovolilnic vojakov tistih enot, ki niso delovale znotraj mesta.14 

V prvih mesecih leta 1915 se je zaradi pomanjkanja živil in osnovnih 
surovin splošna situacija dramatično poslabšala. Vojne pomoči so se izkazale 
kot neprimerne, saj niso bile kos višanju cen moke in masla. Ribe in meso so 
skoraj povsem izginili z jedilnikov večine Tržačanov. Vladni organi in komisije 
za oskrbo so na te težave odgovorili z uvedbo bolj ekonomičnega "vojnega" 
kruha iz zmesi krompirja, otrobov in plesnive koruzne moke; kruh naj bi bil trd 
kot kamen, zrnast, drobljiv, težko prebavljiv, odvratnega okusa in neprijeten za 
želodec. Prvi upori, kot so jih avstrijski uradni viri začeli imenovati, so se odvijali 
od 20. do 23. aprila 1915 in vključevali nekaj sto ljudi, zlasti ženske in mladino, 
ki so izhajali iz četrti Sveti Jakob, Sveta Ana, Stara mitnica in Staro mesto. Čeprav 
je bilo mesto od 26. julija 1914 podvrženo posebnim vojnim zakonom, je polic-
ija uspela obvladati množične manifestacije brez pomoči vojske.15 Kljub pro-

12 Trieste: una storia per immagini, 1900–1918. Št. 1, ur. Fabio Amodeo (Trieste, 2004), 143 (dalje: 
Trieste: una storia per immagini); Mazzoli, Kugy v prvi svetovni vojni, 47.

13 Lucio Fabi, "Una città al fronte: Trieste 1914–1918", Qualestoria, št. 3 (1983): 5–7 (dalje: Fabi, "Una 
città al fronte").

14 AST, Comando di stazione e comando di piazza, b. 22, f. 41, K. u. K Polizei directions prasidium in 
Triest, Triest, am 19. Februar 1915.

15 Fabi, "Una città al fronte": 12–13.
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tiukrepom policije so že 21. aprila zjutraj velike množice demonstrantov, zlasti 
ženske in mladostniki iz najrevnejših predelov mesta, spet preplavile mesto. 
Glasno so zahtevali kruh in izpustitev ujetnikov, ki so bili zajeti prejšnjega dne. 
Medtem ko so stražarji skušali vzpostaviti red na ulicah v centru mesta, je oblast 
preventivno mobilizirala dve enoti vojakov "Seebataliona" in 35. bataljona črne 
vojske (Landsturma) in ju preventivno razvrstili na področje nabrežja. Vojska 
ni posredovala in se je kmalu vrnila v vojašnice.16

Silvio Benco je zapisal, da so demonstranti že prvi dan nemirov vzklikali 
gesla, kot "Želimo kruha!" (Volemo pan!) in "Želimo, da so naši možje izpuščeni" 
(Volemo fora i nostri omini), kar naj bi namigovalo na njihove može, vojake na 
vzhodnem bojišču. Pa spet druge, bolj miroljubne in defetistične, kot "Dol z vo-
jno!" (Abbasso la guerra!) in "Vdajte se!" (Rendeve!) ter "Bela zastava!" (Bandiera 

16 Fabi, Trieste, 27.

Topniške postojanke 
za obrambo tržaške-
ga pristanišča (Enrico 
Mazzoli, Kugy v prvi 
svetovni vojni (Trst, 
2007), 49) 
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bianca!), ki jih je spremljalo mahanje z belimi robci.17 Vzkliki v zgoraj omenjen-
em kontekstu so poudarjali odpor demonstrantov do avstrijske vojne, niso pa 
bili omenjeni v policijskih zapisnikih, čeprav so po zakonu z dne 26. julij 1914 
predstavljali velik prekršek zoper državo.

Italija napove vojno Avstro-Ogrski

Dne 6. maja 1915 je bila objavljena vest o splošnem vojaškem naboru, ki je v 
vojaške vrste pozivala preostale meščane, stare do 42 let. Dne 9. maja se je razši-
rila vest o potopu Lusitanie, 14. maja je odstopil italijanski premier Salandra, 15. 
maja je Avstrija sprejela amnestijo za dezerterje in osebe, ki so odklanjale voja-
ško službo v primeru, da bi se ti držali zakonov vojaškega sodstva. V policijskih 
poročilih z dne 19. maja 1915 beremo o demonstracijah avstrijskih patriotov. 
Največja je bila na Poštnem trgu (piazza della Posta), udeležilo pa naj bi se je 
okoli petdeset ljudi iz uglednejših mestnih krogov. Policija je prekinila nepoo-
blaščeno demonstracijo, saj je vladna oblast prepovedala vsakršno manifestaci-
jo proti Italiji in Italijanom, ki so še prebivali v mestu. Ko je 23. maja 1915 cesar-
ski namestnik Fries-Skene prejel uradno vest o vojni napovedi, je k sebi poklical 
župana Valeria in mu sporočil, da so spričo dogodkov občinskemu svetu prene-
hale njegove funkcije, upravno vodenje občine pa je bilo zaupano cesarskemu 
namestniku, dvornemu svetniku Giovanniju Krekichu Strassoldu.18

Ko je 23. maja 1915 Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski, je v mestu iz-
bruhnilo več nasilnih domovinskih izbruhov, ki so trajali celo noč in ves nasle-
dnji dan. Mesto je postalo del neposrednega frontnega zaledja. Skupine pre-
bivalcev so se zgrnile na ulice in trge mesta; med njimi je vladala radovednost, 
pa tudi jeza, naperjena proti Italiji in Italijanom iz Trsta. Cilji napadov besnih 
množic so bile glavne politične, ekonomske in socialne postojanke naciona-
listov in privržencev liberalno-nacionalnih idej. Številne italijanske trgovine 
in organizacije so bile izropane in požgane. Požgan in uničen je bil Il Piccolo, 
kmalu pa so sledile prepovedi objav vseh italijanskih časopisov, razen Il Sociali-
sta in Il Lavoratore. Poleg italijanskega časopisja so bila ukinjena vsa italijanska 
društva in organizacije. 

Ob tem protestu je bilo očitno, da se pristojne službe niso uspele pravoča-
sno odzvati, saj so zaradi predvidevanj o možnem italijanskem napadu z mor-
ja cesarsko namestništvo in javne službe (sodišče in druge državne institucije) 
preselili v Postojno. Šef policije Manussi je zaradi varnostnih vzrokov prenoče-

17 Benco, Gli ultimi anni, 168.
18 Fabi, Trieste, 36–39.
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val v Sežani. Vladne oblasti zaradi strahu pred možno iredentistično vstajo vsaj 
na začetku niso zadušile domovinskih demonstracij. Iz strahu pred napadom z 
morja je bila večina braniteljev Trsta razporejenih ob obali vse od Nabrežine do 
Istre. V Trstu sta ostali samo 2 skupini bataljona črne vojske (Landsturm) častni-
ka Bayerja, ki je bil zadolžen za varnost. Poleg nekaterih vojaških enot, ki so se 
morale umakniti iz mesta, so skupaj z njimi odšle njihove družine, kar je kasneje 
povzročilo težave pri njihovi vrnitvi v mesto. V prvih dneh oktobra 1915 je vo-
jaško poveljstvo v Gradcu moralo poudariti, da preklic ukazov ni možen zaradi 
novih ukrepov, sprejetih glede vrnitve civilnega prebivalstva v Trst. Na območju 
Italije se na začetku vojne ni dogajalo še nič. 24. maja 1915 je prišlo do uspešne 
akcije avstro-ogrske mornarice proti številnim obalnim italijanskim krajem na 
vzhodu, cilj katere je bil prekiniti železniški promet in s tem podaljšati termin 
mobilizacije vojske severovzhodne Italije. 19 

Ekonomske in socialne razmere v Trstu od maja 1915 do konca vojne

Po nemirih 23. in 24. maja 1915 so napovedi o dodatnih restrikcijah pri hrani 
in v gospodarstvu ponovno vznemirile prebivalce Trsta. Vstop Italije v vojno in 
odprtje nove fronte v neposredni bližini mesta so dodatno vplivali na občutek 
negotovosti in zmede. Šele konec junija 1915, ko je bila že odpravljena grožnja 
možnega italijanskega izkrcanja, so se uradniki namestništva in sodišča vrnili 
na svoja stara delovna mesta, ki so jih zapustili ob italijanski napovedi vojne 
Avstro-Ogrski. Pospešilo se je tudi izseljevanje zadnjih italijanskih iredentistov, 
med katerimi so bili zlasti italijanski delavci in njihove družine. Nekaj manj kot 
30.000 Italijanov je v naglici prestopilo avstrijsko-italijansko mejo v dneh tik 
pred italijansko napovedjo vojne. Tiste, ki niso zapustiti svojih domov, je avstrij-
ska policija internirala ali označila kot sumljive. 

Prebivalstvo mesta Trst, ki se je po mobilizaciji leta 1914 zmanjšalo na nekaj 
več kot 200.000 prebivalcev, je z odhodom mobilizirancev in t. i. "regnicolov"20 
izgubilo še dodatnih 50.000 prebivalcev. V naslednjih letih je prihajalo do do-
datnih vpoklicev in internacij iz varnostnih namenov, kar je mestno prebival-
stvo dodatno zmanjšalo. Šele v zadnjem letu vojne se je zaradi beguncev iz Istre 
in Furlanije prebivalstvo mesta spet okrepilo in doseglo številko 180.000.21

Vojna z Italijo je dokončno ohromila mestno gospodarstvo. Zaradi groženj 

19 AST, Comando di stazione e comando di piazza, b. 166, f. 312, K. u. K. Platzkomando in Triest, 25. Mai 
1915; Fabi, Trieste, 23; Trieste: una storia per immagini, 145; Mazzoli, Kugy v prvi svetovni vojni, 52.

20 To so bili Italijani, ki so v Trst prišli iz kraljevine Italije in med lokalnim prebivalstvom niso bili preveč 
zaželeni.

21 Fabi, Trieste, 61.
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letalskih napadov, miniranja pristanišča in italijanskih topovskih obstreljevanj 
so ladjedelniške in pristaniške strukture povsem prenehale delovati. Čeprav 
Trst ni bil neposredno udeležen v bojih na soški fronti, je bil večkrat bombardi-
ran. Prvo bombardiranje je bilo 24. oktobra 1915 in je ubilo 5 ljudi, veliko huje 
pa je bilo septembra 1916, ko je bil hudo poškodovan akvedukt v Nabrežini, 
zaradi česar je bilo mesto nato odvisno od starih, nezadostnih vodnih virov.22

Trst so z odprtjem soške fronte preplavili številni vojaki, čeprav je zanje ve-
ljala prepoved nastanitve v mestu. Večina je bila nastanjena v tržaškem zaledju, 
na počitku v šotoriščih v bližini mesta. Številni vojaki so okrevali v vojaških bol-
nišnicah, kjer je bilo tudi vedno več vojnih ujetnikov. Vojaki so pogosto zaha-
jali v krčme, zbirališča, javna kopališča, kinematografe in improvizirane plesne 
dvorane, kjer so osvajali dekleta in spodbujali črni trg. Istočasno je mesto pri-
vabljalo trgovce, begunce s fronte, črnoborzijance, pustolovce, zvodnike, pro-
stitutke in ljudi, ki so v vojnem času Trst izbrali kot svoj kraj bivanja in dela. S 
podaljševanjem trajanja spopadov na leto 1916 in 1917 so se razmere samo še 
poslabšale. Z vsakim prihodom zime se je povečala težnja po kopičenju zalog, 
cene pa so dosegale vrtoglave višine.23

V mestu se vojaška industrija ni razvila, kar je onemogočalo zaposlovanje 
ženske delovne sile. Vojaške in civilne oblasti v vojno vpletenih držav so vojake 
in prebivalstvo pridobivale na svojo stran z razvejano propagando, ki je izra-
bljala domovinski čut in vznemirjenost ob demonizaciji sovražnika.

Konec vojne v Trstu ter demobilizacija

Trst v letih 1917 in 1918 ni bil več prepoznaven, saj je postal mesto lakote in 
bede. Tako kot po vsej monarhiji sta tudi tam september in oktober 1918 mini-
la v znamenju prepirov o prihodnosti države, poleg tega pa v mestu od 30. ok-
tobra 1918 ni bilo nobene oblasti. Cesarski namestnik Fries-Skene je iz Dunaja 
dobil ukaz o premestitvi v Gradec, zato je zapustil mesto, ki ga je poleg lakote 
zadela še epidemije španske gripe. Proti koncu vojne se je v Trstu pojavljalo 
vedno več prebežnikov, dezerterjev, bivših italijanskih ujetnikov in kriminal-
cev, tako da je v mestu zavladalo brezvladje. Sicer je bilo pomanjkanje oblasti 
v Trstu prisotno že pred letom 1918, in sicer v dneh preboja pri Kobaridu. Bolj 
ko se je vojna bližala koncu, več je bilo nemirov, nasilja, tatvin, ropov, vlomov in 
strelskih obračunov. Temu težkemu obdobju tržaške zgodovine Tržačani pravi-
jo "El ribalton". Dne 31. oktobra 1918 so se v določenih predelih mesta odvija-

22 Trieste: una storia per immagini, 164.
23 Fabi, Trieste, 62.
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li strelski spopadi med mestnimi stražarji in vinjenimi tatovi, med katerimi so 
prevladovali oboroženi in pijani srbski ter ruski ujetniki, ki so na ukaz o umiku 
odgovorili s streljanjem. Ropi in vlomi so se dogajali predvsem v predelu mesta, 
ki so ga imenovali prosta cona (zona franca), kmalu pa so se razširili tudi na 
delavske zadruge, trgovine in prodajalne po drugih delih mesta.24

Za vzpostavitev ponovne oblasti in reševanje vseh problemov v mestu so 
ustanovili Odbor za javno blaginjo, ki je uvedel neke vrste policijo; ta je z roparji 
vodila pravo gverilsko vojno, katere rezultat je bilo okrog 30 mrtvih in več deset 
ranjenih.25 S prihodom prvih kontingentov italijanskih vojakov v Trst so se raz-
mere kmalu normalizirale. Vojaški namestnik zasedenih ozemelj, general Carlo 
Petitti di Roreto, je v poročilu namestniku načelnika Pietru Badogliu zapisal, da 
je 3. novembra 1918 z dvajsetimi orožniki in dvema bataljonoma bersaljerjev 
priplul v Trst, po katerem so se sprehajali iz zaporov izpuščeni hudodelci. Poleg 
tega so se v mesto zgrinjali številni vojaki avstro-ogrske vojske in bivši italijan-
ski ujetniki.26

V Trstu je obstajalo uradno slovensko nadstrankarsko, narodnoliberalno 
usmerjeno politično društvo Edinost, ki je 11. septembra 1918 ustanovilo kra-
jevni Narodni svet. Ta se je s svojimi predstavniki pridružil italijanskemu Od-
boru za javno blaginjo (Comitato di salute pubblica), kjer je imel "Fascio nazio-

24 Prav tam, 81.
25 Trieste: una storia per immagini, 176.
26 Fabi, Trieste, 81–82.

Topniške postojanke za obrambo Trsta (Enrico Mazzoli, Kugy v prvi svetovni vojni (Trst, 2007), 47) 
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nale" (sestavljala ga je široka paleta italijanskih političnih sil) 12 članov, enako 
število pa so imeli tudi italijanski socialisti. Kasneje so Slovenci dosegli, da so 
medse sprejeli še štiri predstavnike slovenskega Narodnega sveta, ki pa niso 
imeli realne politične moči. Ta narodno mešan odbor je ob razpadu monarhije 
prevzel oblast v Trstu in v Benetke poslal misijo s prošnjo, da bi Trst zasedle 
antantne sile. Odbor je v Benetkah dejansko prosil za italijansko zasedbo, tako 
da se je italijanska vojska 3. novembra 1918 izkrcala na pomolu Sv. Karla, ki je 
bil kasneje preimenovan v Audace, v čast ladje, ki je pripeljala italijanske vo-
jake. Poveljujoči general Petiti di Roreto je postal guverner in kmalu razpustil 
Odbor za javno blaginjo ter vzpostavil razpuščeni občinski svet iz leta 1915.27 
Z demobilizacijo avstro-ogrske vojske, v kateri so služili tudi mnogi Tržačani, 
se je pričelo obdobje počasnega povratka v domovino, ki so ga pogojevali po-
litični problemi. Italijanske oblasti so bile popolnoma nepripravljene na reše-
vanje logističnih in materialnih težav, ki so se pojavljale ob vračanju množic 
veteranov, in so tako upoštevale le vidik discipline in nanjo vezane kazni. Nova 
oblast je nekdanje ujetnike, ki so služili v avstro-ogrski vojski, obravnavala kot 
potencialne prevratnike, ki jih je bilo bolj potrebno ustrahovati in nadzorovati 
kot pa jim pomagati. Za te veterane so nastajali posebni centri s političnimi in 
prevzgojnimi cilji, tako da so se v Trstu odprla taborišča San Giusto, Prosek, kjer 
so preverjali vojno pot, ideje in mentaliteto veteranov.28 

27 Milica Kacin–Wohinz in Jože Pirjevec, Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000 (Ljubljana, 2000), 
26–27; Stane Granda, "Trst na prehodu izpod Avstro-Ogrske v Italijo", v: Ukmarjev simpozij v Rimu, 
ur. Edo Škulj (Celje, 2006), 66; Milica Kacin–Wohinz, "Politične razmere na Primorskem pod italijan-
sko zasedbeno upravo (1918–1920) in odnos Slovencev do italijanske države", v: Karlinov simpozij v 
Rimu, ur. Edo Škulj (Celje, 1996), 119.

28 Marina Rossi, "Prigionieri della pace", Annales: Series historia et sociologia 9, št. 2 (1999): 421.
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Blaž Torkar

MILITARY LIFE IN TRIESTE DURING WORLD WAR I 

SUMMARY

As a cosmopolitan town and one of the major industry cities, Trieste was the 
main trade port of the Austro-Hungarian Empire for trade with Eastern coun-
tries and America. The beginning of World War I caused large manifestations 
against the "Slavic enemy" in Trieste. Although the confl ict was far away, the 
Triple Entente sea blockade weakened the sea trade. Consequently, the Port of 
Trieste was empty, while the infl ow of basic necessities was limited. Very poor 
social conditions in the town led to hunger and numerous riots. Sea transport 
was endangered by enemy submarines and Austrian mine fi elds. The Triple En-
tente forces were able to attack from the sea; therefore, the army was prepared 
to withdraw all its units from the town. The majority of men from Trieste and 
its surroundings served in the 97th Infantry Regiment which was sent to the 
Russian Front. Numerous men from Trieste tried to avoid the front by fi nding 
a job in military offi  ces or hospitals. When, on 23 May 1915, Italy declared war 
on the Austro-Hungarian Empire, Trieste became a part of the direct rear of the 
military front and witnessed several violent nationalist riots aimed at Italy and 
Italians from Trieste. When the Isonzo Front started, Trieste was fl ooded with 
soldiers although they were not allowed to be accommodated in the city. Tri-
este was interesting also for merchants, refugees from the front, black market 
dealers, adventurers, pimps, prostitutes and other people who chose Trieste as 
a place to work and live during the war. The city saw more and more violence 
and anarchy; therefore, upon the disintegration of the Austro-Hungarian Em-
pire, the municipal authority in Trieste was taken over by the nationally-mixed 
Committee on Public Well-Being which sent a request to Venice in which it 
demanded the Triple Entente occupation of Trieste. In Venice, the Committee 
actually requested Italian occupation, consequently, on 3 November 1918, the 
Italian Army disembarked at the St. Charles pier and brought Italian soldiers 
into the city. Commanding General Petiti di Roreto became Governor. He soon 
dissolved the Committee and re-established the Municipal Council from 1915. 
With the demobilization of the Austro-Hungarian Army, in which numerous 
Trieste men served, a slow return to the home country started, which was also 
conditioned also by political problems. 
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UDK 929Boroević S."1915/1919"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Svetozar Boroević: 
slavljen in zavržen

Božo Repe
Dr., red. prof.

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Aškerčeva 4, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: bozo.repe@guesr.arnes.si

Izvleček:
Avtor v članku opisuje razmere in obravnava vzroke, zaradi katerih je bilo 
Svetozarju Boroeviću leta 1915 podeljeno, leta 1919 pa odvzeto častno 
meščanstvo Ljubljane. Vzroke vidi v navalu gorečega jugoslovanstva, ko naj 
bi pometli z vsem, kar je bilo povezano z Avstro-Ogrsko. Boroevićev primer je 
pomemben zlasti v simbolnem smislu, saj so podobno usodo kot on ob razpadu 
velikih imperijev in nastanku nacionalnih držav doživljali tisoči in desettisoči, 
tako ob koncu Avstro-Ogrske, Kraljevine Jugoslavije, v času okupacije med drugo 
svetovno vojno, ob njenem koncu in ob nastanku socialistične Jugoslavije, pa 
tudi ob njenem razpadu in ustanovitvi nacionalnih držav na njenem ozemlju. 
Podobno so ravnali politiki, ki v vsakokratnih okoliščinah iz strahu za svojo 
politično kariero "pozabijo" na svoje prejšnje opredelitve.

Ključne besede:
Prva svetovna vojna, Ljubljana, Svetozar Boroević, častno meščanstvo, 
jugoslovanstvo, avstrijakarstvo, nacionalizem.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 397–416, 20 cit., 5 slik.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Podelitev častnega meščanstva mesta Ljubljana 

Svetozar Boroević je bil za častnega meščana Ljubljane in številnih drugih mest 
po Sloveniji in Hrvaški imenovan kot poveljnik Soške fronte in kot odločilni 
častnik, ki je postavil obrambo na Soči in ne v notranjosti. Slednje bi namreč 
pomenilo, da bi bila Ljubljana s širšo okolico neposredno izpostavljena večle-
tnim hudim bojem. Z uspešno obrambo je preprečil vdor Italijanov in njihovo 
zasedbo slovenskega ozemlja. Vzroki za podelitev so torej nedvoumni, tako v 
primeru Ljubljane kot številnih drugih mest. 

Na podoben način kot Ljubljana so Boroeviću do konca vojne izkazovala 
čast tudi druga slovenska mesta in občine. Celotnega števila ni mogoče ugo-
toviti, v njegovem osebnem arhivu1 pa je ohranjena vrsta pisem s podelitvijo s 
strani občin in mest od Primorske do Štajerske, med katerimi so občine Velike 
Žablje, Visovlje, Selnica ob Muri, Sv. Križ nad Mariborom itd. Vsa so polna hvale 
Boroevića; župan in občinski odbor Bleda je tako zapisal: 

Vaša ekscelenca!

Občinski odbor blejski si je usojal v svoji seji dne 5. rožnika t.l. [1917, op. avtorja] 
Vašo ekscelenco v najglobokejšem spoštovanju do zmagovitega branitelja naše 
ljubljene domovine osobito naše lepe Gorenjske – za častnega občana imeno-
vati.
Podpisani si usojajo v imenu občinskega odbora vašo ekscelenco prositi, da bla-
govolite to imenovanje sprejeti in občini Bled tudi v bodoče svojo visoko naklo-
njenost ohraniti…2 

Podobna so pisma drugih županov.
Tudi na Hrvaškem, kjer so Boroevića kljub srbskemu poreklu in pravoslavno 

veri šteli za Hrvata, mu je čast izkazalo najmanj sedemnajst mest in občin (zelo 
verjetno še precej več). Med njimi ga je 28. februarja 1916 za častnega meščana 
("začasno gradjanstvo slob. i kr. glavnoga grada Zagreba") proglasilo tudi mesto 
Zagreb. Sočasno so naziv podelili tudi generalu Stjepanu pl. Sarkotiću, župan pa 
je v nabuhlem govoru, polnem hvale na račun Hrvaške in Avstro-Ogrske mo-
narhije, napovedal tudi postavitev spomenika junaškim borcem in branilcem 
domovine, med katerima naj bi se oba generalska "diva" še posebej izkazala in 
tako vrnila staro slavo hrvaškega kraljestva. Celotno mestno zastopstvo je žu-
pana pooblastilo, da je poslal Boroeviću brzojavko z naslednjo vsebino: 

1 Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv, Nachlass Boroević, B/4 (dalje: ÖStaA/KA, Nachlass 
Boroević). 

2 ÖStaA/KA, Nachlass Boroević, B/4, 10–19.
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Prevzvišeni gospod general pehote Svetozar pl. Boroević, Ljubljana

Zastopstvo svobodnega in kraljevega mesta Zagreba je na današnji skupščini 
Vašo Prevzvišenost izbralo za častnega meščana ('začasnim svojim gradjaninom') 
v znak občudovanja, spoštovanja in hvaležnosti za junaško in modro vodenje 
naše vojske v obrambi kralja in domovine.
Prosim Vašo Prevzvišenost, da z blagonaklonjenostjo sprejme to častno meščan-
stvo svobodnega in kraljevega mesta Zagreba.
To priložnost z veseljem izkoriščam tudi zato, da obenem prisrčno pozdravim 
Vašo Prevzvišenost v ime zastopstva svobodnega in kraljevega mesta Zagreba, 
kot tudi junaške čete, ki stojijo pod Vašim modrim vodstvom na braniku domo-
vine proti verolomnim sovražnikom.

S seje mestnega zastopstva dne 28. februarja 1916.
Mestni načelnik Holjac.3 

3 Zapisnici o skupštinama zastupstva slob. i kralj. glavnoga grada Zagreba od 17. siječnja, 28. veljače, 
10. stravnja, 24. srpnja, 26. rujna, 23. i 27. studenoga te 27. prosinca godine 1916, objavljeni v: Izveštaj 
gradskoga poglavarstva o sveopćoj upravi slobodnog i kralj. glavnoga grada Zagreba. Zagreb, godine 
1913.–1918. (Zagreb, 1927) (prevod besedila B. R).

Pismo župana Vitovelj 
Antona Kožuha, v ka-
terem Boroevića ob-
vešča, da je postal 
častni župan (ÖStaA/
KA, Nachlass Borević 
A-2012827/0002)
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Boroevića so, kot kaže ohranjena korespondenca, slavili tudi kasneje, vse 
do konca vojne. Leta 1917 so mu v Mečenčanih postavili spominsko ploščo. Po 
dostopnih podatkih nobeno slovensko ali hrvaško mesto oz. občina z izjemo 
Ljubljane Boroeviću podeljenih časti ni odvzelo, odvzet pa mu je bil podeljeni 
častni doktorat zagrebškega vseučilišča. 

Po mnenju njegovega preučevalca Pojića je bil Boroevič "najsposobnejši 
avstroogrski general prve svetovne vojne, edini Hrvat, ki je dobil naslov voj-
skovodje (feldmaršala) in bil odlikovan z najvišjimi avstrijskimi odlikovanji, 
od svoje smrti 1920 pa do današnjih dni sistematično zamolčevan v hrvaški 

Poročilo zagrebške 
mestne uprave, ob-
javljeno leta 1927, 
o podelitvi častne-
ga meščanstva Sve-
tozarju Boroeviću 
(Izveštaj gradskoga 
poglavarstva o sve-
općoj upravi slobo-
dnog i kralj. glavno-
ga grada Zagreba. 
Zagreb 1913-1918 
(Zagreb, 1927)).
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zgodovini."4 Šele v zadnjih letih je tudi v hrvaškem zgodovinopisju deležen ve-
čje pozornosti. 

Odvzem častnega meščanstva

Do odvzema častnega meščanstva je prišlo 24. junija 1919 na redni javni seji 
občinskega sveta pod III točko.5 Predsednik je bil dr. Ivan Tavčar, torej isti poli-
tik, ki mu ga je podelil. Na seji je bilo navzočih 33 občinskih svetnikov.6 Posebne 
obrazložitve ni bilo, lahko pa jo razberemo iz časopisnega poročila. Zaznamek 
o seji pravi: 

III.   Personalno-pravnega odseka poročilo glede izbrisa generala Boroevića iz 
vrst častnih meščanov ljubljanskih. 

Občinski svetnik Rasto Pustolemšek poroča o izbrisu generala Boroevića iz vrst 

4 Milan Pojić, Vojskovođa Svetozar Boroević 1856–1920. Povodom 150. obljetnice rođenja (Zagreb: 
Hrvatski državni arhiv, 2006), 3 (dalje: Pojić, Vojskovođa Svetozar Boroević). 

5 Zgodovinski arhiv Ljubljana, Vabilo z dnevnim redom.
6 Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zapisnik redne javne seje občinskega sveta dne 24. junija 1919 ob 5. uri 

zvečer.

Slavilno pismo zagrebškega župana (ÖStaA/KA, Nachlass B/ 4:3a) 
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častnih meščanov ljubljanskih. Personalno-pravni odsek predlaga: Občinski svet 
skleni, da se bivšega generala avstro-ogrske armade Svetozara Boroevića črta iz 
imenika častnih meščanov ljubljanskih. 

Sprejeto. Štev. 10648/19.7

Gre zgolj za zaznamek, medtem ko zapisnika s sklepom in obrazložitvijo 
niti v Zgodovinskem arhivu Ljubljana niti v drugih arhivih doslej nismo uspeli 
najti. Časopis Slovenski narod je o seji poročal: 

V imenu personalno-pravnega odseka poroča občinski svetnik g. Pustolemšek o 
izbrisu generala Borojevića iz vrste častnih meščanov ljubljanskih. Poročevalec 
izvaja: Občinski svet je izvolil v svoji seji dne 5. avgusta 1915 takratnega poveljni-
ka soške armade, generala Svetozara Borojevića, za častnega meščana. Pri tem so 
bili pač v prvi vrsti merodajni oportunitetni razlogi. V dobi, ko ni bil nobeden na-

7 Zgodovinski arhiv Ljubljana, III. Personalno-pravnega odseka poročilo glede izbrisa generala 
Boroevića iz vrst častnih meščanov ljubljanskih. 

Časopisno poročilo zagrebškega Ilustrovanega lista o postavitvi spominske plošče Boroeviću (Milan Po-
jić, Vojskovođa Svetozar Boroević 1856-1920. Povodom 150. obljetnice rođenja (Zagreb, 2006), 3)
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rodno-zaveden Slovenec varen pred ovaduhi, biriči in rablji, se je hotelo pridobiti 
naklonjenost moža, o katerem se je vedelo, da ima glavno besedo kot poveljnik 
vojske na našem ozemlju. V kolikor se je ta namen z onim ukrepom dosegel, se da 
objektivno težko dognati. Motivi, ki so svoječasno napotili občinski svet, da je iz-
bral, sigurno s težkim srcem, Borojevića za častnega meščana, so bili gotovo ple-
meniti, saj jih je narekovala skrb za številne one elemente v našem mestu, ki so bili 
na sumu protidržavnega mišljenja in čustvovanja in nad katerimi je neprestano 
visel Demoklejev meč progona in obsodbe. Ti motivi so odpadli, čim se je razrušil 
kavdinski jarem, pod katerega smo, često škripaje z zobmi, morali uklanjati svoj 
tilnik. Zasijala nam je svoboda, Avstrije, ki nas je z bičem, z vislicami in svinčenka-
mi silila, da smo ji proti svojemu boljšemu prepričanju služili in robovali, ni več in 
z njo so izginili s površja tudi njeni generali, ki so preje s krvavim mečem krojili 
zarobljene narode in jim z rabeljsko vrvico vcepljali poslušnost in pokorščino. 
Moč Avstrije in njenih generalov spada sedaj v preteklost. Treba je sedaj izbrisati 
tudi zadnje spomine nanje.
Zato predlagam, v imenu personalno-pravnega odseka: Slavni občinski svet skle-
ni, da se bivšega generala avstro ogrske vojske Svetozara Boroevića črta iz imeni-
ka častnih meščanov ljubljanskih. (Odobravanje.) Predlog je bil sprejet, vendar je 
značilno, da socialnodemokratični občinski svetniki niso glasovali zanj, marveč 
so se vzdržali glasovanja.8

Zgodovinske okoliščine, v katerih je Boroević izgubil častno meščan-
stvo, in verjetni vzroki za to

Boroević je bil žrtev uresničitve "radikalne" verzije jugoslovanstva, to je nastan-
ka samostojne jugoslovanske države, do katere je prišlo zaradi razpada Avstro-
Ogrske. Pred tem so bile jugoslovanske ideje različne in medsebojno tudi proti-
slovne. Že pri trializmu, ideji o združitvi "vseh južnih Slovanov monarhije v dr-
žavnopravno samostojen organizem pod žezlom habsburške monarhije," kot 
je to opredeljevala izjava kranjskega deželnega zbora z dne 16. januarja 1909, 
je bilo precej zmede in nedorečenosti. Prizadevanja SLS in katoliških krogov po 
utrditvi zveze s katoliškimi Hrvati v letih pred prvo svetovno vojno namreč niso 
dala ugodnih rezultatov, podobno pa je bilo tudi na liberalni strani. Dr. Josip 
Smodlaka in dr. Ante Trumbić, poleg dr. Franja Supila vodilna jugoslovansko 
usmerjena hrvaška politika, sta trializem pojmovala kot avtonomno srbsko-hr-
vaško državo, ki bi bila v personalni dinastični uniji z Avstrijo in Ogrsko. Hrvati 
naj bi skupaj s Srbi na Hrvaškem in v dogovoru z Ogrsko ter zavezništvu z Italijo 

8 "Izbris generala Boroevića iz vrst častnih občanov ljubljanskih", Slovenski narod, 25. junij 1991, št. 147, 3.
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dobili v ogrskem delu cesarstva nekakšen subdualističen status. Za zavezništvo 
z Italijo so bili pripravljeni žrtvovati Trst, Slovensko primorje in Istro ter sploh 
ločiti reševanje hrvaškega vprašanja od slovenskega. V tem primeru bi Slovenija, 
severni del Istre in Trst ostali izven meja jugoslovanskega dela države, v dednih 
avstrijskih deželah pa naj bi Slovenci sami pridobili avtonomne pravice (kot je 
to upala doseči ideja t. i. avstroslavizma). Tako hrvaško-srbsko stališče je bilo 
zapisano v t. i. Reški deklaraciji iz oktobra leta 1905 (podobno tudi v Zadarski 
deklaraciji). Slovenski politiki so si prizadevali, da bi hrvaške odvrnili od takih 
načrtov in da bi v svoje državno-pravne programe vključili tudi Slovence. Z ne-
kaj ironije bi lahko rekli, da so bili torej začetki nekakšne slovenske "fragmen-
tarne" diplomacije pred sto leti prepričevanje Hrvatov, naj Slovence vendarle 
vzamejo s sabo v avtonomno državo znotraj Avstro-Ogrske. Toda negotovost 
je vladala tudi na slovenski strani. Celo Šušteršič sam je pred izjavo kranjskega 
deželnega zbora Hrvatom razlagal, da je o trializmu sicer treba javno govoriti, 
ne pa (še) javno zahtevati, da se morajo tudi slovenske dežele in Istra vključi-
ti v hrvaško državo. Na drugi strani (kot ugotavlja dr. Janko Pleterski) hrvaški 
politiki, ki so se sklicevali na hrvaško državno pravo, tudi niso želeli izgovarjati 
srbskega imena, saj naj bi to zanikovalo nacionalni pomen hrvaške države, v 
kateri da je le en "diplomatični" (to je v zgodovinskih listinah zapisan) narod. 
Publicist Robert William Seton Watson, ki je veljal za najboljšega poznavalca 
habsburške monarhije in je imel velik vpliv na odločitve britanske vlade, se je 
leta 1911 izrekal za trializem brez Slovencev (kasneje je mnenje spremenil). 

Jugoslovanski politični načrti so bili tako v veliki meri odvisni od notra-
njih strankarskih razmerij tako pri slovenskih strankah kot na Hrvaškem, v vla-
dajoči hrvaško-srbski koaliciji v hrvaški banovini, torej znotraj ogrskega dela 
monarhije, da še bolj kompliciranega vprašanja Bosne in Hercegovine niti ne 
načenjamo. Šele sredi vojne, ko se je konec novembra 1916 v Gradcu sestal 
hrvaško-slovenski poslanski klub in sprejel sklep, da bo postavil zahtevo po 
združitvi Hrvatov in Slovencev v eno enoto, je trializem dobil bolj oprijemljivo 
podobo. Enako zahtevo naj bi postavil hrvaški sabor, ki naj bi se januarja 1917 
sestal z namenom sprejeti adreso (nagovor) sabora novemu cesarju in ogrske-
mu kralju Karlu. Vladajoča hrvaško-srbska koalicija na tako zahtevo ni pristala, 
pač pa jo je v saboru 1. februarja 1917 postavila hrvaška stranka prava, ki je tudi 
zahtevala odpravo dualizma. Pri tem se je sklicevala na narodnostno načelo in 
na hrvaško državno pravo. Obstajali so še drugi predlogi, frankovci so npr. zah-
tevali, naj se Hrvaška združi z Bosno in (brez Slovencev) tvori tretjo državno 
enoto v monarhiji. 

Končno podobo je trialistična ideja v avstrijskem delu monarhije dobila 
maja 1917 v Majniški deklaraciji. Ob poteku vojaškega in političnega dogajanja 
proti koncu vojne je posledično postajala vse pomembnejša opcija združitve 
jugoslovanskih narodov izven Avstro-Ogrske. Tudi slovenski politiki so proti 
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koncu vojne Majniško deklaracijo postopoma začeli previdno označevati za 
minimum svojih zahtev, omenjali so možne rešitve mimo vlade in monarhije, 
patriotizem in zavezanost prestolu sta usihala, čeprav v razpad države ni nihče 
verjel, niti ga niso načrtovali voditelji antantnih držav. Na usihanje avstrijstva je 
gotovo vplivalo tudi ravnanje oblasti s Slovenci v prvih dveh letih vojne: razpu-
stitev društev in strank, konfi nacije, aretacije (blizu tisoč, obsojenih 469, več de-
set na smrt), zadrževanje v ječah brez sodbe in druge oblike represije.9 Vplivalo 
je tudi to, da so bili zadnji poskusi cesarja Karla in predsednika vlade Husareka 
rešiti jugoslovansko vprašanje v t. i. subdualističnem smislu, torej ločeno v av-
strijskem in ogrskem delu monarhije, kar je bila sicer tudi zahteva ogrske vlade 
(ki je oblast hotela razširiti na Dalmacijo ter Bosno in Hercegovino. Kljub temu 
so imeli na jugoslovansko opcijo izven Avstro-Ogrske slovenski politiki doma 
kaj malo vpliva, Hrvati zaradi svojega državnopravnega statusa pa nekaj več. 
Najpomembnejšo, t. i. piemontsko vlogo (po pokrajini, ki ji je uspelo združiti 
Italijo), je imela zaradi svojega položaja Srbija. Bila je samostojna država, člani-
ca antantnih sil in imela je vojaško silo, kar ji je pri združevanju omogočilo pre-
vlado. Tretji center jugoslovanske ideje je zaradi vojnih razmer, nasilja in prepo-
vedane politične dejavnosti v Avstro-Ogrski predstavljala politična emigracija, 
zlasti hrvaški politiki iz Dalmacije (dalmatinski in državnozborski poslanec dr. 
Franjo Supilo, dr. Ante Trumbić, svetovno znani kipar Ivan Meštrović in dru-
gi). Ti emigrantski politiki so ustanovili Jugoslovanski odbor, v katerem je bilo 
tudi nekaj slovenskih politikov: Bogumil Vošnjak, Gustav Gregorin, Josip Jedlo-
wsky, Niko Zupanič in Drago Marušič. Člani odbora so skušali dobiti podporo 
antantnih sil in so bili zaradi osebnih zvez dokaj vplivni. Tega se je srbska vlada 
zbala (odbor je imel tudi precej pristašev v srbski parlamentarni opoziciji) in si 
je skušala odbor podrediti ali vsaj omejiti njegov mednarodni vpliv. Že ob prvi 
deklaraciji odbora o združitvi jugoslovanskih narodov, ki jo Pašić sicer podprl, 
so drugi vplivni srbski politiki izražali dvome in nasprotovanja. Dr. Milenko Ve-
snić, kasnejši predsednik vlade v Kraljevini SHS, ki je izsilil Vidovdansko ustavo 
in podpisal Rapalsko pogodbo (vendar pred tem tudi branil slovenske zahteve 
na pariški mirovni konferenci), je kiparju Ivanu Meštroviću, kot ta piše v spomi-
nih, jeseni 1914 v Rimu zabrusil: 

Vi tam imenujete povečano državo 'Jugoslavija', ali ste tudi Vi za to ime? Pravim 
vam, da to ne more biti. Tega Srbi nikoli ne bomo sprejeli. Nismo neko židovsko 
podjetje, ki menja ime, ko dobi še neke artikle. Do sedaj se je država imenovala 

9 Več o tem: Janko Pleterski, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917, Viri št. 1. in 2. 
(Ljubljana, 1980 in 1982); Martin Moll, "Prva svetovna vojna in politično sodstvo v Avstro-Ogrski, 
empirične ugotovitve iz slovenske in nemške Štajerske", v: Zbornik Janka Pleterskega, ur. Oto Luthar 
in Jurij Perovšek (Ljubljana, 2003).
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Srbija, v prihodnje, ko vanjo pridejo še Hrvati in Slovenci, naj se imenuje 'Velika 
Srbija'. Hrvati so v njej lahko enakopravni državljani, lahko imajo tam, kjer so v 
večini, če že hočejo, tudi svojo malo avtonomijo, jezik se bo imenoval srbsko-hr-
vaški in tako naprej, ampak država Srbija, razširjena država Velika Srbija.

Nikola Pašić je sredi julija 1917 (tedaj je bila Srbija zaradi razmer v Rusiji, nje-
ni glavni podpornici, precej oslabljena) na Krfu sklical konferenco, na kateri sta 
sodelovala srbska vlada in Jugoslovanski odbor. Rezultat je bila t. i. Krfska dekla-
racija, sprejeta 20. julija 1917. Po tej deklaraciji naj bi nova jugoslovanska država 
nastala na temelju samoodločbe in ne aneksije, vendar bi bila ustavna monarhi-
ja z dinastijo Karadjordjevićev. Imenovala naj bi se Kraljevina Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, njena ustava naj bi bila sprejeta s kvalifi cirano (absolutno) večino v 
ustavodajni skupščini, ki bi bila izvoljena na splošnih in neposrednih volitvah. 
Odbor pod vodstvom Anteja Trubića na pogajanjih zaradi svoje šibkosti ni mogel 
uveljaviti načela o federativnosti. Država naj bi se delila po naravnih, socialnih in 
gospodarskih kriterijih, ne pa zgodovinskih in nacionalnih, čeprav so govorili o 
enakopravnosti jezikov, pisav in ver jugoslovanskih "plemen". Krfska deklaracija 
je bila v bistvu politični manifest in srbska vlada jo je tako tudi jemala (npr. ka-
sneje ni upoštevala sklepa o sprejetju ustave s kvalifi cirano večino), kadar pa ji 
je koristilo (pri vprašanju monarhije, centralistične ureditve), ji je dajala značaj 
državnopravnega akta. Tudi v nadaljevanju si je srbska vlada prizadevala, da Jugo-
slovanski odbor ni dobil vloge mednarodno priznanega subjekta. Njegova vloga 
je slabela, čeprav je še sodeloval na pogajanjih o združitvi, ki so bila od 6. do 9. 
novembra 1918 med predstavniki Države SHS in srbske vlade v Ženevi. Eden od 
razlogov za podcenjeno vlogo odbora je bilo tudi dejstvo, da odbor ni – tako kot 
npr. češkoslovaški narodni odbor – ustanovil lastnih vojaških enot.10

Po podpisu premirja med Avstro-Ogrsko in Italijo (avstrijski cesar Karel jo 
je podpisal v noči z 2. na 3 november 1918, v veljavo je stopila 4. novembra), so 
se večnacionalne enote pod vodstvom feldmaršala Boroevića začele osipati. Že 
nekaj mesecev pred tem so se avstrijski južni Slovani začeli organizirati, in sicer 
najprej z namenom doseči samostojnost znotraj Avstro-Ogrske. 16. in 17. avgusta 
1918 so slovenski politiki v Ljubljani ustanovili Narodni svet za slovenske dežele 
in Istro. Štel je za del Narodnega vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov, katerega usta-
novitev se je pripravljala v Zagrebu. Zastopniki jugoslovanskih narodov v monar-
hiji (vseh večjih političnih strank in skupin iz Slovenije, Istre, Hrvaške s Slavonijo 
in Dalmacijo, Bosne in Hercegovine ter Vojvodine) so ga ustanovili 5. in 6. okto-
bra 1918; sestavljen je bil po teritorialnem načelu. Glavni program Narodnega 

10 Več o tem: Dušan Nećak in Božo Repe, Prelom:1914–1918. Svet in Slovenci v 1. svetovni vojni 
(Ljubljana, 2005) (dalje: Nećak in Repe, Prelom:1914–1918). 
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vijeća je bil, kot so zapisali tudi v pravilniku, "združitev vseh Slovencev, Hrvatov 
in Srbov v narodno, svobodno in neodvisno državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, 
urejeno po demokratičnih načelih." V predsedstvu je bil Slovenec dr. Anton Ko-
rošec kot predsednik. Do prelomne zamenjave oblasti je prišlo 29. oktobra 1918, 
ko je v Zagrebu hrvaški sabor pretrgal državnopravne vezi z Avstro-Ogrsko, za 
nično proglasil hrvaško-ogrsko nagodbo iz leta 1868 in razglasil nastanek Dr-
žave Slovencev, Hrvatov in Srbov ter oblast predal Narodnemu vijeću. V novo 
državo (trajala je en mesec, nato je prišlo do združitve s Kraljevino Srbijo v Kralje-
vino Srbov, Hrvatov in Slovencev, od leta 1929 imenovano Kraljevina Jugoslavija) 
so se še isti dan, na množični manifestaciji v Ljubljani, ki se je je udeležilo okrog 
30.000 ljudi, vključili tudi Slovenci. Sama manifestacija je potekala v zmedi in ne-
gotovosti. Dva dni kasneje, 31. oktobra, je bila ustanovljena vlada SHS v Ljubljani 
(slovenska narodna vlada, kot se popularno imenuje). Narodni svet v Ljubljani 
(vodil ga je Ivan Hribar, kajti Korošec je v imenu Narodnega vijeća v Zagrebu že 
odpotoval v Švico na pogajanja s predsednikom srbske vlade Pašićem o bodoči 
usodi jugoslovanske države) ni sprejel nobene posebne državnopravne deklara-
cije, se je pa na javni manifestaciji 29. oktobra pridružil sklepom hrvaškega sabo-
ra in Narodnega vijeća v Zagrebu. Ivan Hribar je proglasitev odcepitve Slovenije 
od avstroogrske monarhije in njeno priključitev k Jugoslaviji pripisal kar stavku 
v svojem govoru: "Prejmi torej naše poklonstvo ti, naša krasna, ob neizmernih 
mukah rojena in zato večno neporušljiva Jugoslavija."11 Do večjih vojaških spo-
padov na slovenskem ozemlju v prevratnih časih ni prišlo, prav tako ne do vpliva 
revolucije, česar so se politiki in knezoškof Jeglič močno bali. Del zgodovinarjev 
sicer "državnopravni akt" vidi tudi v množični manifestaciji po razglasitvi združi-
tve v Ljubljani in v javni prisegi nadporočnika dr. Mihajla Rostoharja, ki je v imenu 
približno 200 navzočih slovenskih ofi cirjev avstroogrske armade položil prisego 
zvestobe in vdanosti nastajajoči, še močno nedefi nirani Jugoslaviji. Prav Rosto-
harjev spominski zapis plastično prikazuje zmedo ob razpadu Avstro-Ogrske in 
nastanku Države SHS ter nato Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev. Rostohar, 
ki je na manifestacijo prišel kljub prepovedi vojaškega poveljstva v Ljubljani, si 
je besedo na balkonu deželnega dvorca (današnjega rektorata univerze) moral 
izboriti. Potegnil je sabljo in vzkliknil: "Mi vojaki odrekamo pokorščino Avstri-
ji in prisegamo zvestobo svoji narodni državi Jugoslaviji!" Časniki so nato pre-
križali sablje in bodala, kar je med množico povzročilo navdušenje, ne pa tudi 
med vsem politiki. Tako je knezoškof Jeglič razburjeno pristopil k Rostoharju in 
vzkliknil: "To je pa revolucija!," na kar je Rostohar odgovoril: "Da, prevzvišeni, tako 
nekako!"12

11 Nećak in Repe, Prelom:1914–1918, 208.
12 Prav tam.
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Položaj Boroevića ob koncu vojne 

Boroević, ofi cir, ki je vse življenje lojalno služil Avstro-Ogrski, čeprav svojih ju-
goslovanskih (hrvaških) korenin ni skrival, se v tako kompliciranih razmerah 
gotovo ni mogel obrniti tako na hitro kot politiki. Poleg tega je bil še vedno od-
govoren za umik avstroogrske vojske s Piave. V ocenah njegovega ravnanja ob 
koncu vojne se zato izražajo predvsem zadrege politikov, ki so bili najprej zelo 
lojalni avstrijskim oblastem, potem pa so postali goreči Jugoslovani. Opazno je 
tudi opravičevanje njihovega negotovega ravnanja ob prehodu, ki je bilo brez 
kakršnekoli vizije, prepuščeno toku dogodkov in pričakovanjem, da bodo an-
tantne sile pravično rešile vprašanje avstroogrskih Jugoslovanov (t. i. "wilsoni-
zem", po ameriškem predsedniku Wilsonu). Deset let kasneje je eden tedanjih 
vodilnih politikov, dr. Janko Brejc, ocenjeval, da bi Boroević lahko "pod novo 
zastavo vnovič zasedel krvavo soško fronto in zaslonil njeno slovansko zaledje 
pred boječe sledečimi Italijani,"13 kar je povsem nerealistično in izven konte-
ksta tedanjih mednarodnih odnosov. V takih in podobnih tezah je bilo pred-
vsem (samo)opravičevanje tedanjih politikov zaradi neuspešnega reševanja si-
cer resnično slabega položaja, v katerem se je po koncu vojne ob urejanju mej-
nih vprašanj znašel slovenski narod. Tedanji politiki niso naredili prav nič, da bi 
zaustavili prodor Italijanov, ki so v imenu antantnih sil zasedali demarkacijsko 
linijo, določeno z Londonskim paktom, in prodirali tudi preko nje. Posamične 
krizne točke (pri Logatcu, v Ratečah, v Bohinjski Bistrici) so samoiniciativno 
reševali slovenski in srbski prostovoljci, medtem ko je predsednik vlade SHS v 
Ljubljani, vitez Pogačnik, že pripravljal domobransko vojašnico za pričakovani 
prihod italijanskih vojakov. 

Kako bi Boroevićeva morebitna vojaška intervencija (če je o njej sploh raz-
mišljal) vplivala na politično dogajanje v Ljubljani in kakšen smisel bi sploh imela 
(razen ohranjanja reda in miru zaradi organiziranega umika vojske), lahko zgolj 
ugibamo. Po mnenju nekaterih zgodovinarjev naj bi obstajala celo možnost, da 
bi s svojo armado šel proti Dunaju in rešil cesarja. Boroević svoje prisege cesarju 
res ni hotel prekršiti, dokler je Avstro-Ogrska obstajala. Jugoslovanski odbor naj 
bi mu (po spominih Meštrovića) predlagal, naj bi skupaj z vojsko prestopil na 
italijansko stran. Iz Boroevićeve pisne ostaline v avstrijskem državnem arhivu, še 
zlasti iz pojasnila, ki ga je napisal za jugoslovanskega ofi cirja v času jugoslovanske 
zasedbe Celovca spomladi 1918, s katerim je sam zahteval razgovor, je razvidno, 
da je bil načeloma to pripravljen storiti. Postavil pa naj bi pogoj, da se prekliče 
Londonski pakt, ki je Italiji obljubljal slovenska in hrvaška ozemlja, in njegova 
vojska naj bi se kot zavezniška borila na strani antantnih sil proti centralnim. 

13 Janko Brejc, Od prevrata do ustave. Slovenci v desetletju 1918–1928, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928).
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Tako domnevna ponudba kot domnevni Boroevićev odgovor sta zelo 
hipotetična, saj je bilo za uresničitev takega scenarija malo možnosti (vpra-
šanje je, ali bi vojska Boroevića sploh ubogala, če bi bil res pripravljen storiti 
kaj takega). Zagotovo pa je Boroević izkazoval jugoslovanska čustva tako 
prej kot ob koncu vojne, čeprav hrvaškega ali srbskega jezika vsaj v kore-
spondencah ni uporabljal in ga je verjetno slabo obvladal, saj je še kot otrok 
odšel na šolanje. Najbrž so ob koncu vojne od njega kot verjetno najuspe-
šnejšega vojskovodje v avstroogrski vojski vsi pričakovali preveč. Boroević je 
v svojih zapisih ocenil, da je njegova armada podlegla razkroju zaledja. Sam 
se je zaradi novonastalih razmer s fronte umaknil 1. novembra in se nastanil 
ob Vrbskem jezeru. Svojo armado je sicer formalno dal na razpolago Naro-
dnemu vijeću v Zagrebu in tako nedvomno izkazal jugoslovanska čustva, 
Narodno vijeće pa je predlog zavrnilo zaradi vrste razlogov, najbolj zaradi 
bojazni, da bi vojska v ugodnih okoliščinah lahko pomagala pri restavraciji 
habsburške oblasti, pa tudi zadrževanje nekaj sto tisoč vojakov različnih na-
cionalnosti na jugoslovanskem ozemlju se mu je zdelo problematično, tako 
logistično kot politično. Boroević je v telefonskem pogovoru s svojim ofi-
cirjem generalpolkovnikom baronom Wenzlom Wurmom v Ljubljani (po-
govor je zadeval pogoje premirja, sklenjenega z Italijo, za katere so želeli iz-
vedeti tudi v Narodni vladi) ukazal, naj mu Narodna vlada v Ljubljani preda 
telegrafske in telefonske zveze, če pa tega ne bi bila pripravljena storiti, je 
– v očitnem navalu jeze – ukazal, naj člane Narodne vlade aretira. Telefonski 
pogovor je cenzor prekinil, Wurm ni storil nič (saj tudi ni imel realnih mo-
žnosti za kaj takega), Boroevića pa sta naval jeze in živčnost drago stala, saj 
mu Narodno vijeće ni dovolilo bivanja na ozemlju Države SHS oziroma je od 
njega zahtevalo natančno poročilo o ravnanju (Boroević se je namreč hotel 
nastaniti v Zagrebu).14 Ostal je v Vrbi ob Vrbskem jezeru, kjer je v skromnih 
materialnih razmerah, razrvan in razočaran, umrl leta 1923. V Kraljevini SHS 
ga niso želeli sprejeti, nove, republikanske avstrijske oblasti so se hotele čim 
prej otresti avstroogrske dediščine in vsakršne povezave s prejšnjo državo, 
tako da mu je tudi tu grozilo, da kot "Jugoslovan" ne bo dobil državljanstva. 
Ne ena ne druga država mu ni želela določiti pokojnine, sem in tja je dobil 
kakšno skromno enkratno pomoč (od slovenskih oz. jugoslovanskih oblasti 
npr. za zaplenjeno prtljago ob umiku s soške fronte). Njegov mladoletni sin 
je zaradi takih razmer naredil samomor. Boroevićeva zadnja leta so razvidna 
iz zapuščine, ki jo hrani avstrijski državni arhiv, in iz pisem prijatelju Slavku 

14 Dogodek je natančno popisan v zapisniku seje Narodne vlade SHS v Ljubljani z dne 5. novembra 
1918, objavljenem v: Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih 
vlad za Slovenijo : 1918–1921, 1. del: od 1. novembra 1918 do 26. februarja 1919, ur. Peter Ribnikar 
in Vladimir Kološa (Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1998).
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Kvaterniku, shranjenih v Državnem arhiv v Zagrebu, deloma pa tudi obja-
vljenih.15 

Tedanji politiki so ocenjevali, da je bil Boroević premalo "jugoslovanski". V 
zvezi z njegovo nacionalnostjo se je kasneje zastavljalo še dodatno vprašanje, 
ali je bil Srb ali Hrvat. Milan Pojić je o tem zapisal: 

Nepoznavanje temeljnih dejstev o Svetozarju Boroeviću, še bolj pa ocene nje-
gove osebnosti in dela s strani politikov kasnejših državnih tvorb, v katerih se 
je znašla Hrvaška, od monarhistične do socialistične Jugoslavije, je spremenilo 
velikega vojskovodjo in hrvaškega domoljuba v žrtev stereotipa /…/ Drugi stere-
otip je, da je bil rojen v pravoslavni graničarski družini, pa je zato Srb /…/ Gotovo 
je, da je bil Svetozar Boroević krščen v pravoslavni cerkvi, verjetno v župnijski 
cerkvi v Mečenčanih, kjer je služboval njegov oče. Iz tega izpeljati zaključek o nje-
govem srbskem poreklu je zgodovinsko netočno. Sredi 19 stoletja v času rojstva 
Svetozarja Boroevića je bil v Hrvaško-slavonski vojni krajini tako za katolike kot 
pravoslavne integracijski dejavnik predvsem njihov posebni pravni in družbeni 
položaj, ne pa nacionalna pripadnost. V procesu nacionalne integracije je srbska 
pravoslavna cerkev s svojo politiko poenotenja pripadnosti pravoslavni cerkvi in 
srbskemu narodu uspela v svoji nameri, da se je največji del pravoslavnih verni-
kov opredelil za srbstvo, ne pa vsi. Svetozar Boroević je bil samo eden od številnih 
takih primerov. V vseh svojih nastopih in pismih je vse do smrti izrecno navajal, 
da je Hrvat, njegova domovina pa Hrvaška.16

Če pustimo ob strani problem Boroevićeve nacionalnosti, ki je kompleksno 
vprašanje in bo gotovo še predmet strokovnih razprav, je temeljna Pojićeva ugo-
tovitev, da je bil Boroević ob koncu svoje kariere žrtev politikov, ki so se iz vnetih 
avstrijakarjev prelevili v še bolj vnete (tedaj še precej nedefi nirane) Jugoslovane 
povsem točna, poledica tega pa so še kasnejše zgodovinske ocene. To ilustrirajo 
tudi osebne zgodbe nekaterih tedanjih politikov, ki so bili tako ali drugače pove-
zani z Boroevićem, npr. tedaj močno sprtih liberalnih politikov Ivana Hribarja 
in Ivana Tavčarja (Tavčar je Hribarja nasledil na mestu župana). Hribar, ki je bil 
med vojno najprej priprt v Ljubljani in nato za več kot dve leti konfi niran (večji 
del v vasi Abtenau v bližini Salzburga na Tirolskem), je bil prepričan, da je tako za 
njegovo konfi nacijo kot preprečitev vrnitve na Kranjsko proti koncu vojne (so)
kriv Boroević. Župan Tavčar, ki je Boroevića tako kot večina tedanjih politikov 
močno hvalil in se uvrščal v krog njegovih prijateljev, naj se ne bi dovolj zavzel 

15 Pojić, Vojskovođa Svetozar Boroević; Milan Pojić in Danijela Marjanić, Pisma vojskovođe Svetozara 
Boroevića 1912–1920, Hrvatski državni arhiv, še neobjavljena študija. Obema kolegoma iz Zagreba 
se za posredovanje besedila zahvaljujemo.

16 Pojić, Vojskovođa Svetozar Boroević, 3 in 4.
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zanj. Bolj prilagodljiv in manj "slovanski" Tavčar je Hribarja in javnost prepričeval, 
da se je trudil posredovati in da se je prav Boroević zavzel za to, da Hribar ni bil 
zaprt, pač pa "le" konfi niran. Hribar je v Spominih zapisal: 

Ko sem v Abtenau-o dobil obvestilo, da se lahko svobodno gibljem po vsej državi, 
da pa na Kranjsko – tedaj v svojo ožjo domovino – ne smem, nisem imel ne časa 
in ne volje premišljevati, na čem sloni ta modrost sv. Birokracija. Vesel sem bil, 
da se rešim nadležne konfi nacije. Danes imam pa v rokah uradne spise, iz kate-
rih izprevidevam, da se je proti mojemu povratku na Kranjsko pred vsem izreklo 
poveljstvo c. in kr. soške armade. Oni Boroevič von Bojna tedaj, ki je tistokrat bil 
v takih velikih časteh v slovenskih krogih ljubljanskih. Mož je v Postojni neki slo-
venski deputaciji, ki se mu je prišla poklonit, kot najimenitnejšo sredstvo za sreč-
nejšo bodočnost priporočal učenje nemškega jezika. S tem se je postavil na čisto 
takšno stališče, na kakršnem so – in to tudi v dobi, ko so sinove slovenskega na-
roda v mesnico pošiljali – stali in to tudi urbi et orbi razglašali, od nemškega besa 
obsedeni predstojniki vojnonadzorovalnega urada na Dunaju. In vendar je bilo 
naivnih Slovencev, ki so mislili, da se gospod von Bojna čuti Slovana in da brani 
slovensko zemljo pred Lahom. Da, branil jo je; pa ne za Slovence. Leti naj bi biti le 
gnoj na njivi, na kateri je imela kali pognati in v klasje iti nemška raztegovalnost.
Ker in kar je Boroevič sovražil, seveda že iz karijersko oportunskih razlogov ni 
mogel ljubiti c. kr. deželni predsednik grof Attems. Zato je v svojem 'Njegovi Preu-
zvišenosti gospodu c. kr. ministru za notranje zadeve na Dunaju poslanem pismu 
z dne 30. junija 1917, št. 3123 Mob.', svojo skrb za varnost države dokazati skušal 
s temile besedami: 'Glede na to, da je imenovanec nevaren, in bo svojo svobo-
do brez dvojbe skušal izkoristiti za nadaljevanje svojega pogubnega delovanja, 
mislim, da se moram tudi jaz izreči za njegovo nadzorovanje v bivališču, katero 
izbrati naj bi se mu prepustilo. Prosim tedaj pooblastila, da izvršim takšno ogra-
ničenje imenovanca.' Kakor je iz tega vidno, je mož doživljal dogodke, pa jih ni 
razumel; videl znamenja, pa jih ni spoznal. Ministerstvo notranjih stvari si je pač 
osvojilo mnenje gospoda von Bojne; ne pa tudi njegovega. Na Kranjsko me ni 
pustilo, sicer pa je opustilo konfi novanje.17

Hribarju je bila nato dovoljena nastanitev v Mozirju in po skoraj treh letih 
se je v začetku leta 1918 vrnil v Ljubljano. Polemike so se nadaljevale. Hribar, 
prizadet, ker ni dobil funkcije v Narodni vladi (vladi SHS v Ljubljani), je "po-
verjeniku za prehrano", to je Tavčarju, januarja 1919 očital, da je v vlado spravil 
politike, ki so pod njegovim vplivom v resnici nasprotovali južnoslovanskemu 

17 Ivan Hribar, Moji spomini, II. del (Ljubljana, 1928), ponatis (Ljubljana, 1984), 210–211 (dalje: Hribar, 
Moji spomini, II. del).
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"prevratu" in to argumentiral s tem, da niso želeli imeti nič opraviti s slovansko 
konferenco 16. in 17. avgusta 1918 v Ljubljani: 

Na enega ali drugega je morebiti napravljalo tudi poseben vtis njegovo prijatelj-
stvo s poveljnikom soške fronte maršalom Boroevičem. Morebiti se je celo pona-
šal s tem prijateljstvom in je skrbel, da je zanje izvedela široka javnost, pri čemer 
se je širila tudi smešna legenda, da se ima Ljubljana samo Boroeviču zahvaliti, da 
je niso zasedli Italijani. Češ da je bilo v njegovi moči umakniti fronto do Zidanega 
mosta.18

Ko je Hribar, sicer dober znanec Pašića še izpred vojnih časov, postal kralje-
vi pokrajinski namestnik (pred tem je bil poslanik v Pragi), se je njegov politični 
vpliv v primerjavi s Tavčarjevim močno okrepil in stare zamere (da je Tavčar 
leta 1910 z intrigami preprečil potrditev Hribarjeve kandidature za župana, da 
ni nič storil, da bi preprečil njegovo konfi nacijo, da ga je vrgel iz Kreditne banke, 
ki jo je sicer Hribar sam ustanovil, in da je preprečil njegovo izvolitev za predse-
dnika narodne vlade) so znova prišle na plan. Poleg tega sta bila jugoslovanstvo 
in vloga v "prevratnih" še vedno odločilna ali vsaj zelo pomembna "moralno-
politična kriterija". Hribarjevi privrženci v liberalno-centralistično usmerjenem 
časopisu Jugoslavija, pa tudi katoliški Slovenec so v raznih člankih začeli "naž-
igati" proti Tavčarju in nekaterim njegovim sopotnikom, zlasti dr. Karlu Thril-
lerju. Tavčar in Thriller sta se pred očitki skušala ubraniti z naročenim člankom 
v Slovenskem narodu, kjer je med drugimi zavračanji pisalo: 

Po aretaciji Hribarjevi je dr. Tavčar storil, kar je bilo mogoče, da ga reši, a prav ka-
kor so se še veliko višji in vplivnejši gospodje zaman trudili, da rešijo dr. Kramaŕa, 
tako je bila tudi vsaka akcija v prid g. Hribarja neuspešna. Le toliko se je dalo – če 
se ne motimo s pomočjo pok. Boroevića – doseči, da se g. Hribarja ni vrglo v ječo, 
temveč, oziraje se na takrat neugodno njegovo zdravstveno stanje, zgolj konfi -
niralo v zdravem gorskem kraju. Dr. Triller pa je v istem smislu – čeprav samo 
p.v. – opetovano interveniral celo neposredno v vojnem ministrstvu na Dunaju v 
oddelku, kamor se je tačas težko prišlo noter, a še težje ven.19

Hribar tudi po tem članku, kar zadeva Boroevića, mnenja ni spremenil (tudi 
ne, kar zadeva druge očitke, čeprav se je s hudo bolnim Tavčarjem pred njegovo 
smrtjo pomiril): 

18 Hribar, Moji spomini, II. del, 416.
19 "Da se ne pozabi", Slovenski narod, 7. avgust 1921, 1 (nepodpisano).
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Prav svojevrstne misli so me obhajale, ko sem čital ta članek. Zapisal bi jih, pa je 
skoro bolje, da jih ne. Le toliko moram ugotoviti, da se je Boroeviču, o katerem se 
je v tem članku trdilo, da 'se je – če se ne motimo – po njem doseči dalo, da me 
niso vrgli v ječo, temveč z ozirom na moje takratno neugodno zdravstveno stanje 
zgolj konfi novali v zdravem gorskem kraju', – čisto po krivici pripisovala tako 
plemenita gesta. Iz uradnih spisov je namreč vidno, da je ravno on bil tisti, ki je 
zabranil, da bi se bil leta 1917. vrnil v Ljubljano.20 

20 Hribar, Moji spomini, II. del, 474.

Tavčarjev odgovor na 
Hribarjeve očitke v Slo-
venskem narodu ("Da 
se ne pozabi", Sloven-
ski narod, 7. avgust 
1921, 1)
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Kot lahko razberemo iz zbranih fragmentov, so se politiki, še posebej Tav-
čar, ki je bil župan tako ob podelitvi častnega meščanstva kot ob odvzemu, v 
strahu za svojo politično kariero Boroeviću odrekli, drugi (Hribar) ga že tako 
niso marali, tretji (Brejc, kot priča sam) pa so mu na osebni ravni diskretno 
skušali vsaj minimalno pomagati, vendar le pri eksistenčnih vprašanjih. Res pa 
je, da so bili tudi pri izbrisu častnega meščanstva nedosledni, saj je mestni svet 
sprejel zgolj sklep, uradni izbris pa ni bil opravljen. 

* * *

Boroevićev primer je pomemben zlasti v simbolnem smislu. Podobno usodo 
kot on so ob razpadu velikih imperijev in nastanku nacionalnih držav doživljali 
tisoči in deset tisoči; tako ob koncu Avstro-Ogrske, Kraljevine Jugoslavije, v času 
okupacije med drugo svetovno vojno, ob njenem koncu in ob nastanku sociali-
stične Jugoslavije, pa tudi ob njenem razpadu in ustanovitvi nacionalnih držav 
na tem ozemlju. Podobno so ravnali politiki, ki so v strahu za svojo politično 
kariero "pozabili" na svoje prejšnje opredelitve, postali lojalni novi državi in 
(ali) političnemu režimu oz. začeli vneto zagovarjati in izvajati take ali drugač-
ne lustracije. Ob Boroevićevem primeru si lahko predstavljamo, kakšno je bilo 
šele življenje "malih ljudi", ki so se znašli v zgodovinskih okoliščinah, na katere 
niso mogli vplivati, njihova usoda pa je bila odvisna od nacionalne pripadnosti 
ali političnega prepričanja. 

Božo Repe

SVETOZAR BOROEVIĆ: GLORIFIED AND FORGOTTEN

SUMMARY

The author addresses conditions and causes for which, in 1915, Svetozar 
Boroević was granted and in, 1919 had withdrawn, the honorary citizenship of 
Ljubljana. Svetozar Boroević was nominated as an honorary citizen of Ljubljana 
and several other towns in Slovenia and Croatia to recognize his achievements 
as Commander of the Isonzo Front and as a decisive offi  cer who decided to 
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build the defence on the river Isonzo and not in the interior. His honorary citi-
zenship was withdrawn in 1919 as the result of the increasing Yugoslav patrio-
tism which wanted to abolish all ties with the Austro-Hungarian Empire or, as a 
newspaper comment read: ".....the disintegration of the Austro-Hungarian Em-
pire meant also the disappearance of its generals who dictated the fate of sup-
pressed nations with a bloody sword, and made them obedient and humble. 
The power of Austria and its generals belongs to the past". Boroević, an offi  cer 
who loyally served the Austro-Hungarian Empire all his life although he never 
hid his Yugoslav (Croatian or Serbian) origins, was not able and did not want 
to adjust to the new circumstances in the same way as politicians did. Assess-
ments of his conduct at the end of the war reveal the behaviour of politicians 
who at fi rst were very loyal to the Austrian authorities, but then became patri-
otic Yugoslavs. One could also notice the justifi cation of their behaviour during 
the transition period; their actions had no vision, however, they were led by 
expectations that the Triple Entente forces would justly solve the problem of 
Austro-Hungarian Yugoslavs. 

The Boroević case has a strong symbolic meaning since thousands of peo-
ple shared a similar fate upon the disintegration of great empires and the emer-
gence of new national states, for example, upon the fall of the Austro-Hungari-
an Empire and the fall of the Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs, during the 
World War II occupation, at the end of the World War II, upon the establishment 
of socialist Yugoslavia, as well as upon its disintegration and the establishment 
of national states in the area of former Yugoslavia. Similar conduct can be seen 
in politicians who, wishing to save their political career, "forget" their previous 
beliefs, become loyal to a newly formed state and/or to a political regime and 
start to advocate and implement policies of all kinds. The Boroević case helps 
us understand the life of "little" people in various historical circumstances they 
could not aff ect; on the contrary, their fate depended on their nationality or 
political beliefs. 
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UDK 94(497.4Gorica)"1915/1918"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Gorica med prvo svetovno vojno

Branko Marušič
Dr., znanstveni svetnik

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Raziskovalna postaja v Novi Gorici
Delpinova 12, SI – 5000 Nova Gorica

e-mail: Branko.Marusic@guest.arnes.si

Izvleček:
Med mesti na slovenskem ozemlju in slovenskimi mesti je Gorica najbolj 
burno preživljala prvo svetovno vojno. 24. maja 1915, ko je stopila v veljavo 
italijanska vojna napoved Avstro-Ogrski, je bila neposredno vključena v vojna 
dogajanja. Zlasti ob koncu leta 1915 si je Italija prizadevala, da bi mesto osvojila. 
Vojaški napadi so tedaj mesto hudo poškodovali. 9. avgusta so italijanske čete 
vkorakale v Gorico in tu ostale vse do konca oktobra 1917, ko se je italijanska 
vojska umaknila s fronte v Posočju. Gorica se je vrnila v Avstro-Ogrsko. V 
skladu z določili premirja je Gorico ob koncu vojne, v začetku novembra 1918, 
ponovno zasedla Italija.

Ključne besede:
Gorica, soška fronta, begunci, Italija.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 417–438, 62 cit., 4 slike. 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Gorica je bila na slovenskem ozemlju edino mesto, ki ga je vojna neposredno 
prizadela. Od konca maja leta 1915 do konca oktobra 1917 je bila neposredno 
vključeno v vojna dogajanja. Dobro polovico teh devetindvajsetih mesecev pa 
je Gorica prestajala v razmerah okupacije, ki se je začela 9. avgusta 1916, ko je 
mesto osvojila italijanska vojska, in se končala s ponovno avstro-ogrsko osvoji-
tvijo mesta, 28. oktobra 1917. V celoti je bila Gorica vpletena v vojno 41 mese-
cev (maj 1915–november 1918), 26 mesecev (maj 1915–avgust 1916, oktober 
1917– november 1918) je bila v rokah Avstro-Ogrske in 15 mesecev v oblasti 
okupatorske države (avgust 1916–oktober 1917). Pregled zgodovine Gorice 
med prvo svetovno vojno lahko razdelimo na štiri razdobja. Prvo sega od začet-
ka svetovne vojne in se končuje z vojno napovedjo Italije (24. maj 1915), drugo 
se začenja z nastankom soške fronte in končuje z italijansko zasedbo Gorice (9. 
avgust 1916), tretje obsega čas italijanske zasedbe, četrto pa se razteza od vrni-
tve Gorice v avstro-ogrski okvir (28. oktober 1917) do razpada te države.

Je bila Gorica, središče Goriško-Gradiške dežele (2.918 km²), v kateri je po 
štetju iz leta 1910 prebivalo 260.721 ljudi (s 10.828 tujci vred) in v kateri je 
154.464 avstrijskih državljanov izjavilo, da je slovenščina njihov pogovorni je-
zik, 90.119 pa, da je to italijanščina oziroma furlanščina, mesto na slovenskem 
ozemlju ali tudi slovensko mesto? 

Rezultati državnega ljudskega štetja so na dan 31. decembra 1910 pokazali, 
da je v občini Gorica živelo 30.995 prebivalcev, med njimi 1.704 tujcev. Izmed 
29.191 avstrijskih državljanov v Gorici je 14.812 (ali 50,74%) prebivalcev izja-
vilo, da je italijanščina njihov pogovorni jezik, 10.790 (ali 36,83%), da je to slo-
venščina, 3.238 (ali 11,05%) ljudi se je izjavilo za nemščino.1 K večanju števila 
slovenskega prebivalstva v Gorici je nedvomno pripomogla rast slovenskega 
gospodarstva, ki se je razvijalo načrtno. Neposredna okolica Gorice je bila z iz-
jemo Ločnika (2352 Italijanov/Furlanov) povsem slovenska (na primer v Sol-
kanu je bilo razmerje 3.546 : 48; v Podgori 3.717 : 270 itd.).

S svojo prisotnostjo v mestu so Slovenci dokazovali, da je Gorica tudi slo-
vensko mesto, ki je svoj značaj v letih pred prvo svetovno vojno nenehno kre-

1 Druge jezikovne skupnosti so bile mnogo manj številne: 167 avstrijskih državljanov se je izreklo 
za češko-moravsko-slovaščino, 102 za ukrajinščino/rutenščino, 98 za poljščino, 78 srbohrvaščino, 
po 3 za madžarščino in romunščino. Na 1000 prebivalcev mesta je italijanščino/furlanščino kot 
pogovorni jezik navedlo 505,7, slovenščino 368,4 in nemščino 110,5 ljudi. Obratno razmerje je bilo 
v deželi Goriško-Gradiški, v kateri je na 1000 ljudi po štetju iz leta 1910 kar 618,52 kot pogovorni 
jezik navedlo slovenščino, 360,63 italijanščino/furlanščino in 17,95 nemščino. Med 30.995 prebivalci 
Gorice je bilo 30.245 rimokatolikov, 115 grških katolikov in 1 starokatolik. V Gorici je živelo še 48 
pravoslavcev, 298 protestantov (od teh 272 augsburške veroizpovedi), 2 anglikanca, 252 judov, 2 
druge veroizpovedi in 32 ateistov. Vsi statistični podatki so iz: Die Ergebnisse der Volkszählung vom 
31. Dezember 1910 in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern, 1, Die summarischen 
Ergebnisse der Volkszählung (Wien, 1912).
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pilo.2 Komu pripada Gorica, ali naj se njena narodnostna pripadnost ravna 
po njeni slovenski okolici ali po večinskem prebivalstvu, ki jo naseljuje, je bilo 
vprašanje, ki je kot politični problem na Goriškem dobilo svoj prvi zaris že leta 
1848 (polemika Graziadio Isaia Ascoli – Andrej Winkler) in seveda nenehno 
sililo na dan v sledečih obdobjih, zlasti v desetletjih pred prvo svetovno vojno 
in med njo. Prav ta vojna naj bi odločila in nato tudi je odločila, komu naj mesto 
pripada. Gorica je bila del političnega prostora, ki sta si ga delila slovensko in 
politično gibanje avstrijskih Italijanov na Primorskem. Pred občinskimi volitva-
mi3 v Gorici, zgodaj pomladi leta 1914, je državni poslanec Josip Fon na pred-
volilnem zborovanju (nedelja 22. marca) napovedal, "da ni daleč dan, ko bo 
tudi Slovenec odločeval o usodi Gorice."4 Tega dne takrat, marca 1914, Slovenci 
niso dočakali, saj so na mestnih volitvah zmagali Italijani s pomočjo Nemcev, a 
so vendar uspeli pokazati "njih očitno politično navzočnost v mestu."5 Goriški 
župan je takrat znova postal posestnik in trgovec, liberalec Giorgio Bombig, ki 
je občino vodil vse do 23. maja 1915, ko ga je zamenjal vladni komisar. 1. no-
vembra 1915 je bil Bombig interniran v Göllersdorfu, kasneje v Oberhollabrun-
nu, kjer je ostal do konca vojne. Goriška občina je bila v rokah liberalnih nacio-
nalistov trden branik italijanstva Gorice in posredno tudi dežele pred "slovan-
sko nevarnostjo" (pericolo slavo, l'invadenza slava). Že leta 1913 je Vladimir 
Knafl ič zapisal, da je Slovencev v Gorici dovolj, "da bi mogli biti kulturno važno 
ognjišče. Izvzemši število ljudi tudi ne moremo beležiti znatnega napredka", vse 
napredovanje temelji na ramenih posameznikov. Na srečo Slovencev pa je bila 
"ona črta indolence in malomestnosti, kakor jo imajo vsa druga mesta med Du-
najem in Trstom", značilna tudi za goriške Italijane in Nemce.6 V mestu je živelo 
staro meščansko jedro ob novih meščanih, ki so prihajali v mesto povečini iz 
kmečkega okolja v slovenskih in romanskih predelih dežele. Gospodarski ra-
zvoj mesta, ki so ga vodile gospodarske družbe in fi nančni zavodi, se je odvijal 
tudi v mejah socialnega in konfl iktnega narodnostnega vprašanja, prav zaradi 
začetnih nastopov slovenskega meščanstva in slovenske politične organizira-
nosti v mestu. Tudi v Gorici so se zrcalile za Avstrijsko primorje značilne politič-
ne razmere, ki so nastajale in se razvijale od sredine 19. stoletja dalje, in sicer rast 

2 Branko Marušič, Primorski čas pretekli (Koper, 1985), 198–218; Branko Marušič, "Na Goriškem ob 
koncu prve svetovne vojne", v: Na obrobju. Ali je Primorska klonila? (Nova Gorica–Trst, 1996), 14–21.

3 Lucio Fabi, Storia di Gorizia (Padova, 1991), 32 (dalje: Fabi, Storia di Gorizia).
4 Soča, 24. 3. 1914, št. 14, 1.
5 Fabi, Storia di Gorizia, 44. K za Slovence manj ugodnemu rezultatu volitev je prispeval tudi zastarel in 

nedemokratičen volilni zakon, zato je Soča (12. 3. 1914) sodila, da je "potrebna sprememba starega 
mestnega štatuta, kako nujna uvedba splošne in ednake volilne pravice za mestne volitve!" 

6 Soča, 31. 5. 1913, št. 52, 1–2; 7. 6. 1913, št. 54, 1; in 10. 6. 1913, št. 55, 1–2; Branko Marušič, "Slovenska 
družba v Gorici leta 1913. Osebnosti in pričevanja iz 'avstrijske Nice'", v: Jadranski koledar 1995 (Trst, 
1994), 55–56 (55–62). 
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nacionalnega gibanja pri tamkajšnjih Italijanih in Slovencih ter Hrvatih. Vsak 
zase so si želeli zamejiti ozemlje, na katerem bi lahko razvijali svoje avtonomno 
družbeno življenje. Pri tem so Slovenci na Primorskem stremeli za združitev s 
Slovenci iz drugih avstrijskih dežel, Italijani, predvsem nacionalistični ireden-
tisti, pa za priključitev k matični domovini tistih predelov avstrijske države ob 
severnem Jadranu, ki naj bi bili italijanski. 

Na Primorskem (Avstrijskem primorju) in tako tudi na Goriškem je možno-
sti skorajšnje rešitve narodnostnega vprašanja nakazovalo nemirno vzdušje, ki 
je v Evropi in v svetu vladalo. Od tod mnoga opozorila, kot na primer: "Italija se 
dandanašnji pripravlja na vojno, da zajame celo obalo od izvira Soče do Boke 
Kotorske – o tem se po Italiji javno govori, s tem se računa kot z gotovo činjeni-
co, in kar je še zanimivejše, pri tem se računa na podporo Srbije."7 Del avstrijskih 
Italijanov je sledil tistemu, kar je na primer pisal 1. maja 1915 Arnaldo Mulitsch 
iz Gorice svojemu bratu Emiliu, študentu v Firencah: "Naša stalna misel je zazrta 
v matično domovino Italijo. Vprašujemo se: in kaj bo storila Italija? Nas bo rešila 
avstrijskega jarma? In če to namerava, kaj še čaka?"8 Zamisli Slovencev so bile dru-
gače naravnane. V tako nasprotujočih si stališčih je bil na primer predlog, obja-
vljen9 "ob pričetku preznamenitega zgodovinskega leta 1915", za sporazum med 
Slovenci in Italijani ("za vsak slučaj, za vsako sedanje in bodoče razmerje med 
nami in nad nami"), povsem neizvedljiv. Potreben pa bi bil sporazum, po sodbi 
nekaterih Slovencev in Italijanov, ker ni bilo mogoče vedeti, komu bo po končani 
vojni pripadalo tudi ozemlje Goriške, k Italiji ali k bodoči Jugoslaviji.10

* * *

Pol meseca po sarajevskem atentatu, 15. julija 1914, je bila v Gorici opravljena 
policijska preiskava na sedežih nekaterih slovenskih organizacij in ustanov, v 
povezavi z ukrepi zoper preporodovsko organizacijo. V Gorici niso policijski 
organi našli nič obtežilnega. Janže Novak, ki je bil organizator goriškega dija-
štva, se je pred tem preselil v Ljubljano in bil septembra 1915 obsojen na petle-
tno zaporno kazen.11 

Čas po atentatu je bil tudi v Gorici vznemirljiv, tamkajšnji Italijani so vodili 
protislovansko/protislovensko propagando, v katero se je poleg nacionalnih 

7 Soča, 16. 5. 1914, št. 33, 1.
8 Camillo Medeot, ur., Cronache Goriziane 1914–1918 (Gorizia, 1976), 197.
9 Soča, 8. 1. 1915, št. 2, 2–3.
10 Andrej Gabršček, Goriški Slovenci. Narodne, kulturne, politične in gospodarske črtice, 2, od leta 1901 

do 1924 (Ljubljana, 1934), 487–490. 
11 Branko Marušič, "Prispevek k poznavanju preporodovskega gibanja na Goriškem", v: Jadranski kole-

dar 1979 (Trst, 1978), 204–209. 
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liberalcev vključil tudi italijanski katoliški politični tabor (L'Eco del Litorale), ki 
je Slovencem v Gorici, predvsem dijakom, oponašal prosrbsko naklonjenost.12 
In česar od goriških Italijanov ne bi pričakoval, se je spominjal dr. Alojz Gradnik, 
"uvrščali so se v sprevode, ki so spremljali vojake na postajo, korakajoč poleg ari-
stokratskih babur, vpili na vse grlo: 'Evviva l' Austria – morte ai Serbi – abbasso 
i sciavi!'" 25. julija 1914 je Soča objavila uvodnik z naslovom "Somišljenikom".13 
V njem je avtor zapisal, da je v državi prenehal parlamentarizem in da je "go-
spodar države absolutizem." Pozval je bralce k podpori tiska, ki je v težkih ča-
sih edina opora, zvezda vodnica pa naj bo Združena Slovenija. V dneh razgla-
sitve mobilizacije, konec julija 1914, je oblast zaprla nekatere vidne slovenske 
politične delavce, in sicer najprej Andreja Gabrščka in dr. Dinka Puca, kasneje 
tudi deželnega podglavarja dr. Alojzija Franka, dr. Alojza Gradnika, tovarnarja 

12 20. marca 1916 so prišli v Videm k italijanski vojski na obisk in bili "goreče sprejeti" srbski presto-
lonaslednik Aleksander, ministrski predsednik Nikola Pašić in Mihajlo Ristić, srbski veleposlanik v 
Italiji. Giuseppe Del Bianco, La guerra e il Friuli², 2 (Udine, 2001), 201 (dalje: Del Bianco, La guerra e 
il Friuli).

13 Soča, 25. 7. 1914, št. 53, 1.

Trg Travnik v Gorici po ponovnem avstro-ogrskem vkorakanju, v ozadju poškodovana Nadškofi jska pa-
lača (Arhiv Društva soška fronta Nova Gorica)
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Andreja Jakila in druge. Del v Gorici interniranih so sredi avgusta pripeljali v 
zapore na ljubljanskem gradu. Gabršček in Gradnik sta bila sredi novembra na 
prostosti. Istočasno z aretacijami pa je javno delovanje omejevala tudi mobili-
zacija. Predstavnika liberalnega tabora dr. Drago Marušič in pravnik Tomo Šorli, 
vpoklicana v vojno, sta bila že od novembra 1914 v ruskem ujetništvu. Kasneje 
sta v državah antante sodelovala pri delu Jugoslovanskega odbora. 

Med slovenskimi političnimi strankami na Goriškem je bilo najbolj ohro-
mljeno delo liberalne Narodno-napredne stranke. Uvajanje vojnega absolutiz-
ma je tudi pri ostalih političnih skupnostih omejilo delo tudi zato, ker je vojna 
prinašala nove izzive in obveznosti. Konec januarja 1915 je prenehala izhajati 
liberalna Soča, njen novi oziroma stari urednik in lastnik Andrej Gabršček je 
nadaljeval s Primorcem, a ker ta ni ohranjen, ni znan datum zadnje številke; zelo 
verjetno je list nehal izhajati julija 1915. Glasilo katoliškega tabora Goriški list je 
izhajal vse do vojne napovedi Italije, novostrujarski Naš čas pa nekoliko dalje, 
do julija 1915. Že konec leta 1914 sta prenehali izhajati goriški reviji, liberalna 
Veda in socialistični Naši zapiski. Ta revija je kot razlog prenehanaja navedla: 
"Sotrudniki naročniki so deloma na vojski, socijalno in politično gibanje je že 
od pričetka vojne zamrlo."14 Podobno je vojna prizadela tudi italijanski tabor, 
a vendar drugače.15 Italija je bila namreč še vedno članica trojne zveze in tako 
je lahko na dan vojne napovedi Avstro-Ogrske Srbiji (28. julija 1914) z balkona 
Hotela de la Posta v Gorici visela, ob nemški in avstro-ogrski zastavi, tudi itali-
janska in vojaška godba je zaigrala tudi italijansko himno.16 Liberalni Corriere 
friulano je nehal izhajati, ves čas vojne pa je izhajal katoliški L'Eco del Litorale. 
Aretirani in kasnejše konfi nirani so bili tudi nekateri predstavniki italijanskega 
političnega gibanja liberalne usmeritve.

Poleg mobilizacije, ki je zajela tako Slovence kot Italijane, je bilo v prvih 
dneh najbolj vidno znamenje vojne, ki je posredno zajela tudi Gorico, name-
stitev pomožne bolnišnice (Reserve Spital) v prostore centralnega bogoslovja. 
Pred mobilizacijo so se mnogi italijanski Goričani umaknili preko državne meje 
v Italijo. Italijanski pesnik, mazzinijanec Biagio Marin, je bil vpoklican v avstro-
ogrsko vojsko, nato je novembra leta 1914 dezertiral in postal prostovoljec v 
vojski kraljeve Italije.17 Pravnik in v Gorici živeči Bogumil Vošnjak je kot vojak 
služil vojsko na vzhodnem bojišču, ko pa je prišel v Gorico na dopust, je v začet-
ku februarja 1915 po redni poti odšel v Italijo, seveda z drugačnimi nameni kot 
Marin. Avstrijski liberalni Italijani, ki so se z zahtevami za prekinitev nevtralnega 

14 Naši zapiski 11 (1914): 296. 
15 Guido Hugues, "La polizia di stato austriaca in Gorizia nella primavera del 1915", Studi Goriziani 32 

(1962): 75–81.
16 Del Bianco, La guerra e il Friuli, 331–332.
17 Gorizia e l'Isontino nel 1915 (Gorizia, 1965), 21.
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položaja Italije pridružili intervencionistom v matični domovini, so se zbirali v 
Vidmu, v organizaciji Comitato profughi della Venezia Giulia. V mestu je delo-
vala tudi italijanska obveščevalna služba, ki je svojo mrežo spletla globoko pre-
ko vzhodne državne meje (Ljubljana) in vanjo vključila tudi Slovence (France 
Petrič). Iz Avstrije so se umikali v Italijo tudi regnicoli. Tisti, ki se do vojne napo-
vedi niso uspeli preseliti, so bili nato odpeljani v avstrijska begunska taborišča. 
Tik pred začetkom bojev v Posočju je začela avstrijska vojaška oblast izseljevati 
mejna območja. Takrat so Gorico preplavile množice beguncev slovenske in 
italijanske/furlanske narodnosti, ki jih je oblast naselila v begunskem taborišču 
Wagna pri Lipnici (Leibnitz).

* * *

Prvo leto vojne je v Gorici, upoštevajoč, da je bilo vojno stanje občutiti, minilo 
precej mirno, čeprav je mir pri Slovencih motila bojazen, da bo Italija spre-
menila svoj nevtralni položaj in se odločila za intervencijo. Tako so nastale 
povsem nove razmere po 24. maju 1915, ko se je z vstopom Italije v vojno 
ustvarilo bojišče na meji Avstro-Ogrske z Italijo. Najprej je bil razpuščen gori-
ški mestni svet, vlogo župana je opravljal cesarski komisar grof Enrico Dandi-
ni. Mestno upravo naj bi v slučaju, da Italijani zasedejo Gorico, predal njihovi 
vojaški oblasti ravnatelj italijanske gimnazije Francesco Simzig.18 Vojaški po-
glavar mesta pa je postal general Erwin Zeidler. Deželni zbor oziroma njegov 
odbor se je tik pred vojno napovedjo preselil na Dunaj. Dokončno se je selitev 
opravila sredi julija 1915.19 Deželni odbor je imel svoje predstavništvo v tabo-
rišču Wagna pri Lipnici. Taborišče se je polnilo z begunci z območij predvsem 
na desnem bregu Soče, saj je bila ta zaradi vojne najbolj ogrožena. Ostalemu 
prebivalstvu pa je bilo le nasvetovano, naj zapusti domove. Konec maja je bilo 
v taborišču pri Lipnici približno 16.969 beguncev slovenske in 19.697 itali-
janske narodnosti (med temi veliko Istranov).20 Čeravno se je fronta odvijala 
v bližini Gorice in se ji približevala, se njeni prebivalci niso izseljevali. Le pre-
deli in predmestja Gorice na desnem bregu so bila izpraznjena, njih prebivalci 
pa so poiskali nova prebivališča v mestu. Pot v begunstvo je bila meščanom 
dana kot prosta izbira. V mestu je junija 1915 živelo več kot 15.000 prebival-
cev, dobra polovica predvojnega števila. V centru, ki je bil manj ogrožen, se je 
nadaljevalo "trdovratno vsakdanje življenje."21 Henrik Tuma, ki je stanoval v 

18 Del Bianco, La guerra e il Friuli, 414. Naveden kot Simic.
19 Edinost, 17. 8. 1915, št. 227, 2.
20 Del Bianco, La guerra e il Friuli, 408.
21 Fabi, Storia di Gorizia, 93.
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zahodnem predelu Gorice, se je spominjal, kako se je zaradi varnosti kar nekaj 
časa pripravljal na odhod iz mesta, 15. septembra 1915 pa se je preselil z dru-
žino v Trst. Ob vseh tegobah, ki jih je prinaša neposredna bližina bojev, pa je 
tudi zapisal: "Opazovali smo z daljnogledom učinek obstreljevanja [Sabotina]. 
Ob lepem vremenu je bilo ne le zanimivo, ampak estetično lepo videti, kako 
šrapneli razpoknejo, se zablisnejo in kako meglica za njimi počasi izginja."22 
Zdravnik, psihiater Fran Göstl je zapustil Gorico zadnje dneve leta 1915. Do-
živel je bombardiranje deželne umobolnice, kjer je služboval. Tudi pred nje-
govo stanovanje v Gorici je priletela granata in njena eksplozija je nametala 
kamenje in zemljo v kuhinjo, ki je bila v prvem nadstropju.23 Pot v begunstvo 
je bila za mnoge slovenske prebivalce Gorice nepovratna, zanjo so se odločali 
tisti, ki so v Gorico prihajali iz drugih slovenskih dežel (uradniki, železničarji, 
obrtniki, profesorji itd.). Zgodovinar in takrat že upokojeni profesor učitelji-
šča Franc Kos, ki je imel v Gorici premoženje, se je izselil z družino v rodne 
Selce že ob vojni napovedi. Vojno je preživel nato na Dunaju, preostanek ži-
vljenja pa v Ljubljani. Podobna je bila usoda tudi drugih, ki so v letih pred prvo 
svetovno vojno soustvarjali slovensko podobo Gorice. Množično in po večini 
nepovratno pa je bilo izseljevanje Nemcev. Za begunce iz mesta in dežele, ki 
so se naselili v begunskih taboriščih ali bili razpršeni po raznih krajih monar-
hije, je skrbelo poleg državne in deželne oblasti kar nekaj organizacij, tako 
tudi Osrednji odbor za pomoč beguncem z juga (ustanovljen julija 1915) na 
Dunaju, Posredovalnica za goriške begunce v Ljubljani (skrbela je za Slovence 
in Italijane/Furlane), deloval je tudi Centralni begunski urad dunajskega me-
sta in še nekaj združenj.

Opis vsakdanjega življenja v Gorici v prvih tednih vojne je našel mesto v 
časniku Novi čas: 

Da smo v neposredni bližini bojne črte, se pozna povsod. Že od binkoštnega po-
nedeljka dalje se ne zvoni nikjer po Goriškem, ne slišimo ne opoldanskega zvo-
nenja, ne zvonenja k sveti maši, ne zvonenja pri pogrebih. Celo ure ne bijejo več, 
ustavile so se tam, kjer so ostale [na] binkoštni ponedeljek. V mestu ne gre tramvaj 
že deset dni, zato je promet po ulicah toliko večji. Tudi pošta je bila za teden dni 
popolnoma prekinjena; bili smo kakor odrezani od celega sveta; sedaj je drugače. 
Pisma se zopet dostavljajo in odpošiljajo. V mesto dohajajo celo najnovejši časo-
pisi. Šole so od binkoštnih praznikov sem vse zaprte. Posojilnice in hranilnice so 

22 Henrik Tuma, Iz mojega življenja. Spomini, misli in izpovedi (Ljubljana, 1937), 337.
23 ur. Brako Marušič, Goriški spomini. Sodobniki o Gorici in Goriški v letih 1830–1918 (Gorica, 2002), 

419–427.
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zvečine vse ustavile svoje poslovanje. Mont24 pa še vedno posluje. Goriška zveza25 
ravno tako; Centralna posojilnica prične menda zopet prihodnji ponedeljek. Ži-
vljenje v mestu je postalo v gotovih ozirih čudovito ce[ne]no, ker ni prav nobene-
ga izvoza; zato so ta teden prodajali šparglje po 12 v. kg, črešnje po 16 v. Seveda pa 
so druge reči toliko bolj drage, kot n. pr. moka, mast, olje itd. Nekaj posebnega je 
bilo to, da je začetkom tega tedna zmanjkal po celi Gorici tobak; zato so nekatere 
trafi ke svoje prostore zaprle. Menda se kaj takega ni v Gorici še nikdar zgodilo. 
Mestna uprava je prešla v vladne roke, zato vidimo v svoje veliko zadoščenje raz-
glase mestnega magistrata tudi v domačem jeziku; prej so bili samo laški, sedaj 
jih izdajajo v slovenskem in nemškem jeziku. Da se izdajajo tudi v slovenščini, to 
odgovarja samo načelu pravičnosti. Iz Brd in Furlanije prihaja v mesto in naprej 
premnogo beguncev, ki so morali svoje domove zapustiti na višje povelje; v nagli-
ci niso mogli vzeti s seboj ne živeža ne dovolj perila; zato se nahajajo v prav muč-

24 Najstarejši goriški denarni zavode (danes Cassa di risparmio). V času vojne se je preselil v Ajdovščino, 
nato v Ljubljano, podobno kot druge slovenske banke. V Gorico so se denarni zavodi vračali po 
ponovni avstrijski zasedbi mesta. Marko Waltritsch, Slovensko bančništvo in posojilništvo na Goriškem 
(Gorica, 1982), 33).

25 Goriška zveza je povezovala gospodarske zadruge in društva katoliške usmeritve, prav tako je bila 
Centralna posojilnica denarni zavod slovenskega katoliškega političnega tabora.

Pogled na poškodovano staro goriško pokopališče, ki je stalo na območju, kjer je po drugi svetovni vojni 
nastal center Nove Gorice (Arhiv Društva soška fronta Nova Gorica)
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nem položaju. Okrajni glavar Rebek26 je izdal na meščane prav prisrčen poziv, kjer 
se prebivalstvo vabi in prosi, da prihaja beguncem na pomoč z darovi vsake vrste 
perila. Darovi se sprejemajo v prostorih deželnega odbora v Gorici. Naše ljudstvo 
v okolici gre silno rado vojakom na roko. Kar ginljivo je, kako naš človek da voja-
ku vse, s čemer ga more razveseliti; zato vlada med vojaštvom in našim ljudstvom 
prav prisrčno razmerje. Ljudstvo se zaveda, kaj vojaki žrtvujejo za njegov dom 
in jim je hvaležno, pa tudi vojaki vedo, da jih ljudje radi majo in se čutijo pri nas 
kot domače. Po Solkanu n.pr. so nabirale dekleta po vasi različne vrste okrepčil, s 
katerimi so stregle ranjenim vojakom, ki so jih nosili čez Sočo na obvezovališče. 
Črešnje dajejo vojakom kolikor mogoče po ceni, ali jih delijo zastonj, ravno tako 
so jim tudi drugače v vsakem oziru na uslugo. Bog živi vrle junake, naše branitelje! 
Iz mesta je sicer odpotovalo zelo mnogo družin, vendar se to pri življenju v mestu 
skoro prav nič ne pozna.
Ljudje prihajajo v mesto kot po navadi in prodajajo tukaj črešnje, zelenjavo in 
druge pridelke, ravno tako se vse to kupuje kot drugače. Od šeste ure do devete, 
desete so vse ulice polne okoličanov, dasi nedaleč od Gorice grme topovi. Naše 
ljudstvo živi v zavesti, da Lah ne prodre nikdar do Gorice, zato mir in hladnokrv-
nost v njegovem vedenju. Vojaki in častniki sami izjavljajo, da jim je to nekaj čisto 
novega, nikjer niso dobili v tako neposredni bližini bojne črte po mestih toliko 
prometa in toliko hladnokrvnosti med ljudmi in tako normalnega življenja kot v 
Gorici. To jih veseli, ker kaže, da jim ljudstvo popolnoma zaupa.27

Iz drugega obdobja zgodovine Gorice med prvo svetovno vojno je veliko 
vesti v slovenskem tisku, saj je bila komunikacija zaledja z mestom kljub cen-
zurnim ukrepom razmeroma dobra. Objavljenih je bilo veliko reportaž iz Gori-
ce. Ob literarnem zapisu Alojzija Resa ("Jasno nebo se je razpelo nad Gorico in 
zvezde so še gorele, ko je dne 18. t. m. [novembra] točno ob petih zagrmelo za 
goriškim obmostjem nešteto laških topov in pričelo bruhati železo in ogenj na 
speče mesto."28) se je v knjigi (napisana avgusta 1916) pojavila knjižna objava 
več reportaž dunajske časnikarke Alice Schalek s soškega bojišč. Na Goriškem 
je bivala pomladi in poleti leta 1916. Ob opisovanju razmer v Gorici, ki so jo 
zadevale italijanske granate in v kateri je bilo porušenih in poškodovanih že 
več poslopij, se je Schalkovi zdelo vredno poudariti na prvem mestu, da so še 
živeli civilni prebivalci. Ob vseh vojnih grozotah, ki jih je na frontnem območju 
doživela, ni pozabila zapisati vtisa: 

26 Anton Rebek je bil okrajni glavar v Gorici od leta 1912. Sledil mu je baron Hubert Baum von 
Appelshofen.

27 Edinost, 14. 6. 1915, št. 163, 2.
28 Alojzij Res, Ob Soči. Vtisi in občutja iz mojega dnevnika (Trst, 1916), 29.
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Le kdo mi lahko razloži, čemu je potrebno razstreliti hiše in nagnati ljudi v kamni-
te luknje? Kdo to zahteva, izsili, česar vendar nihče noče? Vojna? Kdo je ta vojna? 
Toda tako razmišljujočih v Gorici ni. Nikjer, odkar se je začela vojna, nisem videla 
toliko smeha kot ta teden, odkar sem v Gorici. Tako je, kot bi vsakdo hotel na 
hitro doživeti še toliko veselja, kolikor mogoče.29

Prebivalstvo Gorice se ni množično odločalo za odhod v begunstvo. Odlo-
čitev je, kot že povedano, vojaška in civilna oblast prepuščala svobodni izbiri 
posameznikov in družin. Spočetka so bili napadi na mesto redkejši, kot da so 
Italijani računali, da bo mesto kmalu zavzeto in ga zato ne kaže rušiti. Ko pa se 
je ta možnost oddaljevala, so se napadi stopnjevali, zlasti v četrti soški ofenzivi 
(od 10. novembra do 4. decembra 1915), katere glavni cilj je bila osvojitev Go-
rice. 

Prebivalci so živeli v hišah, ki jih niso porušile italijanske granate. Živeli so 
tudi v kleteh posameznih hiš ter v kleteh javnih zgradb (sodišče, občina, se-
menišče). Dopisnik v tržaški Edinosti 7. januarja 1916 je zapisal: "Seveda siplje 
sovražnik granate na mesto. Ali vsake hiše vendar ne zadevljajo. Skrivamo se 
pač po kleteh in ko je streljanje ponehalo, prihajamo zvečer na zrak. Tisti, ki 
nimajo kleti, se tišče v pritličjih, kjer morajo večinoma ležati na trdih ležiščih." 
V tistem času je delovalo v Gorici kar veliko lokalov, obrtnih obratov in trgovin, 
med njimi tudi Katoliška bukvarna.30 Časopisi so poročali sicer o nezadostni 
oskrbi prebivalstva z živili, pomanjkljivi zdravstveni oskrbi, tatvinah, črni borzi 
in drugih nevšečnostih. V mestu so tudi določili prostor za novo pokopališče (v 
bližini današnje kapucinske cerkve).

Zaradi izjemnih razmer se je podrl tudi sistem občinske uprave, ne le, da je 
prišla v roke vojske. Poročilo mestne uprave v Gorici za obdobje vojne govo-
ri o izčrpanju mestnih fi nanc, o miloščini, ki jo je mestu dajala državna upra-
va, o pomanjkanju letnih bilanc ter o izčrpanosti občinske blagajne ob koncu 
vojne.31 Pobirali se niso mestni davki, niti se niso opravljala plačila obrokov za 
posojila, ki jih je mesto najemalo. Prav tako ni bilo mogoče natančno voditi 
demografske statistike (mobilizacija, odhodi regnicolov v Italijo in avstrijskih 
državljanov v domača begunska taborišča, občasno živeči v Gorici). Zato so bili 
vsi statistični podatki približni. Ob začetku vojne je v Gorici živelo okoli 31.000 
prebivalcev, ob vojni napovedi že več kot polovica manj, ob okupaciji italijan-
ske vojske je v Gorici živelo 2.500–3.000 ljudi, ob koncu vojne dobrih 10.000.

29 Alice Schalek, Posočje. Marec do julij 1916 (Ljubljana, 2005), 11, 16.
30 Marko Waltritsch, "Goriška v vojnem letu 1916 v poročanju Edinosti", Primorski dnevnik, 31. 12. 

1985, št. 293, 4.
31 L' amministrazione comunale nel primo triennio dopo la redenzione (1919–1920–1921) (Gorizia, 

1921), 7.
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Prav tako različni so podatki o človeških žrtvah. Občinska komisija v Go-
rici, ki je po vojni ugotavljala vojno škodo, je ugotovila v letih 1915–1918 vsaj 
430 žrtev zaradi vojne. V istem času naj bi v Gorici umrlo zaradi pomanjkanja 
2.150 ljudi, 1.405 naj bi jih umrlo zaradi pomanjkljive zdravniške oskrbe, 50 lju-
di naj bi umrlo zaradi zločinov, sovražnega ravnanja in smrtnih obsodb. Umrlih 
je bilo torej preko 4000.32 

Začetni oprezni napadi na Gorico, ker naj bi Italijani mislili na skorajšnjo 
osvojitev mesta, so se od novembra 1915 okrepili. Takrat je v Gorici živelo med 
8.000 in 12.500 civilnih oseb, v mestu pa je bilo sočasno nastanjeno veliko šte-
vilo vojakov, saj je kraj do avgusta 1916, ko so ga zasedle italijanske čete, veljal 
za tretjo frontno linijo. Tudi v tem času niso avstrijske vojaške oblasti silile gori-
ških meščanov, ki so živeli v mestu, v begunstvo. Če želi nekdo ostati v mestu in 
noče v begunsko taborišče, je to njegova in ne moja odločitev, je izjavil general 
Zeidler. To generalovo "rezko mnenje" ni povsem pojasnilo razlogov, da so ci-
vilisti ostajali v Gorici. V času po končani vojni se je utrdila razlaga, da so tisti, 
ostali v Gorici, želeli v porušenem mestu počakati na osvoboditelje, italijansko 
vojsko. Toda v Gorici so tedaj živeli tudi Slovenci, ki verjetno niso delili z Itali-
jani take želje.

Ob vojni napovedi so v Gorici prenehale delovati šole vseh stopenj in oblik. 
Jeseni leta 1915 je za slovenske učence, ki so še živeli v Gorici, pričela zasilna 
osnovna šola v poslopju samostana v Nunski ulici. Na njej se je šolalo 50 učen-
cev, učili sta jih dve učiteljici.33 Po zavzetju Gorice, avgusta 1916, slovenskega 
osnovnega šolstva v Gorici ni bilo več, učenci, ki so odšli v begunstvo, so šole 
obiskovali predvsem v begunskih taboriščih. Na srednjih šolah, slovenskih, ita-
lijanskih in nemških (gimnazije, učiteljišče, realka) se ves čas trajanja vojne de-
lovanje ni obnovilo. V šolskem letu 1915/1916 je bilo v begunstvu za nadaljeva-
nje šolanja bolje poskrbljeno za italijanske dijake (zaposlovalni tečaji, konvikti 
na Dunaju in v Gradcu), v naslednjem šolskem letu pa je bilo z zaposlovalnimi 
tečaji bolje pripravljeno tudi za Slovence (zaposlovalni tečaji v Trstu za učite-
ljice in učitelje ter gimnazijce, vpisovanje na srednje šole v Ljubljani). Goriška 
gluhonemnica se je preselila v zavod Notredame v Kandiji (Novo mesto), go-
riško centralno bogoslovno semenišče v cistercijanski samostan v Stični (pouk 
začel 1. decembra 1915), malo semenišče pa se je pridružilo škofi jski gimnaziji 
v Šentvidu pri Ljubljani.34 Slovenska gimnazija v Gorici naj bi pričela ponovno s 

32 Fabi, Storia di Gorizia, 94.
33 Marko Waltritsch, "Eno stoletje slovenskega osnovnega šolstva v Gorici", v: Slovenska osnovna šola 

"France Bevk" Gorica (Gorica, 1984), 91 (37–110).
34 Andrej Šavli, "Naše goriško in istrsko begunsko šolstvo v prvi svetovni vojni", Zbornik za historiju 

školstva in prosvjete 7 (1972–1973): 99–100 (87–135).
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poukom 1. novembra 1918,35 oziroma v prvi polovici tega meseca, a so razmere 
ob koncu monarhije to preprečile; slovenske srednje šole v Gorici v času itali-
janske vojaške okupacije, po končani prvi svetovni vojni in tudi kasneje niso 
več delovale.

Položaja goriške Cerkve ta prispevek ne obravnava.
Gospodarstvo. Vojna je že od samega začetka vplivala na razvoj gospodar-

stva v deželi, vstop Italije v vojno pa je zaustavil vsak razvoj in gospodarsko 
stanje uničeval. Obstoječa industrija v deželi in mestu se je morala prilagoditi 
vojnim razmeram, dokler so različne industrijske naprave še delovale in jih voj-
na ni uničila. Nekatere gospodarske ustanove (denarni zavodi) in obrati (na 
primer čevljarska zadruga iz Mirna in Jakilova tovarna usnja iz Mirna) iz Gorice 
in njene neposredne okolice so se preselili izven frontnega območja. Vojni do-
godki so paralizirali cestne in železniške povezave Gorice z zaledjem na levem 
bregu Soče. Ena izmed prvih žrtev vojne v neposredni okolici Gorice so bili pa-
pirnica in tovarna celuloze v Podgori (last dunajske družbe Leykam-Josefsthal) 
ter predilnica in tkalnica v Podgori in na desnem bregu Soče v goriškem pred-

35 Robert Kenda, "Naše srednje šole", v: Jadranski almanah za leto 1923 (Trst, 1922), 8 (7–10). 

Pogled na poškodovano železniško postajo Volčja draga, pomembno prometno vozlišče v neposrednem 
zaledju soške fronte (Arhiv Društva soška fronta Nova Gorica)
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mestju Stražice (last družbe Verenigte Ősterreichische Textilindustrie). Podob-
no usodo je doživela tudi industrijska cona ob Soči v Solkanu. Vojna je prizadela 
kmetijstvo in druge gospodarske panoge. Glavni usmerjevalec gospodarskega 
razvoja dežele Zbornica za industrijo in obrt se je sredi leta 1915 preselila na 
Dunaj. Naslednje leto je vlada razpustila vodstvo zbornice in imenovala svojega 
komisarja. 22. novembra 1918 je italijanska oblast obnovila njeno delovanje.36 
Gospodarskega načrtovanja v takih razmerah ni bilo, ves čas vojne pa so bile 
misli na bodočnost povezano z vsestransko obnovo od vojne prizadetih pre-
delov dežele. Že v letih 1916 in 1917 je beseda obnova pogosteje krožila v jav-
nosti, takrat ko so se začele širiti vesti o premirju, ki naj bi ga sklenile bojujoče 
se države. Milko Brezigar je v svojem načrtu razvoja slovenskega gospodarstva 
septembra 1918 ugotavljal, da je vojna v več kot dveh letih uničila gospodar-
stvo Goriške, da 

Gorica in njena okolica sta hudo trpeli /…/ Kako se bo Goriška obnovila in v kaki 
meri, kdo ji bo dal denarja, kdo surovine, kdo delavce – vse to je politično vpra-
šanje. Gospodarsko življenje Goriške bo nekaj desetletij odvisno od politične si-
tuacije.

Prav zato Goriške ni mogel vključiti v slovenski gospodarski program, ki ga 
je zasnoval.37  

* * *

Zavzetje in italijanska okupacija Gorice je bil dogodek, ki je odmeval v Avstro-
Ogrski in po svetu. Osvojitev mesta je bila prva velika italijanska zmaga v vojni, 
pomembna zlasti zato, ker Italiji ni uspelo osvojiti Trsta. Italijansko vojsko je 
pričakovalo predvsem italijansko prebivalstvo močno poškodovane Gorice. 
Vojaška uprava mesta se je tik pred zavzetjem preselila v Ajdovščino, nato v 
Trst. V Ajdovščini je ostal sedež okrajnega glavarstva. Po poročilu policijskega 
komisarja barona Winklerja je v Gorici ostalo 1.200 do 1.500 ljudi, že med oble-
ganjem mesta jih je odšlo 3.000, kasneje še 4.000, 500 ljudi pa je bilo med boji 
ubitih.38 Poročilo je očitno bilo netočno, zlasti pri navajanju števila med boji 
ubitih. Italijanska oblast je konec leta 1916 opravila štetje in ugotovila, da je v 
mestu živelo 2.652 prebivalcev. Po narodnosti je bilo 1.596 Italijanov, 414 Slo-
vencev, 27 Nemcev in drugih 18; pri tem narodnostnem štetju pa je izključila 

36 Guido Manzini in Edmondo Candutti, La Camera di commercio di Gorizia (Gorizia, [1975]), 34–35. 
37 Milko Brezigar, Osnutek slovenskega narodnega gospodarstva (Celje, 1918), 4.
38 Del Bianco, La guerra e il Friuli, 393–394.
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statistika 597 otrok. Med 668 moškimi, starimi nad 18 let, je ugotovila, da jih je 
561 naklonjeno Italiji, 59 moških bi kazalo nadzorovati in 8 internirati; za 33 
ljudi ni bilo mogoče najti kako opredelitev.39 

10. avgusta 1916 je nova oblast imenovala občinskega komisarja, majorja 
karabinjerjev Giovannija Sestilija. Zapovedala je vojakom, da je vojna osvobo-
dilna in ne osvajalna, ker se je zbala, da si ne bi vojaki prisvajali lastnine Gori-
čanov, ki so živeli v begunstvu. Znova se je odprla bolnišnica usmiljenih bratov. 
Novembra 1916 je znova začela tudi italijanska osnovna šola. Obiskovalo jo je 
200 otrok, ki so prejemali obrok hrane. Gorico so vojaške oblasti uporabile kot 
izhodišče za nadaljevanje bojev, ki so se po zavzetju tega usmerili proti goram 
in Vipavski dolini, proti severnemu in vzhodnemu zaledju. Oblast si je prizade-
vala, da bi bilo čim manj človeških žrtev med civilisti, zlasti med otroci. Tako je 
odšlo maja 1917 začasno v Livorno 420 beguncev, med njimi 70 žensk.40 Med 
preventivne ukrepe sodi tedaj tudi selitev kulturnih dobrin in kulturne dedišči-
ne iz privatnih domov in javnih ustanov (Študijska knjižnica, Deželni muzej) na 
začasna hranilišča v notranjosti Italije.41

Zapovedi vojakom, da bi spoštovali tujo lastnino, pa niso veliko zalegle. 
Alojsia/Luigia Candutti, ki je sodila v krog goriških iredentistov in ki je v Gorici 
vztrajala, ker ni zmogla zapustiti doma, je konec marca 1917 zapisala v svoj 
dnevnik: 

… kako so opustošene in razrušene hiše, ki nimajo gospodarja: eno samo uničenje. 
Kradejo, kdor bolj more! Pomisliti je, da so Italijani, ki odnašajo vse, kar imamo. To 
je tista toliko pričakovana in želena osvoboditev! Koliko je nesrečnih revežev, ki 
ne bodo ob povratku našli niti postelje, da bi spali. Zbogom navdušenje, ne bom 
pisala več!42

* * *

Podobno kot je okupacija je tudi ponovna osvojitev Gorice vzbudila veliko jav-
no pozornost, zlasti pri Slovencih. Uresničila se je napoved, ki jo je ob italijanski 
zasedbi mesta zapisala tržaška Edinost: "… da tudi še pride čas, ko bodo na razva-
linah po njenih 'odreševalcih' razdejane Gorice zopet plapolale naše zastave."43

39 Prav tam, 432.
40 Prav tam, 438–439.
41 Knjižnico zgodovinarja dr. Franca Kosa je spomeniškovarstvena služba pri italijanski vrhovni koman-

di shranila v uršulinskem samostanu v Gorici. Po končani vojni se je vrnila lastniku (Arhiv Franca 
Kosa, Zgodovinski inštitut ZRC SAZU, Ljubljana).

42 Fabi, Storia di Gorizia, 102–103.
43 Edinost, 12. 8. 1916, št. 223, 1. 
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Z umikom italijanske vojske, umikala se je po uspešnem preboju italijansko-
avstrijske frontne črte v gornjem Posočju (24. oktobra 1917), se je Gorica vrnila v 
okvir habsburške države. Vse do konca vojne mesto ni bilo več neposredno vklju-
čeno v vojna dogajanja. Zato je bilo mogoče že ugotavljati škodo, ki jo je mesto 
utrpelo, se pripravljati na njegovo obnovo, ga oživiti, omogočiti povratek na do-
move beguncem in postopoma celiti rane, ki mu jih je zadala vojna. Umikajoči se 
italijanski vojski se je pridružil tudi del civilistov, ki so sicer ves čas vojne živeli v 
Gorici, očitno pa so nasilno odpeljali tudi nekaj Slovencev.44 Izmed 2.385 stavb, 
ki jih je avstrijsko državno štetje ugotovilo v Gorici, je bilo popolnoma porušenih 
430 hiš, težko poškodovanih 624, manj poškodovanih pa 879. Poleg tega je bilo 
poškodovanih veliko cest in mestnih ulic, uničena kanalizacija, poškodovane 
električne centrale in črpalke mestnega vodovoda.45 Poročila o obisku govorijo 
o razdejanju. Pisec, ki je prišel v Gorico prav kmalu po ponovnem zavzetju, je 
pisal v reportaži z naslovom "Mrtvo mesto": "Popolno opustošenje vsepovsod."46 
Kot je ugotavljal malo pozneje nepodpisani pisec, je središče mesta "manj trpelo, 
kakor sem bral v časnikih. Tu je še mnogo hiš, ki niso dosti poškodovane, ene so 
pa res porušene." Zato pa je bilo razdejanje na deškem semenišču strašno.47 Med 
objavljenimi reportažami je Gorico po umiku italijanske vojske še najbolj pozna-
valsko opisal urednik tržaške Edinosti Anton Ekar.48

Prvi problem, ki sta ga povzročila vrnitev Gorice in Goriške ter odhod itali-
janske vojske z državnega ozemlja, je bilo vračanje beguncev, najtesneje pove-
zano z obnovo: "Toliko ljubezni je v Goriških Slovencih do lastne grude in do 
lastnega deželnega mesta, da se smemo opirati na njo in z gotovostjo gledati 
v bodočnost goriškega mesta, ki bo bistveno drugačna, kakoršna je bila njena 
preteklost."49 Oblast je svarila begunce, naj nekoliko odlašajo z vrnitvijo na do-
move, saj tudi aprovizacijsko vprašanje ni bilo rešeno tako, kot bo moralo biti.

Konec novembra je bil na Dunaju ustanovljen Osrednji odbor za vrnitev 
beguncev in za obnovo Primorskega. Obnovitveni organi so delovali tudi pri 
tržaškem namestništvu. Slovenci so kljub toliki skrbi sodili, da se dela prepočasi 
odvijajo, da imajo pri delu prednost Italijani, zlasti v Gorici, kjer se vladni komi-
sar obnaša tako, kot bi bila Gorica italijansko mesto.50 Ob novem letu 1918 je 
v mestu živelo 1.500 ljudi, obratovalo je 14 gostiln in ena pekarna.51 V začetku 

44 "Vtis obiskov goriškega mesta", Slovenski narod, 10. 11. 1917, št. 258, 3.
45 Fabi, Storia di Gorizia, 142.
46 "Primorske novice, Mrtvo mesto - popolno upostošenje vsepovsod", Slovenec, 10. 11. 1917, št. 258, 7.
47 "V Gorici, na Sv. Gori in na Krasu", Slovenec, 4. 1. 1918, št. 4, 8.
48 Drago Sedmak, "Gorica po letu 1917", Oko, 15. 9. 1994–23. 2. 1995, št. 24–36.
49 "Naša Gorica", Slovenski narod, 6. 11. 1917, št. 254, 1–2.
50 "Pritožba beguncev", Slovenec, 7. 12. 1917, št. 281, 5. 
51 "Pritožba beguncev", Edinost, 5. 1. 1918, št. 5.
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maja je v Gorici živelo že 3.800 oseb.52 Med njimi je bilo veliko okoličanov, ki 
so našli bivalno mesto v izseljenih stavbah. Prvega marca 1918 so se v Gorico 
vrnili uradi okrajnega glavarstva, prvega aprila je pričela z delom ekspozitura 
goriškega deželnega odbora, ta je še vedno uradoval na Dunaju. Glavar Faidutti 
bi se moral vrniti z Dunaja domov, je kritično menila časopisna vest.53 Časopi-
sne vesti s poročale o nasilju, ki se je dogajalo v mestu (ropi, požigi), o nasilnem 
vedenju vojaštva in da se Gorica v sedmih mesecih, odkar je ponovno avstrijska, 
ni prav nič spremenila.54 Slovenski tisk se je hudoval nad vlado, ki naj bi bila do 
Slovencev nepravična tudi pri podeljevanju begunskih podpor. 

V vzdušju, ki je zavladalo po ponovni vzpostavitvi parlamentarnega 
življenja v državi, se je obnavljalo tudi politično življenje pri Slovencih na 
Goriškem. 10. julija 1918 so se pobotali starostrujarji in novostrujarji zno-
traj Slovenske ljudske stranke (SLS) in sklenili, da delujejo v duhu Majniške 
deklaracije, da navežejo stike s Slovensko kmečko stranko (SKS) in da zač-
nejo izdajati glasilo, ki je nato prvič izšlo 19. septembra 1918 z naslovom 

52 "Z Goriškega", Slovenski narod, 8. 5. 1918, št. 104, 4.
53 Edinost, 24. 3. 1918, št. 79.
54 Slovenec, 28. 5. 1918, št. 120.

Poškodovana notranjost malega semenišča v Gorici, ki je bilo leta 1915 spremenjeno v avstro-ogrsko 
rezervno bolnišnico (Arhiv Društva soška fronta Nova Gorica
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Goriška straža. Delo liberalne stranke je bilo težje obnoviti, saj je bil njen 
vodilni kader razseljen, pa tudi v vojaški službi in v ujetništvu. Podobno velja 
tudi za delo Jugoslovanske socialdemokratske stranke (JDS). V reorganizi-
rani slovenski osrednji Narodno-napredni stranki, ki se je preimenovala v 
Jugoslovansko demokratsko stranko, je bilo 30. junija 1918 v njeno vodstvo 
izvoljeno tudi predstavništvo goriških Slovencev, in sicer poleg goriških de-
želnih liberalnih poslancev še pet drugih politikov; v Gorici je deloval pose-
ben pododbor JDS.

V pričakovanju skorajšnjega konca vojne in v pričakovanju, da bo ta ustvaril 
take upravne in politične razmere, ki bodo Slovencem zagotovile večjo stopnjo 
družbene samostojnosti, se je avgusta leta 1918 v Ljubljani ustanovil Narodni 
svet kot koalicija slovenskih političnih strank. Naloga sveta je bila tudi, da se 
pripravlja na razmere, ko se bo po vojni odločala usoda Slovencev in njih oze-
mlja, zlasti zaradi možnosti uveljavitve določil tajnega londonskega sporazuma 
iz aprila leta 1915, o katerih so v javnosti krožile vesti. Prav zaradi te okoliščine 
je bilo še zlasti na Primorskem delovanje Narodnega sveta posebej potrebno. 
Zato sta bila v Trstu (11. septembra) in v Gorici (13. septembra) ustanovljena 
tržaški krajevni in goriški pokrajinski odsek Narodnega sveta. 

Pokrajinski odsek Narodnega sveta v Gorici (PONS) je tako povezoval 
poleg Slovenske ljudske stranke še Narodno-napredno stranko in Slovensko 
kmečko stranko. Predsednik odseka je bil liberalec dr. Karel Podgornik, pod-
predsednik predstavnik Slovenske ljudske stranke dr. Anton Brecelj in tajnik 
dr. Peter Medvešček, predstavnik kmečke stranke. Dr. Henrik Tuma je kot pred-
stavnik Jugoslovanske socialdemokratske stranke (JSDS) sodelovanje odklonil 
in tako ravnal drugače od vodstva JSDS, ki je imenovalo svojega predstavnika v 
ljubljanskem Narodnem svetu. Goričani so imeli v njem tri predstavnike. Bistvo 
delovanja goriškega Pokrajinskega odseka Narodnega sveta je označila časopi-
sna vest: "Da se omogoči goriškemu prebivalstvu bivanje na domači zemlji in 
da se čim preje tudi gospodarsko zopet povzdigne, to nalogo je prevzel pokra-
jinski odsek Narodnega sveta za Goriško."55 Očitno je, da je Pokrajinski odsek 
Narodnega sveta kot eno svojih temeljnih nalog opredelil tudi skrb za reševanje 
begunskih vprašanj ter skrb za vsestransko obnovo dežele in njenega glavnega 
mesta. Na ustanovnem zboru Pokrajinskega odseka Narodnega sveta v Gorici 
so tudi razpravljali, ali naj se tudi Beneška Slovenija vključi v njegov delokrog; 
ta predel je sicer sodil pod Italijo, a ga je po predoru soške fronte, oktobra 1917, 
zasedla avstro-ogrska vojska.

Slab teden po ustanovitvi Pokrajinskega odseka Narodnega sveta je izšla 
prva številka Goriške straže, list je bil glasilo obeh struj znotraj SLS. V svoj pro-

55 Goriška straža, 19. 9. 1918, št. 1, 1.
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gram je zapisal, da bo skrbel za krepitev krščanskih načel, v "narodnem oziru" 
pa je razglasil, da je "naš smoter svobodna Jugoslavija pod habsburškim že-
zlom." Ob številnih problemih dnevnega življenja pri Slovencih na Goriškem, v 
veri, da ne bo premikov državnih meja, je list Italijanom na Goriškem sporočal: 
"Gorica je naša, a Vi, sosedje naši se v njej ne boste nikdar čutili tujci, še manj pa 
zatirane. Prepričani smo, da to naše stališče sprejemate tudi Vi, saj je mednaro-
dno krščansko stališče pravičnosti in svobode."56

Ena izmed prvih in temeljnih nalog goriškega odseka je bilo ugotavljanje 
narodnostnih razmer v deželi Goriško-Gradiški. Najbolj viden znak tega delo-
vanja je bilo podpisovanje, imenovali so ga tudi plebiscit, na spomenico, ki jo je 
pokrajinski odsek naslovil na Narodni svet v Ljubljani. Spomenica nosi datum 
17. oktober 1917. V njej pa je bila izpovedana želja in zahteva Slovencev, da so 
za vključitev v samostojno jugoslovansko državo in "da se goriški del z Gori-
co priklopi Jugoslaviji."57 Pri podpisovalni akciji je pokrajinskemu odseku po-
magala Zveza slovenskih županstev po vojni prizadetih občin na Primorskem. 
Uspelo je zbrati 84.985 podpisov; ni pa znan postopek, na podlagi katerega se 
je "plebiscit" opravil. Od okoli 9.000 prebivalcev, kolikor jih je tedaj Gorica štela, 
se je na spomenico podpisala polovica. V 106 slovenskih občinah na Goriškem 
je, po nepopolnih in zagotovo tudi nezanesljivih podatkih, živelo 96.772 ljudi, 
kar pomeni, da je spomenico podpisalo oziroma da se je plebiscita udeležilo 
87,8% prisotnih. 58 

V tem času se je naglo približeval konec vojne in s tem tudi prepričanje, 
da je končano dolgotrajno obdobje habsburške monarhije. 31. oktobra je tr-
žaški namestnik Alfred Fries-Skene zapustil Trst in naročil državnim organom, 
da prepuste oblast krajevnim svetom, ki so tedaj nastajali. Predstavniki goriških 
Italijanov so se tega dne sestali, da ustanovijo organ, ki so ga Slovenci v Gorici 
že imeli. Na sestanek sta prišla predstavnika Pokrajinskega odseka Narodnega 
sveta in v imenu ljubljanskega Narodnega sveta in zagrebškega Narodnega vije-
ća države Slovencev, Hrvatov in Srbov predlagala, da se postavi deželni svet s 24 
člani (12 Slovencev in 12 Italijanov). Slovenci bi prevzeli upravljanje slovenske-
ga dela dežele in mesta Gorice, Italijani pa bi upravljali italijanske predele. Itali-
jani takega predloga niso želeli sprejeti, kljub dolgotrajnim pogajanjem. Pokra-
jinski odsek Narodnega sveta je čakal na odgovor italijanske strani, a preden je 
ta prišel, je njegov predsednik dr. Karel Podgornik 1. novembra 1918 podpisal 

56 Goriška straža, 17. 10. 1918, št. 5, 1.
57 Spomenica goriških Slovencev Narodnemu svetu v Ljubljani (Gorica, 1918), 6.
58 Le province de Gorice et l'occupation italienne (Lioubliana, 1919), 6, 17–21; "Plebiscit na Goriškem", 

Slovenski narod, 22. 11. 1918, št. 276, 1; "Plebiscit na Goriškem", Slovenec, 22. 11. 1918, št. 269, 2; 
Branko Marušič, "O malo poznanih in pozabljenih dogodkih naše preteklosti", Goriška srečanja 3, št. 
12 (1968): 52–53.
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proglas, da odsek "v imenu in na poziv Narodne vlade samostojne jugoslovan-
ske države prevzema /…/ celotno javno upravo slovenskega dela bivše goriško-
gradiščanske dežele z njenim glavnim mestom Gorica vred." Razglas je pozval 
vse javne urade, da se pokrajinskemu odseku pokore, pozval je vse slovanske in 
jugoslovanske vojake avstro-ogrske vojske, da se združijo v Narodni obrambi, 
pozval je k sodelovanju slovensko inteligenco v Gorici in nazadnje je povabil 
"goriške meščane italijanske narodnosti", da sodelujejo pri ohranjevanju sku-
pnih interesov in pri vzdrževanju javnega reda. Naslednji dan so prisegli pred 
dr. Podgornikom, kot sestavni del jugoslovanske vojske, vojaki drugega gorske-
ga strelskega polka razpadle avstro-ogrske armade. Pokrajinski odsek je izdal 
še nekaj proglasov. Svoj sedež je imel na okrajnem glavarstvu. Njegova vojska 
pa je domovala v vojašnici na Travniku, v središču Gorice in zasedla ter zastra-
žila nekatere pomembne objekte v Gorici. 4. novembra 1918 pa je tudi goriški 
nadškof Frančišek B. Sedej posredno priznal slovensko vladanje v Gorici in v 
slovenskem delu dežele.  

Tiste dni so v večji negotovosti živeli Italijani v Gorici. V njih političnem 
gibanju je proti koncu vojne prevladoval vpliv Avstriji zveste furlanske katoliške 
ljudske stranke, ki jo je vodil deželni glavar Luigi Faidutti. Italijanske nacionalne 
liberalce je vojna ohromila. Niti eni niti drugi seveda niso pristajali na slovenske 
predloge reševanja bodoče pripadnosti Goriške in Gorice, zlasti ne, da bi bilo 
to mesto vključeno v neko slovensko upravno skupnost. Italijanski liberalci, ki 
idejno niso bili enotni, so videli edino rešitev v priključitvi k Italiji. Pripadniki 
katoliškega političnega gibanja pa so verjeli v nastanek spremenjene konfede-
rativne Avstrije, v katero bi prišlo tudi z Italijani/Furlani poseljeno ozemlje ob 
severnem Jadranu.59 Goriški Italijani so potem, ko je Pokrajinski odsek Naro-
dnega sveta objavil proglas o prevzemu oblasti, 2. novembra ustanovili Gover-
no provvisorio, ki je tudi razglasil svojo oblast nad deželo, a ni začrtal meje svoje 
uprave in ni omenil niti višje instance, za katero naj bi jo prevzel.60 Tiste dni ni 
bil tako odločen in aktiven kot Pokrajinski odsek Narodnega sveta. 

Dogajanja na Goriškem so se odvijala v času, ko je še vedno potekala vojna 
in ko je habsburška država formalnopravno še vedno obstojala. Prevzem slo-
venske oblasti ni imel mednarodnopravne veljave, bil je le legitimno dejanje, 
simbolika in opozorilo svetu, zlasti zmagovitim antantnim silam, da na Gori-
škem žive Slovenci, ki želijo postati državljani bodoče jugoslovanske države. Že 
3. novembra 1918 je vojaško poveljstvo podpisalo premirje z Italijo in antan-
tnimi silami. Premirje je določilo, da zasede Italija v duhu določil londonskega 
pakta iz aprila 1915 nekatera avstro-ogrska državna ozemlja, z njih pa se mora 

59 L'attività del Partito popolare Friulano negli ultimi venticinque anni (1894–1918) (Gorizia, 1919), 
132–133.

60 Gorizia nel 1918 (Gorizia, 1968), 71. 
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umakniti avstro-ogrska oblast z vojsko vred. V Gorico je prvi oddelek italijan-
ske vojske prišel 6. novembra. Naslednje dni se je začela uveljavljati tudi v Gorici 
nova okupacijska oblast, ki je zahtevala, da zapuste mesto vojaki avstro-ogrske 
armade, kar se je zgodilo 8. novembra, ko je iz mesta odšlo moštvo Jugosla-
viji zapriseženega bivšega avstrijskega 2. gorskega polka. 14. novembra je bil 
razpuščen Pokrajinski odsek Narodnega sveta, istočasno je bil razpuščen tudi 
Governo provvisorio. Njegov predsednik dr. Pietro Pinausig je razglasil razpust 
z vzklikom: "Evviva l'Italia!". Giorgio Bombig, ki se je vrnil na župansko mesto, 
pa je v svojem proglasu na meščane Gorice (26. november 1918) pisal o osvo-
boditvi "naših ozemelj, ki so se ponovno vključila in bodo vedno združena z 
Italijo."61

Nekajdnevna slovenska oblast v Gorici je s tem prenehala. Svoj zadnji pro-
glas je Pokrajinski odsek izdal 8. novembra in v njem opozarjal goriške Sloven-
ce, da se vedno in povsod pokažejo kot Slovenci, pripadniki velike jugoslovan-
ske države SHS: "Potem ni dvoma, da bo konečna sodba, ki jo izreče mirovni 
kongres, za nas ugodna. Živela Jugoslavija!"62 Delovanje in vladanje Pokrajin-
skega odseka Narodnega sveta je imelo v prvi vrsti simboličen in javno izražen 
pomen. Razočarane Slovence na Goriškem je zaradi italijanske zasedbe tolažilo 
upanje, da bo mednarodna javnost znala ustrezno upoštevati določila mirov-
nega načrta ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona (8. januar 1918) tudi 
pri določanju državnih meja na Goriškem oziroma Primorskem.

S prenehanjem habsburške monarhije in z drugo italijansko okupacijo, ki je 
sledila premirju (3. novembra 1918), sklenjenem na italijanskem bojišču, kon-
čujem prikazovanje dogajanj v Gorici, središču tiste slovenske dežele, ki je kot 
edina vojno neposredno doživela. 

61 Prav tam, 109.
62 Goriška straža, 9. 11. 1918, št. 10, 1; Branko Marušič, "Dokumenti iz 'prevratnih dni' na Goriškem. Ob 

petdesetletnici", Goriška srečanja 3, št. 16–18 (1968): 71 (68–71).
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Branko Marušič

GORIZIA DURING WORLD WAR I

SUMMARY

Nationally mixed Gorizia (mainly Italians and Slovenes), the town along the 
Isonzo River and the centre of one of the Austrian hereditary regions - the Gori-
zia Region, was directly involved in the events of World War I. It was a part of the 
territory Italy gained with its entry into the war on the side of the Triple Entente 
forces, in line with the provisions of the Treaty of London (26 April 1915). 

When on 24 May 1915 Italy declared war on the Austro-Hungarian Empire, 
the town became directly involved in the war. Since Italy's priority goal was the 
occupation of Trieste and since this goal was becoming more and more unattain-
able, Italy focused on Gorizia. At the end of 1915 the town experienced numer-
ous severe attacks and suff ered huge damage. More than the half of the popula-
tion left the town; they were given the choice by the Austrian military authorities: 
they could either leave the town or live there in war conditions. In the 6th Isonzo 
Battle, on 9 August 1916, Italy occupied Gorizia. The Italians celebrated this vic-
tory since it was the biggest success of over one-year of long battles along the 
Isonzo River. Supported by those Italian citizens who followed the irredentist 
policy, Italy imposed its authority trying to prove it had liberated, not occupied 
the town. Gorizia now also became a starting point for military combats with 
which Italy wanted to occupy the Austrian rear. How diffi  cult it was to attain 
this goal was revealed by events at the front in the summer 1917. Since Austro-
German forces were successful in the 12th off ensive, Italian troops had to leave 
Gorizia at the end of October 1917. Goriza was once again a part of the Austro-
Hungarian Empire. Refugees started returning to the town, while civilian activi-
ties which had stopped being carried out because of the war, reappeared.

At the end of the war the following political question emerged at the fore-
front: in the event of the disintegration of the Austro-Hungarian Empire, to 
whom will the Gorizia Region and Gorizia belong? Slovenian people demanded 
their inclusion in a new Yugoslav state, while one part of the Italians saw their fu-
ture in Italy and another part in a special autonomous community which was no 
longer possible with the absence of the Monarchy. Upon the disintegration of the 
Austro-Hungarian Empire, Slovenians and Italians established their own authori-
ties in Gorizia; however, these were no longer valid, since the armistice had come 
into aff ect at the Italian front (4 November 1918), and Italy started to occupy 
territories along the Adriatic Sea in line with the Treaty of London of 1915.
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UDK 94(436Celovec=163.6)"1914/1918"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Politično življenje v Celovcu 
1914–1918, s posebnim poudarkom 

na delovanju Slovencev

Tamara Griesser Pečar
Dr., docentka

Zuckerkandlgasse 38–44/2, A – 1190 Dunaj, Avstrija
e-mail: tamara.griesser@inode.at

Izvleček: 
Pretežno nemško mesto Celovec je bilo hkrati središče političnega življenja 
koroških Slovencev. Že pred atentatom v Sarajevu je tam vladalo napeto 
vzdušje. Nemška oblast je krepila nemški karakter mesta, predvsem pa tudi 
utrakvistična šola. Samo na verskem področju je bilo drugače. Koroški Slovenci 
so zahtevali enakopravnost slovenskega jezika na uradih, šolah in sodiščih. 
Nemškim nacionalistom je vojna nudila priložnost, da odstranijo neljube 
voditelje slovenskih Korošcev. K temu je pripomogla predvsem vojaška uprava. 
Hotel Trabesinger je bil za koroške Slovence zatočišče, tam je bila sprejeta 
marsikatera pomembna odločitev. 19. septembra 1918 je bil ustanovljen 
Narodni svet za Koroško, njegov predsednik, stolni vikar Fran Smodej pa je bil 
1. novembra od slovenske Narodne vlade imenovan za komisarja za slovensko 
Koroško. Ker pa ni dobil prave politične in fi nančne podpore, je komisariat 
ostal bolj na deklarativni ravni.

Ključne besede: 
Dr. Janko Brejc, Franc Grafenauer, Fran Smodej, Koroško politično in 
gospodarsko društvo, Majniška deklaracija, Jugoslovanski klub, Narodni svet za 
Koroško, dr. Fries-Skene, Freie Stimmen, Mir, Grazer Tagblatt, utrakvističns šola, 
nemško uradništvo, hotel Trabesinger, vladna komisija, škof dr. Adam Hefter, 
Albin Prepeluh.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 439–468, 100 cit., 3 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek nemški).
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"Hodil sem po Celovcu od jutranje zore do trde noči," je junija 1919 poročal 
socialdemokrat Albin Prepeluh, 

preiskoval to prijazno tujsko gnezdece od enega konca do drugega, a vtisi so 
bili zame Slovenca kaj klavrni. Kam so izginili vsi znaki slovenskega Celovca, 
kam se je poskrila tista zatirana raja, ki komaj čaka jugoslovanskega odrešenja? 
Bodimo pošteni in odkritosrčni! Če hočemo, da pride vsak kraj v tisti objem, po 
katerem hrepeni, mora veljati vedno in povsod le en pravorek: samoodločeva-
nje prebivalstva.1 

In socialdemokrat Ivan Uratnik, ki je skupaj s Prepeluhom v imenu Jugoslo-
vanske socialdemokratske stranke vodil neformalne pogovore z nemško-ko-
roškimi socialdemokrati s ciljem, da bi našli izhod iz konfl ikta, je bil mnenja, da 
je tako kot je predel južno od Drave

gotovo pretežno slovenski, pa je gotovo, da sta Celovec in v ožji meri tudi bližnja 
okolica nemška. Vendar je moje mnenje, da se mora pustiti Celovčanom z ozirom 
na nemški značaj mesta svoboda odločevanja /…/ Če bi se Celovec odločil sam – 
pod vtisom svoje geografi čne lege – za kakršnokoli zvezo z nami, naj se upošteva, 
da je v pretežni večini nemško mesto.2

Franc Smodej, komisar Narodne vlade SHS za Koroško, je 11. decem-
bra 1918 v memorandumu za mirovno konferenco utemeljil zahtevo po 
Celovcu: 

Celovec leži na slovenskem ozemlju. Le na severu se je mladina v obmejnih 
občinah ponemčila, dočim stari ljudje govorijo še slovensko /…/ Torej smemo 
reči, da je tudi severna okolica Celovca več ali manj slovenska, in ker je vsa 
druga okolica celovška slovenska, leži torej Celovec popolnoma na sloven-
skem ozemlju /…/ Celovec je centrala za vso slovensko kulturno, socijalno in 
gospodarsko organizacijo koroških Slovencev /…/ Gospodarska vez med Ce-
lovcem in slovenskim delom dežele je tako močna, da bi Celovec brez sloven-
skega zaledja ne mogel živeti, pa tudi slovenski del dežele brez Celovca ne bi 
mogel shajati, kar se je zlasti izkazalo v vojnem času, ko je bilo celovško prebi-
valstvo navezano glede aprovizacije na slovenski del dežele. Zato po splošnem 

1 Naprej, št. 145, 28. 6. 1919, 1. Članek je napisal pod psevdonimom Outlaw . Tudi v svojih spominih je 
opisal, da je slovenska propaganda glede Koroške "trpela na prenapetostih in velikih geslih, ki se niso 
ozirala na realni položaj". Albin Prepeluh, Pripombe k naši prevratni dobi (Ljubljana, 1938), 288–289. 
Prepeluh je bil poverjenik za socialno skrbstvo od 28. februarja 1919 do 5. novembra 1919. 

2 Naprej, št. 148, 2. 7. 1919, 1. Mir je v članku z naslovom "Kaj je z Celovcem?" (št. 49, 6. 12. 1918, 261) 
napisal: "Celovec ima/.../ nemško lice – a slovensko kri..."
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prepričanju ne bi moglo biti niti govora o tem, da bi slovenski del Koroške, 
ločen po Karavankah od Kranjske, mogel se razvijati brez Celovca …3

V spomenici, ki jo je jugoslovanska delegacija predložila na mirovni kon-
ferenci marca 1919, je Jugoslavija zahtevala Celovec iz etnografskega, geograf-
sko-gospodarskega in kulturnega razloga. Iz etnografskega razloga zato, ker je 
mesto ležalo na etnografsko slovenskem ozemlju, kar so potrdili tudi številni 
etnografi  19. stoletja s tem, da so ozemlje južno od črte Osojske Ture – Ulri-
chova gora – Magdalenska gora označili kot slovensko.4 Pri tem pa, tako me-
morandum, uradno avstrijsko štetje iz leta 1910 ni bilo odločilno, ker podla-
ga ni bila narodnost, temveč občevalni jezik in ker se, tako meni tudi nemški 
koroški zgodovinar Martin Wutte leta 1906,5 po občevalnem jeziku ne more 
ugotoviti etnografski značaj prebivalstva, ker je taka oblika štetja bila v naspro-
tju z jezikovno pripadnostjo in je umetno dvigala število nemško govorečih.6 
Po navedbi memoranduma je bilo leta 1857 v Celovcu 3419 Nemcev in 6000 
Slovencev, torej 1/3 Nemcev proti 2/3 Slovencev. Nemci so bili predvsem ura-
dniki, ti pa niso bili del avtohtonega in produktivnega prebivalstva, ki je odlo-
čilen za karakter naselbine. Tako je leta 1900 imelo v Celovcu samo 5695 oseb 
domovinsko pravico, ostali pa, ki so prišli iz okolice, so bili zaradi ekonomske 
in politične situacije opredeljeni kot Nemci. Geografsko-gospodarsko je bil Ce-
lovec središče vseh cest in železnic. Od devetih cest jih je vodilo v mesto kar 
sedem iz slovenskih krajev, od štirih železnic pa kar tri. Celovec je bil za Slo-
vence trgovsko središče in glavni trg, središče upravnih in sodnijskih oblasti, 
medtem ko so Nemci imeli še Wolfsberg, Trg in Št.Vid. Celovec je bil oskrbovan 
s slovenskega okrožja, vsakdanja živila so prihajala s Hrvaške, Kranjske, Štajer-
ske, živina in žito pa z Ogrske. Kot industrijsko mesto je bil Celovec odvisen od 
surovin, predvsem od premoga, ki ga je v Avstriji premanjkovalo, država SHS pa 
je nudila v bližini premogokope v Lešah in Trbovljah. Celovec je potreboval trg 
za industrijske izdelke. Končno pa je bil Celovec tudi kulturno-politično sredi-
šče Slovencev. Tam je izšel prvi slovenski leposlovni list Slovenska Bčela (1851), 
prvi slovenski pedagoški časopis Šolski prijatelj (1851), tam je bil ustanovljen 

3 Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana (INV), splošni oddelek, šk. 111, mapa 585, Franc Smodej, 
"Promemoria koroških Slovencev za mirovni kongres", 11. 12. 1918, tipkopis. Citirano po: Andrej 
Rahten, Pozabljeni slovenski premier. Politična biografija dr. Janka Brejca (1869–1934) (Celovec, 
2002), 210–211 (dalje: Rahten, Pozabljeni slovenski premier).

4 Urban Jarnik 1826, Petz 1844, J. Hain 1846, Frölich 1849, Hermnaitz 1850, Karl von Czörnig 1851 in 
1857, Kozler 1864, A. Ficker 1869, Hauser 1893.

5 Martin Wutte, "Die sprachlichen Verhältnisse in Kärnten auf Grundlage der Volkszählung von 1900 
u. ihre Veränderungen im 19. Jh.", Carinthia I : Mittheilungen des Geschichtsvereines für Kärnten 96 
(1906): 157.

6 Bogo Grafenauer, "Koroški Slovenci v zgodovini slovenske narodne skupnosti", v: Koroška in koroški 
Slovenci, ur. Vladimir Klemenčič (Maribor, 1971), 92–113.
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prvi slovenski politični tednik Slovenec (1856), leta 1852 pa Mohorjeva družba 
(1918 je imela 90.512 naročnikov, 6000–7000 članov na Koroškem7), in 1869 
prvo slovensko politično društvo. Bil je sedež slovenskega političnega društva 
za koroške Slovence, zveze nepolitičnih društev, slovenskega delavskega dru-
štva, slovenske kreditne banke, slovenske posojilnice, imel slovensko tiskarno 
in od leta 1882 je tam izhajal slovenski časopis Mir. 8

Zgodovinar Andrej Moritsch navaja, da je bil Celovec "izrazito nemško-
slovensko mesto, in to skozi stoletja. V teku nacionalne diferenciacije v drugi 
polovici 19. stoletja pa je postal nemško glavno mesto v dvojezični deželi."9 
Kot tak pa Celovec ni mogel izpolnjevati vloge glavnega mesta dveh naro-
dnosti. Kljub temu da je bil velik del mestnega prebivalstva slovenskega pore-
kla, da se je po ugotovitvah leta 1910 nekako 31,8 % celovškega prebivalstva 
priselilo iz slovensko govorečih krajev in da so mnogi Celovčani – po Morit-
schu večina – bili eksistenčno prisiljeni z mestnim okoljem komunicirati v 
slovenščini, je mesto postajalo vedno bolj nemško, medtem ko so se Slovenci 
vedno boj povezovali z Ljubljano. Za to lahko navedemo več vzrokov, prav 
gotovo tudi, da je bilo slovensko narodno gibanje izrazito konzervativno, na-
vezano na Katoliško cerkev in da se je slovensko delavstvo priključilo nemški 
socialni demokraciji.10 Socialni demokrati so konec 19. in na začetku 20. sto-
letja na Koroškem močno pridobili na številu. Prav to pa je igralo tudi važno 
vlogo pri izidu koroškega plebiscita na južni Koroški 10. oktobra 1920.11 Brez 
dvoma pa je uradna nemška oblast krepila nemški karakter mesta in zaposta-
vljala slovensko prebivalstvo, predvsem tudi utrakvistična šola. Kot ilustracija 
naj služi poizvedba nemško-avstrijskega državnega urada za notranje zadeve 
(Deutsch-österreichisches Staatsamt des Inneren) o narodnostni pripadnosti 
koroških uradnikov julija 1919. V letih 1908–1917 samo 4–5 % političnih 
konceptnih uradnikov ter 12–16 % fi nančnih in pisarniških uradnikov ni bilo 

7 Peter G. Tropper, Nationalitätenkonflikt, Kulturkampf, Heimatkrieg, Das Kärntner Landesarchiv 28 
(Klagenfurt, 2002), 129 (dalje: Tropper, Nationalitätenkonflikt); Andreas Moritsch, "Die gesellschaftli-
chen Voraussetzungne für die slowenische Nationalbewegung in Kärnten bis zum ersten Weltkrieg", 
v: Das gemeinsame Kärnten/Skupna Koroška 9 (Klagenfurt, 1980), 53.

8 "Spomenica 'Celovec (Klagenfurth)', Pariz, marec 1919", v: Lambert Ehrlich, Pariška mirovna konferen-
ca in Slovenci, ur. Marija Vrečar, Acta Ecclesiastica, 24 (Ljubljana, 2002), 367–372. Mir se je tiskal do 
številke 17 leta 1911 v Celovcu (kratek čas leta 1907 je bil pri tiskarni Dragotina Hribarja v Ljubljani), 
potem v Ljubljani, leta 1915 pa ponovno v Celovcu, v tiskarni Mohorjeve družbe. Janko Pleterski, 
"Politični profil koroškega časopisa 'Mir'", Zgodovinski časopis 10–11 (1956–1957): 183–216.

9 Andrej Moritsch, "Politična zgodovina Celovca", v: Od Maribora do Trsta, ur. Darko Friš in Franc 
Rozman (Maribor, 1997), 39 (dalje: Moritsch, "Politična zgodovina Celovca").

10 Werner Drobesch, "Die Provinzhauptstadt Klagenfurt – gesellschaftlicher Wandel und Vereinskultur 
im 'peripheren Zentrum' (1765–1914), v: 800 Jahre Klagenfurt, Festschrift zum Jubiläum der ersten 
urkundlichen Nennung, Arhiv für vaterländische Geschichte und Topographie, Bd. 77, ur. Wilhelm 
Dreuer (Klagenfurt, 1966), 314.

11 Več o tem: Tamara Pečar (Griesser), Die Stellung der slowenischen Landesregierung zum Land Kärnten 
1918–1920, Diss. (Wien, 1973) (dalje. Pečar, Die Stellung der slowenischen Landesregierung).
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nemške narodnosti – čeprav je bilo po ljudskem štetju 1910 še več kot 20 % 
Korošcev slovenske narodnosti. Ker je bila ta poizvedba v plebiscitnem času, 
je državni urad ugotovil, da pridobljeno gradivo ni primerno, da bi spodbijalo 
nasprotnikove trditve o zatiranju manjšine.12 

Celovec je sicer bil politično središče koroških Slovencev od ustanovitve 
"Katoliškega političnega in gospodarskega društva" leta 1890 naprej, vendar se 
je že pri ustanovitvi zapletlo, ker magistrat ni hotel dopustiti registracije društva 
in je šele Dunaj odločil v prid Slovencev. Slovenci so bili od vsega začetka pre-
šibki, da bi lahko uveljavili svoje potrebe. Edino v verskem oziru je bilo drugače, 
ker krška škofi ja Slovencev ni ovirala. Leta 1917 je bilo 41 % svetnih duhovni-
kov Slovencev.13 Martin Wutte navaja v knjigi Kärntner Freiheitskampf, da je 
bilo pred vojno na mešanem koroškem ozemlju 285 nemških in po slovenski 
navedbi 131 slovenskih društev, pri tem pa postavlja število slovenskih društev 
pod vprašaj, češ da je bilo samo 67 od teh registriranih. V Celovcu je bilo regi-
striranih 300 nemških in 14 slovenskih društev.14 

Ključ za razumevanje dogajanja v Celovcu kot središču dežele Koroške 
med prvo svetovno vojno in takoj po njej, je zaostreno vzdušje pred umorom 
prestolonaslednika Franca Ferdinanda v Sarajevu in to predvsem zaradi šolske 
politike, pa tudi zaradi uradništva, ki je bilo in čutilo nemškonacionalno. Na 
drugi strani pa so koroški Slovenci zahtevali enakopravnost slovenskega jezika 
na uradih, šolah in sodiščih. Dobrega pol leta pred izbruhom vojne je Sloven-
ce močno razburil učbenik učitelja Ebnerja Landeskunde für Kärnten, ki je bil 
namenjen nemškim in utrakvističnim šolam.15 O tej šolski knjigi so slovenski 
državni poslanci na Dunaju odločno povedali, da "neznosnih razmer na Ko-
roškem ne moremo več prenašati."16 Nastala pa je neprijetna napaka pri pre-
vodu stavka na str. 44: "Das Vieh aus der windischen Gegend hat überhaupt 
keinen guten Ruf im Lande." (Živina s 'vindišarskega' področja ni na dobrem 
glasu v deželi.) Namesto "Vieh" (živina) pa je bila v stenogramu, ki je bil poslan 
dunajskim poslancem beseda "Volk" (narod), kar je seveda sprožilo ogorčenje 
pri nemških Korošcih, čeprav je takoj sledilo opravičilo, da je pomota nastala 
zaradi nemške stenografi je. Tudi v popravljenem stavku pa je ostala za Slovence 

12 Hans Haas in Karl Stuhlpfarrer, Österreich und seine Slowenen (Wien, 1977), 15. 
13 Moritsch, "Politična zgodovina Celovca", 39.
14 Martin Wutte, Kärntner Freiheitskampf (Klagenfurt, 1943; Weimar, 19432), 18 (dalje: Wutte, Kärntner 

Freiheitskampf). Wutte trdi, da je Celovec štel 24.3000 nemških in samo 600 slovenskih prebivalcev.
15 Utrakvistične šole niso bile dvojezične, čeprav so se tako imenovale. Bile so to nemške šole, v katerih 

se je slovenščina samo trpela. Namen je bil, da se otroci nauče nemščine, ne pa slovenščine. Glej tudi: 
Korotanec, "Naša Koroška", Slovenci v desetletju 1918–1928, ur. Josip Mal (Ljubljana 1928), 3446.

16 27. januarja 1914 sta to bila slovenska poslanca Jarc in Korošec v državnem zboru na Dunaju. Mir, št. 
5, 6. 2. 1914, 19. Glej tudi: Mir, št. 6, 13. 2. 1914, 25–26. Kontroverza pa je nastala tudi med Slovenci 
samimi, ker je liberalni časopis v Ljubljani Slovenski narod trdil, da učbenik za Slovence ni žaljiv. 
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oznaka "windisch", ki so jo ocenili kot skrajno žaljivo. Mir je zahteval, da se od-
strani iz šolske knjige, kakor tudi vse druge laži. 

Noben izobražen Nemec, ki noče žaliti Slovencev, ne bo rabil besede windisch, 
in zato se tudi ofi cielno ne rabi kot edino v tej knjigi. Učitelj Ebner si ni upal trditi 
direktno, da so 'bindišarji' na slabem glasu v deželi. A doseči je hotel v otrokih ta 
svoj namen po ovinku in ga tudi doseže.�17 

Moteče je bilo tudi "Frisch-Rudolfovo berilo za osnovnošolce" (Frisch und 
Rudolf, Deutsches Lesebuch für allgemeine österreichische Volksschulen), ki je 
bilo v uporabi v šolah na Koroškem in Štajerskem za Nemce in Slovence. Na str. 
54 je zapisano: "Sem Nemec. Govorim nemško /…/ Moji starši ter bratje in sestre 
tudi govorijo lepi nemški jezik. Mi smo Nemci. Mi pripadamo nemškemu naro-
du /…/ Sem ponosen, ker pripadam velikemu nemškemu narodu."

Odvetnik in slovenski politik SLS dr. Janko Brejc je 31. marca 1914 pisno 
protestiral pri deželnem predsedniku baronu dr. Alfredu Fries-Skeneju zaradi 
pritiska na šolstvo in napovedane reorganizacije šol na slovenskem jezikov-
nem območju ter napovedal posledice.18 Po atentatu na Franca Ferdinanda je 
na taboru v Št. Jakobu v Rožu 12. julija 1914 poudaril za kaj gre: "Oblasti hočejo, 
da bi samo v utrakvističnih šolah in samo nemškutarski in nemški učitelji po-
učevali nemško, ne zato, da bi se otroci bolje naučili nemško, ampak da bi se 
ponemčili." Deželni poslanec Franc Grafenauer pa je prerokoval, da je šolski 
sistem "orodje, s katerim vlada naši državi grob koplje! Vlada si naj zapomni, da 
je rekel to pravočasno mož iz ljudstva!"19 

Slovenci so se pritoževali čez šolsko politiko, ker so bili slovenski koroški 
učitelji zapostavljeni, premeščali pa so jih tudi v nemške kraje, medtem ko so 
slovenske otroke poučevali "trdi" Nemci.20 Motilo jih je tudi "kazensko preme-
ščanje", kot npr. v Selah, kjer je šolska oblast učitelja, ki je do krvi pretepal slo-
venske učence, da bi zapustili slovenski razred in stopili v nemški, kaznovala s 
tem, da ga je premestila na neprimerno boljše mesto. Ko so v deželnem zboru 
v Celovcu obravnavali Zakon o disciplinarnem postopanju in odpustu učitelj-
stva, ki je predvideval nemški poslovni jezik pri disciplinarnih preiskavah, je 
proti temu odločno protestiral slovenski deželni poslanec Franc Grafenauer.21 
Kljub temu da so predpisi glede usposobljenostnih izpitov za ljudske in me-
ščanske šole zahtevali, da obvlada kandidat za slovenščino na učiteljišču v Ce-

17 Mir, št. 6, 13. 2. 1914, 26.
18 Rahten, Pozabljeni slovenski premier, 166–167.
19 Mir, št. 29, 25. 7. 1914, 206–207.
20 Mir, št. 9, 7. 3. 1914, 45–47.
21 Mir, št. 8, 28. 2. 1914, 38.
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lovcu slovenski jezik, izpraševalna komisija tega ni uspela ugotoviti, ker njeni 
člani jezika niso bili vešči.22 

V interpelaciji na trgovskega ministra, so poslanec Gostinčar in tovariši v 
državni poslanski zbornici hoteli vedeti, ali je ministru znano "zagrizeno nem-
škonacionalno postopanje c.kr. poštnih uradnikov nasproti slovenskemu ljud-
stvu in jeziku na Koroškem in kaj hoče ukreniti, da bodo tudi slovensko naslo-

22 Mir, št. 15, 18. 4. 1914, 95.

Dr. Janko Brejc (Na-
rodna in univerzite-
tna knjižnica Ljublja-
na, Kartografska in 
slikovna zbirka)
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vljene pošiljatve prišle v roke naslovljencem."23 Številne so bile pritožbe, da je 
na železnicah v Celovcu in drugod na Koroškem nemško uradništvo izzivalo 
slovenske potnike,24 prav v istem času pa je bil kaznovan Slovenec, ker je na 
celovški magistrat vložil slovensko vlogo.25 

Številne pritožbe so prihajale s celovškega sodišča. Slovenski koroški so-
dniki so bili nameščeni po drugih deželah, slovenski klijenti na sodiščih niso 
smeli niti s svojim zastopnikom pred sodiščem govoriti v slovenskem jeziku. 
Freie Stimmen so aprila objavile bojkotni poziv zoper slovenske advokate, ki 
da so v nemških in jezikovno mešanih krajih prvoboritelji za vseslovanske 
ideje.26 Zastopali so mnenje, da mora Koroška  ostati nemška in zastopali 
mnenje, da je "umetna reja modernega slovenstva sadež avstrijske vladne 
umetnosti. "27 Slovenski odvetniki so se v spomenici pravosodnemu ministr-
stvu pritožili zaradi diskriminacije Slovencev. Čeprav je bilo dovolj sloven-
skih juristov, se sodna mesta v slovenskih delih Koroške in Spodnje Štajerske 
niso zasedla s Slovenci, temveč z Nemci, ki so se potem v jezikovnih tečajih 
naučili nekaj slovenskih besed, kar seveda ni zadostovalo, da bi jih Slovenci 
lahko razumeli. Po mnenju odvetnikov taki sodniki niso bili sposobni pra-
vično soditi. Po navedbi spomenice je bilo v Celovcu 13 nadsvetnikov in 
svetnikov, 6 okrajnih sodnikov in 3 sodniki, toda niti eden ni bil Slovenec, 
pri okrajnih sodiščih izven Celovca pa 26 konceptnih uradnikov, samo v Že-
lezni Kapli je bil slovenski deželnosodni svetnik, v Dobrli vasi pa eden po 
rodu Slovenec. Na sodišču se je razpravljalo v nemškem jeziku tudi če je tož-
ba bila pisana v slovenščini, le na deželnem sodišču v Celovcu so slovenski 
odvetniki smeli govoriti slovensko, če sta obe stranki imeli slovenskega od-
vetnika. Če ne, to ni bilo več mogoče – v nasprotju z Gradcem. In če je bilo 
to v Gradcu dovoljeno, tako slovenski odvetniki, bi to moralo biti dovoljeno 
tudi v Celovcu in na vseh okrajnih sodiščih na Koroškem. Navedli so tudi, 
da Nemci ne zahtevajo samo sodnikov, ki temeljito obvladajo nemški jezik, 
temveč take, ki so tudi nemškega narodnega mišljenja. Spomenica zahteva, 
da se v civilnih in kazenskih zadevah posluje v jeziku stranke oz. obdolžen-
ca, prič, izvedencev in da morajo državni pravdniki brez izjeme vlagati slo-
venske obtožbe, kadar so obdolženci Slovenci. Isto bi naj veljalo na sodiščih 
(sodnih dvorih) druge stopnje.28

23 Mir, št. 5, 6. 2. 1914, 19.
24 Notranje ministrstvo je že leta 1891 slovenski jezik na Korošken priznala kot običajni jezik tudi v 

Celovcu. Josef Lukan, Franz Grafenauer (1860–1935). Volkstribun der Kärntner Slowenen, Studia 
Carinthiaca Slovenica Bd. 2 (Celovec, 1981), 191 (dalje: Lukan, Franz Grafenauer).

25 Mir, št. 6, 13. 2. 1914.
26 Freie Stimmen, Nr. 34, 1. 4. 1914, 1. 
27 Freie Stimmen, Nr. 38, 5. 4 . 1914, 1. 
28 Mir, št. 15, 18. 4. 1914, 94–95.
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Spomenica je zelo razburila t. i. nemške liberalce, zato je Koroška kmečka 
zveza v Sinčivasi (Kühnsdorf) 19. aprila 1914 uprizorila "Koroški dan", kjer so 
govorniki sicer poudarjali avstrijski patriotizem, toda na cesarsko pesem Slo-
vencev – "Bog ohrani, Bog obvari nam Cesarja, Avstrijo" – so peli prusko "Die 
Wacht am Rhein".29 Nasprotovali so spremembam občevalnega jezika na so-
diščih in podprli utrakvistične šole. Poudarili so, da je v interesu Slovencev, da 
miroljubno živijo skupaj z Nemci in da se vendar lahko naučijo nemščine.30 Po 
oceni zgodovinarja Andreja Rahtena je bilo to zborovanje "uvertura v val poli-
tičnih zborovanj, ki je preplavil Koroško."31

Na shodu, ki ga je kot odgovor uprizoril dr. Janko Brejc v Velikovcu, je klice 
"Koroško Korošcem!" označil kot "brezmejno hinavščino"32: 

Z zadoščenjem sprejmemo izjavo nemškonarodovcev, da sprave nočejo! Ali se bo 
morebiti vse rešilo z orožjem? Mi gledamo mirno v bodočnost; bolj kot naspro-
tnik agitira, boljše stoji naša stvar! Na dolgo je nemogoče, da bi vlada samo gledala 
zraven in nič ne storila. Zdaj ne kličemo samo mi, Nemci kličejo še glasneje, in 
vlada mora posredovati. Nas se ne bo poteptalo. Ako pa Slovenci sami hočejo, 
naj jih vzame vrag. To vem, da smo na Koroškem v dobi, ko se odločuje usoda 
koroških Slovencev.33

Msgr. Valentin Podgorc je Vsenemce v Miru spomnil, da narodni boj, ki je 
nastal v novejši dobi, niso začeli slovenski in nemški kmetje oz. obrtniki, tem-
več uradniki, "katerim ni mar za skrb in trpljenje pridelujočega ljudstva". Mne-
nja je bil, da je uradnikov veliko preveč in

nikdo ne ve, kaj početi s tem inteligentnim proletarijatom. To pa ne velja za nas 
koroške Slovence; mi nimamo ne svojih zdravnikov, ne svojih sodnikov, ne svojih 
političnih uradnikov, ne svojih učiteljev /…/ V usodepolnem času živimo. Rusija 
koplje v naših mejah že svoje okope /…/ Nikdo bi se ne upal napadati Avstrije, če 
bi bili njeni narodi složni. Nemci naj pomislijo, da se svet ne bo obračal po njih, 
marveč oni se bodo obrnili po drugem svetu. In Avstrija naj spozna, da ima v svo-
jih mejah mnogo narodov, kakor mati mnogo otrok, kar ji je naj v čast, ne v pogin. 
Naj se spomni, da je za vse te narode dolžna skrbeti in jih ljubiti in da je morebiti 
zadnji čas, da napravi v tej družini postavni red in mir.34 

29 Mir, št. 16, 25. 4. 1914, 103.
30 Lukan, Franz Grafenauer, 234.
31 Rahten, Pozabljeni slovenski premier, 163. 
32 Prav tam.
33 Mir, št. 16, 25. 4. 1914, 103.
34 Mir, št. 17, 2. 5. 1914, 109.
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Poslanec koroških Slovencev Franc Grafenauer je 27. februarja 1914 v de-
želnem zboru pozival nemškonarodno večino, 

da napravi s Slovenci spravo. Prej ko se Nemci z nami pobotajo, tem boljše bo za 
nje same! Narodno stremljenje je opažati pri vseh narodih. Tudi pri koroških Slo-
vencih! S tem naj nemški nacionalci računajo, če hočejo napraviti dober računski 
zaključek. Toda prvi pogoj za spravo je, da nemška večina pripozna Slovencem 
pravico do šol, kakor si jih sami hočemo urediti, da deželni odbor opusti pasiv-
no rezistenco nasproti Slovencem v šolskem vprašanju. Škandal je, da se od leta 
1908. in 1911., odkar so najvišje inštance v šolskem vprašanju rešile slovenske 
šolske pritožbe v prilog Slovencem, niti za pičico ni spremenilo.35

 
Opozoril je, da § 6 šolskega reda predvideva, da se glede učnega jezika v šoli 

opredeli občina in deželni odbor v Celovcu. Deželni odbor pa že leta deželne-
mu svetu v Celovcu dolguje odgovor z utemeljitvijo, da zakon ne določuje roka, 
do katerega mora to storiti. Po Grafenauerju je to bil štrajk. 

5. marca 1914 je Grafenauer pisal dr. Janku Brejcu, da je od Janeza Evangelista 
Kreka36, izvedel, "da je za spravo s Slovenci na Koroškem tudi dr. Arthur Lemisch", 
eden vodilnih mož nemškonacionalne scene. Nemški nacionalisti naj bi bili, vsaj 
taka namigovanja je bilo občasno slišati, pripravljeni skleniti nekak kompromis 
s Katoliškim političnim in gospodarskim društvom za Slovence na Koroškem. 
Deželni predsednik Alfred Fries-Skene je v svojih spominih navedel, da je imel 
več pogovorov z Brejcem o spravi med Slovenci in Nemci, pa da do sporazuma 
ni prišlo. "Zadovoljili smo se z izmišljotino, da Slovenci pravzaprav niso Slovani, 
ampak zgolj drugače govoreči Nemci, in da se jim v deželi čisto dobro godi."37

V hotelu Trabesinger v Celovcu so se običajno zbirali koroški Slovenci, tam 
so se odvijali važni dogodki in se je sprejela marsikatera pomembna odločitev. 
Tudi 18. marca 1914 so se zbrali v veliki dvorani hotela na izredno zgodovinsko 
slavje, petstoletnico zadnjega umeščanja koroških vojvod, na katerem so po-
sebno poudarili, da je bil v koroški deželi deželni jezik le slovenski, da je ume-
ščanje star slovenski obred in da so koroški vojvodi sprejeli vladarsko oblast iz 
rok koroškega slovenskega kmeta.38 Tudi občni zbor Slovenske krščanske so-
cialne zveze 2. aprila 1914 je bil v hotelu Trabesinger v znamenju spomina na 
ustoličenje koroških vojvod. Pozival je koroške Slovence, da pridejo v Celovec, 
da povejo svoje želje in da dajo Zvezi "pogum za nadaljnje delovanje".39 

35 Mir, št. 9, 7. 3. 1914, 47.
36 Janez Evangelist Krek je že leta 1910 v dunajskem parlamentu obsodil razmere na Koroškem.
37 Rahten, Pozabljeni slovenski premier, 166.
38 Mir, št. 12, 28. 3. 1914, 69; in št. 13, 4. 4. 1914, 77–78.
39 Mir, št. 12, 28. 3. 1914, 71.
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Na velikem ljudskem taboru v Šmihelu 17. maja 1914, zbranih je bilo kar 
4000 Slovencev, je bila sprejeta resolucija, v kateri so poudarili, da t. i. "Koro-
ški dan" ni imel pravice govoriti v imenu koroških Slovencev. Protestirali so, 
da koroški Nemci Slovencem neprestano podtikajo, da je bil narodni boj na 
koroška tla umetno prenešen s Kranjske in Štajerske ter poudarili, da se že sami 
zavedajo svoje slovenske narodnosti in svojih pravic. Pozivali so c. kr. vlado, da 
poskrbi za zadostno število slovenskih uradnikov, da slovenske koroške sodni-
ke in druge uradnike prestavi nazaj na Koroško, da zagotovi zadostni naraščaj 
slovenskega učiteljstva in da poskrbi, da se preoblikuje volilni red za deželni 
zbor, ki zapostavlja slovenske Korošce. Meje volilnih okrajev so bile določene 
tako, da Slovenci niso bili zastopani ustrezno s svojim številom. Šlo pa je seveda 
tudi za enakopravnost slovenskega jezika pri vseh oblasteh, uradih, naj bodo ti 

Franc Grafenauer 
(Narodna in univer-
zitetna knjižnica Lju-
bljana, Kartografska 
in slikovna zbirka)
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državni ali deželni, predvsem pa pri sodnijah in davkarijah, na železnici, pošti, 
pri političnih oblasteh in v deželnem kulturnem svetu.40 Dr. Boštjan Schaubach 
je poročal o uradih in uradništvu na Koroškem in navedel, da sta bila od 65 
sodnikov samo dva Slovenca, 75 nemškim profesorjem je stalo nasproti samo 
6 slovenskih, pri državnih železnicah je bilo v službi 600 Nemcev in samo 15 
Slovencev, pri južni železnici pa 173 Nemcev in 9 Slovencev. Na drugi strani pa 
je lepo število slovenskih uradnikov moralo zapustiti deželo, imensko jih je na-
vedel 11. Med 20 sodniškimi pripravniki in praktikanti v Celovcu je bil en sam 
koroški Slovenec, medtem ko jih je 11 prišlo iz drugih dežel in to v času, ko so 
nemški Korošci na glas kričali "Koroško Korošcem!" in ko je edini novi sloven-
ski koroški kandidat dobil odgovor, da za njega ni prostora. Nemški Volksrat 
je zahteval ne samo, da so uradniki Nemci, ampak da so nemškonacionalnega 
mišljenja. Stebra takega mišljenja sta bili nemškonacionalni društvi Schulverein 
in Südmark.41

Nemški nacionalisti so korakali po celovških cestah in prepevali "Die Wacht 
am Rhein" in grozili Slovencem. Na shodu Vsenemcev pred hotelom Sandwirt, 
je njihov načelnik dr. Hans Angerer 19. junija 1914 proglasil Koroško za nem-
ško kulturno področje in obsodil "panslavistične vdore iz Kranjske".42 21. junija 
1914 so koroški Nemci v Celovcu uprozorili "Nemški ljudski dan", na katerem 
so grozili, da bodo izčrpali zakonsko dovoljena sredstva samoobrambe, če vla-
da ne bo kmalu ukrepala. Prišli so nemškonacionalni poslanci iz alpskih dežel, 
pa tudi s Primorske in Češke. Navedbe o številu udeležencev so zelo različne, 
od 700 do 1200. Pričakovali so jih več. Glavni govornik je bil celovški poslanec 
v državnem zboru Johann Wolfgang Dobernig, ki je bil lastnik in odgovorni 
urednik nemškonacionalnega časopisa Freie Stimmen. Zavzemal se je za tesno 
povezavo med alpskimi Nemci. Na shodu so dolžili vlado, da podpira Slovence 
in zatira Nemce, prikazovali so nemške Korošce za patriote in slovenske za iz-
dajalce in poudarjali, da morajo imeti prosto pot do Jadranskega morja in Trsta. 
Končali so kot običajno z "Die Wacht am Rhein".43

Kot odgovor na brošuro Aus dem Wilajet Kärnten, katere sourednik in av-
tor večine tekstov je bil predsednik Katoliškega političnega in gospodarskega 
društva za Slovence na Koroškem dr. Brejc, ki je izšla septembra 1913 in je zelo 
kritično obravnavala jezikovno problematiko na Koroškem, obenem pa pod-
krepila lojalnost Slovencev cesarju,44 je Kärntner Volksverein (Nemško ljudsko 

40 Mir, št. 20, 23. 5. 1914, 133–135.
41 Mir, št. 21, 30. 5. 1914, 141–143.
42 Freie Stimmen, Nr. 100, 21. 6. 1914, 4.
43 Mir, št. 25, 27. 6. 1914, 173.; Freie Stimmen, Nr. 101, 23. 6. 1914, 1–6; Rahten, Pozabljeni slovenski 

premier, 165.
44 Poleg Brejca so to bili verjetno dr. Lambert Ehrlich, Franc Grafenauer in Franc Smodej.
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društvo) – vodil ga je Alois Hönlinger – poleti 1914 izdal polemični spis Die 
Wahrheit über Kärnten (Resnica o Koroški), ki slepo negira napeto vzdušje in 
trenja med slovenskimi in nemškimi Korošci: 

Nemci in Slovenci, na Koroškem imenovani 'vindišarji', živijo preko tisoč let mir-
no drug ob drugem in drug z drugim, so si naklonjeni in si prizadevajo s skupnim 
delom, da bi pripeljali svojo lepo alpsko domovino v kulturnem in gospodarskem 
razvoju naprej in navzgor, najboljši primer, kako je treba izpolnjevati geslo naše-
ga starega monarha: 'Viribus unitis'– 'Z združenimi močmi'.�45

Na slovenskem Koroškem je bil 25. junija v hotelu Trabesinger ustanovni 
shod Društva za zgodovino in narodopis koroških Slovencev, ki je bilo potr-
jeno od deželne vlade 28. marca 1914. Namen je bil gojiti domačo zgodovi-
no, zbirali pa naj bi tudi domače pesmi, pravljice, pripovedke, besede, ki niso 
znane v knjižnem jeziku, proučevali narečja, slovenske narodne noše, šege 
in navade, vraže itd. Načrtovani so bili knjižnica, arhiv in narodopisni muzej. 
Skupno glasilo za Koroško in Štajersko naj bi postal Časopis za zgodovino in 
narodopisje, ki je že deset let izhajal v Mariboru. Ustanovni zbor je izvolil žu-
pnika Štefana Singerja za predsednika. V odboru so bili še dr. Valentin Rožič, 
prof. dr. Fr. Kotnik, dr. Gregorij Rožman, akademski slikar Peter Markovič in 
učitelj Pavel Koschir.�46

Prestolonaslednik Franc Ferdinand, ki je bil umorjen 28. junija 1914 v Sa-
rajevu, je bil tudi za Slovence na Koroškem "zaščitnik", ker je načrtoval reformo 
države v prid predvsem južnim Slovanom. Splošno odobravanje je bilo slišati 
po poročilu Mira, ko je državni in kranjski deželni poslanec dr. Evgen Jarc na 
taboru v Št. Jakobu v Rožu 12. julija 1914 izjavil: "Slovenci smo ostali Francu 
Ferdinandu zvesti do groba in mu ostanemo zvesti še preko groba." Slavnostni 
govornik dr. Brejc pa je jasno obsodil atentat: 

Neskončna žalost se je razgrnila po vseh pokrajinah naše širše in ožje domovine, 
hujša, kakor če bi bili veliko bitko izgubili /…/ Naš jezik nima izraza, s kojim bi se 
dalo zadosti ostro označiti in ožigosati ta nečloveški, barbarični zločin in tiste, ki 
so ga naročili. Tuliti bi mogli od žalosti, gneva in svetega ogorčenja!47� 

45 Die Wahrheit über Kärnten. Eine Abwehrschrift gegen die Verunglimpfung unserers Heimatlandes durch 
die südslawischen Gegner (Klagenfurt, 1914), 3. Prevod: Rahten, Pozabljeni slovenski premier, 161.

46 Mir, št. 22, 6. 6. 1914, 150; in št. 28, 18. 7. 1914, 202.
47 Mir, št. 28, 18. 7. 1914, 197.
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Še 29. aprila 1917 je Brejc sebe in svoje sonarodnjake označil kot abso-
lutno lojalne.48 Vsi dostopni viri vsekakor potrjujejo, da so bili koroški Slo-
venci najmanj tako lojalni monarhiji in vladarski dinastiji kot Slovenci na 
Kranjskem. 

Nemški nacionalisti, ki so še na predvečer atentata očitali prestolonasle-
dniku, da se zavzema za Slovane, so bili naenkrat največji patrioti, Slovenci pa 
po njihovem notranji sovražniki. Očitali so jim, da niso lojalni in da njihovo 
žalovanje ni pristno, celo da so sodelovali s Srbi itd. V časopisni kampanji, ki 
je sledila, se je izpostavil predvsem časopis Freie Stimmen, ki je žalne nastope 
Slovencev ocenil kot "hinavske".49 Vprašal se je tudi, ali se naj od takih "srbo-
fi lov", s tem je označil Slovence, ki so kondolirali v vladarski hiši, kondolence 
sploh sprejemajo.50 Odbor Katoliškega društva je protestiral zaradi pisanja v 
Kärntner Tagblatt, ki je pavšalno, čisto po vzorcu nemškonacionalnih glasil, 
Slovencem odrekal patriotizem in ga označil kot "popolnoma neosnovano 
sumničenje, ki je katoliškega, resnega lista nevredno!"51 V nasprotju z zgor-
njimi trditvami je Katoliško politično in gospodarsko društvo za Slovence na 
Koroškem po umoru prirejalo velike patriotične manifestacije. Kljub temu da 
so bile na shodih videti črno-rumene zastave, je Freie Stimmen videl na njih "s 
krvjo omadeževano srbsko trikoloro".52

Cesar je v manifestu "Mojim narodom!" napovedal vojno stanje s Srbijo, ko-
roški deželni predsednik baron Fries-Skene je začel akcijo v prid prizadetim 
družinam odhajajočih vojakov, Rdeči križ pa je vodil akcijo za ranjence pod 
patronatom samega cesarja. Slovenski Korošci so v ta namen ustanovili pomo-
žni komite. 2. avgusta so objavili, da darove v denarju, živilih, oblekah, perilu, 
zdravilih itd. zbira Družba sv. Mohorja v Celovcu. Denar pa da bodo dali na raz-
polago deželni vladi. 

Vojska s Srbijo je že izbruhnila, svetovna vojska stoji pred durmi /.../ Vse nav-
daja le ena misel: V boj zoper skupnega sovražnika! V tem trenutku nas veže 
ena sama dolžnost, ki jo iz srca radi izpolnjujemo. Da vsak izmed nas vse svoje 
moči posveti v blagor svoje ogrožene domovine, vojak na bojišču, drugi pa 
doma! ... 53

48 Algemeines Verwaltungsarchiv, Wien (AVA), M.I. 1918, Karton 2801, Nr. 23 680, Beilage B. Brief von 
Dr. Brejc an das Ersatzkommando der k.u.k. Traindivision Nr. 3 in Graz, 29. 4. 1917; Pečar, Die Stellung 
der slowenischen Landesregierung, 67.

49 Freie Stimmen, Nr. 101, 4. 7. 1914, 1.
50 Mir, št. 27, 11. 7. 1914, 190.
51 Mir, št. 25, 27. 6. 1914, 175.
52 Mir, št. 27 , 11. 7. 1914, 190.
53 Mir, št. 31, 8. 8. 1914, 219.
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Nemško ljudsko društvo in Društvo Vsenemcev v Celovcu sta 13. julija 1914 
organizirala obrambni shod, ki se ga je udeležilo več kot 800 ljudi54, in sicer zato, 
ker je ministrstvo za železnico dalo beljaški direkciji državnih železnic interno 
navodilo, da sestavi seznam slovenskih krajevnih imen, ki so potrebna blagaj-
nam celovške železniške postaje.55 Kakih 100 do 200 mladih demonstrantov je 
uprizorilo pohod po ulicah in pelo "Die Wacht am Rhein". Šef mestne policije je 
očitno premalo prepričljivo pozival, da naj ne delajo "škandalov". Pred stano-
vanjem dr. Brejca, ki pa ni bil v Celovcu, so kričali, žvižgali, prepevali vsenemške 
pesmi in žalili dr. Brejca. Ob strani so demonstrante spremljali razni voditelji, 
med njimi tudi policijski komisar Nowak, ki pa ni posegel vmes. Demonstran-
ti so šli mimo ljubljanske kreditne banke, po Kolodvorski cesti do kolodvora, 
vdrli v vestibul in polomili dve šipi, ne da bi jih policija ustavila. Te naenkrat ni 
bilo nikjer, pojavila se je zopet, ko so se demonstranti vračali po Kolodvorski in 
ponovno demonstrirali pred ljubljansko kreditno banko. Od tam pa so šli pred 
hotel Trabesinger, kjer so vpili: "Metalci bomb! Vindišarski psi! Kraljevi moril-
ci!," kazali na tablo s napisom "S.K.S.Z." (Slovenska krščanskosocialna zveza) in 
zahtevali "Dol s tablo!", razbili nekaj šip nad vhodom v hotel in v prvem nad-
stropju, metali kamne skozi odprta vrata na ljudi, počil pa je tudi strel. Policija 
ni preprečila nasilja. Hotelsko osebje se je treslo od strahu. Nek policijski vodja, 
policijski komisar dr. Kopper in policijski svetnik Wlatnig so v hotelu zahtevali, 
da se odstrani tabla, češ da se mora množica pomiriti. Ker se to ni zgodilo, so od 
nekod privlekli lestev požarne brambe, sneli tablo s slovenskim napisom in jo 
treščili na tla, da se je razbila. Drhal pa je vpila: "Heil deutscher Sieg! (Živijo nem-
ška zmaga!) Südmarksieg! Bismarcksieg!" ele po vsem tem je policijski komisar 
demonstracijo ustavil, češ da je za ta dan dovolj. Razbito tablo so odnesli in jo 
zažgali. Iz hotela so sicer telefonično prosili deželno vlado za pomoč, vendar se 
ta ni zganila in ni poslala orožnikov. Drugi dan je eden od policistov izjavil, da 
niso posegli vmes, ker dr. Kopper ni dal povelja.56 Vendar je ministrstvo vztra-
jalo pri svoji zahtevi in dalo železniškemu uradu v Celovcu pisni ukaz, da vsa 
navodila ostanejo veljavna in da morajo železniške vozovnice prodajati tudi v 
slovenskem jeziku.57 

Ukrepi o izjemnem stanju v Avstriji so bili izdani že v drugi polovici julija 
1914. Omejevali so temeljne osebne pravice, med drugim tudi svobodo tiska. 
Že v številki Mira 1. avgusta 1914 (št. 30) je opaziti prve znake cenzure, ki se 

54 Mir navaja 18. 7. 1914 (št. 28, 200) najprej, da jih je bilo 300–400, potem 25. 7. 1914 (št. 29, 208) 800; 
Freie Stimmen pa je 15. 7. 1914 (št. 119, 3) mnenja, da je bilo več kot 800 udeležencev;  Lukan (Franz 
Grafenauer, 202) piše, da jih je bilo 1000; Rahten (Pozabljeni slovenski premier, 169, navaja več kot 800. 

55 Freie Stimmen, 17. 7. 1914, Beilage zu den Freien Stimmen Nr. 121, 1–3.
56 Mir, št. 28 , 18. 7. 1914, str. 200–201.; Rahten, Pozabljeni slovenski premier, 169–170; Lukan, Franz 

Grafenauer, 201–202.
57 Lukan, Franz Grafenauer, 202; AVA, MI Präs. Fasz. 22/Kärnten.
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potem v vojnem času stopnjujejo. Zaradi stroge cenzure se je časopis omejil na 
poročanje o vojnih dogodkih ter gospodarski situaciji. Posebno kritično je bilo 
stanje od julija 1915 do marca 1917, ko je kontroliral vojaško cenzuro Max grof 
Zedwitz. Po cesarski uredbi 25. julija 1914 (RGBl 156) so določena kazniva de-
janja civilnih oseb – veleizdaja, žaljenje veličanstva in cesarske družine, kršenje 
javnega miru, špijonaža itd. – sodila vojaška sodišča.58 Ko je Italija vstopila v 
vojno na strani antante, pa je na Koroškem začela veljati cesarska uredba, ki je 
kompetence civilne uprave prenesla na vojaško upravo.

Nemškim nacionalistom je vojna nudila priložnost, da odstranijo neljube 
voditelje slovenskih Korošcev, predvsem slovenske duhovnike, ki so odločil-
no posegali v kulturno življenje in s tem krepili slovensko zavest. Duhovniško 
društvo Sodaliteta presvetega srca Jezusovega, ki je bilo ustanovljeno decembra 
1906, se je do začetka vojne lepo razvijalo.59 Vojna je temu naredila konec. Pred-
stojnika društva Valentina Limpla so avgusta 1914 osumili protidržavnih izjav 
in špijonaže. 30. julija 1914 je župan Mostiča (Brückl) Karl Scheriau v gostilni 
Janach v Celovcu obtožil slovensko duhovščino, da je sodelovala pri srbski za-
roti proti Avstriji: "Ti vindišarski farji ščuvajo ljudi in zato mora ubogo ljudstvo 
trpeti. Sedaj moramo izrabiti priložnost in pobiti vse te mrhe." Po celi deželi so 
se širile govorice, kot npr. da je bil knezoškof dr. Jeglič ustreljen, ker je razdelje-
val zastrupljene cigarete, ki so imele za posledico, da je osem vojakov umrlo. T. 
i. očividci so pričali, da je ofi cir v Celovcu duhovniku, ki je kričal "Živijo Srbija!," 
razcepil glavo. Tudi druge znane duhovnike naj bi obglavili oz. ustrelili. Namen 
je bil prozoren. Ljudje naj bi verjeli, da so Slovenci sovražniki, da zbirajo denar 
v cerkvah za Srbijo, da duhovniki ščuvajo vernike proti Avstriji, da so celo člani 
"Narodne obrane" v Beogradu in podobno.60 

S tremi valovi aretacij, avgust–november 1914, maj–september 1915 in 
februar–julij 1916, so hoteli Nemci koroške Slovence ožigosati za izdajalce do-
movine, da izpolnijo dolgo negovan načrt, slovenski element v deželi med prvo 
svetovno vojno uničiti: 

Slovenski katoliški narod na Koroškem mora izginiti, to želi nemški radikalno 
nacionalni prostozidarski liberalizem (svobodoumje), in če je ta narod v svobo-

58 Več o tem: Martin Möll, "Erster Weltkrieg und politische Justiz in Österreich-Ungarn", v: Zbornik 
Janka Pleterskega, ur. Oto Luthar in Jurij Perovšek (Ljubljana, 20039, 253–283.

59 Več o tem: Južna Koroška in njena cerkvena podoba v 20. stoletju. Ob 100–letnici Sodalitete, združe-
nja slovenskih duhovnikov na Koroškem (1906–2006), ur. Marija Vrečar (Celovec, 2007). 

60 Stenographische Protokolle des Hauses der Abgeordneten des Reichsrates, XXII. Session, 16. Sitzung, 
7. 7. 1917, Anhang, Bd. II, Nr. 515/1, 1613–1639; AVA, Ministerium des Innern, Präsidium, Kart. 2120, 
Anfrage des Abgeordneten Dr: Korošec und Genossen an das Gesamtministerium, betreffend die 
Verfolgung der Kärntner Slowenen während des Krieges; Tropper, Nationalitätenkonflikt, 53. Zaprli 
so npr. tudi župnika iz Vetrinja Johanna Schneditza. Freie Stimmen, (Nr.. 39, 7.8. 1914, 5) je napisal, da 
je bil župnik znan "hujskaški Slovenec", ki je že vačkrat uprizoril škandale na celovškem kolodvoru.
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dnem času se boril za svojo eksistenco po legalni poti, tako naj bo posiljen v voj-
ni in naj potoni na sramotni način. Ampak zločin zaradi katerega je obsojen na 
smrt, se ne glasi: panslavizem, veleizdaja Avstrije, temveč 'Alles für Gott, Kaiser 
und Vaterland!'. 'Vse za vero, dom, Cesarja!', pri čemer pa pod domovino ne razu-
me Avstrijo, ki naj bi bila nemškonacionalni strankarski tabor v prid bivše Nem-
čije, temveč Veliko Avtrijo, ki je pravična vsem narodom. Če voditelji Koroških 
Nemcev razglašajo, da se niso borili za slovansko Avstrijo, potem morajo vedeti, 
da Slovenci niso krvaveli za Veliko Nemčijo (Alldeutschland) …61 

Jugoslovanski klub se je konkretno pritožil zaradi sistematičnega prega-
njanja in kompromitiranja političnih, gospodarskih, socialnih in verskih vodi-
teljev s končnim ciljem, ukinitvijo slovenskih organizacij, društev, šol in tiska. 
Posebno moteči so bili slovenski duhovniki, iz vrst katerih je izvirala večina slo-
venske elite v deželi.62 Odgovor na interpelacijo sta bili dve komisiji, ministrska 
in vojaška, ki sta v glavnem potrdili očitke Jugoslovanskega kluba. Leta 1914 je 
bilo zaprtih deset duhovnikov, 1915 trije in 1916 pet. Aretirani so bili predvsem 
zaradi izdajstva, žaljenja veličanstva in kršitve miru. Pri drugih duhovnikih pa so 
izvedli hišne preiskave, tako tudi v Celovcu pri uredniku Mira, stolnem vikarju 
Francu Smodeju in pri Mohorjevi družbi. Očitki so leteli v prvi vrsti na koroško 
deželno vlado v Celovcu. Marsikaj je kazalo na to, tako interpelacija, da je prej-
šnji deželni predsednik baron dr. Alfred Fries Skene vse to odobraval, ampak 
stanje se ni spremenilo, tudi ko je Karl grof Lodron-Laterano prevzel predsed-
stvo. Pojem "slovenski" je postal sinonim za "prosrbski", "sovražni monarhiji", 
"izdajalski", medtem ko se asociira s pojmom "nemškonacionalni" besede kot 
"patriotski" in "avstrijski".63

Generalni vikar dr. Johann Quitt, ki je kot kancler zastopal škofi jo v času 
pred imenovanjem novega škofa, je pred vladno komisijo decembra 1917 pri-
čal, da ga je po prvih aretacijah duhovnikov 6. avgusta 1914 deželni predsednik 
opozoril na izdajalsko delovanje slovenskih duhovnikov in zahteval, da ordina-
riat proti njim ukrepa. Na pripombo, da so duhovniki morda nedolžni, je baron 
Fries-Skene izjavil: "Ne zaslužijo si, da bi z njimi boljše ravnali. Jih bom dal ob 
belem dnevu z nasajenim bajonetom zapreti in bodo dolgo sedeli, pa čeprav iz 
tega ne bo kaj dosti." In: "Je v interesu novega škofa, da se zdaj diskreditira slo-

61 Stenographischen Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des Österreichischen 
Reichsrates im Jahre 1917–1918, 22. Session (Wien, 1918) (Parlamentsbibliothek), Nr. 515/1, 1613–
1639.

62 Slovenska duhovščina na Koroškem je bila dobro zastopana. Po Wutteju je bilo leta 1917 na 
Koroškem 363 svetnih duhovnikov, od teh 215 nemške narodnosti in 148 Slovanov, od teh 70 koro-
ških Slovencev in 37 iz dežele Kranjske in Štajerske, 29 Čehov in 3 od drugod.. To pomeni, da je bilo 
41 % svetnih duhovnikov slovanskega porekla. Wutte, Kärntens Freiheitskampf, 35. 

63 Več o tem: Pečar, Die Stellung der slowenischen Landesregierung, 48–64.
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venski kler, da si ga novi škof lažje podredi."64 Kljub večkratni prošnji domnev-
nega dokaznega gradiva ordinariatu ni poslal.

V začetku avgusta je bila delegacija nemškega duhovniškega društva pri 
deželnem predsedniku zaradi žalitev klera, predvsem v Celovcu. Stolni prošt 
Guido Bittner je po vsaki aretaciji duhovnika interveniral pri deželnemu pred-
sedniku.65 Ker se stanje klub obljubam ni zboljšalo, se je nemško duhovniško 
društvo 2. oktobra 1914 tudi pisno pritožilo pri Fries-Skenetu zaradi proti-
klerikalnega razpoloženja tudi v krogih, od katerih se pričakuje neodvisno 
presojo in priznanje delovanja duhovnikov. Ker se dopušča sovraštvo proti 
slovenskim duhovnikom, je nastala gonja proti vsem "farjem".66 25. januarja 
1915 je slovenska duhovščina v posebnem memorandumu protestirala proti 
preganjanju,67 12. februarja se je v imenu kapitlja pisno pritožil stolni pro-
št Bittner.68 26. aprila se je pri deželnemu predsedniku zaradi lahkomiselnih 
aretacij duhovnikov, ki so bili potem vsi oproščeni, pa zaradi nastopov proti 
slovenskim in nemškim duhovnikom pritožil novoimenovani knezoškof dr. 
Adam Hefter.69 10. aprila 1916 je škof tudi v pismu na vojaško armadno po-
veljstvo opisal težko situacijo duhovščine, ki je kljub požrtvovalnemu delu v 
vojnem času podvržena pravi kampanji. Samo v Celovcu mu je bilo znanih pet 
primerov slovenskih in nemških duhovnikov, ki so bili deležni žalitev. Opisal 
je primer poročanja časopisa Grazer Tagespost in Unterkärntner Nachrichten 
o aretaciji dveh duhovnikov iz Beljaka, ki sta bila sicer kot nedolžna izpušče-
na, vendar tega nihče ni objavil, negativna agitacija proti kleru pa se je nada-
ljevala. Vojaška cenzura je ni preprečila, medtem ko je onemogočila objavo 
škofovega obvestila v časopisu Kärtntner Tagblatt, da sta bila duhovnika izpu-
ščena. Škof je poveljstvo opozoril na pomembnost verske zavesti in oskrbe v 
vojnem času in prosil, da obvesti javnost, da duhovniki niso izdajalci in da je 
agitacija produkt hudobnosti in opravljivosti.70 Poveljstvo je nato izdalo obja-
vo, ki je bila prebrana tudi med nedeljsko mašo, v kateri je potrdilo, da ni bil 
niti en duhovnik obsojen zaradi špijonaže in samo trije zaradi kršitve miru. 
Poudarilo je, da je duhovščina lojalna, da se požrtvovalno angažira v vojski, v 
bolnišnicah itd. in da je vsako razširjanje lažnih vesti po zakonu prepovedano 
in bo strogo kaznovano.71

64 AVA, M.I. 1918, Karton 2081, Nr. 23 473; Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Priloge 
poročilom vladne komisije, ur. Janko Pleterski, Viri 1, Ljubljana 1980, 67–68.

65 Prav tam.
66 Tropper, Nationalitätenkonflikt, 25–27.
67 Prav tam, 30–33.
68 Prav tam, 35–39.
69 Prav tam, 39–41.
70 Prav tam, str, 43–46.
71 Prav tam, 46–48.
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Že 6. avgusta 1914 se je tudi Brejc pritožil pri deželnem predsedniku Fries-
Skenetu zaradi gonje proti Slovencem in pri tem posebno imenoval časopisa 
Freie Stimmen in Štajerc. Po njegovem je bila Koroška "žalostna izjema", ker so 
po vseh drugih deželah monarhije narodnostne in strankarske razlike in pre-
piri v vojnem času stopili v ozadje, na Koroškem pa se "neinformirano ljudstvo 
načrtno ščuva, ovaduštvo in obrekovanje pa slavita prave orgije!"72 Kljub temu 
da sta bila Brejc in Katoliško politično in gospodarsko društvo mnenja, da se je 
v vojnem času treba vzdržati strankarskega delovanja, je že njegova prisotnost 
na koroških tleh bila kamen spotike. Brejčev biograf Andrej Rahten je v svoji 
dizertaciji rekonstruiral potek Brejčeve aretacije na podlagi dokumentov v Ko-
roškem deželnem arhivu in že omenjene interpelacije Jugoslovanskega kluba. 
Stotnik 3. pešpolka Franc Lebitsch je v Celovcu 3. septembra 1914 po naklju-
čju videl Brejca in se čudil, da je ta "srbofi lski" voditelj koroških Slovencev še 
na prostem. Skupaj z vojakom je vdrl v Brejčevo pisarno, ker pa ga ni našel, je 
potem na magistratu zahteval Brejčevo aretacijo, kar se je zdelo celo županu 
Gustavu pl. Metnitzu absurdno, čeprav Brejcu ni bil naklonjen. Ker pa je stotnik 
vztrajal, je policija Brejca poiskala in ga privedla na zaslišanje. Državni tožilec 
je takoj, ko je za to zvedel, interveniral pri vojaškem poveljstvu, ker ni bilo prav 
nobenega dokaza za trditve, da je "veleizdajalec" oz., da je zakrivil nekaj neza-
konitega. Vojaški poveljnik ga je še isti dan izpustil, poveljnik III. armadnega 
korpusa v Gradcu pa je sredi novembra ustavil preiskavo. Kljub temu pa je Gra-
zer Tagblatt 3. junija 1914 objavil prispevek "Abrechnung mit den Serbenfre-
unden" in Grazer Tagespost je 6. junija 1914 članek ponatisnil pod naslovom 
"Verhaftung von Serbenfreunden", izpustil pa je odstavek, da je bil Brejc sokriv 
za sarajevski atentat. Članek je obtoževal Brejca, da je prinesel nemir v deželo 
in da bi moral biti med prvimi aretiran, ker je eden "najbolj prizadevnih vodite-
ljev panslavističnega gibanja na Koroškem." Brejc je oba časopisa tožil in tožbo 
dobil.73 Celovški župan Metnitz pa je koroški vladi 29. oktobra 1914 poročal, da 
je razpoloženje proti Brejcu ne samo v Celovcu, ampak povsod v deželi, ker je 
skupaj z duhovniki in drugimi somišljeniki s Kranjske in Koroške "uvedel agita-
cijo, ki je skalila /…/ resnično miroljubno skupno življenje obeh narodov dežele 
na način, ki se ne da opravičiti."74

Kako zatrupljeno je bilo ozračje v Celovcu pa kaže tudi primer cesarjevega 
spomenika, za katerega je bil Brejc pripravljen iz svojega kamnoloma prispevati 

72 AVA, NAFS, Karton 2, prevod: Rahten, Pozabljeni slovenski premier, 173. 
73 Rahten, Pozabljeni slovenski premier, 173–175; Pečar, Die Stellung der slowenischen Landesregierung, 

53; Martin Möll, "Vom Mitbürger zum Staatsfeind. Die Behandlung der Kärntner und steirischen 
Slowenen im Ersten Weltkrieg", v: Die Kärntner Volksabstimmung 1920 und die Geschichtsforschung, 
ur. Hellwig Valentin, Susanne Haiden in Barbara Maier (Klagenfurt, 20019, 280–281. Tri tedne po 
aretaciji je drhal vdrla v Brejčevo graščino "Grieserhof" in tam razbila vsa okna. 

74 Rahten, Pozabljeni slovenski premier, 175. 
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podstavek. Spomeniški komite je ponudbo zavrnil. Brejc je pred vladno komi-
sijo 13. decembra 1917 v Celovcu pričal, da je podžupan Richard Rach izjavil: 
"Od tega ne vzamemo ničesar, pa četudi je vredno 100.000 K."75 Ko je službo de-
želnega predsednika prevzel grof Lodron, dr. Brejc zaradi izkušenj z njegovim 
prednikom ni opravil nastopnega obiska.76 

Malo pred Majniško deklaracijo je državnozborski poslanec dr. Arthur Le-
misch na zborovanju deželnih zaupnikov nakazal smer koroške politike za na-
slednja desetletja, kot je to formuliral zgodovinar Ulfried Butz77: "Živimo v zelo 
resnih časih. Pot Nemcev v Avstriji ne predpisuje parlament. Nemštvo v 'Ost-
mark' in posebno Nemci na Koroškem – nimajo upanja na pomoč – morajo 
kot dosedaj še naprej slediti svoji začrtani poti v interesu Velike Nemčije."78

Slovensko politično in gospodarsko društvo je decembra 1917 v Celovcu 
predalo vladni komisiji, ki je preučevala preganjanje Slovencev, spomenico, v 
kateri je poudarilo, da vidi edino rešitev v uresničitvi deklaracije Jugoslovanske-
ga kluba z dne 30. maja 1917. Koroški Slovenci v dunajskem parlamentu leta 
1917 sicer niso bili zastopani in zato niso direktno sodelovali pri sestavljanju in 
razglasitvi Majniške deklaracije, vendar kljub temu niso bili nedejavni. V Celov-
cu sta bila dva odmevna sestanka. Na prvem so bili prisotni dr. Brejc, Smodej in 
poslanec dr. Jarc, na drugem pa še državnozborska poslanca dr. Janez Evangelist 
Krek in dr. Anton Korošec. Razpravljali so tudi o koroškem vprašanju.79 Čeprav 
sta bili srečanji tajni, sta bili nadregionalno pomembni. Šele 24. januarja 1918 je 
bila Majniška deklaracija tudi na Koroškem javno razglašena na občnem zboru 
Katoliškega političnega in gospodarskega društva v hotelu Trabesing. Navzočih 
je bilo 300 oseb, med njimi 30 duhovnikov in kot predstavnik Jugoslovanskega 
kluba dr. Lovro Pogačnik. Tajnik društva je na zboru ponovil vse očitke, poniže-
vanja in klevete, katerih so bili deležni koroški Slovenci. Tudi vladna komisija ni 
prispevala k temu, da bi bili krivci kaznovani. Prišel je do zaključka:

Kakšna je naša bilanca? Spoznali smo, da pod nemško upravo za nas ni ne gospo-
darske, ne narodne bodočnosti, ne kruha, ne svobodnega življenja. Za sužnost 
nismo rojeni. Naša rešitev je edinole v popolni neodvisnosti od Nemcev, v samo-
upravi. Tega pa nam ne garantira nobena narodna avtonomija, ampak edinole 
deklaracija Jugoslovanskega kluba z dne 30. V. 1917.80

75 Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Priloge poročilom vladne komisije, ur. Janko 
Pleterski, Viri 2 (Ljubljana, 1982), 129. 

76 Pečar, Die Stellung der slowenischen Landesregierung, 66.
77 Ulfried Butz, Die nationalistische Bewegung in Kärnten (1918–1933) (Klagenfurt, 1998), 26.
78 Wutte, Kärntner Freiheitskampf, 54.
79 Franc Smodej, "Majniška deklaracija na Koroškem", Slovenec, 29. 5. 1927, 4.
80 Mir, št. 5, 1. 2. 1918, 17.
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Obči zbor je bil demonstracija za jugoslovansko avtonomijo in protide-
monstracija nemškim ljudskim shodom v Beljaku 13. januarja in v Celovcu 20. 
januarja, na katerih so koroški Nemci ovrgli vse jugoslovanske osamosvojitvene 
pretenzije in sprejeli združitev vseh nemških strank. Da je bil zbor demonstraci-
ja, se je ne nazadnje pokazalo s tem, da je za predsednika zbral edinega sloven-
skega državnozborskega poslanca Franca Grafenauerja, ki je bil 14. marca 1916 
aretiran in 26. maja 1916 na sodišču c. in kr. poveljstva 10. armade zaradi mo-
tenja javnega reda obsojen na pet let težke ječe. Po cesarski amnestiji je bil 27. 
julija izpuščen, vendar poslanskega mandata v državnem zboru ni dobil nazaj, 
zato koroški Slovenci na Dunaju niso imeli več predstavnika. Grafenauer zaradi 
sinove smrti na zboru ni bil prisoten, vendar je v Miru objavil odprto pismo: 

Tisoč let polnih krivic je za nami, a še smo ostali Slovenci na Koroškem zelena 
veja na jugoslovanskem drevesu. Tisoč let je bila naša nesrečna domovina pod 
krinko krščanske kulture in osvobodilne omike pozorišče preziranja in prestopa 
sedme božje zapovedi /…/ Predragi mi koroški Slovenci in Slovenke! Za Vas vse 
veljajo danes v podvojeni meri besede: Le eno je potrebno! To eno namreč, da po-
stanemo vsi Jugoslovani združeni v eno samo samostojno kronovino avstrijske 
države. Le v tem je naša rešitev /…/ V združenju je moč!...81 

Mir je odločno podpiral deklaracijsko gibanje, ki je na Koroškem dobilo 
19.000 podpisov. Že julija 1917 je ponovno opozoril na neenakopravni položaj 
Slovencev na Koroškem.82 Potem pa je časopis moral zmanjšati obseg, ker je imel 
samo še dva stavca. Očitno so bile druge privatne tiskarne v boljšem stanju. Na 
to diskriminacijo je opozoril časopis 28. decembra 1917.83 Večino rezultatov je 
časopis Mir objavil v od 22. februarja do 2. avgusta 1918, ko je moral zaradi zaščite 
ljudi to objavljanje ustaviti.84 Nemški ljudski svet (Der Deutsche Volksrat) je na-
mreč zahteval od županov, da začnejo zbirati glasove proti Majniški deklaraciji, 
kar je imelo za posledico, da so začeli preganjati tiste, ki so deklaracijo podpisali. 
Jugoslovanski klub je nemudoma interveniral pri ministrskem predsedniku ba-
ronu Ernstu Seidlerju in notranjem ministru grofu Friderichu Toggenburgu, ki je 
potem tudi resnično ukazal podrejenim organom na Koroškem, da tako početje 
ustavijo.85 Koroški deželni predsednik grof Lodron je v pismu notanjemu mini-
strstvu 15. februarja 1918 poročal o deklaracijskem gibanju. Najraje bi gibanje 

81 Mir, št. 8, 22. 2. 1918, 34. Višje deželno sodišče je Grafenauerjevo prvotno sodbo proti pričakovanju 
29. septembra 1918 potrdilo, znižalo je samo kazen na 16 mesecev ječe. 

82 Mir, št. 30, 27. 7. 1917, 127.
83 Mir, št. 53, 28. 12. 1917, 217.
84 Slovenec, 29. 5. 1927, 4. 
85 Mir, št. 10, 8. 3. 1918, 47.
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prepovedal in z orožniki posegel vmes, če ne bi bilo opozorila notranjega mi-
nistrstva, ki je temeljilo na pravnem mnenju državnega pravdništva v Gradcu in 
ministrstva za pravosodje januarja 1918, da Majniška deklaracija ustreza zako-
nom in zaradi tega ni mogoče kazensko preganjati zbiralcev podpisov. Lodron je 
zastopal absurdno mnenje, da so pole sestavljene v nerazumljivem "novosloven-
skem jeziku", keterega skoraj nihče ne razume, "tako lahko z gotovostjo trdim, da 
daleč pretežna večina podpisnikov nima niti pojma, kaj je podpisala."86 

Ker so bili duhovniki izredno aktivni pri zbiranju podpisov, nek duhovnik 
je deklaracijo celo propagiral s prižnice, je knezoškof dr. Adam Hefter v zau-
pnem pismu svojim duhovnikom 8. marca 1918 prepovedal propagandistič-
no udejstvovanje v prid Majniški deklaraciji, tudi zbiranje podpisov. Poudaril 
je, da ta odločitev ni bila lahka, da pa se je za prepoved odločil zaradi priča-
kovanih težkih posledic za verske odnose, če bi pomemben del klera pozival 
na boj.87 Še dva dni pred tem je konzistoralni svetnik dr. Martin Ehrlich skušal 
prepričati škofa Hefterja, da take prepovedi ne izda.88 Očitno pa slovenski ko-
roški duhovniki niso ubogali svojega škofa. Mir je konec aprila poročal, da so 
se Majniški deklaraciji pridružili 104 duhovniki, ki so izjavili, da so jo podpisali 
kot patrioti, kot Jugoslovani,  kot koroški Slovenci ter kot katoliški duhovniki 
in dušni pastirji: 

Kot iskreni domoljubi si želimo veliko, mogočno Avstrijo, ki je obenem tudi moč-
na zaslomba katoliške cerkve /…/ ravno Jugoslovani se niso dali prekositi po ni-
komur v tej vojski glede na požrtvovalnost za Avstrijo in za cesarja in zaradi tega 
pričakujemo, da se bomo mogli svobodno razvijati v svobodni jugoslovanski 
državi, ki bo kot taka na jugu najmočnejša obramba zoper sovražnike avstrijske 
monarhije. Vsako osumljenje našega patriotizma, kakor da bi od nas zaželjena 
jugoslovanska tvorba bila naperjena proti Avstriji, najodločneje zavračamo /…/ V 
zgodovinski uri preureditve cele Avstrije stopamo skupaj s svojim dolgotepenim 
narodom v javnost in zahtevamo rešitev koroškega problema v smislu jugoslo-
vanske deklaracije.89

Ko je notranje ministrstvo 6. aprila 1918 dalo navodilo, da je treba pre-
prečevati zlorabe, je grof Lodron takoj izdal okrajnim glavarjem navodilo, da 
nadzorujejo podpisovanje in vsebino pol, pa tudi tolmačenje deklaracije. V pri-
merih zlorabe pa naj takoj ostro postopajo. 20. maja 1918 so v deželnem dvor-

86 Janko Pleterski, "Koroški Slovenci med 1. svetovno vojno", v: Koroški plebiscit, ur. Janko Pleterski, 
Lojze Ude in Tone Zorn (Ljubljana, 1970), 101. 

87 Tropper, Nationalitätenkonflikt, 93–94. 
88 Prav tam, 89–90. 
89 Mir, št. 17, 26. 4. 1918, 89. 
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cu predstavniki občin ter poslanci državnega in deželnega zbora dali izjavo o 
edinosti in nedeljivosti dežele Koroške. Štiri dni po tem je deželni glavar baron 
Leopod Aichelburg s štirimi odposlanci pri cesarju Karlu protestiral proti delitvi 
Koroške. 

Od ustanovitve Narodnega sveta (NS) v Ljubljani, 16. in 17. avgusta 1918, 
so bili načrtovani pokrajinski odseki za Koroško, Štajersko, Goriško in Trst. Ne-
sporno je bilo, da se mora podružnica na Koroškem organizirati v deželi sami. 
Dober mesec pozneje, 19. septembra 1918, je bil v zadnji sobi hotela Trabesing 
v Celovcu ustanovljen NS za Koroško kot podružnica osrednjega NS. O prvi 
seji NS za Koroško je malo znanega, ker dokumentov ni in so bili tudi časopisi 

Franc Smodej leta 
1918 (Narodna in 
univerzitetna knji-
žnica Ljubljana, Kar-
tografska in slikovna 
zbirka)
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zelo redkobesedni. Ljubljanski časopisi so vest objavili šele 23. septembra, ce-
lovški časopis Mir celo šele 27. septembra. Očitno so koroški Slovenci hoteli 
preprečiti, da se o tem preveč govori. Nemške stranke na Koroškem so se na-
mreč odločno izrekle proti južnoslovanski rešitvi, ki bi imela za posledico, da 
bi bil dohod do morja zaprt. Ustanovno sejo je vodil predsednik NS v Ljubljani, 
Anton Korošec, nedvomno pa sta bila prisotna tudi Franc Grafenauer in stolni 
vikar, urednik časopisa Mir, Franc Smodej, ki je bil kot predstavnik koroških 
Slovencev imenovan v predsedstvo NS v Ljubljani. Smodej je bil tudi imeno-
van za predsednika NS za Koroško. Po poročilih časopisov so bila v ospredju 
gospodarska in narodnostna vprašanja. Socialni demokrati niso bili zastopani. 
Štiri dni prej, 15. septembra, pa so slovenski Koroški socialdemokrati ustanovili 
v hotelu Trabesinger svojo stranko. 

Pred razpadom Avstro-Ogrske je imel koroški NS še dva sestanka, 17. in 
24. oktobra v Celovcu. 17. oktobra se je zbralo 32 oseb, poleg Franca Smodeja, 
Franca Grafenauerja in dr. Janka Brejca še dr. Janko Arnejc, Janko Arnuš, Ludvik 
Borovnik, dr. Franc Cukala, Georg Einspieler, Karel Doberšek, prof. Ivan Hut-
ter, J. Kappers, Ivan Kobentar, Pavel Košir, Fr. Kotnik, Valentin Limpel, Franjo 
Malgaj, dr. Ferdo Müller, Ignacij Muri, Ivan Prosekar, Josip Rutar, dr. Schaubach, 
Schüttelkopf, Ivan Serajnik, Štefan Singer, Janko Šaler, Rok Tvinko, Jurij Trunk, 
Mihael Trunk, Janko Vošpernik, Karl Waldhauser, M. Weiss in Jožef Zazula. Vsi 
povabljeni so postali člani NS. Predsednik Smodej je prebral cesarski manifest, 
ki so ga navzoči odklonili, ker je predvideval mejo med Nemci in Jugoslovani 
ob Dravi. Brejc je poudaril, da so časi resni in da morajo Slovenci biti pripravlje-
ni na novo državo. Določiti morajo obseg slovenskega ozemlja in ko bo prišel 
čas, morajo postaviti svojo vlado. Dogovorili so se, da se Koroška organizira iz 
različnih centrov: iz Kanalske in Ziljske doline, iz Beljaka in okolice, spodnje 
Rožne doline in Celovca z okolico. NS si je zadal predvsem tri naloge: določitev 
meja, organiziranje narodne straže in ureditev gospodarskih vprašanj. Za vsako 
teh področij so ustanovili poseben odsek. Za Smodeja je bil Celovec "le nem-
ško pobarvano mesto, ker dotok prihaja iz okolice." Sprejeli so resolucijo, da 
zahtevajo kot sestavni del države SHS celotno ozemlje kronovine Koroške, kjer 
je prebivalo slovensko ljudstvo. Dr. Müller je poudaril potrebo po narodni stra-
ži, ker so Nemci agitirali za mejo na Dravi in je potrebno proti temu ukrepati. 
Nemci naj bi plačali za to, da so povzročili in izgubili vojno. Agitacija bi naj po-
udarjala, da je bila vojna naperjena proti Slovanom. Pozabljeni so bili časi, ko so 
Slovenci skupaj s svojimi nemškimi tovariši šli v vojsko, ko so slovenski časopisi 
označili Srbe za sovražnike številka ena in ko jih je motila pravoslavna vera.90

90 Pečar, Die Stellung der slowenischen Landesregierung, 79–80; Arhiv Republike Slovenije (ARS), NS za 
Slovenijo, fasc. 3. Tudi koroški Nemci so bili proti manifestu, ker so odklanjali delitev dežele.
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NS je 24. oktobra zasedel svoje uradne prostore v 1. nadstropju hotela Tra-
besing. Seje istega dne se je udeležilo 27 članov. Odkrito so že razpravljali o tem, 
da morajo Slovenci biti pripravljeni braniti svojo domovino. Brejc sicer ni mislil, 
da bo prišlo do "meščanske" vojne, če pa bo, bo nastopila antanta. Meja bo do-
ločena na mirovni konferenci, potem pa bodo ozemlje, dodeljeno Slovencem, 
zasedle nevtralne enote, angleške ali francoske. Mnenja so se razhajala in to ne 
samo glede mej. Prof. Hutter je zahteval celotno Koroško, Brejc samo tisto, kar 
spada "v naše središče Celovec". Župnik Trunk je odklanjal vsako intervencijo s 
silo, predvsem v krajih, ki so bili večinsko nemški, Franjo Malgaj je želel domačo 
grudo braniti za vsako ceno. Zelo naivno so mislili, da bodo Slovenci na mirovni 
konferenci dobili vse, kar bodo zahtevali. Brejc je poudaril, da je v prevratnih 
dneh treba lastnino braniti pred nemškutarji in vojaki, Smodej je dodal, da tudi 
proti ropu iz lastnih vrst, predvsem tam, kjer bo lakota. Po Smodejevem mnenju 
so bili delavci v glavnem na jugoslovanski strani in dr. Müller je bil prepričan, 
da so med Nemci številni trgovci in obrtniki, ki so hoteli red in mir, pa četu-
di to izpostavi jugoslovanska stran. Tudi glede propagande niso bili enotnega 
mnenja. NS se je večinsko odločila proti zborovanjem, propaganda naj bi se 
širila iz ust do ust in v cerkvi, dr. Müller pa je mislil, da bi ta bila v večjih krajih 
koristna. Brejc je bil prepričan, da bo cesar Jugoslavijo potrdil. Iz te izjave lahko 
sklepamo, da koroški slovenski politiki takrat še niso bili povsem edini, ali naj 
bo jugoslovanska država pod žezlom Habsburžanov ali ne.91 

Franc Smodej je bil 1. novembra 1918 na pobudo poverjenika za notranje 
zadeve dr. Janka Brejca na 1. seji Narodne vlade SHS v Ljubljani imenovan za 
komisarja za slovenski del Koroške.92 Uradne prostore je imel v hotelu Trabe-
sing, kjer je v noči med 3. in 4. novembrom visela jugoslovanska trikolora, ki pa 
jo je vojaška patrulja odstranila, češ da bodo sicer nemiri. V razglasu 1. novem-
bra 1918 na slovenske Korošce je Smodej poudaril, da je "Narodno Vjeće" v Za-
grebu najvišja inštanca za Jugoslovane in da se morajo Nemci tja obrniti, če se 
hočejo z njimi sporazumeti. Povedal pa ni, da se Slovenci nočejo združiti s Hr-
vati in Srbi pod Habsburžani. Mir je istega dne pisal: "Jugoslavija je tu in ni je več 
nobene sile na svetu, ki bi jo mogla nam odvzeti,"93 5. novembra pa je poročal o 
ustanovitvi komisariata.94 Koroška deželna vlada je komisariatu priznala ekste-
ritorialnost. Po ustanovitvi Narodne vlade v Ljubljani je Smodej naenkrat prejel 
vabilo, da se udeleži ustanovitve provizorične deželne vlade, medtem ko koro-
ški Slovenci niso dobili vabila za pogovor zastopnikov vseh koroških strank , na 

91 Prav tam, 82–83.
92 Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov,v Ljubljani in deželnih vlad za slovenijo 

1918–1021, ur. Peter Ribnikar, I. del (Ljubjana, 1998), 55 (dalje: Sejni zapisniki Narodne vlade).
93 Mir, št. 44, 1. 11. 1918, 227.
94 Mir, št. 44/1, 5. 11. 1918, 234.
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katerem je bil ustanovljen deželni izvršni odbor 26. oktobra. Povabljene pa so 
bile vse nemške politične stranke in ustanove: nemški svobodomisleci, nemški 
krščanski socialci in socialdemokrati ter Bauernbund (Kmečka zveza). Koroški 
Slovenci tudi niso bili prisotni na velikem deželnem shodu 2. novembra. V ime-
nu Koroške deželne vlade je dr. Jakob v. Reinlein nekajkrat obiskal komisariat. 
Smodej pa je ostal zelo skeptičen in tudi Mir je objavil nekaj člankov v tem smi-
slu, npr.: "Koroški Nemci se tudi po tej svetovni vojni niso prav nič spremenili. 
Še vedno se jim zdi, da imajo vso tisto oblast in tisti vpliv, katerega so imeli pred 
vojno, ko jih je varovala cela avstrijska vlada."95 Vabilu, da se udeleži ustanovitvi 
provizorične deželne vlade, Smodej ni sledil. Tekla so tudi pogajanja, predvsem 
o meji, ki pa niso privedla do nobenega rezultata, zaostrili pa so se odnosi med 
slovenskimi in nemškimi Korošci. 

Komisariat je bil v zelo težki situaciji. Ostal je brez prave politične in fi -
nančne podpore Narodne vlade, brez navodil, brez ustreznih uradnikov (samo 
dva) in juristov. V pravnih zadevah sta mu pomagala advokat dr. Ferdo Müller 
in pripravnik dr. Pirnat. In če je Smodej v svojem apelu na slovenske Korošce 
izjavil, da bodo Slovenci izvajali konsekvence, če Nemci na Koroškem ne bodo 
prenehali s svojim nasiljem, je to bila samo prazna fraza. Koroškim Slovencem 
ni mogel nuditi prave alternative. Kot je napisal dr. Brejc v Slovenci v desetletju 
1918–1928, 

v narodni vladi ni bilo enotnega naziranja glede oborožene akcije na Koroškem. 
Poverjenik za prehrano dr Tavčar n.pr. je bi odločno proti temu, da bi se prelila 
le ena kaplja krvi. Tudi je odklanjal aprovizacijo Celovca. Bil je pač prepričan, da 
bomo na Koroškem itak mirnim potom dosegli vse, kar nam gre. Tako se je na-
rodna vlada v glavnem zadovoljila s papirnatimi protesti pri dunajski državni in 
celovški vladi in je svoje teritorialne pretenzije podprla samo z okupacijo neka-
terih važnejših točk …96 

Smodejeva izjava, da bodo Slovenci stari red respektirali, ne bodo pa poslu-
šali nove nemške uprave, je bila zato nepremišljena. Obstajali sta namreč samo 
dve možnosti: vzpostaviti lastno slovensko upravo ali pa se podrediti nemško-
koroški, ker so življenjsko nujne zadeve morale teči naprej: zdravstvena oskr-
ba, policija, pošta, šole, promet, trg, obrt itd. Starega reda ni bilo moč ovreči, 
če ni bilo novega. Tega mnenja je bil tudi Brejc, ko je na 1. seji Narodne vlade 
predlagal, da ta nemudoma stopi "v stik z deželno vlado v Celovcu oziroma z 
deželnim orožniškim poveljstvom, da se po možnosti sporazume zaenkrat za 

95 Mir, št. 47/1, 26. 11. 1918, 250.
96 Janko Brejc, "Od prevrata do ustave", v: Slovenci v desetletju 1918–1928, ur. Josip Mal (Ljubljana, 

1928), 171. 
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slovenski del dežele in naši organizaciji ne dela ovir."97 Vlada mu ni sledila, spre-
jela je sklep, da zaenkrat ne bo ukrepala. Tudi NS za Koroško, ki je od 4. novem-
bra permanentno zasedal, je razpravljal o pristojnostih, gospodarski odsek je 
bil razširjen na 14 oseb. Komisariat ni ukrepal niti takrat, ko bi lahko. Nanj so 
se obračali uradniki, ki so želeli stopiti v jugoslovansko službo, pa tudi trgovci, 
ki so imeli težave s transporti in katerim so primanjkovale surovine, predvsem 
problematična pa je bila oskrba z živili. Vladala je zmeda in župani so bili neod-
ločni. Od vseh strani so prihajala tudi vprašanja o plačevanju davkov. Smodej je 
v Miru 5. novembra objavil razglas, da naj se plačujejo samo še občinski davki, 
ne pa tudi deželni in državni, kar pa je bilo neizvedljivo, ker številne naloge – 
šole, bolnišnice, ceste – niso bile fi nancirane z občinskimi davki. Brez potrbnih 
političnih kompetenc je komisariat do pomladne ofenzive leta 1919 životaril, 
bil je neke vrste alibi za slovensko vlado, ki je s tem dokumentirala svojo aspi-
racijo po Celovcu oz. slovenski Koroški, pa tudi za koroško deželno vlado, ki je 
hotela pokazati svojo velikopoteznost. Komisariat je v glavnem izdajal samo 
potna dovoljenja, do aprila 1919 jih je bilo 1746.98

Smodeju so zaradi izgredov proti Slovencem postala tla prevroča in je de-
cembra zapustil  Celovec. Čule so se namreč grožnje, da ga morajo obesiti, če ga 
dobijo. 29. novembra 1918 je nekaj sto vojakov, nekaj dijakov in somišljenikov 
naredilo pohod po Celovcu, po pohodu pa so se spravili na slovenske napise, 
zahtevali, da se jih sname oz. so jih ponekod kar sami sneli in uničili.99 Smode-
jev beg pa je porazno vplival na ljudi. Pisarno komisariata v Celovcu je vodil do 
konca februarja 1919 dr. Pirnat, potem pa do konca aprila 1919 dr. Hočevar. 
Tajnik NS Zazula je napisal: "Pa kedo izmed 'učenih' voditeljev se je takrat brigal 
za take 'malenkosti', ljudstvo si jih pa dobro utisnilo in premišljevalo je, kaj še 
pride, ko je sedaj že tako!" Njegova ocena je bila: 

Žalosten znak velike nevednosti in lahkomišljenosti je bil, urednika majhnega 
političnega tednika postaviti v Narodnem svetu kot protiutež celemu aparatu dr-
žavne uprave celovške s političnimi, fi nančnimi, gospodarskimi in drugimi uradi, 
v katerih je služilo skozi nam nasprotno uslužbenstvo.100

97 Sejni zapisniki Narodne vlade, 55.
98 Pečar, Die Stellung der slowenischen Landesregierung, 146–173.
99 Mir,št. 49, 6. 12. 1918, 260.
100 Prav tam, 158–159. 
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Tamara Griesser Pečar

DAS POLITISCHE LEBEN IN KLAGENFURT 1914–1918 MIT BESONDE-
RER BERÜCKSICHTIGUNGE DER TÄTIGKEIT DER SLOWENEN

ZUSAMMENFASSUNG

Klagenfurt war kurz vor dem Krieg eine überwiegend deutsche Stadt in einem 
zweisprachigen Land, gleichzeitig aber auch das Zentrum des politischen und 
kulturellen Lebens der Kärntner Slowenen. Die Atmosphäre zwischen Deut-
schen und Slowenen war schon vor der Ermordung des Thronfolgers Franz 
Ferdinand in Sarajevo im Juni 1914 stark vergiftet. Zweifellos versuchten die 
Kärntner Landesbehörden, den deutschen Charakter der Stadt zu stärken und 
die slowenische Bevölkerung zu benachteiligen. Zum Instrument der Ger-
manisierung wurde auch die utraquistische Schule. Die Wahkreise wurden so 
eingerichtet, dass die Slowenen nicht entsprechend ihren wirklichen Stärke 
berücksichtigt werden konnten. Die Kärntner Slowenen kämpften um die 
Gleichberechtigung der slowenischen Sprache in den Ämtern, vor Gericht, bei 
der Eisenbahn und in der Schule. Und sie kämpften auch um eine repräsentativ 
angemessene Anstellung von Slowenen in Ämtern und Gerichten, wo sie stark 
unterrepräsentiert waren.

Im 1. Weltkrieg ergriff en die deutschnationalen Kreise die Gelegenheit, die 
unliebsamen Anführer der Slowenen loszuwerden, allen voran slowenische 
Geistliche, die als Träger der slowenischen Sprache und Kultur hervorgetreten 
waren. Ihr Einsatz für eine gerechte Behandlung wurde den Slowenen als man-
gelnder Patriotismus und sogar als Hochverrat ausgelegt. Der einzige Reichs-
ratsabgeordnete der Kärntner Slowenen, Franc Grafenauer, wurde wegen "Stö-
rung der öff entlichen Ruhe" zu fünf Jahre schweren Kerkers verurteilt. Nach 
der Amnestie im Juli 1917 wurde er zwar freigelassen, doch durfte er sein Ab-
geordnetenmandat im Wiener Parlament nicht ausüben, so dass die Kärntner 
Slowenen in Wien nicht mehr vertreten waren. Rechtsanwalt Dr. Janko Brejc, 
einer der Anführer der Kärtner Slowenen, wurde ohne Grund verhaftet, dann 
aber, nach einer Intervention der Staatsanwaltschaft, wieder freigelassen. Der 
Südslawische Klub beschwerte sich in einer Interpellation im Wiener Parla-
ment im Juli 1917 über eine systematische Verfolgung und Kompromittierung 
der Kärntner Slowenen. Dies hatte dann die Einsetzung zweier Untersuchungs-
kommissionen zur Folge, die die Beschwerden im wesentlichen bestätigten. 

Am 19. September 1918 wurde in Klagenfurt der "Nationalrat für Kärnten" 
gegründet und am 1. November 1918 ein südslawisches Kommissariat errich-
tet. Zum Generalkommissar wurde Domvikar Smodej bestimmt. Die Kärntner 
Landesregierung sicherte dem Kommissariat die Exterritorialität zu. Smodej 
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besaß jedoch keine konkreten Direktiven der Laibacher Regierung, keine er-
fahrenen Beamten und keine fi nanziellen Mittel. Das Kommissariat war nichts 
anderes als ein Vorzeigeobjekt der slowenischen Regierung, um den Anspruch 
auf die Stadt Klagenfurt zu dokumentieren, aber auch ein Aushängeschild der 
Kärntner Landesregierung, die damit ihre angebliche Großzügigkeit unter Be-
weis stellen wollte. Im wesentlichen wurde das Kommissariat jedoch zum blo-
ßen Aussteller von Reisebewilligungen degradiert. 
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UDK 980.35(497.4Celje)"1914/1918"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Vsakdanje življenje v Celju 
v obdobju prve svetovne vojne

Bojan Himmelreich
Dr. zgodovine, arhivist

Zgodovinski arhiv Celje
Teharska cesta 1, SI – 3000 Celje

e-mail: bojan.himmelreich@guest.arnes.si

Izvleček:
Članek obravnava vpliv prve svetovne vojne na vsakdan prebivalcev mesta 
Celja. Največji problem zanje je bila preskrba z osnovnimi življenjskimi 
potrebščinami, zato temu namenja največ pozornosti. Težave v preskrbi z živili, 
oblačili, obutvijo, higienskimi pripomočki, sredstvi za razsvetljavo in kurivom 
so se pojavile že v prvem letu vojne in se stopnjevale z njenim trajanjem. 
Prikazana so prizadevanja oblasti, da bi izdelke, ki so bili na voljo, enakomerno 
razdelile med prebivalce, količine in način razdeljevanja ter poskusi njihove 
nadomestitve. Članek prikaže odnos lokalnih oblasti do meščanov slovenske 
narodnosti, propagando, zasedbo javnih prostorov po vojni, zdravstvene 
razmere, nataliteto in mortaliteto ter vpliv vojne na življenjski standard 
prebivalstva. 

Ključne besede:
Prva svetovna vojna, Celje, vsakdanje življenje, težave s preskrbo, odnos lokalnih 
oblasti do meščanov slovenske narodnosti, propaganda, zdravstvene razmere, 
nataliteta in mortaliteta.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 469–494, 99 cit., 2 tabeli, 3 slike. 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Petega septembra 1914 je celjski nemški časopis Deutsche Wacht pisal o padlem 
Celjanu na fronti.1 Verjetno je ta vest kot hladna prha streznitve delovala na 
vojno mrzlico celjskega meščanstva, ki je v istem časopisu do tedaj lahko bralo 
o stopnjevanju politične napetosti, mobilizaciji mož in začetku vojaških spo-
padov, se navduševalo nad poročili o 87. polku in sodelovalo v akcijah zbiranja 
pomoči za Rdeči križ in vojake na fronti. V evforiji so tudi sklenili preimenovati 
Graško ulico v Ulico cesarja Wilhelma.2 Začetek vojne pa je takoj tudi naka-
zal težave, ki so pestile prebivalce ves čas njenega trajanja: na železnicah je bil 
nekaj časa civilni promet popolnoma onemogočen. Glede možnosti uporabe 
železnic za civilne potrebe so železniške oblasti nato dobile navodilo, naj – gle-
de na dopustnost – omogočijo transport pomembnih tovorov (pšenica, moka, 
živina, meso, krmila, mleko, sladkor, sol, premog, les, idr.), če občinske uprave 
potrdijo, da je omenjeno blago potrebno za preskrbo mest. Na Štajerskem se je 
to nanašalo le na pet mest, med njimi na Celje.3 

Sarajevski atentat in začetek vojne sta prebivalce močno čustveno usmerila 
proti nasprotnikom Srbom. Spodbujalo jih je časopisje, kjer je bilo moč prebrati 
poziv "Srbe na vrbe". Nekateri pa se niso predali toku splošnega obsojanja Srbije in 
miselnosti o upravičenosti vojne. Vodili so jih različni vzoki: naklonjenost Srbom, 
beri Slovanom ("Srbi so naši bratje", "Živijo Srbija") ali prepričanje, da Avstro-Ogr-
ska ne more premagati Srbije ("Srbi so hrabri vojaki ...", "Srbija Avstrije ne bo prema-
gala"). Nekomu je bilo všeč le to, da "tam lahko streljajo zajce, pri nas ne…". Atentat 
so upravičevali z očitki, da je prestolonaslednik bil "farovški podrepnik", "bolj na 
nemško kakor na slovensko stran", da so "taki /.../ vsi za pobit", ker da "samo jejo, 
mi pa delamo." Nekdo je v gostilni ob pijači obžaloval, da Gavrilu Principu ne more 
ponuditi kozarčka vina, in za to dobil osem mesecev zapora. Tudi cesarjev ugled v 
očeh nekaterih tedaj ni bil na zavidljivi ravni, saj so ga označevali za nevrednega, da 
se zanj bojuje toliko vojakov. Delavci v Avstriji naj ne bi imeli nobenih pravic, dobri 
so bili le, ko je oblast potrebovala vojake, se je pridušal nekdo.4 V poznejših letih 
vojne zaradi takšnih prestopkov ni bilo obsodb. Možna razloga za to sta, da jih ni 
bilo več, kar je malo verjetno, ali pa je bila oblast, ko na frontah ni bilo tako, kot si 
je zamislila, bolj strpna in je zamižala ob izrečenih besedah. Vzrokov zanje je bilo v 
letih negotovosti in pomanjkanja kar veliko. 

A preganjanje naštetih izjav, v številnih primerih podanih v pijanem stanju, 
je bila le stranska, bolj nedolžna posledica uvedbe zakonov, ki so omejili oseb-

1 "Ein gefallener Cillier", Deutsche Wacht, 5. september 1914, 4.
2 Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), fond Mestna občina Celje 1850–1918 (MOC), AŠ 164, št. 1243/15, 

dopis z dne 1. februarja 1915.
3 "Freigrabe des Verkehrs mit Lebensmitteln", Deutsche Wacht, 8. avgust 1914, 5.
4 ZAC, fond Okrožno sodišče Celje (dalje Okrožno), AŠ 81, spisi Vr 647, 676, 701, 703, 730, 756, 796 iz 

leta 1914.
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no in politično svobodo ter svobodo združevanja, zborovanja in tiska. Celjski 
nemški časopis Deutsche Wacht ob začetku vojne sicer ni prenehal izhajati niti 
niso zmanjšali dni izhajanja, je pa ta usoda doletela številne slovenske časopi-
se, zaradi zaprtja meja in omejitev v poštnem prometu pa je bilo omejena tudi 
dostava tujih časopisov. Tudi v Celju so Slovenci čutili spremembe. Preganjanih 
(npr. pisatelj Anton Novačan in starosta celjske sokolske zveze Josip Smrtnik5) 
sicer zaradi blagega značaja okrajnega glavarja Müllerja naj ne bi bilo veliko, 
vendar je bil hud udarec razpust celjske sokolske zveze avgusta 1914, v kate-
re prostorih so izvedli hišno preiskavo in njene dokumente predali mestnemu 
odvetništvu.6 V Celju pa so med vojno bivali tudi pregnanci iz drugih krajev 
monarhije: v tretjem četrtletju leta 1915 jih je bilo 12, v zadnjem pa 14.7

Celjska nemška občinska oblast je Slovencem, s katerimi je živela v skupno-
sti, izkazovala le malo naklonjenosti, prej moremo govoriti le o nadaljevanju 
narodnostnega boja v novih okoliščinah. Z odredbo z dne 3. novembra 1914 
je zaradi "zaščite javnega miru in reda" prepovedala nošenje belo-modro-rde-
čih zastav, ki jih razglas sicer imenuje "slovenske", a v njegovem osnutku se je 
avtorju zapisalo "slovanske". Prepoved so utemeljevali z dejstvom, da se te bar-
ve ujemajo z barvami zastav sovražnih držav Srbije, Črne gore in Rusije. Tedaj 
so bile množice vojakov, ki so z vlaki potovale skozi Celje, okrašene s trakovi 
ali zastavami v narodnih barvah posameznih vojaških enot, na čelu enot, ki so 
zapuščale mesto, pa so vojaki nosili velike zastave v slovenskih in nemških bar-
vah. Skupina celjskih meščanov slovenske narodnosti je to navedla v svojem 
protestu, ki ga je naslovila na namestništvo z zahtevo po takojšnji odpravi me-
stne odredbe. Ugotavljala je, da prav gotovo še nihče ni pomislil, da slovenski 
vojaki zapuščajo svoje domove okrašeni z rusko ali srbsko zastavo. Odgovor 
namestništva ni znan (prepoved je veljala vsaj do maja 1916), ohranilo pa se 
je poročilo celjske varnostne straže, ki je mogla, nemočna, ker se njena pristoj-
nost ni nanašala tudi na vojake, le evidentirati, koliko "sovražnikovega" in ko-
liko "patriotičnega" okrasja so imele vojaške enote. Ob tem, da je nekega dne 
januarja 1915 pri celi četi, ki je korakala skozi mesto, pri vsakem vojaku v puški, 
za kapo ali v roki videl slovensko trobojnico, kakršno je – le da "tri metre dolgo 
in meter široko" nosil tudi vojak na čelu, je mogel stražnik le ugotavljati, da 

je takšna dekoracija vojakov z oznakami, popolnoma enakimi sovražnikovim, pri 
gledalcih zbujala tolikšen gnus in prizadela njihovo domoljubje, da so se rajši od-
daljili kot pozdravljali vojake na običajen način. 

5 Jerneja Pavlič, Celjski Nemci med prvo svetovno vojno, diplomsko delo (Maribor, 2006) (dalje: Pavlič, 
Celjski Nemci), 27–28.

6 Prav tam, 28.
7 ZAC, MOC, AŠ 165, št. 2522/15, seznam izdanih obrokov za odgnance, 25. februar 1915.
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Okoliški prebivalci se niso ozirali na takšna odklonilna stališča celjske ob-
činske oblasti, ki je bila gluha na tisto uho, na katero so ji celjski slovenski obča-
ni razlagali, da so barve srbske in ruske (le mornariške) zastave drugače razpo-
rejene, in fantje so še naprej nosili nacionalne zastave, ko so prihajali na nabor 
v Celje. Kljub prepovedi jih je nabornikom prodajal trgovec Stermecki, mestna 

Poročilo o prodaji slo-
venskih zastav v trgo-
vini Rudolfa Stermec-
kija maja 1916 (ZAC, 
fond Mestna občina 
Celje 1850–1918, AŠ 
175, št. 5585)
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straža pa jim jih je plenila.8 Vse kaj drugega kot izguba krone ali dveh pa je do-
letelo celjske dijake, ki so jih septembra 1916 zaprli zaradi petja prepovedane 
pesmi Hej, Slovani, ki naj bi jo končali z vrstico: "… črna zemlja naj pokrije vse 
nemčurje." 9 

Začetek vojne je, razumljivo, spremljala silovita propaganda, ki se je tedaj 
v manjši meri nanašala tudi na varčevanje prebivalstva kot obliko prispevka k 
zmagi. V prvem mesecu vojne se je pojavilo geslo "Vojna je skupno podjetje ce-
lotnega naroda Avstro-Ogrske", večkrat je moč zaslediti tudi pojem "gospodar-
ska mobilizacija". Ko je pritisnilo pomanjkanje, so postali pogostejši tudi pozivi 
k varčevanju in racionalnejši rabi živil. Propaganda je v veliki meri ciljala na 
gospodinje. Ob pomanjkanju pšenične in ržene moke je namestništvo pozvalo 
kuharske in gospodinjske šole, naj zanje organizirajo predavanja o varčevanju z 
moko. Predstavili naj bi jim nadomestke za boljše vrste moke in ustrezne recep-
te ter poskrbeli za to, da so se v praksi preiskusile v peki. Izdali so tudi posebno 
kuharsko knjigo za vojno obdobje. Precejšnjo pozornost so namenjali mladi-
ni. Že v začetku avgusta je ob mobilizaciji deželni šolski svet pozival šolarje k 
pomoči v kmetijstvu. Mlade so poskušali motivirati za čim večje varčevanje s 
slikanjem britanskega ladjevja, ki jih želi ugonobiti z blokado, in s čustvenimi 
opisi dogajanja na frontah, kjer se vojaki tudi v pomanjkanju bojujejo zanje. Po 
šolah so delili opomnike z navodili in pozivi k varčevanju ("Ne zavrzi niti košč-
ka kruha, tudi če ni svež!", "Krompir najprej skuhaj in šele nato olupi!"). Oblasti 
so računale tudi na vpliv otrok na starše in so nenehno ponavljale akcije. Marca 
1915 so oblasti vnovič pozvale k varčevanju, saj del prebivalstva – po njihovem 
mnenju – ni dovolj resno jemal resnosti razmer. Ob uvedbi živilskih nakaznic 
za kruh in moko so se oblasti oglasile s pojasnilom, da se morajo tako kot vojaki 
na frontah v zaledju bojevati gospodinje. Britanski načrt izstradanja, ki naj bi 
bil namenjen prav ženskam in otrokom, je bilo treba zavrniti. "Ne bomo lačni, 
vendar moramo spremeniti prehrano in se omejiti na to, kar imamo. Potrebno 
je omejiti obroke in paziti, da ne bo šlo nič stran." 

Omeniti je treba tudi pomanjkanje različnih surovin, ki jih je potrebova-
la (zlasti vojna) industrija. Za kovine so pripravili "patrijotične zbirke."10 Pri 
odvzemu cerkvenih zvonov pa so upoštevali tudi njihovo starost in kultur-
no-zgodovinsko vrednost. Tako se je topilnici izognil veliki zvon Jožefove 
cerkve iz leta 1697.11 V vojni so se povečale tudi različne dejavnosti zbiranja 

8 Bojan Himmelreich, Celje v letih prve svetovne vojne 1914–1918, Odsevi preteklosti 2, Iz zgodovine 
Celja 1848–1918 (Celje, 1998), 89 (dalje: Himmelreich, Celje v letih prve svetovne vojne).

9 Več o tem v Pavlič, Celjski Nemci, 31.
10 Himmelreich, Celje v letih prve svetovne vojne, 118–119.
11 ZAC, fond Okupacijska občina Celje 1941–1945, AŠ 20, št. 460, dopis župana deželnemu svetniku, 7. 

december 1943.
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prispevkov za dobrodelne namene. V veliki meri jih je spodbujala država, lo-
kalne oblasti pa so vodile akcije, v katerih je prebivalstvo zbiralo prispevke za 
vojake "svojih" polkov na fronti. Okrajno glavarstvo Celje je npr. pred boži-
čem leta 1915 pozvalo prebivalstvo, naj za olajšanje razmer in veselje vojakov 
zanje daruje "božična ljubezenska darila", kot npr. "sredstva za obvarovanje 
pred mrazom, smodke, cigarete, okrepčila, kotelčke za čaj, pipe, ognjene pri-
prave (samoužigalnike)".12 Septembra 1914 je potekala akcija "Gold gab ich 
fűr Eisen", v okviru katere je prebivalstvo svoj nakit "pretopilo" za vojaške po-
trebe.13 Posebna vrsta zakonsko regulirane pomoči so bile podpore za svojce 
mobiliziranih. Njihova višina se je gibala od približno krone na dan na osebo 
(primera iz leta 1915) do 4,8 krone (primer iz leta 1917). Podobne podpore 
so dobivali tudi begunci.14 

Propagandno dejavnost so usmerili tudi v spodbujanje uporabe samoni-
klega rastlinja, ki je bilo dosegljivo in bi lahko nadomestilo kulturne rastli-
ne (kostanj, koprive, listje različnih grmovnic in dreves) ter v širše gojenje in 
uporabo dotlej manj razširjenih vrst živil. Večkrat so priporočali tudi vse po-
gostejšo uporabo koruze. Propagirali so rejo kokoši v mestih in izdelovanje 
čajev iz domačih rastlin. Opazno je sezonsko nastajanje in uporaba nekakšnih 
sloganov, ki naj bi se ob stalnem ponavljanju ljudem vtisnili v spomin ("Zele-
njava nadomešča krompir, torej sejte zelenjavo!"). V poznejših obdobjih voj-
ne so pozivi k varčevanju poniknili, saj bi bili ob splošnem pomanjkanju brez-
predmetni. Pri motiviranju prebivalstva za premagovanje težav, nastalih za-
radi vojne, so si oblasti pomagale tako, da niso vedno prikazovale prave slike 
razmer. Pomanjkanje nečesa so praviloma označevale kot začasno, prehodno 
ali kratkotrajno, obljubljale so, da bo kmalu bolje, in dodajale, da se tudi pre-
bivalstvu v nasprotnikovem taboru ne godi nič bolje. Prebivalci so to taktiko 
kmalu spregledali, a ob pomanjkanju verodostojnih informacij so vzniknile 
številne govorice o nameravanih potezah oblasti, ki so se pozneje izkazale za 
neresnične.15 

Ob začetku vojne je bilo v Celju zaradi mobilizacije nameščenih pov-
prečno po 4000 vojakov, po začetku vojne z Italijo pa se je njihovo število, 
upoštevajoč tudi okolico mesta, pomnožilo na kar 10.000.16 Ker za njihovo 
namestitev drugje ni bilo dovolj prostora, so jih razporedili po šolskih in 
drugih poslopjih. Kmalu so se jim pridružili ranjenci, saj so skozi Celje po-

12 ZAC, fond Občina Hrastnik-Dol, AŠ 25, sign. 225, razglas okrajnega glavarstva Celje, 3. oktober 1915.
13 "Schmuckspenden", Deutsche Wacht, 12. september 1914, 3.
14 ZAC, MOC, AŠ 164, spisa št. 285 in 297. Med vojno je bilo izdanih več predpisov, ki so urejali izplače-

vanje takšnih prispevkov; primer v Državni zakonik za kraljevine in dežele, zastopane v državnem 
zboru (dalje: Državni zakonik), 76/126. 

15 Himmelreich, Celje v letih prve svetovne vojne, 119.
16 ZAC, MOC AŠ 169, 10.918, prošnja za dopust, 26. julij 1915.
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gosto vozili vlaki z njimi. Ranjenci in zdravi vojaki so zasedli prostore obeh 
mestnih (deške leta 1914, dekliške leto pozneje) in okoliške osnovne šole, 
trgovske in obrtne šole, gimnazije, dekliške meščanske šole in dekliške šole 
šolskih sester. Pouk je zato poleg zanj namenjenih prostorov po šolah po-
tekal na več drugih lokacijah v Celju, tako v javnih kot v zasebnih stavbah. 
Osnovne šole so se stiskale v sejni dvorani mestne hranilnice, v zasebnih 
prostorih in v stari gimnaziji. Trgovska šola je drugo leto vojne začela pouk 
v sejni dvorani celjske občine, najslabše pa se je godilo obrtni šoli, na kateri 
so začeli pouk šele v šolskem letu 1916/17, in še to le z dvema oddelkoma, 
ki so ju namestili v zasebnem stanovanju. 

Pomanjkanje prostora za šolsko delo v nadomestnih prostorih je zelo 
oviralo pouk. Prenatrpanost, slaba osvetlitev, prenizki stropi učilnic in hrup 
iz okolja, poleg tega pa še nujne dezinfekcije ob izbruhih nalezljivih bolezni 
med učenci – to je le nekaj razlogov. V šolskem letu 1917/18 so zaradi epi-
demije griže začeli pouk šele 1. oktobra, pa tudi ko je stekel, je bil skrajšan 
na pol dneva. Popolnoma je odpadla telovadba, saj ni bilo primernih pro-
storov zanjo. Razrede so združevali, klopi za dva so morali uporabljati po 
trije učenci. Normalno šolsko delo so motili tudi drugi dejavniki, nastali po 
vojni. Zmanjšal se je obisk pouka, v gimnaziji pa se je odsotnost povečala še 
zaradi mobilizacije dela dijakov osmega razreda. Poleg maturantov (zaradi 
vpoklicev so v drugem šolskem letu vojne maturo opravljali kar desetkrat) 
so v nadaljevanju vojne mobilizirali tudi sedmo-, šesto- in petošolce. Ker so 
v vojaške vrste vključevali tudi profesorje, je pouk oviralo še stalno menja-
vanje teh. 

Zavlačevanje z začetkom dela v šolah je slabo vplivalo na celjske fante, ki so 
bili prepuščeni ulici, kjer so kadili, veliko zahajali v kino v Gaberjah, zanemarjali 
naj bi tudi osebno higieno in se nemarno oblačili. To so opazili tudi pri dekletih, 
vendar vzrok za to ni bila le premajhna skrb prizadetih, temveč tudi pomanjka-
nje oblačil in podražitve teh.

Poleg šol so za namestitev vojakov in ranjencev uporabili še številne druge 
javne stavbe: Nemško hišo in Narodni dom, študentski dom v Gaberjah, gosti-
šča Beli vol, Zeleni travnik, Gozdno hišo, samostan in romarski dom pri cerkvi 
Sv. Jožefa.17

Veliko mobiliziranih in ranjencev je v Celju iskalo tudi duhovno tolažbo v 
cerkvah, vendar je vojna pustila posledice tudi v njih. Večji del bratov, ki so vodi-
li gospodarstvo misijonske hiše pri Sv. Jožefu, so vpoklicali v vojsko, duhovniki 
pa so bili povabljeni v druge župnije.18

17 Več o omenjenem glej v: Pavlič, Celjski Nemci, 46–53; in Himmelreich, Celje v letih prve svetovne vojne, 
89–91.

18 Bogdan Kolar, Sv. Jožef nad Celjem in lazaristi (Celje, 2002), 94.
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Umrle ranjence avstro-ogrske vojske so v Celju pokopavali na mestnem 
pokopališču v Čretu, ki so ga zato morali tudi povečati, umrle srbske in voj-
ne ujetnike pa na bolniškem pokopališču v Črnem gozdu. Do konca vojne so 
na prvem pokopali 1287 vojakov, na špitalskem pa 47 ruskih in srbskih vojnih 
ujetnikov. Njihovi grobovi kažejo, da so njihovo delovno silo ob pomanjkanju 
mož uporabljali tudi v Celju. Služili so pri posameznih meščanih in opravljali 
kmečka dela. Vsak uporabnik njihove delovne sile je moral sam poskrbeti za 
njihovo nastanitev in preskrbo, a leta 1916 jih je občina nastanila v poslopju 
slovenske gimnazije. Število vojnih ujetnikov v mestu se je gibalo od 8 oktobra 
1915 do 62 dve leti pozneje.19 

Na sestanku zdravstvenega sveta mestne občine januarja 1915 so sklenili, 
da je glede na zakon o epidemijah, sklepe mestnega sveta in nasploh nevar-
nost okužb, še posebej s pegastim tifusom, treba ustanoviti svet za zdravje, ki 
bi razpravljal o onemogočanju nevarnosti okužb. Sprejeli so nekaj sklepov: 
o obveznosti hišnih lastnikov, da vzdržujejo čistočo, o obveznosti prijavlja-
nja vseh primerov infekcijskih bolezni, o pregledu kanalizacije in greznic v 
zasebnih in javnih stavbah, o prestavitvi pralnice pri kapucinskem mostu na 
območje Otoka, o ureditvi kopalnic v zaporu in pri vojaškem sodišču, o zago-

19 Več o tem glej v Himmelreich, Celje v letih prve svetovne vojne, 93.

Ranjeni vojaki v eni od celjskih začasnih bolnišnic (ZAC, Zbirka razglednic, št. 10-33/3) 
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tovitvi skoraj sto postelj za obolele po koleri in pegastem tifusu. Če ne bi bilo 
dovolj prostora v mestni bolnišnici, so predlagali postavitev barak ob njej.20 
Za ureditev vodovoda in kanalizacije za vojaške barake, ki so rasle v mestu 
in na njegovem obrobju, so v Celju v obdobju vojne izvajali več gradbenih 
posegov.21 Nevarnost okužb je grozila tudi zato, ker je bila železniška postaja 
v Celju določena kot ena od tistih, na katerih so iz železniških transportov 
odlagali trupla umrlih za infekcijskimi boleznimi. Proti temu je sicer mestna 
občina protestirala pri štajerskem namestništvu z razlago, da okuženih trupel, 
namenjenih za pokop, ne more prevažati na ozemlje druge občine (celjske 
okoliške), na katere območju je bilo pokopališče.22 Časopisje je že od začetka 
vojne svarilo pred nalezljivimi boleznimi in ponavljanjem teh ter pozivalo k 
zaščiti pred njimi,23 a med vojno v Celju ni bilo veliko obolelih. V treh vojnih 
letih, za katere so ohranjene statistike (1914, 1915 in 1918), je bilo med me-
ščani registriranih le skupno 6 primerov kolere in 47 primerov tifusa.24 Če-
prav so se v nekaj primerih končale s smrtjo, te bolezni niso dosti prispevale 
k splošnemu povečanju smrtnosti. Učinek smrtne kose se je najbolj povečal 
pri umrlih za pljučnico (z 8,4% vseh umrlih leta 1914 na 17,5% leta 1918), pri 
drugih vzrokih smrti pa ni bilo opaznega povečanja.25 

Eden od dobrih kazalcev občutenja vojne in spremenjenih splošnih ži-
vljenjskih razmer so številke o porokah, rojstvih in smrtih26 v obdobju, ko je 
trajala. Primerjava med letom 1914, ko je bil njen vpliv še majhen, in leti, ki jih 
je že povsem zaznamovala, je dokaj povedna: 27

Leto Število porok Število rojenih
Število 

mrtvorojenih 
otrok

Število umrlih

1914 133 170 9    (5,3%)* 262

1915 61 152 5    (3,3%) 317

1918 97 113 14  (12,4%) 559

*  Omenjeni odstotki so razmerje med številom rojenih in mrtvorojenih otrok. Leto 1914 je bilo sicer 
leto z zelo veliko mrtvorojenih otrok tudi glede na predvojno stanje. Zgornji podatki se nanašajo le 

20 ZAC, MOC, AŠ 164, za št. 966/15, zapisnik sestanka, 25. januar 1915. Ureditev kanalizacije v Gozdni 
hiši: prav tam, AŠ 165, št. 1694/15.

21 Primer: ZAC, MOC, AŠ 164, št. 1263/15, spisi stavbnega urada, 1915.
22 ZAC, MOC, AŠ 164, št. 1090/15, ugovor MOC, 25. februar 1915.
23 Primera: "Deset zapovedi proti okuženju", Tedenske slike, 21. oktober 1914, 3; in "Aufforderung", 

Deutsche Wacht, 17. oktober 1914, 6.
24 ZAC, MOC, AŠ 166, št. 5040/15, letna poročila o stanju v občini.
25 Prav tam.
26 O smrtnosti v mestni občini Celje glej podrobneje Himmelreich, Celje v letih prve svetovne vojne, 95. 
27 ZAC, MOC, AŠ 166, št. 5040/15, letna poročila o stanju v občini.
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na stalne prebivalce mesta, ob upoštevanju drugačnega načina izračuna odstotka mrtvorojenih pa 
dobimo jasnejšo in bolj povedno sliko. Upoštevajoč vse umrle na njegovem območju (v matične 
mrliške knjige so zapisovali tudi umrle begunce ali v bolnišnici umrle bolnike s stalnim bivališčem 
v drugih krajih) je bilo namreč med vsemi umrlimi pred vojno (upoštevana so leta 1910–13) pov-
prečno 1,81% mrtvorojenih otrok, v letih vojne 1915–18 pa 2,6%. 

Eden od dejavnikov, ki bi morebiti omogočal širjenje nalezljivih bolezni, 
je bila prostitucija. Te v Celje ni prinesla vojna, jo je pa spodbudila navzočnost 
velikega števila vojakov. Poveljstvo 5. armade je zato odredilo, da se morajo vsi 
vojaki, ki na njenem območju (kamor je sodilo tudi Celje), obiščejo javno hišo, 
pred odhodom iz nje obvezno razkužiti. Za ta namen je morala vsaka javna hiša 
odstopiti prostor, kjer je sanitetni podčastnik v urah dovoljenega obratovanja 
(od štirih popoldne do štirih zjutraj) hkrati izvajal nadzor razširjenosti spolnih 
bolezni pri vojakih. V edini evidentirani javni hiši v Celju, ki je bila v Giselini 
(danes Ipavčevi) ulici 20, je leta 1916 delalo povprečno osem prostitutk. Po-
večanje primerov spolnih bolezni med civilnim prebivalstvom v Celju v vojnih 
časih, zlasti pa v letu 1919, prikaže spodnja tabela (upoštevani so le podatki 
dveh zdravnikov, ki sta delovala ves obravnavani čas):28

Leto Število Leto Število

1912 66 1916   88

1913 63 1917   74

1914 67 1918   95

1915 72 1919 145

Prodajalke ljubezni so delovale tudi na ulicah. Kot kažejo prijave mestne 
straže, so se sprehajale npr. pred Nemško hišo in ogovarjale vojake, nato pa od-
hajale z njimi v bližnji mestni park. Sredi leta 1915 so za svoje storitve zahtevale 
10 K.29 

V letih vojne so poleg novic o bližnjih, ki so kot vojaki služili cesarju na 
oddaljenih frontah, prebivalci najbolj nestrpno čakali na obvestila, kdaj bodo 
na voljo živila, milo, cigarete in npr. kurjava, ter v kolikšni količini. Začelo se ni 
zelo dramatično, vendar je že cesarski ukaz julija 1914 določil del ukrepov za 
preskrbo z nujnimi stvarmi. Ti ukrepi so bili temelj vseh dejavnosti, s katerimi 

28 ZAC, MOC, AŠ 179, št. 11.826/16, dopis namestništva, 8. september 1916; AŠ 191, št. 16.975/18, dopis 
občinske straže; ZAC, fond Mestna občina Celje 1919–1941, AŠ 8, št. 8627/19, poročila zdravnikov o 
številu veneričnih bolezni v Celju.

29 ZAC, MOC, AŠ 168, št. 8261–8263, 8266, junij 1915. V tistem času je bila cena govejega mesa od 3,6 
do 4 K, kristalnega sladkorja pa 0,92 K.
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so oblasti med vojno poskušale organizirati preskrbo prebivalstva. Z ukazom 
so nameravali uvesti nadzor nad količinami blaga pri izdelovalcih, trgovcih, v 
skladiščnih in prevozniških podjetjih, pooblastiti upravne organe, da brez na-
povedi od posameznikov ali podjetij zahtevajo poročilo o njihovih zalogah ali 
da od proizvajalcev in trgovcev zahtevajo zaloge nujnih izdelkov za preskrbo 
občin, če jih ne bilo mogoče zagotoviti drugače.30 Kako so izvajali v omenje-
nem ukazu navedeno obveznost dobave, kaže ta primer: okrajni glavar v Celju 
je obvestil predstojništvo občine, da druga občina ne more zadovoljiti potreb 
po krompirju s svojimi zalogami. Zato je okrajno glavarstvo iz zalog lastnikov 
v prvi občini zaplenilo določeno količino krompirja po najvišjih določenih ce-
nah. To količino so morali poslati v drugo občino v petih dneh. Za pravočasno 
izvedbo ukaza je bil osebno odgovoren župan, ob morebitnem upiranju pa je 
imel pravico zaprositi za pomoč najbližjo postajo žandarmerije.31 

V tednih po atentatu v Sarajevu, ko je vojna šele visela v zraku, ultimat Srbiji 
in vojna napoved pa sta le dodatno spodbudila draginjo, so cene živilskih izdel-
kov tudi v Celju hitro naraščale. Delno je bil to normalen odziv ponudbe na po-
večano povpraševanje, saj so si ljudje v pričakovanju vojne in s tem morebitnega 
pomanjkanja želeli ustvariti domače zaloge, delno ga je povzročila vojna uprava 
z nakupovanjem izdelkov za svoje potrebe, nekoliko pa popolna zasedba žele-
zniških povezav, ki so bile polno obremenjene s transporti vojaštva in vojaške 
opreme, kar je otežilo redno preskrbo civilnega prebivalstva. To je namestništvo 
poskušalo omejiti 29. julija s seznamom najvišjih možnih cen predmetov za vsa-
kodnevno preskrbo. S tem je želelo preprečiti oderuško zviševanje cen, pozvalo 
pa je tudi podrejene oblasti in porabnike, naj prijavijo vsak tak primer. Poznejše 
omembe dokazujejo, da tega pojava kljub temu ni bilo moč zatreti.32 

Do konca prvega leta vojne je med živilskimi izdelki v Celju v arhivskem 
gradivu in lokalnem časopisu največkrat omenjena moka oz. žitarice. Z njo so 
se celjski peki (konec novembra 1914 so jih omenjali 9, v začetku januarja 1915 
pa še 7) mogli oskrbovati v dveh velikih mlinih: mestnem v Gaberjah in mlinu 
Petra Majdiča na Hudinji, ki je bil že v občini Celje-okolica. Kdor je pekel kruh 
sam, je mogel kupiti moko pri 11 trgovcih (vštevši mestni mlin). Od 880 ton 
zalog žit in 841 ton moke 15. oktobra 1914 so obrtniki in trgovci Celja imeli le 
malenkostne deleže, ogromno večino je imel mestni mlin. Velika večina žita-
ric je bila pšenice, po popisu tri mesece pozneje pa jo je bilo le še za tretjino.33 

30 Državni zakonik, 19141/14.
31 ZAC, fond Občina Šempeter v Savinjski dolini, AŠ 5, dopis okrajnega glavarstva Celje št. 61.715/15. 
32 "Gegen Lebensmittelwucher", Deutsche Wacht, 1. avgust 1914, št. 56, 5; in "Verlängerung des 

Moratoriums", Deutsche Wacht, 14. avgust 1914, št. 60, 5.
33 ZAC, MOC, AŠ 22, predsedstveni spisi, št. 159/14, popis žit in moke na dan 15. oktobra 1914; prav tam, 

AŠ 163, št. 195-203, dopis MOC namestništvu, 13. januar 1915. 
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Tedaj je bilo veliko pozivov k varčnejši uporabi moke, od konca leta pa je bila 
tudi oblastno predpisana: od 1. decembra 1914 so peki smeli peči kruh le iz 
mešanice moke, ki je vsebovala le še 70% pšenične ali ržene, kot preostanek pa 
so smeli uporabiti ječmenovo, koruzno ali krompirjevo. Mlini so že novembra 
dobili navodila za omejitve vrst moke, ki naj bi jo izdelovali. Pšenično krušno 
moko so smeli prodajati le v zmesi iz 67% pšenične in 33% ječmenove moke 
ali 70% pšenične in 30% koruzne moke ali krompirjeve valjane ali riževe fi ne 
moke.34 Mestni mlin je upošteval ukaze in začel izdelovati ustrezne mešanice 
sredi decembra, mlin Petra Majdiča pa je tedaj ustavil obratovanje. Celjski peki 
so v tistem času (predvsem za peko kruha) na dan potrebovali 3360 kg moke, 
od tega približno tretjino (1155 kg) za civilno prebivalstvo in kar dve tretjini 
(2205 kg) za vojaštvo. Podatek je presenetljiv le na prvi pogled, saj so januarja 
1915 v Celju oskrbovali že 2500 ranjenih, v okolici pa še veliko okrevajočih vo-
jakov.35 Vojski so kruh dobavljali vsi peki razen enega, največ (več kot polovico) 
Jožef Kürbisch sam.36 

Mestna občina si je s povezavo z mestnim mlinom zagotovila redno preskr-
bo z moko in je mogla v začetku marca 1915, torej v obdobju, ko so ponekod v 
Avstriji že prehajali na razdeljevanje moke in kruha z nakaznicami, zadovoljna 
ugotoviti, da njenim prebivalcem tega ne primanjkuje. Nadzorovanega razde-
ljevanja torej še niso uvedli, sprejeli pa so predpis, s katerim so omejili količino 
enkratnega nakupa, mlinarji in trgovci pa so morali voditi evidenco.37 Kot kaže-
jo primeri prošenj mestnega mlina, je bilo za razpolaganje z njegovimi zaloga-
mi pristojno namestništvo (za pošiljanje moke občinam, trgovcem, ustanovam 
in podjetjem je potrebovalo dovoljenje), po objavi cesarskega ukaza o uravnavi 
prometa z žitom in mlinskimi izdelki februarja 1915 nekaj časa tudi mestna 
občina, za maj pa je spet na voljo podatek, da z zalogami v mlinu razpolaga 
namestništvo, ki je po svoji presoji odobravalo predloge mlinov (mestnega in 
Majdičevega, ko je ta znova začel delovati) za prodajo. Mestna občina je pri me-
stnem mlinu naročala količine za peke na svojem območju, vendar so morali 
naročila namestništva izpolnjevati prednostno. Maja 1915 se je tako prvič zgo-
dilo, da je eden od celjskih pekov ostal brez moke.38 A to še ni imelo posledic 
za preskrbo mesta. Kljub pomanjkanju pšenice, rži in ječmena na deželni ravni, 
ki ga je pokazal popis zalog 28. februarja 1915, in zato iz dneva v dan slabši 
preskrbi z moko, čemur se je pridružila še popolna ustavitev uvoza iz Ogrske,39 

34 Državni zakonik, 324/14.
35 ZAC, MOC, AŠ 164, št. 475/15, dopis MOC namestništvu, 14. januar 1915.
36 ZAC, MOC, AŠ 163, št. 203/15, dopis MOC namestništvu, 9. januar 1915.
37 ZAC, MOC, AŠ 165, dopis MOC mestni občini Wolfsberg, 3. marec 1915.
38 ZAC, MOC, AŠ 167, št. 6293/15, dopis mestnega mlina MOC, 22. maj 1915.
39 ZAC, MOC, AŠ 166, št. 4261/15, dopis namestništva MOC, 8. april 1815.

SHS 2_3_2009 OK.indb   480 12/11/09   4:52:56 PM



481

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

občinsko vodstvo ni bilo zaskrbljeno. Še maja so ugotavljali, da imajo v zalogi 
mestnega mlina zagotovljen zadosten delež za preskrbo mestnega prebivalstva 
do avgusta, torej do nove žetve.40 Iz te količine so dobivali moko tudi peki, ki so 
poleg rednih količin, potrebnih v miru za civilne stanove, prevzeli dobavo kru-
ha tudi za vojaške potrebe (tako vojašnice kot vojaške bolnišnice, velik prirast 
je terjalo tudi povečano število bolnikov oz. ranjencev iz vojaških vrst v civilni 
bolnišnici). Mestni mlin je sicer aprila izrazil bojazen, da bo zaradi preskrbe vo-
jaštva zmanjkalo moke za Celjane,41 vendar je čas pokazal, da je bil ta strah v 
obdobju do prve žetve neupravičen. 

Do marca 1915 moke ni primanjkovalo, vendar so njeno količino za pre-
bivalstvo že omejili na 240 g na dan, predpisali obvezno mešanje pšenične s 
slabšimi vrstami moke, omejili čas peke kruha za peke in uveljavili določbo, da 
smejo peči le kruh (ne pa več drobnega peciva). To je lokalni časopis zagrenje-
no komentiral, da "bomo /…/ namesto običajne žemlje imeli ob jutranji kavi 
kos črnega peciva."42 A tudi ta kruh je bil zaradi čedalje več dodatkov vse slabši. 
Od konca januarja 1915 je veljal ukaz, po katerem je smelo testo za kruh vse-
bovati le 50% pšenične ali ržene moke. Razširili so tudi seznam nadomestkov 
zanju; poleg že omenjenih ječmenove, koruzne in krompirjeve moke so bili to 
še ovsena in riževa moka, krompirjeva kaša in sladkor (ta le do 5%). Tudi gle-
de priprave velikonočnih potic in kruhkov oblast ni popustila in je za njihovo 
peko zahtevala uporabo mešanice moke. 

Enajstega aprila 1915 je na Štajerskem začel veljati predpis, na podlagi 
katerega so uporabniki mogli kupiti moko in kruh le z uradnimi izkaznicami 
("kartami"). Izdajalo jih je namestništvo, prebivalstvu pa so jih delile občine, po 
večjih mestih tudi iz zaupnih posameznikov sestavljene krušne komisije. Ukrep 
so napovedali vnaprej in oblasti so v želji preprečiti kopičenje blago pri porab-
nikih pred začetkom uporabe nakaznic nakup moke omejile na en kilogram, in 
še to le na posameznike, ki je doma niso imeli več kot 2 kg. Obveznost uporabe 
kart je veljala le za mesta in kraje z močnejšo industrijo, na Celjskem jih je pred-
pis predvideval le za mesto ter za naselje Gaberje in Breg v občini Celje-okolica, 
dejansko pa jih je celjsko okrajno glavarstvo uvedlo na celotnem svojem ob-
močju.43 

Obstajale so tri vrste nakaznic: cele, zmanjšane in dnevne. Prve so vsakemu 
posamezniku omogočile nakup 1400 g moke ali 1960 g kruha, druge pa 1000 g 
moke ali 1400 g kruha na teden. Karte so imele odrezke (polne po 56, zmanjša-

40 ZAC, MOC, AŠ 166, 4895/15, dopis MOC namestništvu, 8. maj 1915.
41 ZAC, MOC, AŠ 116, št. 4304/15, dopis MOC namestništvu, 17. april 1915.
42 "Die Brotkarte", Deutsche Wacht, 27. marec 1915, št. 25, 3–4.
43 "Osterbrot", Deutsche Wacht, 31. marec 1915, št. 210, 5. Več podatkov o kartah še v Deutsche Wacht, 

3., 7. in 10. april 1915.
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ne, ki so jih dobili tako, da so polnim odstrigli levo stran, pa 40), ki so se nanašali 
na 25 g moke ali 35 g kruha. Peki so od 4. aprila smeli peči le kruh, težak 35, 70 
ali 140 dag. S tem so omogočili lažjo prodajo, saj je 10, 20 ali 40 odrezkov na 
karti ustrezalo enemu hlebcu določene teže. Prvi teden so vsi prebivalci dobili 
le zmanjšane nakaznice, v prihodnjih pa so bile odvisne od tega, kolikšne za-
loge mlinskih izdelkov so prijavili ob prvem prejetju nakaznic. Kdor je prijavil 
zaloge moke, večje kot dva kilograma, je prejemal zmanjšane nakaznice, dokler 
se njegova domača količina ni zmanjšala pod to mejo. Vprašanje pa je, koliko 
ljudi je prijavilo resnične količine (če sploh), saj nadzor praktično ni bil možen. 
Vsakdo je smel tudi iz svojih zalog uporabljati le predpisanih 200 g moke na 
dan. Posebne omejitve so bile predvidene tudi za tiste, ki so imeli več kot 8 kg 
svojih zalog. Dnevne nakaznice z odrezki za 35 g kruha so prejemali tisti, ki so 
se začasno zadrževali v občini, v kateri so jih uporabljali. Po uvedbi nakaznic so 
občinske oblasti nadzorovale porabo moke pri pekih, v skladu z izsledki prvega 
tedna (zbrane odrezke so vsi, ki so prodajali moko in kruh, morali vrniti občin-
ski upravi) so moko dodeljevati tudi naprej.44 

Uvedba nakaznic, ki jih je razdeljevala mestna občina v svoji stavbi v da-
našnji Prešernovi ulici, ni prinesla nikakršnega (dokumentiranega) nasproto-
vanja prebivalstva. Pokazale pa so se nekatere slabosti. Že ob koncu drugega 
tedna nadzorovane prodaje se je pokazalo, da nekateri sloji prebivalstva niso 
mogli biti zadovoljni, saj je bila preskrba z drugimi živili (zlasti z mesom) zaradi 
visokih cen zelo otežena. Tako so bili prisiljeni zadovoljevati potrebe po hrani 
predvsem s kruhom, katerega nakup pa je bil od tedaj prav tako omejen. Na 
drugi strani pa so si številni še zmogli kupiti kakšen dodatek in niso porabili 
vseh krušnih kart. Mestna občina je poskušala izravnati nastali primanjkljaj na 
eni in presežek na drugi strani. Ko se je pokazalo, da so na območju mesta po 
dveh tednih privarčevali 90 kg moke, so sklenili ta presežek v naslednjem te-
dnu razdeliti med revne, ne da bi pri tem presegli količino moke, določeno za 
Celje.45 

V Celje so po zgledu drugih mest zaradi vse večjih težav pri preskrbi pre-
bivalstva januarja 1915 ustanovili "odbor za življenjske potrebščine".46 V so-
delovanju z organi uprave je ta želel čim bolj omiliti stisko prebivalcev. Konec 
istega leta je ob uvedbi nove organizacijske strukture za razdeljevanje mlevskih 
izdelkov nastal tudi odbor za preskrbo za območje okrajnega glavarstva Celje. 
Ob določitvi manjših, t. i. oskrbnih okrajev, delujočih na njegovem območju, 

44 ZAC, MOC, AŠ 166, 4895/15 dopis MOC namestništvu, 8. maj 1915.
45 "Zur Bekämpfung der Lebensmittelnot in Cilli", Deutsche Wacht, 24. april 1915, št 33, 3; in "Zur 

Bekämpfung der Lebensmittelnot in Cilli", Deutsche Wacht, 28. april 1915, št. 34, 4; ZAC, MOC, AŠ 166, 
št. 4895/15, dopis MOC namestništvu, 8. maj 1915.

46 ZAC, MOC, AŠ 12, zapisnik seje mestnega odbora, 29. januar 1915.
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so v celjskega poleg mesta (ki je bilo upravno samostojna enota) prišteli bli-
žnje občine Celje-okolica, Petrovče, Škofja vas, Teharje, Sv. Lovrenc pri Prožinu, 
Svetina ter kraje Teharje, Rifengozd in Lopata. Prebivalci tega oskrbnega okraja 
so mogli kupovati moko in kruh pri domačem trgovcu, pooblaščenem za pro-
dajo, ali v Celju.47 Z racionalizacijo uporabe moke so se izognili njenemu po-
manjkanju do začetka leta 1916, ko so se precej zaostrile razmere v preskrbi z 
živili nasploh, ne le z moko. O velikem pomanjkanju govori že poročilo iz prve 
polovice januarja (hkrati izvemo, da so bile dotedanje razmere v Celju – v av-
strijskem okviru – še kar zadovoljive, saj je takšno stanje, ki je tedaj zajelo Celje, 
drugod trajalo že mesece).48 Celjane je prizadela tudi menjava kart za moko in 
kruh. Od 20. februarja 1916 so veljale dvotedenske, ki so se ločile glede na veli-
kost kraja, v katerem so jih uporabljali. V manjših krajih niso prinesle nobenih 
sprememb.49 Njihov prejemnik je mogel v dveh tednih kupiti 3920 g kruha ali 
2800 g moke, v večjih mestih pa po 3290 g kruha ali 2520 g kruha in 1000 g 
moke. To je prebivalce Celja, Gaberij in Brega zelo prizadelo, ker so zlasti v go-
spodinjstvih malih meščanov in industrijskih delavcev od začetka vojne sami 
začeli peči kruh, ker se je to izkazalo za bolj gospodarno.50 Pomanjkanje je bilo 
hudo še v drugi polovici marca, ko so ljudje iz drugih oskrbnih okrajev drli v 
Celje, da bi dobili moko. 

Po vstopu Romunije v vojno so bile pošiljke moke in pšenice iz nje usta-
vljene in v začetku septembra 1916 je bilo v Celju na voljo le še 1000 kg moke. 
Tako majhne količine niso mogli enakomerno porazdeliti in zato so, da bi se 
izognili več ur trajajočemu čakanju, čakajočim pri mestnem mlinu, kjer so iz-
dajali moko, razdelili številke, s katerim so potem dobili pripadajoči del moke. 
Številk niso mogli razdeliti vsem lastnikom kart, saj bi v tem primeru (glede na 
število prebivalcev v oskrbnem okraju Celje-mesto) vsak dobil 33 g. Sčasoma se 
je preskrba z moko izboljšala, številke so delili vsem imetnikom krušnih kart in 
s tem zmanjšali pritisk na trgovino. Ko je sredi septembra moke znova primanj-
kovalo, je mestna občina tehtala, ali naj zopet razdeli številke le delu imetnikov 
nakaznic ali naj ustavi izdajanje moke, dokler ne bi nastale tolikšne zaloge, ki bi 
onemogočile enakomerno oddajanje. Po izkušnji s prvo izdajo številk (zamera 
tistih, ki jih niso dobili, je bila velika) so se odločili za drugo možnost in moke 
nekaj dni niso prodajali. Prejemali so jo le peki za zagotovitev najnujnejših po-
treb. Nato so spet prešli na sistem številk. Imetniki nakaznic so jih dobivali na 
magistratu in z njimi so mogli ob točno določenem datumu in uri kupiti količi-

47 ZAC, MOC, AŠ 174, št. 2250/16, vabilo glavnega aprovizacijskega odbora pri okrajnem glavarstvu 
Celje predsedujočemu aprovizacijskega odbora za oskrbni okoliš Celje, 21. februar 1916.

48 "Die Mehlnot in Cilli", Deutsche Wacht, 12. januar 1916, št. 3, 3–4.
49 Deželni zakonik in ukazni list za Vojvodino Štajersko (dalje: Deželni zakonik), 15/16.
50 "Die neuen Brotkarten", Deutsche Wacht, 23. februar 1916, št 15, 3.
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no moke, ki jim je pripadala. Pozneje so še bolj poenostavili razdeljevanje: šte-
vilko vrstnega reda nakupa moke so dobili napisano že kar ob dvigu nakaznic. 
Ob koncu oktobra je bilo v mestu 1500 številk (vsi člani enega gospodinjstva 
so imeli le eno), v okolici pa 2000. Vsi prebivalci občin, ki so sodile v oskrbni 
okraj Celje, so mogli kupiti moko na dan in ob uri, ki so ju prebrali v časopisu 
ali v izložbi oddajnega mesta pri mestnem mlinu. Opremljanje krušnih kart s 
številkami gospodinjstev je bilo kljub poenostavitvam še vedno dolgotrajno, 
čakanje nanje pa za stranke, zlasti pozimi, mučno, zato nakaznic niso več raz-
deljevali posameznim gospodinjstvom, temveč le lastnikom ali oskrbnikom hiš 
za njihove stanovalce.51 Sistem številk se je verjetno ohranil do konca vojne, saj 
se omenja še februarja 1918. Gospodinjstva v mestu so s svojo številko mogla 
dobiti vsako nakaznico za vsa živila, ki so jim pripadala.52 

Septembra 1916 so prebivalci Celja z eno nakaznico dobili kilogram, na-
slednji mesec pa le 0,8 kg moke. Kruh so lahko dotlej kupovali pri tistih pekih, 
kjer so dobivali tudi moko, a ob koncu oktobra so odpravili to možnost. Da 
bi omogočili enakomerno preskrbo prebivalcev vsega oskrbnega okraja, so za 
kruh odprli enotno prodajno mesto na Glavnem trgu. Peki niso smeli več sami 
prodajati kruha, temveč so ga morali po določenih cenah dobavljati temu pro-
dajnemu mestu. Mestna oblast jih je nadzorovala: s primerjavo količin dodelje-
ne moke in iz nje izdelanega kruha so ugotavljali, kdo upošteva predpisano raz-
merje, da mora 5 enot moke dati 7 enot kruha.53 Za dva dneva je na nakaznico 
tedaj pripadalo 175 g kruha, poleg tega pa še 120 g kruha ali 100 g moke na dan, 
v dveh tednih torej 2905 g kruha ali 1225 g kruha in 1400 g moke, kar je bilo v 
neskladju s februarja istega leta sprejetimi (in še ne razveljavljenimi) količinami 
za večje kraje (3920 g kruha in 2520 g kruha ali 1000 g moke). Prebivalcem 
oskrbnega okraja, ki so živeli v drugih krajih, takšna odločitev že ni bila všeč, 
saj ni bilo prijetno kupovati kruh v oddaljenem Celju. Novembra so mesečne 
količine za oskrbni kraj Celje zmanjšali na 12 vagonov, čeprav je bilo potreb 
na podlagi izdanih nakaznic za 22 vagonov.54 Zaradi omejitve dovoza so junija 
1917 spet zmanjšali količine moke pri nakupu. V tednu od 10. do 16. junija so 
prebivalci mogli kupiti le 250 g moke in 700 g kruha. Leto 1918 je prineslo še 
novo zmanjšanje dejansko prejetih količin na 750 g na teden. Ker so takrat že 
vedeli za načrtovano zmanjšanje uradno določene količine moke s 1400 g na 
1150 g na teden, so v občinskem svetu ironično sklepali, da mora biti prebival-

51 "Vereinfachung der Brotkartenausgabe", Deutsche Wacht, 22. november 1916, št. 93, 4.
52 ZAC, MOC, AŠ 192, št. 1504/18, dopis MOC občini Iglau, 6. februar 1918.
53 ZAC, MOC, AŠ 182, št. 477/17, dopis MOC peku Janiču, 10 februar 1917. V letu 1917 je delovalo 7 

pekov, ki so v celem letu uporabili po od 51 do 79 ton moke. ZAC, MOC, AŠ 192, št. 2168/18, dopis 
MOC okrajnemu glavarstvu, 4. marec 1918. 

54 ZAC, MOC, AŠ 180, št. 13.961/16, dopis MOC namestništvu, 18. november 1916.
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stvo ob spremembi pravzaprav veselo, saj bo torej dobilo več moke kot dotlej. 
Hkrati so v odboru izrazili zaskrbljenost, saj bi bilo zmanjšanje dejansko preje-
tih 750 g na 500 g za prebivalce povsem nevzdržno, zlasti v oskrbnem okraju 
Celje, kjer je kar približno četrtina ljudi težko delala.55

Preskrba z moko je bila torej do začetka leta 1916 neovirana in v okvirih 
predpisanih omejitev, a primeri pomanjkanja nekaterih živil so se kazali že pred 
tem. O tem je le malo omemb, pojavljale so se le takrat, ko je posameznega 
živila povsem zmanjkalo (značilno je, da lokalni časopis ni pisal o tem). Prvi 
takšen primer je iz januarja 1915, ko je občina prosila za takojšnjo pošiljko soli, 
ker so porabili vse zaloge.56 V Celju in okolici naj bi porabili 500 vagonov soli na 
leto, iz solin v Ausseeju pa naj bi jih v treh mesecih prejeli le pet.57 Pomanjkanje 
soli v mestu je bilo omenjeno tudi dva meseca pozneje, nato je bil ta problem 
dokumentiran še oktobra 1917, ko je trgovec Zangger potožil, da v Celje že dva 
tedna ni prispela nobena pošiljka soli, kar bi v obdobju konzerviranja zelja in 
repe utegnilo povzročiti veliko škodo.58 

Enako kot pri moki so organizirali prodajo na nakaznice za sladkor, kavo 
ter mast, olje in maslo. Vse so uvedli leta 1916; za sladkor sredi marca z veljav-
nostjo na kilogram za štiri tedne, naslednji mesec pa je namestništvo uvedlo 
dve vrsti sladkornih nakaznic (A in B). Mesta in kraji z industrijskimi delavci 
so dobili prve, ki so imele vsaka 10 odrezkov po 125 g, preostali prebivalci pa 
takšne z osmimi odrezki za štiri tedne.59 Pomanjkanje sladkorja, kakršno je vla-
dalo v drugih krajih že dolgo, je sredi novembra 1916 zajelo tudi Celje. Vzrok je 
bila določba, da smejo tovarne sladkorja predelovati le 80% predvojnih količin, 
na drugi strani pa tudi pomanjkljive prevozne zmogljivosti na železnici. Do-
stave so zelo zamujale: količina, ki naj bi jo Celje prejelo v začetku meseca, je 
bila napovedana šele za njegov konec.60 Obrtnikom, ki so za svoje poslovanje 
potrebovali veliko sladkorja, so določili obseg dobav v okviru količin, porablje-
nih v zadnjem letu pred vojno.61 Oddajo sladkorja za celjski oskrbni okoliš je 
v začetku leta 1917 prevzel celjski mestni urad. Prodajali so ga v isti trgovini 
kot kruh (na Glavnem trgu), ob koncu februarja 1917 so ga dobili meščani in 
prebivalci okoliške občine po kilogram, v drugih občinah oskrbnega okraja pa 
le po 800 g.62 Sladkor so delili tako, kot je v svojem načrtu ozemeljske delitve 

55 ZAC, MOC, AŠ 12, zapisnik sestanka občinskega odbora, 18. januar 1918.
56 ZAC, MOC, AŠ 164, št. 475/15, dopis MOC namestništvu, 14. januar 1915.
57 ZAC, MOC, AŠ 165, št. 2278/15, dopis namestništva MOC, 20 februar 1915.
58 ZAC, MOC, AŠ 190, št. 14.438/17, dopis F. Zanggerja MOC, 26. oktober 1917.
59 "Erhölung des Zuckerverbrauchmenge für die Stadtische und Industriebevölkerung", Deutsche Wacht, 

12. april 1916, št. 29, 4.
60 "Zuckermangel", Deutsche Wacht, 18. november 1916, št. 92, 4.
61 ZAC, MOC, AŠ 181, 15.813/16, dopis Ane Petritschek MOC, 29. november 1916.
62 "Kundmachung. Zuckerverkauf", Deutsche Wacht, 28. februar 1917, št. 17, 4.
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odredilo (zagotovo v sodelovanju z mestno občino) okrajno glavarstvo Celje. 
Namestništvo je namreč januarja 1917 priporočilo, naj se pri rajonizaciji delitve 
sladkorja izognejo ustvarjanju novih in se naslonijo že na obstoječa območja 
razdeljevanja drugih artiklov.63 Okrajno glavarstvo se je tega držalo, saj je ura-
dno mesto za prodajo sladkorja v Celju bilo zadolženo za isto področje, kot ga 
je obsegal oskrbni okraj za moko, oz. kruh. Torej so prebivalci mestne, okoliške 
in še nekaterih sosednjih občin kupovali sladkor v Celju. Sladkor so delili tako, 
da so najprej na vrsto prišli težki delavci, nato prebivalci omenjenih krajev in 
občin, nazadnje pa podeželani. Šele ko so našteti dobili zanje določene kvote, 
so sladkor odobrili tudi gostilničarjem.64

Najpomembnejše živilo, katerega porabo je država poskušala zmanjšati ne-
posredno, torej ne le posredno z omejenim razdeljevanjem, je bilo meso. Od 
maja 1915 sta veljala dva t. i. brezmesna dneva (na Štajerskem torek in petek), 
ko je bilo prepovedano prodajati surovo ali pripravljeno meso, ne pa še tudi 
njegovo uživanje. To prepoved so uvedli julija 1916 in jo še istega leta septem-
bra razširili na tri dni na teden (ponedeljek, sreda, petek).65 Prepoved uživanja 
se je nanašala tudi na zasebna stanovanja in je v takšnem obsegu veljala do kon-
ca vojne. Brezmesne dneve so upoštevali tudi ob praznikih. Urad za prehrano 
je v dneh od 21. marca do 30. aprila 1917 sicer ukinil tretji brezmesni dan in s 
tem v zvezi se je ohranil zapis, da je ta omilitev le začasna, ker odprava tretjega 
dne stanje klavne živine na Štajerskem na mesec obremeni z dodatnimi 1427 
glavami.66 Avgusta 1916 je mestni urad celjske občine sklenil z dvema nadzor-
nikoma pregledovati vsa zasebna gospodinjstva, ali upoštevajo to prepoved.67 
O tem ni poznejših omemb, a zanimivo bi bilo izvedeti, kako so se odzivali v 
gospodinjstvih, če sta se nadzornika hotela podrobneje seznaniti z vsebino nji-
hovih loncev.

Za april 1917 ni bilo napovedanih večjih pošiljk pšenice, zato je bilo treba 
ob koncu marca prebivalcem izdati več mesa. Odločili so se za oddajo cenejše-
ga govejega mesa manj premožnim in revnim. Prvi so ga smeli kupiti po 4, drugi 
po 2 kroni, a le pol kilograma na osebo na teden.68 Tedaj so v Celju že omenjali 
nakaznice za nakup mesa,69 vendar te verjetno niso bile trajne, ampak z ome-
jeno veljavnostjo, za konkretno, enkratno razdeljevanje. Konec aprila so dolo-

63 ZAC, MOC, AŠ 182, 922/17, dopis namestništva, 15. januar 1917.
64 ZAC, MOC, AŠ 182, 1278/17, dopis okrajnega glavarstva Celje MOC, 24. januar 1917.
65 Deželni zakonik, 39/15; Državni zakonik, 218/16 in 289/16. 
66 ZAC, fond Občina Šempeter v Savinjski dolini, AŠ 8, 15.268/17, dopis okrajnega glavarstva Celje obči-

ni Šempeter, 23. marec 1917.
67 "Verheimlichung und Verneigung der Verabfolgung von zur Befridigung notwendiger 

Lebensbedürfnisse dienen der Earen", Deutsche Wacht, 2. avgust 1916, št. 61, 5.
68 "Kundmachung betreffend die Abgabe billigen Fleisches", Deutsche Wacht, 28. marec 1917, št. 25, 5.
69 ZAC, MOC, AŠ 185, št. 5757/17, dopis namestništva MOC.
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čili, da je mogel posameznik kupiti 15 (s kostmi 18) dag mesa na mesni dan,70 
ob upoštevanju treh brezmesnih dni na teden torej 60 dag na teden. Ne ve pa 
se, koliko so to dejansko uresničevali, saj so že omenjene aprilske nakaznice 
omogočale nakup le 50 dag govejega mesa na teden.71 Cenejše meso za manj 
premožne je mestna občina delila tudi oktobra 1916 ter nato še decembra, ko 
sta mesarja J. Leskovšek in J. Rebeuschegg prodala po 400 kilogramov takšnega 
mesa na teden, a sta v začetku leta 1917 to opustila.72 Velik upad prometa z me-
som dokazuje tudi podatek, da se je število mesarjev v Celju zmanjšalo z devet 
oktobra 1914 na samo tri julija 1917.73 

Od konca februarja 1918 je bilo v mestni in okoliški občini Celje moč dobiti 
meso le še na nakaznice, kar kaže na veliko pomanjkanje. Po razdelilnem načrtu 
je bilo za obe občini za štiri tedne predvidenih 33.000 kilogramov mesa, dejansko 
pa jih je mestna v februarju dobila le 17.000. Poraba v obeh občinah naj bi bila po 
izračunu z dne 1. marca 24.800 kilogramov za gospodinjstva in 7500 za gostilne, 
računajoč 10 dag mesa na osebo na mesni dan,74 a ker so ji dobavili skoraj polovi-
co manj mesa, lahko sklepamo, da so se prebivalci morali zadovoljiti s približno 5 
dag mesa na dan. Tudi v mesecih, ki so sledili, je govedo za preskrbo prebivalstva 
z mesom v mestno in okoliško občino prihajalo neredno, in to v precej zmanjša-
nih količinah kot do tedaj. Dobivali so po 17 ali 18 glav na teden namesto 55.75 
Mestna občina si je pri tem pomagala s prodajo prekajene govedine, katere kon-
zerviranje je organizirala sama. Tudi sicer je bilo med vojno večkrat omenjeno, da 
je kupovala živila; za ta namen ji je bil odobren tudi kredit. Kupovala in konzer-
virala je zelje, repo, buče in že omenjeno meso, glavnino vsega tega je porabila 
vojna kuhinja. Ta živila so oddajali tudi prebivalcem, a ti si ob pomanjkanju moke 
in masti iz te zelenjave niso mogli pripraviti krepkih jedi.

Februarja 1917 je v Celju, pozneje kot drugje, v gostišču Krell v Vodnikovi 
ulici začela delovati vojna kuhinja. Namestništvo je že konec julija 1916 pozva-
lo občine, naj ob višanju cen in pomanjkanju živil za preskrbo storijo vse, da 
bodo ogroženi sloji prebivalstva dobili cenejšo hrano. Ob tem je pripomnilo, da 
so nekatere to že storile.76 Dela za odprtje vojne kuhinje sta v Celju vodila Leo-

70 "Regelung des Fleischbezuges", Deutsche Wacht, 28. april 1917, št. 34, 4. O kartah glej tudi 
"Kundmachung", Deutsche Wacht, 2. marec 1918, št. 9, 7..

71 ZAC, MOC, AŠ 185, št. 5757/17, dopis Viktorja Zimiča namestništvu, 27. april 1917.
72 "Verabreichung billigen Fleisches", Deutsche Wacht, 30. december 1916, št. 103, 5.
73 ZAC, MOC, AŠ 163, št. 15.683/14, poročilo mestne straže; MOC, AŠ 187, št. 9887/17, dopis J. 

Rebeuschegga vojaškemu poveljstvu v Celju, 4. julij 1917.
74 ZAC, MOC, AŠ 192, št. 2293/18, dopis MOC graški podružnici avstrijske živino- in mesovnovčevalne 

družbe.
75 ZAC, MOC, AŠ 12, zapisnik sestanka občinskega odbora, 18. januar 1918.
76 V okviru preskrbe za manj premožne mnogo obeta naslov knjižice Die Kriegsfűrsorge fűr die notle-

idende Bevőlkerung in der Steiermark, ki jo je izdalo namestništvo leta 1916, a zajema le področje 
Gradca.
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poldina Rakusch in Leopold Wambrechtsammer. Materialna podlaga za njeno 
delo so bili prispevki mestnega urada v obliki živil in že prej delujoč sklad za 
ljudsko kuhinjo, v katerega so se stekali prispevki občanov in izkupiček dobro-
delnih prireditev. Njen namen je bil ponujati poceni obroke čim širšemu krogu 
prebivalcev, v začetku delovanja le kosila, sestavljena iz juhe, zelenjave in mesa. 
Seveda tega obroka nihče ni mogel dobiti brez obveznih nakaznic. Maja 1917 
je ljudska kuhinja za plačilo oddala 6527 juh, 8175 zelenjavnih jedi in 3773 
mesnih obrokov, ob tem pa še 3490 brezplačnih, skupno torej 22.010. Julija se 
je ta številka zvišala na 28.203, mesec pozneje pa še bolj (na 29.209). Leta 1918 
se je pojavil predlog za posebno vojaško kuhinjo za otroke, vendar ga zaradi 
pomanjkanja živil niso uresničili.77

Mast in slanino so na nakaznice začeli prodajati v začetku oktobra 1916. 
Posameznik jo je mogel kupiti 12 dag na teden, fi zični delavci pa 15 dag. Splo-
šne nakaznice so omogočale nakup masti (surove ali topljene), slanine, masla 
ali olja. Posamezniki z zalogami, večjimi od enega kilograma za odrasle ali pol 
kilograma za otroke do tretjega leta so dobili le nakaznice za maslo.78 Prodajo 
na nakaznice so tistega leta organizirali tudi za sladkor in kavo. Tiste za sladkor 
so bile najprej enotne in so se glasile na kilogram za štiri tedne, pozneje pa je 
namestništvo uvedlo dve vrsti nakaznic. Mesta in kraji z industrijskimi delavci 
so dobili nakaznice A, ki so imele vsaka 10 odrezkov po 125 gramov, preosta-
li prebivalci so dobili nakaznice B za kilogram sladkorja na štiri tedne.79 Julija 
1916 so uvedli nakaznice za kavo, ki so jo posamezniku vsakih osem tednov 
dodelile 250 gramov. Tudi pri teh so prebivalci mest, trgov in industrijskih sre-
dišč dobili večje deleže, posamezniku so omogočili nakup 375 gramov. Dobili 
jih niso otroci, mlajši od štirih let, in gospodinjstva z zalogami, večjimi od ki-
lograma. Z uvedbo nakaznic so vzpostavili več reda na trgu s kavo, saj je npr. 
marca njena cena zrasla za 120%, verjetno pod vplivom govoric, in tedaj so je 
premožnejši pokupili velike količine, kar je povzročilo njeno pomanjkanje.80

Kava kaže še en primer prizadevanj oblasti, da bi izboljšale preskrbo prebival-
stva. To je bilo iskanje nadomestkov za živila, ki jih je bilo vse polno. S tem v zvezi 
se je pojavil pojem "nategovanje" (Streckung), kot so poimenovali dodajanje nado-
mestnih (praviloma manj vrednih) snovi izdelku, ki ga je primanjkovalo, z name-
nom nategovanja, podaljševanja obdobja, ki se ga je dalo preživeti s tako poveča-
nimi (a kakovostno osiromašenimi) količinami. Že omenjeno mešanje pšenične 

77 ZAC, MOC, AŠ 12, zapisnik sestanka občinskega odbora18. januar 1918.
78 "Zur Fett- und Butterkarte", Deutsche Wacht, 4. oktober 1916, št. 79, 4; in "Billiges Fleisch für die 

Minderbemittelte Bevölkerung", Deutsche Wacht, 14. oktober 1916, št. 82, 3–4
79 "Erhöhung der Zuckerverbrauchsmengen für die Städtische und Industriebevölkerung", Deutsche 

Wacht, 12. april 1916, št. 29, 4.
80 ZAC, MOC, AŠ 174, št. 3188/16, dopis mestne varnostne straže, 21. marec 1916.
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moke s slabšimi vrstami ter dodajanje krompirja in drugih primesi sta bila prva 
primera, pozneje so se pojavljali še novi. Ob pomanjkanju sladkorja so si pomagali 
s saharinom ali umetnim medom. Prvi ni nič nenavadnega, saj je običajen nado-
mestek za sladkor, a le z današnje perspektive. Do takrat pa je bilo trgovanje z njim 
prepovedano, dostopen je bil le z receptom v lekarnah, ker so menili, da je nevaren 
za zdravje.81 Takšno zastraševalno stališče so najbrž pomagali ustvarjati tovarnarji 
sladkorja, a vseeno je v obdobju vojne saharin začel nadomeščati sladkor. Ob po-
manjkanju zelenjave so v prehrani uporabljali tudi liste koprive. Ta je bila sicer bolj 
razširjena kot surovina za vlakna, iz katerih so tkali blago. Maja 1917 so na Štajer-
skem začeli prodajati t. i. vojno margarino, ki naj bi nadomestila dotlej uporabljani 
"jedilni loj". Prodajali so jo po 240 gramov, za kuho naj bi bila "posebno primeren 
izdelek" in naj bi bila v drugih deželah že ugodno sprejeta.82 V zadnjem letu vojne 
so sprožili akcijo zbiranja, v kateri bi "veliki in mali" kot čajne nadomestke zbirali 
listje jagod in robid,83 kot surovino za pridobivanje olja pa pečke melon, kumaric, 
jabolk in hrušk ter koščice češpelj in marelic. 

Največ omemb, tako v zakonodaji kot v arhivskih in časopisnih virih, je na-
menjenih kavi oz. njenim nadomestkom. Oskrba z njimi je bila povsem vezana 
na uvoz, zato je kar presenetljivo, da je bila vse do začetka leta 1917, čeprav v 
pičlih količinah, dokaj redna.84 Tedaj pa so se zaloge tako zmanjšale, da so jo 
morali začeti mešati z dodatki. Marca 1917 so se odločili za dodajanje surovega 
sladkorja, prodajo prave kave pa so ustavili.85 Ob tem še ne omenjajo drugih do-
datkov kavi. Nove karte za kavo, veljavne od sredine aprila, so sicer še veljale za 
125 gramov prave kave ali 250 gramov mešanice (za osem tednov), vendar so 
prodajo prve avgusta istega leta prepovedali.86 Pozneje so se odločili za mešani-
co, sestavljeno iz 80% karameliziranega surovega sladkorja, 10% moke iz repe in 
10% zrn kave. Zaradi pomanjkanja sladkorja in kave so mešanico večkrat spre-
menili (novembra 1917: 70% karameliziranega sladkorja, 15% volčjega boba, 
10% želodove moke in 5% kave), marca 1918 pa so dodajanje kave povsem uki-
nili. Mešanica je bila od tedaj sestavljena le iz 55% karameliziranega sladkorja in 
45% drugih dodatkov.87 To so bili fi ge, slad, želod, ječmen, repa, cikorijeva moka, 
moka iz sladkorne pese ipd. Kupci so tako pili želodovo, fi govo, sladno … kavo.88 
Tudi po letu 1918 pa je bila mešanica na karte vedno naprodaj. 

81 "Saecharin statt Zucker", Deutsche Wacht, 10. februar 1917, št. 12, 4.
82 "Kriegsmargarine", Deutsche Wacht, 19. maj 1917, št. 40, 3.
83 "Stadtkinder aufs Land", Deutsche Wacht, 16. maj 1918, št. 19, 3.
84 Hans Loewenfeld–Russ, Die Regelung der Volkserrnährung im Kriege (Dunaj, 1926) (dalje: Loewenfeld–

Russ, Die Regelung), 270.
85 "Einstellung des reinen Bohnenkaffees in Sicht", Deutsche Wacht, 24. marec 1917, št. 24, 4.
86 "Ausgabe neuer Kaffeekarten", Deutsche Wacht, 11. avgust 1917, št. 63, 3.
87 Loewenfeld–Russ, Die Regelung, 271.
88 Državni zakonik, 96/18.
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Mestna občina je bila pristojna za preskrbo območja, ki je segalo prek nje-
nih meja v okolico, na ozemlje okrajnega glavarstva Celje, zato je morala sode-
lovati z njim, toliko bolj, ker je bila prav ta okolica tesno povezana z mestom. 
Predstavljala je njegovo zaledje in ga oskrbovala s kmetijskimi pridelki ter v 
nasprotni smeri v njem kupovala tista živila, ki jih ni pridelala sama. Mestna 
občina je morala prebivalcem oskrbnega okraja ponujati enako(merno) do-
stopnost živil, vendar je vsaj v nekaterih primerih mogoče zaznati, da je dajala 
prednost mestnemu prebivalstvu. Pri tem ni šlo za zakonsko določene večje de-
leže za mestne prebivalce, na kar občina pač ni imela vpliva, temveč na politiko 
(ločenega) razdeljevanja živil in na odnos občinskih uradnikov do okoličanov, 
na katerega se nanaša več ohranjenih pritožb. Pred magistratom so večkrat iz-
bruhnili pretepi. Na preskrbo mestnega prebivalstva je ugodno vplivalo, vsaj v 
prvem letu vojne, to, da je v Celju deloval mestni mlin, ki je imel dovolj zalog, da 
je blažil kakršne koli motnje v dobavi moke, ki bi jih prebivalstvo sicer čutilo. 
To se je spremenilo, ko prosti trg ni več deloval in so bile upravne enote vse bolj 
in glede vse širšega spektra živil odvisne od centralistično določenih dobav. Te 
so bile v začetku redne in so tudi količinsko ustrezale določenim, vendar od 
januarja 1916 to ni bilo več pravilo. Dotlej ni bilo nobenih poročil o tem, da 
prebivalci ne bi mogli dobiti količin moke, določenih na nakaznicah. Tedaj pa 
so se razmere spremenile, količine moke, ki jih je dobival oskrbni okraj Celje, 
so se začele zmanjševati, čeprav se število izdanih nakaznic ni spremenilo. Leto 
1916 pomeni prelomnico, po kateri država ni bila več sposobna zagotavljati 
niti določenih minimalnih zajamčenih količin mlinskih izdelkov, tega leta so 
uvedli tudi nakaznice za sladkor, kavo ter mast, olje in maslo. Do takrat (torej v 
prvi tretjini vojne) je bilo pomanjkanje večine osnovnih živil še znosno (čeprav 
bi na primerih soli in mleka to lahko zanikali), potrebe po osnovnih živilih pa 
so zadovoljevali redno, kar je še dajalo vtis stabilnosti. Od takrat, torej od druge 
vojne zime, do konca vojne se je preskrba z živili vidno poslabšala. Kot je moč 
razbrati iz virov, sta količina in kakovost živil padali skladno s trajanjem vojne. 
Prebivalstvo se v takšnih razmerah ni oziralo na propagandne poteze države, 
njeni pozivi k domoljubju in zavesti državljanov so bili zaman; nasprotno: že na 
robu lakote si je poskušalo najnujnejše priskrbeti tudi mimo predpisov. 

Država ni mogla vzpostaviti velikanskega sistema nadzora, ali državljani 
dosledno upoštevajo njene zapovedi. Brez ohranjenih poročil, ki bi se ukvarjala 
izrecno z odnosom prebivalstva do pomanjkanja hrane in načini reševanja, je 
moč odzive ljudi ugotavljati le s posrednimi viri. Eden od teh so kazenski po-
stopki proti kršiteljem predpisov o preskrbi s hrano. Obravnava kršitev večine 
pravnih določil te vrste je bila v pristojnosti okrajnih upravnih organov, kršil-
cem zoper cesarske ukaze pa so z izjemami sodila okrajna (le delno okrožna) 
sodišča. V veliki večini so to bili postopki, povezani z navijanjem cen ("izrablja-
nje po vojnem stanju povzročenih razmer" za "postavljanje očividno pretirane 
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cene") in zoper določbe glede zapore prometa z žitom (skrivanje ali prodaja 
zaplenjenih zalog). Sodišča se v razmerah, ko niso veljale normalne tržne zako-
nitosti, niso togo držala določb omenjenih ukazov ter namestniških in določb 
okrajnih glavarstev, ki so sproti določala dovoljene cene za posamezne izdelke. 
Kaznovala so le tiste prodajalce, ki so postavljali glede na časovni in krajevni 
okvir pretirane cene in si s tem obetali nadpovprečen dobiček. Zato niso bile 
redke oprostilne sodbe z utemeljitvijo, da je zahtevana cena pač enaka ali le 
malo višja tudi pri drugih prodajalcih; večina izrečenih sodb je bila mila.89

Celjanom pa ni le krulilo v želodcih, ampak jih je tudi zeblo, saj je primanjko-
valo sredstev za razsvetljavo, kuhanje in ogrevanje. Celjska plinarna je pred vojno 
za proizvodnjo plina porabila 150 vagonov poljskega premoga na mesec, vojna 
pa je onemogočala reden transport in zmanjšala izkop v premogovnikih. Julija 
1914 so prejeli le 10 vagonov, v mesecih, ki so sledili, pa ni bilo nič bolje, zato so 
do novembra zaloge premoga v plinarni zadostovale le še za teden dni. Mestna 
oblast je začela biti plat zvona, a pozivi na vse strani so pripeljali v Celje le malo 
premoga, ki ga je primanjkovalo tudi za ogrevanje. Pomanjkanje so blažili s si-
cer manjvrednim, a še zadovoljujočim premogom s Stranic. Tudi sicer je mesto 

89 Glej ZAC, Okrožno, AŠ 81–86, spisi Vr (1914–1918); in fond Okrajno sodišče Celje, AŠ 329–332, spisi 
V. U in VI. U (1914–1918).

Razglednica s panoramo Celja in propagandnim pripisom iz leta 1916 (ZAC, Zbirka razglednic, št. 10-1/46)
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leta 1915 najbrž še kar redno dobivalo premog za predelavo v plin, saj poroči-
lo mestne plinarne kaže drugačno sliko kot tožbe mestne uprave. V poslovnem 
letu 1915 so oddali celo več plina kot leto prej. Vzroka sta bila povečana poraba 
plina za kuhanje zaradi pritiska beguncev z jugozahoda in podražitev petroleja. 
Decembra 1915 je mestni urad prosil za pošiljke vsaj 14–20 vagonov (9 –14% 
predvojnih količin), sredi leta 1916 pa so imeli sklenjeno pogodbo za 9–18 va-
gonov premoga na mesec. Pozimi 1916/17 so le stežka vzdrževali obratovanje 
plinarne, februarja 1917 so plin zagotavljali le še javnim službam, zlasti pošti in 
železnici, ter vojaškim bolnišnicam, popolnoma pa so odpravili ulično razsvetlja-
vo (na najpomembnejših mestih so namestili 7 električnih žarnic) in porabo v 
gospodinjstvih. Tedaj naj bi plinarna prejemala 10 vagonov premoga na mesec, a 
ji tudi tega niso pošiljali v celoti (v prvi polovici leta le 27 vagonov). Zato so poleti 
popolnoma ustavili obratovanje plinarne in do vnovičnega zagona sredi decem-
bra zbrali zalogo premoga za trimesečno delovanje. Hkrati so uvedli še ostrejše 
varčevalne ukrepe z omejitvami porabe plina, elektrike in goriv, npr. omejitev 
uporabe grelcev vode – tudi v gospodinjstvih – le na soboto, popolno prepoved 
razsvetljave izložb, omejitev uporabe plinske razsvetljave na le nekaj ur na dan 
(šest decembra in januarja, aprila le tri, v stanovanjih, ki so jih razsvetljevali s pli-
nom, je smela goreti plinska luč le v enem prostoru).90

Življenjski standard meščanov Celja je poleg pomanjkanja grenilo tudi pa-
danje vrednosti njihovih zaslužkov. Vojna je izjemno poslabšala gmotni položaj 
zaposlenih. Cene so se od začetka vojne že do konca leta 1915 v Avstro-Ogrski 
več kot podvojile,91 zaposleni pa so se morali zadovoljiti s povišicami, ki niso 
bile v sorazmerju z zviševanjem cen in draginjo, ki je nato v zadnjem obdo-
bju vojne naraščala še hitreje kot prej. Industrijski delavci v Celju so pred vojno 
imeli od 57 do 100 kron zaslužka na mesec, zaposleni v obrti od 50 do 100, 
povprečne plače uradnikov s sredine uradniške lestvice pa so bile 433 kron.92 V 
zadnjem letu vojne so bile delavske mesečne mezde od 100 do 480 kron,93 torej 
se je njihova višina izboljšala v najboljšem primeru za manj kot 400%. A ta rast 
nikakor ni sledila galopu cen v obdobju vojne. Že omenjeni več kot 100% rasti 
do konca leta 1915 se je leto pozneje (od novembra 1915 do januarja 1917) 
pridružilo še novo povečanje cen osnovnih živil: mleka in mlečnih izdelkov za 
45%, krompirja za 63%, jajc za 154%, goveje meso pa je bilo poldrugo leto po 

90 Več o delu plinarne in dobavi plina v času 1914–1918 glej v ZAC, MOC, AŠ 162, št. 14.671; AŠ 17, št. 
13.826/15; AŠ 172, št. 14.803/15; AŠ 178, št. 11.032/16; AŠ 179, št. 11.765; AŠ 189, št. 13.678/17.

91 Poročilo c. kr. statističnega urada govori o njihovi povprečni rasti za 104%. "Iz rudarskih zadrug", 
Delavec, 6. januar 1917, št.1, 4.

92 ZAC, MOC, AŠ 150, letak z razglasom o določitvi višine dnevnih zaslužkov zaposlenih v obrti in industri-
ji z dne 17. decembra 1912; Poročilo Začasne delavske zbornice za Slovenijo za leta 1922 do 1925, 42.

93 Delavec s štirimi otroki v vojni industriji ima junija 1918 480 kron mesečne plače, v Kemični tovarni 
v Celju ima delavstvo 150–200 kron mesečno. Naprej, 17. junij in 13. avgust 1918.
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začetku vojne dražje za 300%.94 Petčlanska družina je konec leta 1917 za živila 
(ni upoštevana moka) porabila 33 kron in pol (kar je bilo skoraj polovica pov-
prečne predvojne plače zaposlenega v industriji ali obrti) ali 138% več kot pred 
začetkom vojne (14,1 krone).95 Rast cen se je nadaljevala vse do konca vojne. 
Uradno določena cena govejega mesa decembra 1918 je bila 10 kron, kar je 
bilo več kot 500% več kot enak mesec leta 1913 (1,6 K). A z uradno določenimi 
cenami se je dobilo, če je bilo na voljo, le meso na nakaznice. Neuradne cene na 
tržišču so bile nekajkrat višje (20–30 kron), zato moremo govoriti o 1100 do 
1800% podražitvi.96 

Že takšna bežna primerjava navedenih cen z odstotki povečanja zaslužkov 
pove, da se je standard prebivalstva izjemno poslabšal. Primerjava mesečnih 
stroškov, ki jih je imel posameznik z nakupom le petih osnovnih skupin živil 
(krompirja, moke, masti, mesa in sladkorja) leta 1914 (9,8 kron) in v mesecih 
pred koncem vojne leta 1918 (174,8), pokaže v skupnem znesku 18-kratno 
nominalno zvišanje.97 Razmerje izdatkov za teh pet skupin živil glede ne sku-
pno plačo pokaže, da si je leta 1914 industrijski delavec z najvišjo plačo mogel 
kupiti z njo petkrat več živil kot leta 1918 (leta 1914 je bilo razmerje 1:14 v ko-
rist plače, leta 1918 pa 1:2,7). Upoštevajoč spremembo glede realne vrednosti 
delavčeve plače v odnosu le do živil bi torej mogli grobo oceniti, da se je stan-
dard prizadetih v obdobju vojne poslabšal vsaj za petkrat, opoštevaje izdatke 
za druge potrebe pa bi to številko le za malenkost zmanjšali, saj delni podatki 
kažejo, da so se obleka, obutev in kurjava podražile povprečno za 14,2-krat.98 

Neposredni in posredni vplivi vojne na življenje mesta so se poleg naštetih 
kazali še na številnih drugih področjih življenja. Kot primer navedimo družab-
no in kulturno udejstvovanje meščanov, ki se je v obdobju vojne zmanjšalo.99

94 ZAC, MOC, AŠ 172, št. 14.994/15, seznam cen v Celju; AŠ 183, št. 1489/17, cene v celjskem okraju; AŠ 
12, zapisnik sestanka odbora mestne občine z dne 26. januarja 1917.

95 Izračun temelji na obrokih, ki so jih prejemali v zadnjem letu vojne na osebo: 200 gramov krompirja 
dnevno, 750 gramov sladkorja mesečno, 0,25 litra mleka dnevno, 150 gramov mesa tedensko.

96 ZAC, MOC, cene mesa v posameznih letih; Naprej, 31. avgust 1918.
97 Izračun je narejen na podlagi količin porabe tričlanske družine.
98 Upoštevani so stroški za dve moški obleki, dvoje hlač, en par čevljev in 2,4 tone premoga, razdeljeni 

na mesece.
99 Podrobneje o kulturnem utripu v Celju glej v Pavlič, Celjski Nemci, 57–79. Glej za primerjavo: Dragan 

Matić, Kulturni utrip Ljubljane med 1. svetovno vojno. Kulturne in družabne prireditve v sezonah 
1913/14–1917/18 (Ljubljana, 1995), 331–332. 
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Bojan Himmelreich

EVERYDAY LIFE IN CELJE DURING WORLD WAR I

SUMMARY

Unlike previous military combats, World War I had a strong and long-term im-
pact on the life of civilians far away from the battlefi elds. During the war, the 
German municipal authorities in Celje forbade the usage of Slovenian fl ags as a 
form of pressure on the citizens of Slovenian origin. The local and national au-
thorities severely responded to any expressed or suspected sympathy for Serbia 
and the Serbian nation. 

Since the beginning of the war, many public facilities in the town had been 
occupied by crowds of recruited men. Recruits, soldiers, wounded and recover-
ing soldiers, later also prisoners of war fi lled school facilities, the National Hall, 
the German House, the County premises, certain inns, such as Gozdna hiša, etc. 
At the edge of the town, new barracks were built for wounded soldiers. Many of 
them remained in the town for ever. 1287 soldiers who died in Celje hospitals 
or during transportation were buried on the south side of the city cemetery. 
Russian and Serbian prisoners of war were buried in Golovec. 

The city authorities made a lot of eff ort to prevent the spread of contagious 
diseases. To this end, they established the Medical Council, provided advice to 
the population on protective measures, performed restoration works on the 
sewage system and tried to prevent the disposal of dead soldiers, who died of 
contagious diseases, during the transport across Celje. In order to prevent the 
spreading of contagious diseases the military authorities controlled the soldiers 
who were regular visitors at the Celje brothel.

The major problem the population in Celje had to encounter was the pro-
vision of necessities, food, clothing, footwear, fuel, lightning products and hy-
giene necessities. The lack of these necessities increased proportionately with 
the war's duration. The authorities were also to blame for this, since they were 
not prepared for long-lasting military engagements. The fi rst directives on food 
rationing in April 1915 (fl our and bread) were soon followed by many others. 
They involved other food products, clothing, tobacco and soap. People were 
often not able to buy even the rationed quantities in the stores. The municipal 
authorities of Celje were responsible for the supply of necessities to the Mu-
nicipality of Celje and a few other municipalities. People were not only hungry, 
they also had to deal with the cold and dark, since there was not enough coal 
for heating or for the operation of the Celje Gas Company. With scarce quanti-
ties of coal it was able to produce only small amounts of gas with which people 
could cook, keep themselves warm and avoid total darkness.
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UDK 27(497.4Ljubljana)"1914/1918"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Versko življenje v Ljubljani v času 
prve svetovne vojne

France M. Dolinar
Dr., redni profesor 

Nadškofi jski arhiv Ljubljana
Krekov trg 1, SI – 1000 Ljubljana 

e-mail: france.dolinar@rkc.si

Izvleček:
Pričujoči prispevek obravnava versko življenje v Ljubljani med prvo svetovno 
vojno. To je v obdobju od 1850 do 1914 po prizadevanju ljubljanskih škofov, 
od Antona Alojzija Wolfa (1814–1859) do Antona Bonaventure Jegliča (1898–
1930), postalo intenzivnejše in je zajelo širše plasti vernikov, ta ugotovitev pa 
velja tudi za čas med prvo svetovno vojno. Poglabljanje verskega življenja tako 
na nivoju uradnih bogoslužnih opravil kot društvenega življenja ter posebnih 
oblik ljudskih pobožnosti je ostalo še naprej izrazito stanovsko urejeno.

Ključne besede:
Ljubljana, versko življenje, 1. svetovna vojna.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 495–516, 46 cit., 7 slik. 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Pričujoči prispevek je logično nadaljevanje razprave "Versko življenje v Ljublja-
ni od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne", objavljene v monografi ji Od 
Maribora do Trsta 1850–1914.1 Ugotovitve o intenzivnosti verskega življenja 
v Ljubljani v obravnavanem času, ki je po prizadevanju ljubljanskih škofov, od 
Antona Alojzija Wolfa (1814–1859) do Antona Bonaventure Jegliča (1898–
1930), postalo intenzivnejše in je zajelo širše plasti vernikov, velja tudi za čas 
med prvo svetovno vojno. Poglabljanje verskega življenja tako na nivoju ura-
dnih bogoslužnih opravil kot društvenega življenja ter posebnih oblik ljudskih 
pobožnosti, je ostalo še naprej izrazito stanovsko urejeno.

* * *

Tik pred začetkom prve svetovne vojne je škof Jeglič napovedal tretjo škofi jsko 
sinodo. Pripravljalni odbor je zanjo pripravil obsežno gradivo, delo sinodalnih 
udeležencev pa naj bi potekalo v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano 
od 24. do 28. avgusta leta 1914.2 Izbruh vojne je delo sinode preprečil, Jeglič pa 
je kot velik avstrijski patriot dal del zavoda (340 postelj) 23. avgusta v uporabo 
vojski za ranjence.3 Pripravljeno gradivo za sinodo je nato škof Jeglič po posve-
tovanju z duhovniki naslednje leto izdal v knjižni obliki.4 Objavljene inštukcije 
navajajo navodila za duhovnikovo redno pastoralno delo v župniji v "normal-
nih razmerah" in v ničemer ne predpostavljajo izrednih vojnih razmer. Ker je 
bila Ljubljana razmeroma daleč od fronte, v mestu vsaj v prvem letu ni bilo ne-
posredno čutiti vojnih grozot. Krutost vojne je kljub poročilom o "zmagovitem 
avstrijskem orožju v za Avstrijo pravični vojni" postala ljudem otipljiva šele ob 
človeških izgubah na fronti, ob številnih beguncih s Poljske, Dalmacije in Gori-
ške, razvrednotenju denarja ter ob nenehnem slabšanju življenjskega standarda 
zlasti tistih, ki so z vpoklicem svojih mož v vojaško službo ostali brez rednega 
zaslužka. Vojno dogajanje je deloma navzoče v že omenjenem dnevniku škofa 
Jegliča, v Jegličevih navodilih duhovnikom in pastirskih pismih, ki jih je obja-
vljal v Ljubljanskem škofi jskem listu ter v oznanilih posameznih župnij v tem 

1 France M. Dolinar, "Versko življenje v Ljubljani od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne", v: Od 
Maribora do Trsta 1850–1914. Zbornik predavanj mednarodnega simpozija v Mariboru od 8. do 10. 
maja 1997 z naslovom Slovenska mesta od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne, ur. Darko Friš 
in Franc Rozman (Maribor, 1997), 327–336 (dalje: Dolinar, "Versko življenje v Ljubljani od srede 19. 
stoletja do prve svetovne vojne").

2 Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL), Škofijski arhiv Ljubljana (ŠAL), Dnevnik ljubljanskega škofa 
Antona Bonaventure Jegliča (1899–1930), original šk. 27c, tipkopis šk. 27b, VIII. zvezek, 78 in 110 
(dalje: Jegličev dnevnik). Citirano po originalu, ker je tipkopis poln napak, ki na nekaterih mestih celo 
spremenijo smisel zapisanega.

3 NŠAL, ŠAL, Jegličev dnevnik, VIII. zvezek, 112.
4 Instructio Pastoralis Labacensis (Labaci, 1915), 288 str.
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času. Tudi tokrat se bom osredotočil na oznanila stolne župnije sv. Nikolaja v 
Ljubljani, ker nudijo najbolj neposredno vez med navodili uradnega cerkvene-
ga vodstva ljubljanske škofi je in ustaljenimi bogoslužnimi navadami ljubljan-
skih vernikov.

Da vojna vendar ne poteka tako uspešno za Avstrijo, kot je to prikazovala 
uradna avstrijska propaganda, bi kritični duhovi mogli razmeroma kmalu raz-
brati iz nenehnega povečevanja vojnih dajatev, zlasti še, ko so vojaške oblasti 
segle tudi po cerkvenih zvonovih in cerkvenih dragocenostih (zlati in srebrni 
premeti) ter po najstrožji prepovedi kakršnih koli stikov civilnega prebival-
stva z vojnimi ujetniki. Kljub ustaljenemu in domala nespremenjenemu ritmu 

Škof Anton Bonaven-
tura Jeglič (Nadško-
fi jski arhiv Ljubljana, 
Album škofa Jegliča, 
št. 64)
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bogoslužnih opravil in oblik ljudskih pobožnosti v ljubljanskih župnijah med 
prvo svetovno vojno, pa prinašajo Jegličeva pastirska pisma in oznanila stolne 
župnije v ta ustaljeni ritem vendar nekaj novih poudarkov. V pastirskem pismu 
duhovnikom in vernikom z dne 18. oktobra 1914 je škof Jeglič posebej izposta-
vil upravičenost vojne proti Srbiji. Takole pravi: 

In zares, vojska zoper Srbijo je pravična. Že več let Srbija zoper Avstrijo hujska, 
zoper njo spletkari, jo očitno zasramuje, ji napoveduje propad in pogin, da, celo 
po Avstriji sami širi duha upornosti in izdajstva. Dolgo časa že čuti ves svet, da je 
vojska neizogibna. Večkrat je bilo na tem, da izbruhne, toda miroljubivi naš cesar 
so jo preprečili, dobro vedoč, kake grozote so združene tudi s pravično vojsko. 
Ko je pa preiskava zoper gnusne morilce našega prestolonaslednika in njegove 
žene še bolj dognala, kako se je Srbija zoper Avstrijo zarotila in Srbija ni hotela 
dati zahtevanih poroštev, da vse to opusti, so bili naš cesar zavoljo miru narodov 
primorani, vojsko napovedati.5

Poudarjanje upravičenosti vojne proti Srbiji je bila namenjena stopnjeva-
nju avstrijskega patriotizma med duhovniki in verniki ljubljanske škofi je. Ob-
čutke povprečnega slovenskega vernika in duhovnikov na Kranjskem najlepše 
izraža zapis v oznanilih stolne župnije ob smrti cesarja Franca Jožefa na zadnjo 
nedeljo po binkoštih (26. november) leta 1916: 

V torek, 21. t.m., ob 9. uri zvečer je umrl v Schönbrunnu pri Dunaju Nj. Veličan-
stvo naš presvetli cesar Franc Jožef v 87. letu svojega življenja in v 68. letu svojega 
vladarstva. Bil je najstarejši vladar ne le v Evropi, ampak tudi na vsem svetu, in 
to ne le po letih življenja temuč tudi po letih vladanja. Njegovo izredno dobro 
srce, njegova dobrotljiva ljubezen do podložnih mu narodov, njegova čudovita 
potrpežljivost in vdanost v božjo voljo v britkostih in nadlogah, njegova izgledna 
vladarska modrost, so čednosti, znane po vsem svetu. Da je Avstrija vkljub raznim 
težavam vspela do take moči, da je tudi najhujši in najsrditejši sovražniki ne mo-
rejo ugonobiti, in da smemo upati častne konečne zmage v sedanji vojski, za to 
se moramo poleg Boga zahvaliti posebno cesarju Francu Jožefu. Zato smo mu vsi 
dolžni hvaležen spomin. V naši stolnici se bodo za umrlega cesarja // opravljale 
tri črne slovesne sv. maše, in sicer 1., 2. in 4. decembra t.j. prihodnji petek, soboto 
in ponedeljek po 1. adventni nedelji. Pridite in udeležite se teh sv. opravil in mo-
lite za ranjkega cesarja.6 

5 Ljubljanski škofijski list 9 (1914): 101.
6 NŠAL, Župnijski arhiv (ŽAL), Ljubljana – Sv. Nikolaj, Razne knjige, šk. 31, Oznanila 1909–1925 (dalje: 

Oznanila Ljubljana – stolnica). 
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Patriotizma ni skalila niti gonja avstrijskih oblasti proti slovenskim 
duhovnikom,7 zlasti na Štajerskem,8 ker so jo razumeli kot nesporazum, ki so ga 
povzročili nekateri nacionalistični prenapeteži in ga bo cesar hitro odpravil. Iz-
raz nekega temeljnega nezaupanja do slovenskih duhovnikom, ki so jih sumili 
povezav ali vsaj simpatij do Srbije, je bila tudi zaplemba prve številke Ljubljan-
skega škofi jskega lista leta 1916. Inkriminirano besedilo se je glasilo: 

Ali naj našo mladino od 14.–20. leta starosti pripustimo društvom in ljudem, ki 
so prepojeni duha veri in cerkvi nasprotnega in ki so celo za krščansko, posebno 
za čisto življenje po zapovedih svete sramežljivosti jako nevarni? Ali naj mirno in 
brezskrbno gledamo, kako si oblasti našo mladino prilastujejo in jo po svoje vzga-
jajo ne gledaje na stroge zahteve krščanskega življenja? Ker moram svoje pravice 
braniti, bom protestiral: več se pa sedaj ne more storiti.9 

Vendar ni znano, ali je škof Jeglič protestiral proti zaplembi in kakšna je bila 
reakcija oblasti na njegov protest.

V luči tega nezaupanja dunajskih oblasti do slovenskih duhovnikov je mor-
da še toliko bolj poudarjena zvestoba habsburški cesarski hiši tudi takrat, ko 
je šlo – kot ob primeru podpisovanja Majniške deklaracije – za priznanje ne-
odtujivih pravic jugoslovanskih narodov do priznanja lastnega jezika, lastne 
kulture in pravice do samostojnega političnega subjekta znotraj avstro-ogrske 
monarhije. Vzdušje med duhovniki in posredno tudi med verniki na Kranjskem 
povzema škof Jeglič v pismu duhovnikom 14. decembra 1917 z besedami: 

Med narodi naše mogočne države so se razvili strastni prepiri. Na Dunaju je po-
stavno sestavljen odsek, ki naj pripravi obnovitev in prenovitev naše ustave, kar je 
nenavadno pomenljivo in dalekosežno za prihodnost države in narodov v njej. S 
tega razloga se gibljejo razne stranke vseh narodov in si prizadevajo, kar mogoče 
pravic in koristi pridobiti za svoj narod.
Tudi Slovenci so se oglasili in zahtevajo edino le pravico zase in tudi pravico za 
vse druge narode v Avstriji. Iustitia est fundamentum regnorum. Zginil bi nesrečni 
mednarodni boj, ki je za Avstrijo tako poguben, narodi bi se mirno razvijali in 
zadovoljni v Avstriji ne bi nikdar hoteli poslušati onih nesrečnikov, ki bi nas radi 
odtrgali od nje.
Pa ne samo med posameznimi narodi v državi, tudi med raznimi strankami v na-
rodu samem so nastali škodljivi prepiri in razdori. Mislim posebno na one v naši 

7 NŠAL, ŠAL, Jegličev dnevnik, VIII. zvezek, 6. september 1914, 115.
8 Filip Čuček in Martin Moll, Duhovniki za rešetkami. Poročila škofu o poleti 1914 na Spodnjem 

Štajerskem aretiranih duhovnikih, Viri, št. 22 (Ljubljana, 2006).
9 NŠAL, ŠAL, Jegličev dnevnik, IX. zvezek, 16. januar 1916, 3.

SHS 2_3_2009 OK.indb   499 12/11/09   4:52:58 PM



F. M. Dolinar: Versko življenje v Ljubljani v času prve svetovne vojne

500

kronovini, v naši škofi ji. Ti razdori pri nas so sicer v prvi vrsti politični, vendar 
pa zadevajo tudi naše krščansko življenje in versko gibanje. Prizadeti smo mi ne 
le kot Slovenci, ampak tudi kot duhovniki. Posebno mene so okolnosti zadnjih 
časov prisilile na neke prepomembne ukrepe, za katere se vsa javnost veliko bolj 
zanima, kakor sem mislil.
V tem burnem času se je dogodilo, česar sem se dolgo bal in kar bi bil rad prepre-
čil. Duhovniki, dosedaj v glavni smeri delovanja edini med seboj in s škofom, so 
se začeli razdvajati. Bojim se za prihodnost, bojim se, da se razdor med nami, ki 
je sedaj v prvi vrsti političen, ne bi razširil tudi na naše cerkveno in izobraževalno 
delo. Zato vam, dragim sobratom, za novo leto nekoliko pojasnil in navodil.
Zdi se mi, da ne bo napačno, ako izpregovorim nekoliko o sebi in o svojih ukrepih.
Deklaracija z dne 30. majnika je za Slovence življenjskega pomena, sosednjim na-
rodom ne krivična, za obstoj in mir v Avstriji pa izredno koristna. Žalibog so jo ne-
katere prav mogočne // stranke v Avstriji in zunaj nje začele razlagati popolnoma 
krivo in Slovencem podtikati nepatriotične, izdajalske namene.
Zoper tako grdo počenjanje sem se zares razsrdil. Mislil sem, kako naj bi ga mogel 
odločno zavrniti. Zdelo se mi je, da bi bila uspešna jasna, in sicer soglasna izjava 
vseh naših strank za omenjeno deklaracijo, ki naglasuje Avstrijo in habsburško 
dinastijo. Hvala Bogu, namen sem dosegel. S tem korakom je izredno zadovoljna 
večina vseh Jugoslovanov in posebno ogromna večina Slovencev.10

Ker je bila vojna proti Srbiji po Jegličevem mnenju upravičena, vsaj v začet-
ku ni dvomil v avstrijsko zmago. 

Ako opazujemo dogodke na bojnih poljanah, nam vedno bolj dozoreva uteme-
ljeno prepričanje, da je Bog z našimi četami. Iz tega utemeljenega prepričanja pa 
sledi veselo upanje, da bo končna zmaga naša in se bo mogel skleniti mir za našo 
ljubo Avstrijo časten in srečen.
Posebno mi verniki na Kranjskem bodimo Bogu hvaležni, da Lah ne more udreti 
v prelepe in rodovitne naše pokrajine. Vojskovodja naših čet je posebno spre-
ten, da z manjšim številom avstrijskih vojakov že deset tednov zmagovito odbija 
besne navale številnejših laških čet. On zaupa na Boga, da mu bo tudi še v priho-
dnjih tednih pomagal, dokler ne doseže končne zmage in srečnega miru,11

je zapisal škof Jeglič v pastirskem pismu vernikom 11. avgusta leta 1915 in 
2. januarja naslednje leto: 

10 Ljubljanski škofijski list, št. 1 (1918): 12–13.
11 Ljubljanski škofijski list, št. 10 (1915): 107.
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Hvala Bogu! Avstrija zmaguje na vseh straneh; zmaguje zoper Ruse, zmaguje zoper 
Lahe, zmaguje zoper Srbe. Naši možje in mladeniči se vojskujejo zares junaško; na 
krajih največje nevarnosti se postavljajo; ne umaknejo se, bojno črto drže. Kri slo-
venska se ne pretaka zastonj; pretaka se za katoliško Avstrijo, da je ne raztrgajo in 
ne razcepijo; ohranila in premladila se bo v korist avstrijskih narodov in v korist 
kraljestva božjega na zemlji.12

Ker so bile Kranjski prizanešene grozote okupacije, je Jeglič vedno znova 
priporočal duhovnikom in vernikom, naj učinkovito in nesebično priskočijo 
na pomoč beguncem. 

Koliko pa trpe Slovenci po Primorju, posebno oni ob Soči, koliko trpe naši pa-
triotični Furlani! Koliko trpe vsi oni, ki so pred našo obrambno črto, ali blizu nje! 
Morali so zapustiti dom, zapustiti polja, travnike, hiše, premoženje; nekateri so 
morali hitro bežati. Precejšnje število jih je pri nas na Kranjskem, posebno v Lju-
bljani in po Notranjskem. Premnogi od teh so siromašni; hudo se godi njim in 
njihovim otrokom.

12 Ljubljanski škofijski list, št. 2 (1916): 13.

Ljubljana med prvo svetovno vojno leta 1915 (Arhiv Republike Slovenije, Fotografska zbirka)
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Predragi v Kristusu! Pomagajmo jim! Spomnimo se na besede, ki jih bo večni So-
dnik govoril sodnji dan: bil sem lačen, in nasitili ste me, bil sem tujec in pod streho 
ste me vzeli, zato pojdite v veselje nebeškega Očeta! Kako bomo srečni, ako nam 
bodo te mile besede na ušesa zadonele! O sedaj imamo priložnost, da si jih zaslu-
žimo. Med seboj imamo begunce, ki nimajo ne hrane ne doma. Pomagajmo jim in 
naš Sodnik bo to delo sprejel, kakor da je storjeno njemu. In kaj bi mi želeli, če bi 
bili mi izgnani od doma v tuj svet? Kar bi želeli mi zase, storimo sedaj bližnjemu, 
storimo sedaj tužnim beguncem iz Primorja, iz Goriškega!13 

Podobno se je zavzel za poljske, rusinske in dalmatinske begunce.14 Za kon-
kretno pomoč goriškim beguncem, ki so se v začetku leta 1918 začeli vračati v 
svoje opustošene domove, je škof Jeglič pozval vernike in duhovnike tudi na 
tiho nedeljo, 17. marca 1918.15 

Seveda se škof Jeglič v svojih pastirskih pismih ni mogel izogniti vzrokom 
vojne. Kot dušni pastir se ni spuščal na politično področje. Zanj je bila vojna 
posledica naše grešnosti in nezvestobe Bogu. V pastirskem pismu duhovnikom 
19. marca 1916 je zapisal: 

V raznih pastirskih listih do vernikov, od prvega z dne 5. avgusta 1914 do zadnje-
ga z dne 2. januarja 1916, sem se prizadeval vzbujevati ona čuvstva in dela, ki so 
po naukih svete vere primerna in potrebna za naše strašne čase, za čase svetovne 
vojske, kakršne še nikoli ni bilo.
Razložil sem one najbolj globoke in edino resnične vzroke sedanjih britkih dni, 
kakor jih moramo posneti iz svete vere: Bog vojske ni naredil, pač pa dopustil, ker 
se je zadnja leta hitro razširjeval in očitno podpiral upor proti Bogu, naravnost 
odpad od Boga in z njim vsestranska pokvarjenost narodov in družin. Bog je voj-
sko dopustil, da bi se zdramili, da bi spregledali posamezniki, narodi in države, ter 
se vrnili nazaj k Njemu, ki je neskončno pravičen, pa tudi neskončno usmiljen.16 

Zato so bila tudi sredstva, ki jih je priporočal za "dokončanje vojne" izra-
zito duhovna: po vsaki maši so iz mašnega obrazca "pro tempore belli" (v času 
vojne) odmolili glavno mašno prošnjo, po nedeljski pridigi in popoldanskih 
litanijah so dodali molitve "ob času vojske" iz cerkvenega molitvenika, "pri pri-
digah so po naročilu škofa Jegliča vpletli nauke, tolažilne za ljudstvo," duhov-
nikom pa je škof naročil, naj skupaj z občinskim odborom poskrbijo za pomoč 

13 Ljubljanski škofijski list, št. 10 (1915): 107.
14 Ljubljanski škofijski list, št. 12 (1914): 119–120.
15 Prispevali naj bi pomoč v denarju, obleki, semenih, živilih, pa tudi kmečko in obrtniško orodje, 

duhovniki pa liturgična oblačila in sveto posodje. Ljubljanski škofijski list, št. 4 (1918): 38–39. 
16 Ljubljanski škofijski list, št. 4 (1916): 33.
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"onim ženam in onim otrokom, ki so res zapuščeni in podpore potrebujejo /…/ 
Moramo pa ta grozni čas prav preživljati" je še zapisal škof Jeglič v navedenem 
pastirskem pismu. 

Ta čas naj nam bo čas molitve, čas pokore in čas ljubezni do bližnjega /… / Ker 
pa Bog pošlje nad narode šibe le zato, da bi se izpreobrnili, se zopet k Njemu 
vrnili in izpolnjevaje Njegove zapovedi dosegli časno in večno srečo, zato zač-
nimo s tem, da vse grozote in bridkosti Bogu za pokoro darujemo. Za pokoro 
darujte Bogu žalost, ker so na bojnem polju Vaši možje, Vaši sinovi, Vaši očetje, 
Vaši bratje! Za pokoro darujte bridkost, ker bote domača dela, dela na polju in 
na travnikih opravljali bolj težko, bolj s trudom in z muko. V teh časih opustite 
veselice, opustite zabave, opustite pijančevanje in preklinjevanje, prejemajte pa 
še bolj pogosto zakramente sv. pokore in sv. Rešnjega Telesa /…/ Grozni čas vojske 
naj nam bo čas prave ljubezni do bližnjega. Izkazujte dela duhovnega usmiljenja 
in tolažite žalostne ter obupane! Posebno pa izkazujte telesna dela usmiljenja, za 
katera bote imeli prav mnogo prilike. Gotovo bo v vsaki župniji več družin, več 
žena in otrok, ki ne bodo imeli kruha in bodo morda stradali. Usmilite se jih Vi, ki 
ste bolj srečni, ki imate več posestva in ste dosti pridelali. Odtrgajte sebi in poma-
gajte zares potrebnim.17 

Pri tem ostro ošvrkne vojne dobičkarje, ki stisko ljudi izkoriščajo za oderu-
ško navijanje cen.

Škof Jeglič se je posebej zavzel za mirovne pobude, molitve za mir in posve-
titev posameznikov in dežel Srcu Jezusovemu, ki jih je ukazal papež Benedikt 
XV.18 V Avstriji so na predlog dunajskega nadškofa kardinala Friedricha Gustava 
Piffl  a (1913–1932) posvetitev Srcu Jezusovemu opravili na praznik Razglašenja 
Gospodovega, 6. januarja 1915, posvetilno molitev za deželo Kranjsko pa je na 
svojo izrecno željo prebral kranjski deželni glavar Ivan Šušteršič.19 Pri "potresni 
procesiji" na veliko noč leta 1917 se je Jegliču porodila misel, da bi v Ljubljani, 
"ako se nas Bog usmili," sezidali spominsko cerkev v čast Jezusu, Zveličarju sve-
ta, s stranskima oltarjema Marije Kraljice miru in sv. Jožefa, patrona Kranjske 
dežele.20

Vendar Jeglič ni ostal samo pri molitvi. Ljubezen do Boga najbolj pristno 
dokažemo s konkretno ljubeznijo do bližnjega. "Tudi dela usmiljenja do bližnje-
ga dajo molitvi veliko moč," je zapisal škof Jeglič v pastirskem pismu 18. okto-
bra 1914. 

17 Ljubljanski škofijski list, št. 9 (1914): 101–102. 
18 Ljubljanski škofijski list, št. 2 (1915): 47.
19 NŠAL, ŠAL, Jegličev dnevnik, VIII. zvezek, 6. januar 1915, 136; Ljubljanski škofijski list, št. 1 (915): 15.
20 NŠAL, ŠAL, Jegličev dnevnik, IX. zvezek, 9. april 1917, 114.

SHS 2_3_2009 OK.indb   503 12/11/09   4:52:59 PM



F. M. Dolinar: Versko življenje v Ljubljani v času prve svetovne vojne

504

Ali ni rekel Gospod sam: 'Blagor usmiljenim, ker bodo usmiljenje dosegli? (Mat. 
5,7)? in ali ne bo sodnji dan posebno zavoljo del usmiljenja pravičnim podelil 
nebeškega veselja? Saj jim bo rekel: 'Lačen sem bil in ste mi dali jesti; ptujec sem bil 
in ste me pod streho vzeli? In drugo (Mat. 25, 34. sqq.)? Kako so Bogu dopadljivi, 
ki bližnjemu pomagajo! Kako bo zato njemu dopadljiva tudi molitev usmiljenega 
človeka. Mislim sicer, da Vas na dobra dela usmiljenja ni treba še le opominjevati, 
saj zares radi darujete in mnogo za vse dobre namene, kateri se Vam priporoče.21 

Ves čas vojne praktično ni pastirskega pisma, v katerem škof Jeglič verni-
kom ne bi polagal na srce konkretnih del ljubezni do bližnjega: pomoč begun-
cem, pomoč delavskim družinam, ki so z vpoklicem očeta v vojsko ostale brez 
dela in s tem brez zaslužka, kmečkim družinam, ki so ostale brez delovne sile 
na polju in v hlevu, vdovam in otrokom, ki jim je vojna vzela moža in očeta, za 
invalide, za zapuščene otroke in za Rdeči križ.

Ko pa je kljub pozivom k intenzivni molitvi za zmago avstrijskega orožja in 
časten mir za habsburško monarhijo vojna sreča začela Avstriji obračati hrbet, se 
je škof Jeglič vprašal, ali je bilo spreobrnjenje vernikov iskreno in dovolj globoko, 

21 Ljubljanski škofijski list, št. 12 (1914): 120.

Ljubljanska stolnica leta 1915 (Arhiv Republike Slovenije, Fotografska zbirka)
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da bi moglo premagati zlo nasprotnikov Avstrije. "Avstrijo so nekatere države po-
sebno sovražile," je zapisal škof Jeglič v pastirskem pismu 2. januarja 1916, 

in sicer posebno zato, ker je katoliška, ker ima katoliško vladajočo rodbino, ker 
bi mogla biti mogočna zaščitnica svete katoliške Cerkve. Očitno so govorili, da 
Avstrija mora propasti, da Avstrija se mora raztrgati. S strahom smo gledali, kako je 
od dne do dne raslo sovraštvo Angležev in Francozov do Nemčije, sovraštvo Ru-
ske do Avstrije, sovraštvo prostozidarske Laške zoper katoliško habsburško drža-
vo. Avstrija je pa imela tudi le premnogo notranjih sovražnikov, ki so namenoma 
narode med seboj hujskali, s tem državo slabili in pripravljali njen propad.22 

Pismo avstrijskih škofov za božič leta 1916 je še polno optimizma in pre-
pričanja v avstrijsko zmago,23 že naslednje leto pa je že moč zaslutiti, da stvari 
na bojnem polju ne potekajo tako, kot je pričakovala avstrijska politična in vo-
jaška oblast in je upalo tudi cerkveno vodstvo. V pozivu duhovnikom z naslo-
vom Orate, fratres! je škof Jeglič 13. januarja 1917 zapisal: 

Smrtni sovražniki naše domovine so odbili ponudbo za razgovor o koncu vojne 
in o miru, kakor so jo jim sporočili naš presvetli cesar in njegovi zavezniki.
Torej bo še tekla kri, še se morajo boriti za vero, dom in cesarja naši polki, naši 
možje in fantje, še moramo nositi in čutiti strašno gorje vojske vsi narodi širom 
Avstrije. Okoli in okoli nas se pripravlja sovražnik na grozne in strašne boje. Našo 
starodavno Avstrijo, ki je pod žezlom starodavne, častitljive in strogo katoliške 
družine habsburške, hočejo ne le premagati, ampak kar uničiti.
Naši vojaki bodo izpolnili svojo dolžnost, za katero so prisegli pred vsevednim, 
svetim in pravičnim Bogom. Pa tudi mi, ki nas naši vojaki s svojimi telesi, z ne-
varnostjo svojega življenja branijo, da sovražnik ne pridere do nas in do naših 
domov, moramo storiti svojo dolžnost.
Pa kaj naj storimo? Ni dosti, da oddajate razna živila za vojaške potrebe, ni dosti, 
da ste se odlikovali z visokimi prispevki pri vsakem, tudi pri zadnjem petem voj-

22 Ljubljanski škofijski list, št. 2 (1916): 15.
23 "In če hočete božjo sveto previdnost tako rekoč z rokami prijeti, vprašamo Vas, dragi kristjani: Kako 

to, da zvezne osrednje države od številnih močnejših sovražnikov dozdaj niso bile premagane, ampak 
da so dosegle brezprimernih uspehov, katere more le lažnjivo časopisje sovražnikov tajiti? Anglija 
skuša s svojo nečloveško izstradalno politiko zastonj naše življenske žile podvezati; Srbija in Črnagora 
sta premagani; Poljska je nanovo vstala; Italija izkrvaveva ob naših gorskih mejah; Rusija zapravlja 
brez uspeha svoje človeške množice; Rumunija je pred koncem; Francija še vedno ne more nemških 
armad poriniti izvun svojih mej. 'To vse je storil Gospod in je čudovito v naših očeh' (Ps 117, 23), kajti 
ko bi ne bil Gospod pri nas, ko so se vzdigovali sovražni ljudje zoper nas, gotovo bi nas žive požrli (Ps 
123, 2.3). Resnično s prerokom Izaijem (Iz 35, 4) Vam smemo zaklicati osrečevalne besede: 'Utolažite 
se in nikar se ne bojte, glejte vaš Bog bo pripravil maščevanje in povračilo'". Ljubljanski škofijski list, št. 
2 (1917): 12.
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nem posojilu, ampak z vsem zaupanjem se moramo zopet in zopet prav skesane-
ga in spokornega srca zatekati k Bogu, naj On da modrosti našim vojskovodjem, 
pogumnosti in vstrajnosti tudi v najhujšem ognju vsem našim polkom in naj vse 
tako vodi, da bodo sovražniki miru prisiljeni skleniti mir za našo Avstrijo časten, 
ugoden in stalen.24 

Podobno je nagovoril vernike meseca junija istega leta: 

Svetovna vojna še ni končana. Časniki poročajo o strašnih in prekrvavih bitkah, 
posebno na vseh zapadnih mejah. Prelepa naša avstrijska domovina je še v ne-
varnosti. Vedno se čujejo glasovi in zahteve od strani nasprotnikov, da se mora 
Avstrija uničiti, razkosati! In zakaj? Posebno zato, ker je katoliška in ker bi bila 
mogočna Avstrija najbolj zanesljiva varhinja in podpora svete katoliške cerkve.
V tej vojski se je odkrilo nepričakovano sovraštvo med posameznimi narodi. 
Vzrok so hujskanja po časopisih, pa tudi po šolah in društvih, iz katerih se je iz-
rinila krščanska vera in krščanska ljubezen. Sv. Oče oznanjajo ljubezen vseh, pri-
poročajo pravičnost med narodi, obsojajo samoljubno sebičnost in nekrščansko 
sovražnost. Njihov glas posluša in uvažuje naš mladi krepki in odločni cesar.25 
Dvakrat je že nasprotnikom ponudil mir, in sicer časten, pravičen mir. Ponudbo 
so nasprotniki zasmehovaje odbili. Cesar je pospeševal sestanek odličnih kato-
liških mož iz vseh narodov v Zürichu, kjer so se meseca februarja zbrali, da se 
posvetujejo, kaj naj bi ukrenili, da med vsemi narodi zavlada zopet pravi mir na 
temelju splošne pravičnosti in krščanske ljubezni. Sv. Oče so zborovalce blagoslo-
vili in potolaženi odobrili njihove krščanske namere.
Toda sovražne sile ne marajo odnehati. Še upajo, da nas premagajo z orožjem v 
krvavih bitkah, ali da nas izstradajo. Res, živil vedno bolj primanjkuje. Posebno po 
mestih, pri mnogoštevilnih delavcih, v družinah po deželi, ki nimajo zemljišč ali 
jih imajo premalo, se pomanjkanje čuti. Trpimo vsi.26 

In za mesec oktober: 

Kakor ste čitali v časopisih, se je blizu naše meje ravnokar srečno končala grozna 
enajsta soška bitka. Ko to pišem, se pripravlja ravno tam še bolj strašna in, kakor 
se zdi, zadnja odločilna bitka. In zdi se, da ravno mesec oktober bo odločeval.

24 Ljubljanski škofijski list, 2 (1917): 23.
25 Spremembo na cesarskem prestolu po smrti Franca Jožefa so dušni pastirji ljubljanske stolne župni-

je vernikom naznanili z besedami: "Novi cesar se imenuje Karol, cesarica pa Cita. Svoj rojstni dan 
novi cesar obhaja 17. avgusta, svoj god pa 4. novembra. Prosite Boga, da bi ga razsvetlil v vladanju 
velike Avstrije ter mu dal moč in modrost v spolnjevanju naloženih mu težkih dolžnosti. NŠAL, ŽAL, 
Oznanila Ljubljana – stolnica, zadnja nedelja po binkoštih, 26. november 1916.

26 Ljubljanski škofijski list, št. 6 (1917): 57.
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Do sedaj je Bog ne le Avstrijo, ampak še posebno našo kranjsko deželo obvaroval, 
da ni premočni sovražnik prodrl naših čet in pridrl na Kranjsko. Zato bodimo 
hvaležni izvrstnemu vojskovodju in pogumnim vojakom, posebno pa Bogu in 
preblaženi Devici Mariji, ki je Kraljica miru.27 

Konec vojne in združitev Slovencev v državo Slovencev, Hrvatov in Srbov 
oziroma nato v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev so jugoslovanski škofje 
naznanili v svojem prvem skupnem pastirskem pismu 29. novembra 1918, v 

27 Ljubljanski škofijski list, št. 10 (1917): 100.

Notranjost ljubljan-
ske stolnice (Nadško-
fi jski arhiv Ljubljana, 
Album škofa Jegliča, 
št. 65)
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katerem so skupaj z resolucijami, sprejetimi na škofovski konferenci v Zagrebu 
nakazali programske smernice katoličanov razpadle avstro-ogrske monarhije 
v novi pluralistični državi, v kateri bodo odslej sobivali ljudje različnih veroiz-
povedi, različnih kultur in jezikov ter različnega pravnega izročila.28 Povzetek 
celotnega političnega dogajanja med prvo svetovno vojno, ki je Slovence kot 
patriotsko zelo zavedne in zveste podanike habsburški cesarski hiši postopo-
ma oddaljilo od Dunaja in Budimpešte ter jih vključilo v novonastalo državo 
in do neke mere enako nenaravno politično tvorbo Kraljevine SHS, kot je bila 
avstro-ogrska monarhija, je podal škof Jeglič v prvem delu pisma duhovnikom 
z dne 25. januarja 1919. V njem je tudi jasno opredelil svojo vlogo pri podpisu 
Majniške deklaracije. V drugem delu pisma, ki bi vsekakor zaslužil samostojno 
analizo, pa je Jeglič opredelil pastoralne naloge duhovnikov. Glede na dogodke, 
ki so sledili, je vsekakor pomenljiv Jegličev poziv duhovnikom, naj se ne vmeša-
vajo v politiko in naj prižnice ne izkoriščajo za politične komentarje.29

* * *

Na podlagi oznanilne knjige ljubljanske stolne župnije sv. Nikolaja poglejmo, 
kako so vojni dogodki in škofova navodila v zvezi z njimi odmevali v glavnem 
mestu dežele Kranjske.30 Pri tem je potrebno ponovno poudariti, da so tudi v 
vojnem času ostale v veljavi vse predvojne razvejane oblike pobožnosti in ver-
ske prakse,31 sleherni od njih pa so župniki ljubljanskih župnij dodali namene 
za zmago avstrijske vojske in molitve za skorajšnjo sklenitev miru ter lajšanje 
posledic vojne.

Po ljudskem štetju iz leta 1910 je imela Ljubljana 41.727 prebivalcev. Cer-
kveno je bila razdeljena na pet župnij. Po cerkveni statistiki za leto 1914 je 1) 
stolna župnija sv. Nikolaja štela 3.500 duš. Za dušnopastirsko delo v župniji 
so bili zadolženi štirje duhovniki. Stolnici je bil pridružen stolni kapitelj s pro-
štom, dekanom in desetimi kanoniki. V župnijo je spadal tudi samostan nem-
škega viteškega reda (križniki) s cerkvijo preblažene Device Marije pomočnice 
kristjanov v Križankah. V samostanu je živelo 30 patrov, dva klerika, en brat 
laik in en novinec; 2) župnija sv. Jakoba s podružnico sv. Florijana je štela 
5.677 duš. V župniji sta delovala dva duhovnika; 3) župnija Marijinega ozna-
njenja je skupaj s podružnicami Marijinega obiskanja na Rožniku, sv. Jerneja v 

28 Ljubljanski škofijski list, št. 1 (1919): 1–4. Mariborski škof Mihael Napotnik se sestanka škofovske kon-
ference v Zagrebu ni udeležil in tudi ni podpisal skupnega pastirskega pisma jugoslovanskih škofov.

29 Ljubljanski škofijski list, št. 2 (1919): 10–16.
30 NŠAL, ŽAL, Oznanila Ljubljana – stolnica. 
31 Dolinar, "Versko življenje v Ljubljani od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne", 327–336.
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Spodnji Šiški in sv. Simona in Juda na Viču štela 13.425 duš. Župnijo so vodili 
frančiškani. V dušnem pastirstvu je delovalo šest patrov, sicer pa je v samostanu 
ob župnijski cerkvi živelo 18 patrov, 7 bratov laikov in dva brata tretjerednika. 
V župniji je deloval samostan uršulink s cerkvijo sv. Trojice. V samostanu je bi-
valo 67 redovnic, ki so delovale na področju šolstva; 4) župnija sv. Petra je 
skupaj s podružnicami sv. Nikolaja v Bizoviku, sv. Krištofa na mestnem poko-
pališču, sv. Martina v Šmartnem ob Savi, sv. Štefana v Šepanji vasi in sv. Marjete 
v Tomačevem štela 13.331 duš. Za dušnopastirstvo je skrbelo šest duhovnikov. 
V župniji je delovalo pet redovnih skupin. V redovni hiši lazaristov pri cerkvi 
Srca Jezusovega na Taboru je živelo 7 patrov in 7 bratov laikov. Patri, ki so se 
posvečali predvsem ljudskim misijonom, so med drugim oskrbovali tudi dežel-
no kaznilnico. Pri cerkvi sv. Jožefa je bila redovna hiša jezuitov, kjer je delovalo 
šest patrov in trije bratje laiki. V deželni bolnici s cerkvijo sv. Križa32 je delovalo 
60 sester usmiljenk sv. Vincencija Pavelskega z materno hišo v Gradcu, v hiralni-
ci (valetudinarium) sv. Jožefa na današnji Vidovdanski ulici (takrat Radeckega 
11) je delovalo 65 sester, v Marijinem domu na Slomškovi ulici 16 sester, v Le-
onišču na Zaloški cesti 18 sester, v otroški bolnici sv. Elizabete na Streliški ulici 

32 Cerkev je bila leta 1947 nacionalizirana in je služila kot skladišče ljubljanske splošne bolnice. Leta 
1970 so podrli cerkveni zvonik.

Frančiškanska cerkev v Ljubljani (Arhiv Republike Slovenije, Fotografska zbirka)
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pet sester, v dekliški sirotišnici (orphanotrophio) Lichtenthurm na Ambrožo-
vem trgu 25 sester, v bolnici za duševne bolezni (morodocheo) na Studencu 
21 sester. Med vojno je bila ustanovljena še hiralnica cesarja Franca Jožefa v 
Vodmatu, kjer je delovalo šest sester. Usmiljenke sv. Vincencija Pavelskega z 
materno hišo v Zagrebu pa so delovale v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad 
Ljubljano (22 sester). V samostanu karmeličank na Selu s cerkvijo sv. Jožefa33 je 
bivalo 12 sester in ena novinka; 5) župnija sv. Janeza Krstnika v Trnovem 
je štela 4900 duš, v njej sta delovala dva duhovnika. V Ljubljani je živelo še 356 
protestantov, ki so imeli svojo cerkev na današnji Gosposvetski ulici, 116 Judov 
in 64 pravoslavnih.34

V ljubljansko dekanijo so bile vključene župnije Brezovica, Črnuče, Lju-
bljana-Polje, Dobrova, Golo, Ig, Ježica, Preska, Rudnik, Sora, Sostro, Sv. Katarina 
– Topol, Sv. Jakob ob Savi, Šentvid nad Ljubljano, Šmartno pod Šmarno goro, 
Tomišelj, Ljubljana-Vič, Želimlje.35

V šoli je bil na vseh stopnjah verouk obvezen predmet. V obravnavanem 
času je bila Ljubljana v slovenskem prostoru pomembno izobraževalno sredi-
šče, čeprav še ni imela lastne univerze. Od visokošolskega študija je Ljubljana po 
reformi univerz in gimnazij leta 1848 obdržala samo bogoslovje. Liberalno vod-
stvo ljubljanske občine je doseglo, da je morala biti škofi jska klasična gimnazija 
ustanovljena zunaj mesta v Šentvidu nad Ljubljano (1905). Bila je prva gimna-
zija samo s slovenskim učnim jezikom. V mestu so na gimnazijski ravni delovale 
I. in II. državna gimnazija, gimnazija nemške ustanove, realka in pedagogika. 
Na osnovnošolski ravni: tri slovenske petrazredne šole za dečke, ena slovenska 
osemrazredna za dečke, ena osemrazredna slovenska za dekleta, ena petrazre-
dna nemška za dečke, ena osemrazredna nemška za dekleta, ena trirazredna 
šola Karolinska zemlja. Od ostalih šol navaja šematizem: štirirazredno osnovno 
šolo za dečke v Marijanišču (Collegio Mariano), privatno pedagoško šolo pri 
uršulinkah, petrazredno osnovno in trirazredno meščansko interno šolo za de-
kleta pri uršulinkah, petrazredno osnovno in trirazredno meščansko zunanjo 
šolo za dekleta, Višjo šolo cesarja Franca Jožefa za dekleta z licejem in osnovno 
šolo, osemrazredno osnovno šolo za dekleta v sirotišnici Lichtenthurm, dvo-
razredno slovensko trgovsko šolo, ekonomsko šolo za dekleta v Marijanišču 
(Collegio Mariano), šolo za gluhoneme, štirirazredno osnovno šolo združe-
nja "Deutscher Schulverein", osemrazredno privatno osnovno šolo nemškega 
kuratorija, dvorazredno nemško pedagoško šolo, dvorazredno trgovsko šolo 
inštituta Mahr, štirirazredno osnovno šolo za dečke pri salezijancih na Rakov-

33 Cerkev je bila porušena leta 1951.
34 Catalogus cleri et beneficiorum ecclesiasticorum Dioecesis Labacensis ineunte anno MDCCCCXIV. 

(Labaci, 1914) (dalje: Catalogus cleri 1914); Enciklopedija Slovenije, 6. zvezek (Ljubljana, 1992), 233.
35 Catalogus cleri 1914, 27–37.
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niku, in pet strokovnih šol: za mehaniko in tehniko, za arhitekturo, za tekstil in 
obrt, za splošno obrt in za splošno obrt za dekleta.36 V ljubljanskem bogoslovju 
je poučevalo 12 profesorjev, na različnih šolah pa verouk 33 katehetov, sicer pa 
je v Ljubljani živelo še 27 upokojenih duhovnikov.

Prvo omembo vojne zasledimo v oznanilni knjigi ljubljanske stolne župnije 
na 9. nedeljo po binkoštih, 2. avgusta 1914.37 Poleg uradnega obvestila o izre-
dnih pooblastilih vojske, ki je stražila železniške proge, vabi oznanilo vernike k 
enourni adoraciji Najsvetejšega po popoldanskih litanijah za srečen izid vojne. 
V isti namen se je začela tudi devetdnevnica z molitvijo rožnega venca in lita-
nijami matere Božje. 

Sploh vam toplo priporočam gorečo in vztrajno molitev za naše vojake, da bi Bog 
blagoslovil njih orožje in jih srečno pripeljal nazaj v domovino. Tudi naš kaplan 

36 Prav tam, 21–24. 
37 Nedelje in praznike navaja oznanilna knjiga po takratnem liturgičnem koledarju, ki se je začel s prvo 

adventno nedeljo konec novembra. Bogoslužni koledar je obsegal 4 adventne nedelje, božič, eno ali 
dve nedelji po božiču, Razglašenje Gospodovo (Sv. Trije kralji, 7. januar), nedelje po Razglašenju (od 
ena do šest glede na to, kdaj je bila tisto leto velika noč), tri predpostne nedelje (septuagesima, sexa-
gesima, quinquagesima), 4 postne nedelje, 2 nedelji trpljenja (tiha in cvetna), velika noč (je lahko od 
22. marca do 25. aprila), 6 nedelj po veliki noči, nedelje po binkoštih (od 23 do 28 glede na to, kdaj je 
bila tisto leto velika noč).

Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano (Nadškofi jski arhiv Ljubljana, Album škofa Jegliča, št. 93)
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č.g. Cegnar38 je poklican v vojsko, da ondi opravlja božjo službo. – Onim, ki gredo 
v vojsko, priporočite, da pred odhodom, če je le mogoče, prejmejo sv. zakramen-
te. Spovedniki so pripravljeni v vseh cerkvah, vsak čas, zjutraj in zvečer, pa tudi 
čez dan, ako se kdo oglasi, 

je še zapisano v oznanilu.39

V začetku vojne so ljubljanski dušni pastirji avgusta in septembra leta 1914 
s pridigami v slovenskem (stolnica), nemškem (Marijino oznanjenje) in itali-
janskem jeziku (sv. Jakob) vabili rekrute, naj se odzovejo vpoklicu v vojaško 
službo in naj pred odhodom opravijo dobro spoved ter prejmejo sveto obhaji-
lo. Vabila k spovedi se ponavljajo tudi v naslednjih mesecih, od oktobra 1915 pa 
tudi vabila k mašam za padle vojake na praznik vernih duš dan.

Med najbolj ustaljenimi ljudskimi pobožnostmi v Ljubljani so bile nedvo-
mno procesije. Poleg običajnih zaobljubljenih namenov (k sv. Florijanu zaradi 
požara, ki je leta 1774 uničil večji del mesta, k sv. Roku v Dravlje za odvrnitev 
kužnih bolezni, protipotresna procesija na veliko noč popoldne, zaobljubljena 
po rušilnem potresu leta 1895) in tistih, ki so bile del uradnega slovenskega bo-
goslužnega izročila (velikonočna procesija, po takratnem obredu na veliko so-

38 Ivan (Janko) Cegnar (*12. oktobra 1887 v Stari Loki, † 9. septembra 1939 kot župnik v župniji 
Ljubljana-Trnovo). Za duhovnika je bil posvečen 14. julija 1910.

39 NŠAL, ŽAL, Oznanila – stolnica, 9. nedelja po binkoštih (2. avgust 1914).

Cerkev sv. Jakoba leta 1915 (Arhiv Republike Slovenije, Fotografska zbirka)
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boto po končanih obredih, procesija svetega Rešnjega Telesa in procesije v Kri-
ževem tednu [dnevi pred vnebohodom] iz stolnice v ponedeljek k sv. Jakobu, v 
torek v uršulinsko cerkev sv. Trojice in v sredo k Marijinemu oznanjenju), so v 
vojnem času vedno dodani nameni "za zmago avstrijskega orožja" (k sv. Roku 
16. avgusta 1914), "za srečen izid vojske",40 "v zahvalo za dosedanjo pomoč naši 
armadi in prošnja za srečen izid vojske" (6. septembra 1914), "za hiter in sre-
čen izid sedanje svetovne vojske ter dosego miru v čast in blagor naše ljubljene 
Avstrije" (4. aprila 1915). Na 3. nedeljo po binkoštih (13. junija 1915) so se v ta 
namen zbrale vse ljubljanske župnije pri sv. Jakobu in nato v slovesni procesiji 
do cerkve Svete Trojice in nazaj nosili čudodelno podobo Žalostne Matere bož-
je cerkve sv. Florijana. "Ker je namen te spokorne procesije prošnja za zmago 
in srečo Avstrije, molite pobožno, molite zaupljivo, molite v duhu pokore", je 
zapisano v oznanilni knjigi.41 Na binkoštni ponedeljek, 12. junija 1916, so po 
istem namenu v slovesni procesiji po ljubljanskih ulicah nosili milostno podo-
bo Svetogorske Matere božje.42 Odslej vabila k molitvi in procesijam za zmago 
in srečo Avstrije ter za "dosego miru v čast in blagor naše ljubljene Avstrije (28. 
maja 1916) izrecno poudarjajo tudi spokorni in zadostilni značaj teh mirovnih 
molitev in procesij. Tako so bile vse ljubljanske župnije 8. nedeljo po binkoštih 
(18. julija 1915) povabljene k sodelovanju pri procesiji iz župnije Marijinega 
oznanjenja k cerkvi sv. Antona Padovanskega na Viču. V oznanilu stolne župni-
je je zapisano: "Vernike tem potom vabimo, da se procesije udeležite in goreče z 
molitvijo nadlegujete sv. Antona, naj nam pomaga, da naša širša in ožja domo-
vina izide iz vojske srečna in mogočna v stanovitnem miru."

40 Namenska procesija 23. avgusta 1914 je šla iz stolnice k Marijinemu oznanjenju, od tam k sv. Jakobu 
in nato nazaj v stolnico. Med potjo so molili rožni venec, v vsaki izmed cerkva pa litanije Matere 
božje.

41 "Prihodnjo nedeljo ob treh popoldne bo velika prošnja procesija za zmago in srečo Avstrije. Pri tej 
procesiji se bode nosila po mestu slavna čudodelna podoba Žalostne Matere božje iz cerkve sv. 
Florijana: iz stolnice k sv. Jakobu, kjer se združijo procesije iz vseh ljubljanskih župnij. Nato do nunske 
cerkve, kratek škofov slovenski in nemški nagovor, pete litanije in blagoslov z Najsvetejšim. Od tam 
nazaj k sv. Jakobu. Po blagoslovu v stolnico, kjer bodo za sklep litanije Srca Jezusovega z blagoslovom 
/…/ Ker je namen te spokorne procesije prošnja za zmago in srečo Avstrije, molite pobožno, molite 
zaupljivo, molite v duhu pokore. Časi so resni in hudi, sovražniki nas obdajajo od vseh strani, treba 
sedaj pomoči božje, treba naše goreče molitve". NŠAL, ŽAL, Oznanila Ljubljana – stolnica, 3. nedelja 
po binkoštih 1915.

42 "Jutri popoldne pojde skupna procesija vseh ljubljanskih župnij od Marijinega trga pred frančiškan-
sko cerkvijo s čudodelno podobo svetogorske Matere božje skoz Wolfovo ulico, čez Kongresni trg, 
po Gosposki ulici, čez Turjaški trg, Breg, sv. Jakoba most in trg, Stari in Mestni trg v stolnico, kjer bo 
škofova pridiga, nato pete litanije Matere božje z blagoslovom z Najsvetejšim. Naj bi se ljubljansko 
občinstvo te spokorne procesije udeležilo v obilnem številu … da bo Bog uslišal naše molitve za sko-
rajšnji srečen izid sedanje vojske. Darujte v ta namen tudi sv. obhajilo." NŠAL, ŽAL, Oznanila Ljubljana 
– Stolnica, Binkošti 1916. Zaradi neposredne vojne nevarnosti so frančiškani 25. maja leta 1915 milo-
stno podobo Matere božje iz cerkve na Sveti Gori pri Gorici prenesli v cerkev Marijinega oznanjenja 
v Ljubljani, kjer je ostala do 9. oktobra 1921, ko so jo prenesli v Gorico. Na Sveto Goro se je vrnila 2. 
oktobra leta 1922.

SHS 2_3_2009 OK.indb   513 12/11/09   4:53:00 PM



F. M. Dolinar: Versko življenje v Ljubljani v času prve svetovne vojne

514

Izrazito spokorni in zadostilni značaj so imele mirovne pobožnosti in mo-
litve. Na drugo predpostno nedeljo leta 1915 (8. februarja) so se ljubljanske žu-
pnije odzvale mirovni pobudi papeža Benedikta XV. V ljubljanskih cerkvah je 
bilo cel dan izpostavljeno Najsvetejše. Po slovesni maši ob 10. uri so v stolnici 
zapeli spokorni psalm (Ps. 50) in druge zapovedane molitve. Popoldne je bila 
molitvena ura, ki so jo zaključili s papeževo mirovno molitvijo43 in litanijami 
vseh svetnikov. Podobne mirovne pobožnosti so bile tudi leta 1917 in 1918. Na 
cvetno nedeljo leta 1916 (23. aprila) je v oznanilih stolne župnije zapisano, da 
bo v noči od velikega četrtka na veliki petek skupna molitev pred Najsvetejšim 
po namenu sv. očeta, "da bi od božje milosrčnosti izprosili konec strašne šibe 
sedanje dolgotrajne vojske. Združeni s sv. očetom in verniki vsega sveta hoče-
mo trkati, mogočno trkati na srce usmiljenega Boga in ga nekako prisiliti da 
nas usliši." Na trejo predpostno nedeljo naslednjega leta (19. februarja 1917) se 
je začela tridnevna mirovna pobožnost pred izpostavljenim Najsvetejšim "za 
skorajšnji srečni konec dolgotrajne vojske. Kakor vse kaže, bliža se odločitev na 
bojišču. Treba torej še več in iskrenejše molitve, da bi Bog blagoslovil orožje na-
ših bojevnikov." Takšen poziv je slišati še tik pred usodnim porazom avstrijskih 
čet. Na 20. nedeljo po binkoštih, 6. oktobra 1918, beremo v oznanilni knjigi: 

Praznik Svetega rožnega venca. Molimo ta mesec prav prisrčno rožni venec, pro-
simo Devico Marijo Jezusa, naj radi svojega rojstva, trpljenja in poveličevanja 
skrajša čas strašne zaslužene kazni, naj da zmago, končno zmago našim četam in 
naj vodi srca vseh vladarjev in odličnih mož, da čim prej sklenejo zaželeni mir.

Človeške žrtve, ki jih je zahtevala vojna, so vzpodbujale dušne pastirje v Lju-
bljani, da so povabili vernike k vpisu v Dizmovo bratovščino (25. oktober in 1. 
november 1914) pri ljubljanski stolnici, katere namen je bil molitev in priprava 
na srečno smrt in molitev za rajne. Naslednje leto so bile v stolnici ustanovljene 
Bratovščina svete Družine, Bratovščina krščanskega nauka44 in v župniji sv. Ja-
koba Bratovščina za zveličanje umirajočih.45

Med izrednimi nabirkami oznanila stolne župnije novembra 1915 posebej 
omenjajo nabirko za Poljake, leta 1916 za vojne invalide, vojne sirote in vdove, 
leta 1917 za vojaške domove in ureditev vojaških grobov in leta 1918 za uboge 
v okviru Elizabetinih konferenc. Namen zbiranja starega papirja ni posebej na-
veden, pač pa svarila pred vojnimi dobičkarji (24. september 1915). V ta sklop 
sodi tudi vladna prepoved "razsvetljevanja grobov" s svečami za praznik vseh 
svetih leta 1916. Namesto sveč naj bi verniki pri vhodu na pokopališče kupili 

43 Objavljena v: Ljubljanski škofijski list, št. 2 (1915): 47.
44 NŠAL, ŽAL, Oznanila Ljubljana – stolnica, 25. januar 1915.
45 NŠAL, ŽAL, Oznanila Ljubljana – stolnica, 1. julij 1915.
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poseben "tiskan listič" in ga položili na grob. Izkupiček iz prodaje teh lističev je 
bil namenjen skladu za vdove in sirote v vojni padlih vojakov. Istočasno pa je 
že nakazoval gospodarsko krizo, ki se je je škof Jeglič posebej dotaknil v pastir-
skem pismu 1. januarja 1918. V njem je posebej izpostavil zmotno gospodarsko 
politiko države. Njegove besede, iz drugačnih vzrokov in v drugačnih okolišči-
nah seveda, zvenijo presenetljivo aktualno tudi v sedanji gospodarski krizi. 

Vojska naj ti tudi dokaže, kako minljivo in naravnost ničevno je vse na zemlji. Tr-
dili so modrijani, da nas Bog ne more več kaznovati z lakoto, ker se živež lahko in 
naglo prepelje iz najbolj oddaljenih krajev na one, kjer bi ga pomanjkovalo; trdili 
so, da nam za obleko ne bo skrbi, ker jo izdeluje tisoč in tisoč rok po tovarnah; 
ponašali so se z napredkom, z raznimi izumi, z mogočnimi ladjami, s svetovno 
trgovino, z nezaslišanim bogastvom! In sedaj v vojnem času? Živil primanjkuje, 
da na mnogih krajih naravnost stradajo, celo lakote umirajo; obleke vsakovrstne, 
platna, obuval pomanjkuje povsod; olja, oglja in druge kurjave se ne more dobiti; 
tovarne vse po Evropi in po Ameriki izdelujejo le bojno orodje, stotisoči delavcev 
prirejajo morilne krogle, skoraj vsa umetnost in znanost se porablja edino za to, 
da je bolj škodljiva, bolj pogubna vojska na kopnem, na morju, pod morjem, v 
zraku. Sedaj vidimo, kaj je človek, sedaj vidimo, kaj dela strast človeška! In kar je 
najbolj strašno in sramotno za ves človeški rod je to, da se dobi brezsrčnih ljudi, ki 
bedo sobrata zlorabljajo sebi v pregrdo korist. Krščanska ljubezen izginja!46

Od izrednih dogodkov, ki jih v času prve svetovne vojne omenjajo oznanila 
stolne župnije v Ljubljani, velja omeniti pozive k brezplačnemu cepljenju pro-
ti kozam v letih 1914, 1915 in 1916, italijansko bombardiranje Koroške Bele 
septembra 1917 ter poziv Narodne vlade novembra leta 1918 vsem, ki še niso 
dopolnili 40 let, naj se nemudoma javijo poveljstvu 17. pešpolka v Ljubljani. O 
porazu avstrijske vojske in razpadu avstro-ogrske monarhije oznanila ljubljan-
ske stolne župnije za razliko od stališča škofa Jegliča molčijo. Z novo politično 
stvarnostjo je vodstvo župnije seznanilo svoje vernike na tretjo adventno nede-
ljo, 15. decembra leta 1918, le s skopim obvestilom: 

Da se za novoustanovljeno jugoslovansko državo izprosi blagoslov božji, bode 
danes ob desetih slovesna škofova velika sv. Maša, po kateri se bo izpostavilo pre-
sv. Rešnje Telo, zapela zahvalna pesem Te Deum in podelil sv. Blagoslov. Združite 
v ta namen s cerkvenimi molitvami tudi svoje molitve, da bo Bog dal obilnega 
blagoslova novi državi.

46 Ljubljanski škofijski list, št. 1 (1918): 2.

SHS 2_3_2009 OK.indb   515 12/11/09   4:53:01 PM



F. M. Dolinar: Versko življenje v Ljubljani v času prve svetovne vojne

516

France M. Dolinar

RELIGIOUS LIFE IN LJUBLJANA DURING WORLD WAR I

SUMMARY

During World War I, religious and church life in Ljubljana took the normal path, 
since towns and Carniola were not directly exposed to the horrors of war. The 
Ljubljana middle class was indirectly aff ected by the war due to the recruitment 
of boys and men, numerous killed soldiers and consequently, an increasing 
number of widows and orphans, due to higher war levies which claimed also 
church bells and valuables, and due to increasing poverty and starvation. On 
the Bishop’s initiative, priests encouraged people to fervently pray for the "vic-
tory of the Austrian armed forces in the just war for Austria", and for an immi-
nent peace "for the honour and good of our beloved Austria". However, the war 
continued, so to the prayers for victory and peace were added a penitent-satis-
factory character; God permits war because people are not completely freed 
from sins; nevertheless, despite the horrors they are experiencing, they should 
not lose faith in his immense mercy. Typical forms of penitent-satisfactory and 
pious requests were numerous processions in the streets and pious liturgies 
which often lasted for several days and were connected with ad hoc sermons 
and prayers for peace. 

Announcements made by the Ljubljana Cathedral Parish spoke neither of 
the defeat of the Austrian Army nor of the disintegration of the Austro-Hun-
garian Empire. The new political reality was announced by the invitation to 
attend the Bishop's "Great Mass" on the third Advent Sunday, on 15 December 
1918, in order to ask for the God's blessing of a newly formed Yugoslav state. 
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UDK 27(497.4Gorica)"1914/1918"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Versko življenje v Gorici 
med prvo svetovno vojno

Renato Podbersič ml. 
Mag., višji raziskovalec

Študijski center za narodno spravo 
Tivolska 42, SI – 1000 Ljubljana

e-mail: renato.podbersic@guest.arnes.si

Izvleček:
Prispevek pregledno obravnava versko življenje v Gorici med prvo svetovno 
vojno. Večina Goričanov je pripadala rimokatoliški veri, zato prispevek prikaže 
predvsem stanje na ozemlju Goriške nadškofi je. Pri pregledu delovanja Cerkve 
na Goriškem med prvo svetovno vojno je avtorja zanimalo predvsem, kako 
so se različni duhovniki in redovniki znašli v vojnem stanju in duhovnem 
ter materialnem razdejanju, ki je doletelo Goriško v letih 1915–1917. S 
stopnjevanjem spopadov in ob italijanskem prodiranju se je odgovornost 
(katoliških) duhovnikov še povečala, verniki pa so prav v veri velikokrat iskali 
zatočišče v težkih vojnih časih. Prispevek se samo dotakne ostalih maloštevilnih 
nekatoliških vernikov v glavnem deželnem mestu (protestantov in judov). 

Ključne besede: 
Gorica, prva svetovna vojna, soška fronta, Cerkev na Goriškem. 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 517–542, 74 cit., 5 slik. 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Danes je moderno raziskovati in pisati o soški fronti in prvi svetovni vojni na-
sploh. V zadnjih dvajsetih letih je prišlo na Slovenskem do prave renesanse 
ukvarjanja s to temo. V slovenskem jeziku in prevodih je izšlo veliko knjig na 
temo soške fronte, ustanovljena so bila društva, ki negujejo spomin na strašne 
dni. Raziskovalci, muzealci in konzervatorji so začutili, da je pravi čas za bri-
sanje prahu z dokumentov, predmetov in spomenikov. Veliko se piše in sliši 
o strašnih dvanajstih soških bitkah, o beguncih, slavnih vojaških poveljnikih, 
zmagi ali porazu pri Kobaridu.

Vedno več preučevalcev soške fronte se usmerja k malemu človeku, bodisi 
vojaku, civilistu in beguncu. V ospredje stopajo zgodbe posameznikov in sku-
pin, ki so doživeli in preživeli to strašno razdejanje. Človek kot družbeno bitje 
navadno stremi k nastopanju oz. sodelovanju v organizacijah civilne družbe. 
Mednje lahko štejemo tudi katoliško Cerkev, ki je v preteklosti na tem podro-
čju nedvomno odigrala posebno vlogo. Kot družbena institucija je zagotavljala 
versko vzgojo in seznanjanje s kulturo, kot konkretna organizacija pa je bila 
živo prisotna in dejavna med ljudmi. Seveda tega ni počela "cerkev", ampak 
konkretni duhovniki, ki so živeli in čutili z ljudmi. V preteklosti sta religija in 
Cerkev imeli v družbi pomembno povezovalno, socializacijsko pa tudi vredno-
stno – etično vlogo, posebno še na podeželju. 

Za katoliško Cerkev je značilna dobra in utečena organizacija, ki ima 
že tisočletno tradicijo in deluje hierarhično. Krajevno Cerkev predstavljajo 
škofije s škofi. (Slovenska) duhovščina na Goriškem je pred prvo svetovno 
vojno veljala za domoljubno, zvesto cesarju in narodno zavedno, med pode-
želskim prebivalstvom je uživala velik ugled. Ljudje so se na duhovnike obra-
čali v veselih in žalostnih trenutkih življenja, duhovniki so jim bili svetovalci, 
skupaj so živeli v dobrem in slabem, čeprav je večina preprostega prebival-
stva nanje gledala s strahospoštovanjem, kar moramo gledati v duhu tistega 
časa. 

Časovna razdelitev dogajanj v Gorici med prvo svetovno vojno

Dogajanje na ozemlju Goriške nadškofi je med prvo svetovno vojno glede na 
zunanje vplive lahko v grobem razdelimo na štiri časovne sklope:

 čas navideznega miru, od vojne napovedi in vstopa Avstro-Ogrske v prvo • 
svetovno vojno do italijanske vojne napovedi Avstro-Ogrski, julij 1914 – 
maj 1915;
 od italijanskega vstopa v vojno do italijanske zasedbe, maj 1915 – avgust • 
1916;
 od italijanske zasedbe Gorice do preboja pri Kobaridu in vnovične vzpo-• 
stavitve avstro-ogrske oblasti, avgust 1916 – oktober/november 1917;
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 od avstrijsko-nemške protiofenzive do konca prve svetovne vojne in • 
druge italijanske zasedbe, oktober/november 1917 – november 1918.

Ta razdelitev velja predvsem za ožjo Goriško, torej tudi za mesto Gorica. 
Narekovale so jo vojaške operacije, bitke in italijansko prodiranje ter posledič-
no umikanje avstro-ogrske vojske. Glede na velikost in geografsko razpote-
gnjenost goriške nadškofi je je ta členitev neprimerljiva in neustrezna za druge 
predele nadškofi je. Furlanijo, Brda in Posočje so italijanske sile zasedle že ob za-
četku vojne in tam vzpostavile svojo upravo, na katero ni imel goriški nadškof 
praktično nobenega vpliva.1 Vzhodni del goriške nadškofi je pa je ostal izven 
neposrednih vojaških operacij in na ozemlju, kjer lahko govorimo o kontinui-
teti cerkvene oblasti.2 

Prebivalstvo na ozemlju goriške nadškofi je je bilo etnično heterogeno, saj 
so tukaj že stoletja skupaj živeli Slovenci, Italijani, Furlani in Nemci. Slovencev 
je bilo okoli 2/3 deželnega prebivalstva. Narodnostna meja je bolj ali manj 
jasno že stoletja potekala zahodno od deželnega glavnega mesta proti morju, 
vendar je bila Gorica večinsko v italijanskih rokah. Po popisu prebivalstva leta 
1910 je v mestu samem živelo dobrih 30.000 prebivalcev, od tega skoraj 48% 
Italijanov in Furlanov, skoraj 35% Slovencev in dobrih 10% Nemcev. Slednji 
so živeli raztreseni po vsej deželi, največ jih je bilo prav v Gorici. Po verski 
pripadnosti je bilo prebivalstvo večinoma rimskokatoliške vere.3 Nekoliko 

1 Več o okupiranem delu goriške nadškofije: Paolo Malni, "Esercito e clero nelle 'terre redente'", v: La 
guerra in casa 1914–1918, ur. Lucio Fabi (Monfalcone/Tržič, 1991); Paolo Malni, "Vivere la Grande 
Guerra. Militari e popolazione dell' Isontino nella prima guerra mondiale", Il Territorio, št. 18 (1986); 
Qualestoria: 1914–1918 Uomini in guerra. Soldati e popolazioni in Friuli, sul Carso, a Trieste e oltre 
14, št. 1–2 (1986); Giuseppe del Bianco, La guerra e il Friuli. 2. del (Videm, 1939), (dalje: del Bianco, 
La guerra e il Friuli). 

2 Goriška nadškofija je dedič oglejskega patriarhata, pomembnega za pokristjanjevanje velikega dela 
Slovencev. Ustanovljena je bila leta 1751 po razdelitvi nekdanjega patriarhata na goriško in videmsko 
nadškofijo. Njen prvi nadškof je postal Karl Mihael grof Attems. Cesarica Marija Terezija je nadškofa 
Attemsa maja 1766 imenovala za kneza Svetega rimskega cesarstva. Pravico do tega naslova so poslej 
imeli tudi njegovi nasledniki, zato so goriškega nadškofa uradno naslavljali knezonadškof. Do dese-
tega goriškega nadškofa Sedeja se je zvrstilo kar lepo število Slovencev na tem položaju. Po državnem 
zakonu iz leta 1861, ki je vpeljal deželni zbor kot organ deželne samouprave, je bil vsakokratni goriški 
nadškof tudi virilist, to je avtomatično član oz. poslanec v deželnem zboru. Od leta 1830 naprej je 
goriški nadškof nosil naslov "ilirski metropolit". V to metropolijo so kot sufragani spadale tržaško-ko-
prska, ljubljanska, poreško-puljska in krška škofija. Leta 1915 je bilo v Goriški nadškofiji 365 duhov-
nikov, od tega 205 v dušnem pastirstvu. Celotna nadškofija je bila razdeljena na 194 pastoralnih enot 
ali "stationes curatae", to je župnij, vikariatov, kuracij in kaplanij. Razmerje se v dvajsetih letih skoraj 
ni spremenilo, saj jih je bilo v začetku devetdesetih let 19. stoletja 192. Goriški nadškofje so poznali 
nenapisano pravilo, da se duhovniki nameščajo po etničnem principu. Tako so v slovenskih pastoral-
nih enotah službovali slovenskih duhovniki. 

3 K.K. Statistischen Zentralkommission, Spezialortsrepertorium der österreichischen Länder. Bearbeitet 
auf Grund der ergebnisse der Volkszählung vom 31 Dezember 1910 (Dunaj, 1918); Camillo Medeot, 
"Ordinamento della contea", v: I Cattolici isontini nel XX secolo, ur. Camillo Medeot, 1. del (Gorica, 
1981), 7–12. 
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več verske raznolikosti je bilo le v mestu Gorica, kjer je prebivala tudi ma-
loštevilna, a ekonomsko močna in uspešna protestantska ali evangeličanska 
skupnost. Prva svetovna vojna je globoko posegla v to versko skupnost, ki si 
po njej praktično ni več opomogla.4 Tretja pomembnejša verska skupnost v 
mestu so bili Judje.5 

Goriška nadškofi ja je leta 1915 obsegala šestnajst dekanij oz. dekanatov6. 
Dekanije so bile v glavnem etnično razdeljene. Od 16 jih je bilo devet popol-
noma slovenskih (Bovec, Kobarid, Tolmin, Črniče, Kanal, Šempeter pri Gori-
ci, Devin, Cerkno, Komen), pet je bilo furlanskih oz. italijanskih (Gradišče ob 
Soči, Krmin, Tržič, Fiumicello, Visco). Mešani sta bili samo dve dekaniji, Gorica 
in Ločnik. Italijanska oziroma furlanska narodna komponenta je bila v goriški 
dekaniji omejena zgolj na samo mesto. Dekanat Gorica, dekan Jožef Pavletič,7 
je imel tik pred začetkom sovražnosti z Italijo 46.500 prebivalcev, daleč naj-
več v celotni nadškofi ji in je bil razdeljen na 17 pastoralnih enot. Mesto Gorica 
je bilo pred vojno razdeljeno na štiri mestne župnije; stolna cerkev sv. Hilarija 
in Tacijana, župnijska cerkev sv. Ignacija na Travniku, župnijska cerkev sv. Vida 
in Modesta na Placuti in župnijska cerkev sv. Roka. Pastoralne enote goriškega 
dekanata so bile skorajda povsem slovenske, le štiri mestne župnije v Gorici so 
bile mešane, italijansko-slovenske. Župnija sv. Roka v goriškem predelu Pod-
turn je bila večinoma naseljena s Furlani. 

Na ozemlju Goriške nadškofi je so ob začetku prve svetovne vojne delova-
li številni cerkveni redovi, tako moški kot ženski. Večina se je lahko pohvalila 

4 Pečat jim je dajala bogata plemiška družina Ritter von Zahony, ki se je v začetku 19. stoletja iz eko-
nomskih razlogov priselila iz Nemčije na Goriško. Leta 1863 so si goriški protestanti zgradili svojo 
cerkev, ki stoji še danes v ulici Diaz, tedanja Via Alvarez, v Gorici. Leta 1915 jih je bilo v vsej deželi 
okrog 300, od tega 250 v Gorici. Orietta Altieri, "La comunità evangelica di Gorizia (1861–1915) ", v: 
L' arcidiocesi di Gorizia, ur. Joško Vetrih (Gorica, 2002), 421–427; Podatki o evangeličanih oziroma 
protestantih na Goriškem po posameznih župnijah se pojavljajo tudi v Letopisu goriške nadškofije za 
leto 1915.

5 V Gorici so se naselili že v srednjem veku. Čeprav maloštevilni, so odločno posegali v mestno življe-
nje. Največ so se ukvarjali z denarnimi posli, trgovino in svobodnimi poklici. V nekdanjem getu blizu 
cerkve sv. Ivana so si že leta 1756 sezidali sinagogo. Judovsko pokopališče je bilo izven mesta, v Rožni 
dolini, vendar še vedno v goriški mestni občini. Leta 1915 jih je bilo v vsej deželi 250, velika večina jih 
je prebivala v deželnem glavnem mestu. Danes goriške judovske skupnosti ni več, bila je uničena med 
2. svetovno vojno.

 Več o goriških Judih: Orietta Altieri, La comunità ebraica di Gorizia: caratteristiche demografiche, 
economiche e sociali (1778–1900) (Videm, 1985); Adonella Cedermas, La comunità israelitica di 
Gorizia (1900–1945) (Videm, 1999); Renato Podbersič, "Judovski vojaki na soški fronti", Na fronti, 
št. 4 (2006): 40–44; Podatki o goriških Judih po posameznih župnijah se pojavljajo tudi v Letopisu 
goriške nadškofije za leto 1915.

6 Gorica, Bovec, Kanal, Kobarid, Cerkno, Krmin (Cormons), Črniče, Devin (Duino), Fiumicello, 
Gradišče ob Soči (Gradisca d' Isonzo), Komen, Ločnik (Lucinico), Tržič (Monfalcone), Šempeter pri 
Gorici , Tolmin, Visco in še Oglej, ki je zaradi zgodovinskih razlogov predstavljal posebno cerkveno-
upravno enoto.

7 Jožef Pavletič, rojen leta 1847 v Štandrežu, posvečen leta 1871, stolni kanonik. Umrl je 20. aprila 1921 
v Gorici.
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z dolgoletno prisotnostjo v deželi in globoko vpetostjo v življenje Goričanov. 
Moški redovi (frančiškani, kapucini, jezuiti, usmiljeni bratje, salezijanci, laza-
risti) so pokrivali najrazličnejše dejavnosti, priljubljena sta bila predvsem oba 
redova, ki sta izšla iz izročila sv. Frančiška (frančiškani in kapucini). Večina mo-
ških redov je osredotočila svoje delovanje na deželno glavno mesto, vendar so 
bili kot misijonarji, pridigarji, spovedniki, vzgojitelji in oskrbniki svetišč prisotni 
praktično na celotnem ozemlju Goriške nadškofi je. Tudi ženski redovi (uršu-
linke, notredamke, usmiljenke, usmiljene sestre, kajetanke in šolske sestre) so 
pustili globok pečat, izpostaviti je potrebno njihovo skrb za vzgojo deklet, nego 
bolnikov in gospodinjstvo v različnih cerkvenih ter izobraževalnih ustanovah. 
Redovnice so svoje delovanje usmerjali predvsem na samo mesto Gorica. Med 
njimi so bile najštevilnejše uršulinke, katerih samostan se je ponašal z najdaljšo 
tradicijo v mestu.8 Tudi v najhujši dneh obstreljevanja mesta do italijanske za-
sedbe avgusta 1916 so uršulinke s svojo dejavnostjo vnašale upanje za civilno 
prebivalstvo. Obokane kleti globoko pod samostanom so nudile zatočišče šte-
vilnim civilistom, predvsem otrokom.9

8 Renato Podbersič, "Goriške redovnice med prvo svetovno vojno", Kronika 55, št. 2 (2007): 305–314; 
Renato Podbersič, "Frančiškanovi bratje v primežu vojne", Na fronti, št. 5 (2008): 36–41.

9 Gorizia e L'isontino nel 1915, ur. Carlo Luigi Bozzi (Gorica, 1965), 88.

Frančiškanski samostan na Kostanjevici nad Gorico, jesen 1915 (Arhiv Društva soška fronta Nova Gorica)
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Goriški nadškof Fračišek B. Sedej

Čeprav je bil položaj goriškega nadškofa Frančiška B. Sedeja10 že velikokrat pred-
met proučevanja, je prav, da ga omenimo tudi na tem mestu, saj je bil vendarle 
osebnost, ki je vodil Goriško nadškofi jo v težkih časih prve svetovne vojne.11

Nadškofovo delo in poslanstvo je bilo najtežje v letih prve svetovne vojne, 
posebej še po italijanskem vstopu v vojno maja 1915, ko se je Goriška spre-
menila v bojišče. Z začetkom spopadov širom Evrope ob koncu poletja 1914 
so se tudi za cerkveno oblast na Goriškem spremenile razmere. Avstro-ogrska 
država se je znašla v vojni. Za Cerkev in Sedeja je to pomenilo spopad, ki je 
imel tudi duhovne razsežnosti. Večina avstro-ogrskih škofov je bila globoko 
vdana habsburški vladarski družini in posledično državi. Imeli so jo za branik 
krščanstva, zato so v vojni videli napad na Habsburžane in seveda krščanstvo. 
Hkrati pa so verjeli, da lahko pomeni vojna neko notranje očiščenje za državo 
in družbo. Mislili in upali so, da bodo po vojni nastopile razmere, ko bo nem-
ški (liberalni) vodilni sloj pripravljen sklepati kompromise. Sredi poletja 1915 
se je nadškof zaradi nevarnosti le moral umakniti iz Gorice, čeprav je tik pred 
začetkom spopadov z Italijo svojim duhovnikom s posebno okrožnico ukazal, 
naj ne zapuščajo svojih vernikov. Razmere so postajale nevzdržne: "…služabnik 
nadškofov ima v kuhinji na mizi celo zbirko granatnih in šrapnelskih ovojev, ki 
so eksplodirali v škofi jski palači in na škofi jskem vrtu. Nadškof se pa vendarle še 
pogumno drže doma in hodijo na sprehod v okolico."12

Kaj bi se zgodilo ob morebitnem Sedejevem vztrajanju v Gorici in čakanju 
na italijansko vkorakanje, lahko danes samo ugibamo. Čeprav je šlo za nekoliko 
drugačne okoliščine je vendarle mogoče Sedejevo ravnanje primerjati z delo-
vanjem kardinala Desireja Mercierja iz Mechelena, primasa Belgije. Doživel je 
nemško vkorakanje in grobo kršenje belgijske nevtralnosti avgusta 1914, ude-

10 Frančišek Borgia Sedej, rojen leta 1854 v Cerknem, posvečen leta 1877, leta 1882 je doktoriral na 
dunajskem Avguštineju. Postal je predavatelj v goriškem bogoslovju, kjer je predaval biblične vede in 
semitske jezike. Leta 1906 je postal deseti goriški nadškof in hkrati zadnji Slovenec na tem položaju. 
Ko je bila slovenščina pod Italijo dokončno izrinjena iz uradov in šol, je našla v cerkvi svoje zadnje 
pribežališče, v nadškofu Sedeju pa velikega zagovornika. Fašistični pritisk na nadškofa Sedeja se je 
stopnjeval, tako da je bil novembra 1931 prisiljen odstopiti. Umrl je 28. novembra 1931, pokopan je 
na Sveti gori. 

11 Sedejev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj (Celje, 1988); Josip Sedej, Dr. Frančišek Borgia Sedej (Zagreb, 
1971), (dalje: Sedej, Dr. Frančišek Borgia Sedej).

12 Črniška kronika, 14. julij 1915. Dolgoletni črniški dekan Alojzij Novak se je rodil leta 1881 v Trnovem 
pri Ilirski Bistrici, kjer je bil oče uslužbenec davčne uprave. Mašniško posvečenje je prejel leta 1905 
v Gorici. Kot gojenec Frintaneuma je na dunajski univerzi pripravljal doktorat na temo "Zakonska 
zveza v stari zavezi", a ga ni nikoli zagovarjal. Od decembra 1914 je bil župnik in dekan v Črničah, kjer 
je ostal kar trideset let. Poleti 1944 ga je goriški nadškof C. Margotti imenoval za stolnega kanonika. 
Umrl je 30. avgusta 1967 v Gorici, pokopan je v Črničah. Med delovanjem v Črničah je pisal Črniško 
kroniko, danes imeniten zgodovinski vir. Kronika se danes nahaja v Župnijskem arhivu v Črničah. 
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ležil se je volitev novega papeža in se vrnil v domačo škofi jo. Med vojno je z do-
voljenjem nemških zasedbenih oblasti nekajkrat potoval v Rim in se ponovno 
vrnil v Belgijo, čeprav je neutrudno deloval za obnovo belgijske suverenosti in 
na različne načine (pridige, poslanice, intervjuji) opozarjal na nemške okupa-
cijske nepravilnosti ter si s tem nakopal nemško jezo.13 

Vsekakor so bile varnostne razmere na Goriškem poleti 1915 zelo napete. 
Veliko pastoralnih enot je že bilo okupiranih. Šlo je večinoma za furlanske oz. 
italijanske župnije iz Avstrijske Furlanije in slovenske iz Brd in Zgornjega Po-
sočja. Že kmalu po začetku vojne jih je zasedla italijanska vojska. Mesto Gorica 
je že zapustila več kot polovica meščanov. Avstro-ogrski general Erwin Zeidler, 
poveljnik 58. pehotne divizije, ki je branila Gorico, je nadškofu svetoval, naj za-
pusti mesto. Že od junija 1915 je bila Gorica pod ognjem italijanskega topni-
štva, kar je povzročilo žrtve tudi med civilisti.14 Zanimivo je, da je nadškof Sedej 
še 27. julija 1915 podelil mašniško posvečenje petim slovenskim duhovnikom. 
To se je zgodilo v zasebni kapeli sv. Odrešenika na nadškofi jskem ordinariatu. 
Še isti dan je odpotoval v Vipavo. Ostalo je odprto vprašanje Sedejevega "na-
mestnika" oziroma generalnega vikarja, ki bi prevzel nadškofove dolžnosti v 
času odsotnosti z nadškofi jskega sedeža v Gorici. To funkcijo je de facto opra-
vljal monsignor Francesco Castelliz,15 častni kanonik in ravnatelj goriškega 
centralnega bogoslovnega semenišča. De iure je bil msgr. Castelliz za Sedeje-
vega predstavnika v Gorici imenovan v začetku leta 1916. Nosil je naziv "zača-
sni vodja Nadškofi jske pisarne." Potrebno je dodati, da je bil msgr. Castelliz po 
naravi človek, ki se je rad hvalil in si pripisoval zasluge za neobstoječe zadeve. 
Ni dokumenta, ki bi potrjeval, da je nadškof Sedej msgr. Castelliza imenoval za 
generalnega vikarja Goriške nadškofi je, niti ne najdemo tovrstnega podpisa na 
listinah. Mogoče gre tu iskati vzroke za poznejše napetosti med njima v dvajse-
tih letih, ko se je msgr. Castelliz zoperstavil svojemu predpostavljenemu in bil 
zato cerkveno kaznovan. Del Bianco sicer msgr. Castelliza naslavlja z general-
nim vikarjem (vicario generale), vendar tega ne utemeljuje. Najverjetneje izhaja 
to Del Biancovo poimenovanje iz funkcije, ki jo je msgr. Castelliz opravljal na 
sedežu nadškofi je.16

Dejstvo je, da je msgr. Castelliz ostal v Gorici praktično do konca, iz mesta se 
je umaknil šele zvečer, 6. avgusta 1916. Do konca julija 1915 je bival v prostorih 

13 Dragoljub R. Živojinović, Vatikan i prvi svetski rat 1914–1918 (Beograd, 1978), 211–230.
14 Medeot, Lettere da Gorizia, 17–18; Del Bianco, La guerra e il Friuli, 86–87.
15 Francesco Castelliz, rojen 31. januarja 1862 v Gorici, v premožni družini. Duhovnik je postal leta 1884 

in kar 49 let je opravlja službo kateheta na različnih šolah. Med leti 1895–1908 je bil ravnatelj Malega 
semenišča, od 1908 do 1923 pa ravnatelj goriškega Centralnega semenišča. Pred prvo vojno je bil 
vdan državi in monarhiji, po vojni je spremenil stališče in postal navdušenec za nov italijanski režim. 
Leta 1925 se je celo zapletel v poskus odstavitve nadškofa Sedeja. Umrl je leta 1934 v Gorici. 

16 Del Bianco, La guerra e il Friuli, 291.
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Centralnega bogoslovnega semenišča, nato se je preselil v prostore nadškofi jske 
stavbe. Dejansko je bil v pisnih stikih s svojim predstojnikom Sedejem. Ni doku-
mentov, ki bi dokazovali, da sta se med koncem julija 1915 in začetkom avgusta 
1916 kdaj srečala. Msgr. Castelliz je v času Sedejeve odsotnosti dejansko delo-
val kot vodja Nadškofi jske pisarne, saj najdemo njegovo ime in podpis na doku-
mentih, ki jih hrani goriški Nadškofi jski arhiv. S Sedejem sta ostala v pisnih stikih. 
Ohranjenih pisem iz tega obdobja je šestnajst, segajo od konca decembra 1915 
do 2. avgusta 1916, ko je odšlo zadnje pismo iz Gorice v Stično. Večina pisem se 
je zaključila s kakšnim latinskim izrekom. Msgr. Castelliz se je iz Gorice umaknil v 
Gradec na Štajersko, kjer je deloval med tamkajšnjimi goriškimi begunci.17 

V Vipavi je nadškof Sedej ostal do 23. avgusta 1915. Nato se je umaknil v 
župnijo Ravne pri Cerknem, ki je bila v tistem času brez duhovnika (vacat). 
Kot je sam nadškof zapisal marca 1918, po vrnitvi iz Stične v Gorico: "Sub-
scriptus Archipraesul sub fi nem julii 1915 suadente duce militari residentiam 
suam dereliquens secessit Vipacum, postea in Ravne prope Circhinam domi-
cilium fi xit."18 

Očitno je bila vsaj višja duhovščina, mislim zlasti na dekane, dobro obve-
ščena o gibanju in nastanitvi goriškega nadškofa: "God našega nadškofa Dr. 
Franč. Borg. Sedeja. Granate so ga prepodile iz Gorice, (najprej nekaj tednov v 
Vipavo), potem je odšel v Cerkno. Tja sem mu voščil, da bi se lahko kaj kmalu 
vrnil."19 Isto lahko rečemo za goriške uršulinke, ki so sredi oktobra 1915 vedele 
za usodo nadškofa-begunca v Ravnah pri Cerknem, zanj so vneto molile in ga 
pomilovale, saj naj bi opravljal težko delo "kot zadnji podeželski župnik."20

Na Cerkljanskem je nadškof Sedej bival dva meseca. Po dolgotrajnih seli-
tvah je v začetku decembra 1915 našel trajnejšo nastanitev v cistercijanskem 
samostanu v Stični, kamor mu je uspelo umakniti tudi goriško centralno bo-
goslovno semenišče in semeniško knjižnico. Bogoslovno semenišče je že pred 
božičem pričela z delom.

Med vojno je nadškof Sedej neutrudno skrbel za vse pomoči potrebne, še 
posebej ga je prizadela usoda številnih goriških beguncev. Zanje se je prav po-
sebej zanimal, jih obiskoval v begunskih taboriščih in jim priskrbel duhovno 
oskrbo. Bil je tudi član Pomožnega odbora za begunce z juga, nase je poleti 

17 Primerjaj: Medeot, Lettere da Gorizia, 17–30; Italo Santeusanio, "Chiesa e lotte nazionali nel caso di 
mons. Francesco Castelliz", Studi goriziani 87–88 (1998): 257–269; Del Biaco, La guerra e il Friuli, 89.

18 Folium ecclesiasticum Archidioecesis Goritiensis, 31. marec 1918. Prevod: Podpisani nadškof je po 
nasvetu vojaškega poveljnika proti koncu julija 1915 zapustil svojo rezidenco, odšel v Vipavo in se 
potem naselil v Ravnah pri Cerknem.

19 Črniška kronika, 10. oktober 1915.
20 Lucia Pillon, "Cronaca del monastero delle orsoline", Qualestoria: La Grande Guerra nell' Isontino e sul 

Carso 26, št. 1–2 (1998): 397–470 (dalje: Pillon, "Cronaca del monastero").
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1916 prevzel skrb za organizacijo pastoralne dejavnosti med begunci.21 Dne 10. 
oktobra 1916 je Sedej prejel številne čestitke za god. Črniški dekan Novak22 mu 
je voščil: "Bog daj, da bi vam prihodnji god Vaša duhovščina voščila v Gorici!"23

Zadnji habsburški cesar Karel I. je nadškofu Sedeju 18. avgusta 1917 podelil 
visoko državno odlikovanje, Red železne krone prvega reda. Odlikovanje si je 
zaslužil za delo v dobrobit ljudstva in države. V začetku decembra 1917 je Sedej 
prvič po kobariškem preboju in italijanskem umiku obiskal porušeno Goriško. 

21 Camillo Medeot, Storie di preti isontini internati nel 1915 (Gorica, 1979).
22 Alojzij Novak, rojen leta 1881 v Trnovem pri Ilirski Bistrici, kjer je bil oče uslužbenec davčne uprave. 

Njegov rod sicer izhaja iz Šturij (Ajdovščina). Mašniško posvečenje je prejel leta 1905 v Gorici. Od 
decembra 1914 je bil župnik in dekan v Črničah, kjer je ostal kar trideset let. Poleti 1944 ga je goriški 
nadškof Margotti imenoval za stolnega kanonika. Umrl je 30. avgusta 1967 v Gorici.

23 Archivio della Curia Arcivescovile di Gorizia (ACAG), fond Arcivescovi, mapa Sedej 3, fol. 984.

Notranjost romarske 
bazilike na Sveti Gori, 
jesen 1915 (Arhiv 
Društva soška fronta 
Nova Gorica)
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Zelo ga je prizadela uničena goriška okolica: Šempeter, Vrtojba, Pevma in Pod-
gora. Tudi cerkve v samem mestu so bile uničene ali vsaj močno poškodovane. 
Trpela je nadškofi jska palača in novo malo semenišče. 

Osmega marca 1918 je Sedej obvestil škofi jski ordinariat v Ljubljani, da se 
13. marca vrača v Gorico. V porušeno mesto, ki je doživelo pekel soške fronte, 
se je nadškof Sedej dokončno vrnil 17. marca 1918. Dočakalo ga je razdejanje, 
tako v materialnem kot duhovnem smislu. Večnacionalna habsburška monar-
hija je razpadala, nastajale so nove države in novembra 1918 so na Goriško vko-
rakale zmagovite italijanske čete. Že takoj na začetku je prišlo do konfl ikta med 
nadškofom Sedejem in novo oblastjo, kajti nadškof ni hotel zapeti zahvalnega 
Te Deuma ob zmagi italijanskega orožja. Bil je duhovni pastir vsem prebivalcem 
svoje škofi je, ne glede na narodnost, in tako kot je zavrnil podpis Majniške de-
klaracije, čeprav je bil zaveden Slovenec, tudi ni hotel sodelovati pri italijanskih 
nacionalističnih avanturah. Predvsem pa je bil Sedej pripadnik avstrijskega epi-
skopata, zavezanega nekim drugim idealom in srednjeevropskemu mišljenju 
ter zvestega cesarju dani prisegi. 

Da je bil Sedej realist in da je ljubil svoj narod, je razvidno iz njegovega de-
lovanja ob koncu prve svetovne vojne. Ob razpadanju nekdanje monarhije je 
4. novembra 1918 izdal posebno okrožnico, pisano v latinščini in jo naslovil na 
duhovnike ob koncu vojne. To je bil prelomen čas, poln preobratov. V tej okro-
žnici je Sedej pozval goriško prebivalstvo k miru in redu. Z okrožnico je tudi 
priznal oblast goriškega Pokrajinskega odseka Narodnega sveta nove Države 
SHS.24 Razmere so potem šle svojo pot, saj so že čet tri dni na Goriško vkorakale 
italijanske čete in sanj o priključitvi k novi jugoslovanski državi je bilo konec. 

Začelo se je zares – italijanski vstop v vojno

Ob začetku sovražnosti na jugozahodni državni meji in z vzpostavitvijo soške 
fronte se je življenje na Goriškem dramatično spremenilo. Dežela se je zna-
šla sredi vojnih spopadov. Goriško deželno glavarstvo, na čelu z dr. Luigijem 
Faiduttijem, se je že junija 1915 preselilo na Dunaj.25 Tam je bil 12. julija 1915 
ustanovljen poseben Pomožni odbor za begunce z juga (Hilfskomitee für die 

24 Sedej, Dr. Frančišek Borgia Sedej, 37.
25 Luigi Faidutti, rojen leta 1861 na Škrutovem v Beneški Sloveniji, mašniško posvečenje je prejel leta 

1884, na Dunaju je leta 1888 doktoriral iz teologije. Bil je profesor, deželni glavar, državni in deželni 
poslanec ter voditelj furlanske Katoliške ljudske stranke. Veliko je naredil za izboljšanje položaja 
revnega kmečkega prebivalstva v Furlaniji predvsem z ustanavljanjem mreže zadrug in posojilnic. 
Nasprotniki so ga obtoževali avstrijakantstva in vdanosti monarhiji ter cesarju. Po vojni je Faidutti 
deloval v diplomatski službi Svetega sedeža kot odposlanec v Litvi. Umrl je 18. decembra 1931, poko-
pan je v Kaunasu, Litva. 
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Flüchtlinge aus dem Süden), ki je skrbel za begunce. Dejansko je odbor deloval 
že od konca junija, čeprav brez formalnega pokritja. V njem so imeli goriški 
duhovniki pomembno besedo, zlasti deželni glavar in podpredsednik odbora 
dr. Faidutti.

Medtem so Italijani jeseni 1915 na soški fronti sprožili dve ofenzivi, tretjo 
in četrto soško bitko. Glavni napadi so se vrstili prav na goriškem mostišču, saj 
je bil glavni italijanski cilj zasedba Gorice. Mesto se je znašlo pod strahotnim 
topniškim ognjem, v katerem granate niso izbirale ciljev: 

… Lah strelja na Gorico kot besen – češ, naj bo pa razdejana, če mi ne pade 
v roke. Sinoči so se oglasili begunci iz Gorice, ki so se morali skrivati po 
kleteh med streljanjem. G. kaplan Jug iz Travnika mi je pravil, kako so on, 
rektor semenišča Monsg. Castelliz, kaplan nadškofov Grusovin spali v ško-
fovski kleti med sodi. Pravil je, da so Placuta, semeniška ulica, ulica sv. Klare, 
šolska ulica, i.t.d. razdejane, da so škofi jsko palačo rešili le s tem popolnega 
pogorišča, da so dajali vojakom – gasilcem pit iz škofove kleti; pravil kako 
je granata razrušila njegovo stanovanje i.t.d. Revež je tako preplašen, vsak 
najmanjši šum ga spravi na misel, da prihaja granata ali šrapnel, pa se stisne 
v kot…26

Kruto podobo vojne in razdejanje cerkvenih objektov na Goriškem jeseni 
1915 je zabeležil tudi ljubljanski škof Jeglič:

Vojska divja naprej. Konca ne vidimo. Deo gratias! Naši zmagujejo na vseh 
črtah. Naj bolj strašni napadi so ob Soči. Lahi bombardirajo in razstreljujejo 
Gorico. Mnogo hiš je porušenih. Novo malo semenišče je do sedaj le malo 
trpelo; staro je do tal pogorelo; bogoslovsko je precej porušeno. Bogoslovci 
pridejo k nam v Zatičino, kjer je za nje prostora. Gimnazijcev je pa 18 pri 
nas v Št. Vidu. – Palača škofi jska je na pročelju precej poškodovana. Metro-
polita bom nujno povabil, naj ostane pri meni.27

Tedanje italijansko obstreljevanje Gorice je zahtevalo žrtev tudi med redov-
nicami notredamkami, saj je granata 18. novembra 1915 ubila mlado kandi-
datko Miro Zupan. Kakšne so bile razmere v Gorici med italijanskim obstrelje-
vanjem izvemo iz Črniške kronike. Kljub vsemu je v mestu vztrajalo kar precej 
duhovnikov:

26 Črniška kronika, 23. november 1915.
27 Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL), Jegličev dnevnik, 4. zvezek, 25. november 1915.
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Tiste dni ne sme nihče v Gorico. Drugače pa naši ljudje nemoteno hodijo doli, 
tudi prenočujejo tam v kaki kleti. Za 27. t.m. sva se namenila z g. župnikom iz Ba-
tuj Nacetom Leban, da pojdeva po raznih opravkih doli in pogledava razdejanje, 
ki so ga izvršile raznokaliberske granate, od največjih doli do srednjih. V Gorici 
prebiva še vedno škofi jski kancelist Setničar, vodja razbitega osrednjega semeni-
šča Monsg. Castelliz, stari moj nekdanji šef v Solkanu, sedaj stolni kanonik Kolav-
čič, kaplan na Travniku g. Jug, škofov kaplan in sedanji župni upravitelj razbite 
Placute g. Grusovin, stari penzijonist Quaglia. V tega slednjega stanovanje – sobo, 
je priletela granata, ki se k sreči ni razpočila. Ko so mu drugi nato prigovarjali naj 
zapusti mesto je rekel: 'Dokler ne bo hujšega, se mi nikamor ne mudi.' Je res do-
bro, če je človek včasih malo prifrknen – ali pa malo gluh, kakor Monsg. Kolavčič, 
ki ni slišal, ko je granata udarila v hišo kjer on stanuje in se je čudil zakaj ljudje 
tako zbegano letajo sem ter tja.28

28 Črniška kronika, 27. januar 1916.

Pogled na goriški grad in malo semenišče med prvo svetovno vojno (Arhiv Društva soška fronta Nova 
Gorica)
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Zaradi čedalje hujšega italijanskega obstreljevanja Gorice in civilnih žrtev 
so se goriške teološke šole umaknile iz mesta. Konec septembra 1915 so držav-
ne in vojaške oblasti v prostore malega semenišča namestile ranjence in bol-
nike (Rotes Kreuz Reservspital) iz Centralnega bogoslovnega semenišča, ki se 
je počasi spreminjalo v ruševine. Prizaneseno ni bilo niti malemu semenišču, 
saj so nanj deževali italijanski izstrelki. Že v začetku avgusta 1914 je prostore 
goriškega Centralnega bogoslovnega semenišča zasedel Rdeči križ, profesorji 
in bogoslovci so se morali izseliti. Pedagoške dejavnosti za 80 bogoslovcev so 
preselili v preurejeno vilo Boeckman v ulici Dreossi blizu novega malega seme-
nišča. Tam so tudi poskrbeli za njihovo zasilno nastanitev. Pouka je bilo konec 
že 20. maja 1915, le nekaj dni pred začetkom spopadov na soški fronti.29

Ostalo je odprto vprašanje izredno bogate semeniške knjižnice. Zaskrblje-
nost nad usodo knjig veje iz dveh pisem januarja 1916, ki jih je Castelliz naslovil 
na nadškofa v Stično. V njih piše, da ima težave s skladiščenjem in prevozom 
knjig. Z urgenco pri vojaških oblasteh za prevoz do Stične mu je pomagal dr. Jo-
sip Srebrnič,30 profesor cerkvene zgodovine na goriški bogoslovni šoli. Skupaj s 
Castellizem sta najprej poskrbela za prevoz vrednejših predmetov iz nadškofi j-
ske palače v Stično. Toda potem se je moral Srebrnič vrniti na profesorsko me-
sto v Stično. Na koncu je nalogo transporta semeniške knjižnice prevzel Anton 
Rutar,31 podravnatelj, ekonom in bibliotekar Centralnega semenišča. Imel je že 
izkušnje iz poletja 1915, ko je tri zaboje najvrednejšega materiala iz knjižnice 
(stare knjige, kodeksi, inkunabule) poslal v škofjeloški kapucinski samostan. 
Naloga prevoza knjižnice je bila precej težja in obsežnejša, saj je primanjkovalo 
ustreznih zabojev za okrog 20.000 knjig. Na koncu je našel 300 zabojev, kamor 
so spravili knjige. Poleg tega je imel Rutar težave z vojaškimi oblastmi glede pre-
voza. Dali so mu na razpolago tri vagone, ki so čakali zaboje s knjigami na žele-
zniški postaji v Volčji Dragi. Naprej vlak ni več vozil zaradi spopadov. Februarja 
1916 je Rutarju vendarle uspelo spraviti semeniško knjižnico na varno v Stično. 
Tja so prepeljali tudi prej omenjene tri zaboje iz Škofje Loke. Učno gradivo je 
bilo tako rešeno.32

Zaradi vojne so bile velike težave pri oskrbi preostalih vernikov v Gorici. 
Msgr. Castelliz je nadškofu Sedeju poročal, da so stolni vikarji nekoliko zanema-

29  Več o tem: Renato Podbersič, "Izobraževanje goriške duhovščine med prvo svetovno vojno", v: 
Učiteljice v šolskih klopeh, ur. Vlasta Tul (Nova Gorica, 2005), 161–172.

30  Josip Srebrnič, rojen leta 1876 v Solkanu, mašniško posvečenje je prejel leta 1906. Pred prvo svetovno 
vojno profesor v goriškem Centralnem semenišču, med vojno v Stični. Dne 15. septembra 1923 je 
postal škof na otoku Krku, tam je umrl 21. junija 1966.

31 Anton Rutar, rojen leta 1886 v Drežnici, mašniško posvečenje je prejel leta 1910. Opravljal je 
pomembne funkcije v goriškem centralnem bogoslovnem semenišču. Umrl 3. avgusta 1983 v Gorici, 
pokopan je v Pevmi.

32 Medeot, Lettere da Gorizia, 31–34; Primorski slovenski biografski leksikon, 13. snopič (Gorica, 1987), 
geslo: Anton Rutar, 250; Josip Srebrnič, Stična (Ljubljana, 1919), 54–55.
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rili svoje dolžnosti. Pri delu v Gorici so se izmenjavali, en teden so bili v mestu, 
za dva tedna so se umaknili na varno. Stolnica je bila zaprta, čeprav je msgr. 
Castelliz od stolnih vikarjev zahteval, naj v njej redno mašujejo. Očital jim je la-
godnost in zgražanje vernikov. Ti so se izgovarjali, da je preveč oken razbitih in 
da premočno piha veter. V drugih mestnih župnijah je bilo nekoliko več reda, 
čeprav so se 21. novembra 1915 umaknili tudi duhovniki iz cerkve sv. Ignacija 
na Travniku. Zato se je v začetku leta 1916 v mesto vrnil mladi kaplan Jug, ki je 
za silo popravil okna cerkve in jih zadelal s papirjem. Pri delu so mu pomagali 
otroci in študenti.33

Kljub pomanjkanju duhovnikov so se nadaljevala podeljevanja zakramen-
tov. Za belo nedeljo, 30. aprila 1916, je bila slovesna podelitev prvega svetega 
obhajila večji skupini otrok v kapucinski cerkvi, za pripravo so poskrbeli slo-
venski kapucini. Izkazala se je goriška Marijina družba, ki je darovala blago za 
oblekice.34

Do italijanske vojske je marsikdo imel omalovaževalen odnos, tudi črniški 
dekan Alojzij Novak, ki pa je vendarle dopuščal italijanski uspeh pri Gorici: "Zdi 
se, da bodo počasi Lahi vendarle prišli v Gorico. Pa saj 2 kilometra bi še polž 
napravil v 14 mesecih."35 Ta odnos do Italijanov je izrazitejši pri duhovnikih, 
po rodu Kranjcih, ki so službovali na Goriškem, npr. dekan Novak v Črničah, 
župnik Grča v Šempasu.

Tudi v goriški stolnici sv. Hilarija in Tacijana so se kljub vojni vrstila cerkve-
na slavja. Tako so 16. julija 1916 slovesno obhajali zlato mašo nekdanjega sol-
kanska dekana in stolnega kanonika Ivana E. Kolavčiča.36 Črniški dekan Novak 
je ob tem zapisal: 

16. julija sem bil v Gorici cel dan. Monsg. Kolavčič je imel zlato sv. mašo – 50 
letnico mašništva. Lah je dal mir – bogve če bi bil spustil po 10h zjutraj v 
stolno cerkev par granat. Bila je tlačena ljudstva goriškega, solkanskega in 
šentpeterskega. V presbyteriju je bil divizijoner gen. Seiler s svojim štabom 
in c. kr. okrajni glavar Baum z vso duhovščino – izmed zunanjih smo se 
slovesnosti udeležili: dekan Št. Peterski dr. Knavs, župnik solkanski Rejec 
in jaz. Bilo je zelo lepo in pozabili smo, da so obrnjena žela laških kanonov 
na nas.37 

33 Medeot, Lettere da Gorizia, 48.
34 Vili Prinčič, Pregnani, Prva svetovna vojna – Pričevanja goriških beguncev (Trst, 1996), 242.
35 Črniška kronika, 19. julija 1916.
36 Ivan Evangelist Kolavčič, rojen leta 1842 v Šempetru pri Gorici, mašniško posvečenje je prejel leta 

1866 v Gorici. Leta 1910 je postal stolni kanonik. Umrl je 25. februarja 1922 v Gorici, pokopan v 
Solkanu.

37 Črniška kronika, 19. julij 1916.

SHS 2_3_2009 OK.indb   530 12/11/09   4:53:03 PM



531

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

V resnici je šlo za veliko slovesnost, ki so jo povzeli tedanji časopisi. Niso 
pozabili poudariti da je bil ostareli kanonik Kolavčič edini iz goriškega stolnega 
kapitlja, ki ni zapustil mesta in je s svojo hrabrostjo skrbel za dvig morale.38 

Ob koncu julija je prišel v Gorico deželni glavar dr. Faidutti, msgr. Castelliz 
mu je prepustil podelitev zakramenta prvega svetega obhajila preostalim gori-
škim otrokom. Zadnjo večjo cerkveno slovesnost v goriški stolnici so obhajali v 
nedeljo, 30. julija 1916. Tristo otrok je bilo pripravljenih za prejem zakramenta 
po papeževih navodilih, ki so veljala v vojnem času.39

Italijanska zasedba Gorice – razmere se zaostrijo

Razmere na Goriškem so se dramatično spremenile po šesti soški ofenzivi in 
posledično padcu Gorice v italijanske roke, skupaj s civilnim prebivalstvom so 
bežali tudi številni duhovniki. Iz dokumentov je razvidno, da večina (sloven-
skih) duhovnikov dolgo ni pričakovala italijanskega zavzetja Gorice in premika 
fronte proti vzhodu. "Do nedelje, 6. avgusta 1916 bi nihče niti v sanjah ne prišel 
na to, kaj se bo z Gorico in Šempetrom v naslednjih dnevih zgodilo…"40

Marsikateri duhovnik je do zadnjega verjel v moč avstro-ogrske obrambe. 
Zato večina duhovnikov ni poskrbela, da bi župnijske arhive, cerkveno posodje 
in vrednejše predmete spravili na varno. Vse je bilo odvisno od posameznikov 
in njihovih lastnih občutkov. 

Tik pred začetkom šeste soške bitke je odšel general Zeidler na dopust na 
Dunaj. Vrnil naj bi se šele 17. avgusta. Očitno je bil velik optimist, saj je pred 
odhodom na dopust msgr. Castellizu naročil, naj obvesti nadškofa Sedeja o ma-
šnem slavju za cesarjev 86. rojstni dan. Zeidler je pričakoval, da bo nadškof Se-
dej vodil slovesno mašo v goriški stolnici ob tej priložnosti. General bi mu 17. 
avgusta poslal avto v Vipavo, ki bi ga pripeljal v Gorico in ga nato odpeljal nazaj. 
Vojaškim oblastem bi očitno veliko pomenila nadškofova prisotnost v mestu, 
ki je doživljalo svojo agonijo. Idejo je podpiral tudi general Svetozar Boroevič, 
ki je bil pripravljen posredovati pri oblasteh za nadškofov potni list. Seveda iz 
nadškofovega obiska ni bilo nič.41

Medtem se je v prvih avgustovskih dneh razbesnela šesta soška bitka (4. do 
16. avgust 1916). Dne 6. avgusta je italijanski vojski uspelo zasesti Sabotin, dote-
danji steber avstro-ogrske obrambe goriškega mostišča. Tudi največji optimisti 
so počasi začenjali verjeti, da bodo Italijani le prodrli proti vzhodu. "Knjiga kro-

38 Slovenec, 6. julij 1916, 2; Slovenec, 18. julij 1916, 3.
39 Medeot, Lettere da Gorizia, 70; Del Bianco, La guerra e il Friuli, 388.
40 "Zadnji dnevi v Šempetru", Slovenec, 26. avgust 1916, 5.
41 Medeot, Lettere da Gorizia, 71–72.
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nike se bliža koncu – mislim, da se bliža h koncu tudi usoda naše Vipavske. V 
teh dneh se mora odločiti. Danes ob 7h zjutraj so začeli italijanski topovi na celi 
soški fronti grometi. Nedelja je; že sinoči so pri Gorici poskušali…"42 

V jutranjih urah 9. avgusta 1916 so prve italijanske enote vkorakale v Go-
rico. To mesto je bilo prvi veliki cilj, ki ga je italijanska vojska uspela zasesti od 
začetka spopadov. Posledice zasedbe so bile bolj politične kot vojaške narave. 
Padec Gorice in okolice je sprožil veliki begunski val. "Na Goriškem se kljub po-
praševanju ni nič povedalo; kar nemudoma so mogli bežati, da še obleke niso 
mogli s seboj vzeti..."43

42 Črniška kronika, 6. avgust 1916.
43 Slovenec, 17. september 1916, 2.

Pogled na poškodova-
no cerkev sv. Ignacija 
na Travniku v Gorici 
(Arhiv Društva soška 
fronta Nova Gorica)

SHS 2_3_2009 OK.indb   532 12/11/09   4:53:04 PM



533

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Prvič so bežali predvsem Slovenci. Med njimi so bili praktično vsi goriški du-
hovniki, ki so dotlej še vztrajali na svojih službenih mestih. "Tudi gospodje dušni 
pastirji so bežali in v župniščih ob cesti prenočevali. Svojo sobo sem odstopil g. 
dr. Srebrniču, ki je nadomestoval dekana dr. Knavsa v Št. Petru, in ko so o polnoči 
potrkali novi begunci na vrata sem delil svoje ležišče na tleh še ž njimi."44

Ravninski del goriškega dekanata je bil po šesti soški bitki zaseden, neka-
tere župnije so se znašle pod topovskim ognjem. Ob umiku iz Goriške je vladal 
velik nered, v katerem so se znašli tudi duhovniki. Šele čez nekaj dni so se začele 
stvari polagoma urejati. Časopisje je prinašalo vesti, komu se je uspelo rešiti. Ni 
obstajalo neko splošno pravilo, ki bi določalo, kam se bodo izselili določeni 
cerkveni župnijski uradi. Velikokrat je bilo to prepuščeno kar samim duhov-
nikom, da se znajdejo po svojih močeh. Večina duhovnikov je sledila svojim 
vernikom na pot v begunstvo. Nekateri duhovniki so se zatekli v domače vasi. 
Drugi so sledili občinskim uradom oz. županstvom na poti v begunstvo. Včasih 
so se nekateri župniki-begunci tudi selili po različnih krajih. Tako sta župnijska 
urada iz stolne cerkve in Placute (sv. Vid in Modest) sledila nadškofu Sedeju in 
ordinariatu v Stično, župnijski urad pri sv. Ignaciju pa je zatočišče našel v mari-
borski stolnici.45 

Iz Gorice so se umaknili tudi preostali redovniki, najdlje so vztrajali kapu-
cini in usmiljeni bratje. Slednji so se še posebej izkazali, saj so do padca Gori-
ce vodili bolnišnico in skrbeli za številne ranjence. Konec leta 1915 je prišel v 
Gorico dunajski provincial p. Timoteo Deutschel in dal dovoljenje usmiljenim 
bratom, da lahko zapustijo samostan. Niso se dali prepričati in so vztrajali v po-
škodovani bolnišnici, ki je bila izpostavljena italijanskim izstrelkom.46 Tik pred 
padcem Gorice, 6. avgusta 1916, je bil ranjen prior samostana p. Longin Horak, 
ki mu je odtrgalo nogo. Njegov namestnik, p. Vito Krikava je ob tej priložnosti 
izgubil življenje.47

Cerkvena uprava na Goriškem po italijanski zasedbi

Po padcu Gorice v italijanske roke se je umaknila tudi velika večina pre-
ostalega civilnega prebivalstva in skoraj vsi duhovniki. O katoliški Cerkvi 
na Goriškem lahko tedaj govorimo kot o razseljeni skupnosti, ki je svoje 
poslanstvo opravljala v begunstvu širom tedanje monarhije. Tudi nekateri 

44 Črniška kronika, 15. avgust 1916.
45 Slovenski begunski koledar za leto 1917, izdal in založil dr. Luigi Faidutti, goriško-gradiščanski deželni 

glavar (Ljubljana, 1917), 126–127 
46 Del Bianco, La guerra e il Friuli, 287–288.
47 Črniška kronika, 6. avgust 1916; Medeot, Lettere da Gorizia, 48.
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duhovniki so našli ustrezno biblično povezavo s starozaveznim odhodom 
Judov v babilonsko izgnanstvo po padcu Jeruzalema leta 586 pr. Kr. Ob ita-
lijanskem vkorakanju je bilo v Gorici le še okrog 3.500 meščanov, če pogle-
damo njihovo versko pripadnost: 2.612 katoličanov, 12 protestantov in 28 
judov.48 Avstrijske oblasti so umaknile na varno večino vrednejših umetni-
ških in muzejskih predmetov. Tako so v notranjost monarhije odpeljali tudi 
znameniti "Oglejski zaklad", ki ga je goriška stolnica pridobila ob ustanovitvi 
nadškofije in formalni ukinitvi oglejskega patriarhata.49 Ob vkorakanju so 
italijanske oblasti dale zastražiti veliko večino pomembnejših in vrednejših 
stavb v mestu, tudi cerkva. Bali so se plenjenja in uničevanja. Vrednejše pred-
mete v cerkveni lasti, šlo je predvsem za bogato knjižnico frančiškanskega 
samostana na Kostanjevici, knjižnico goriškega kapucinskega samostana in 
ostanke nadškofijske knjižnice, so spravili v zaboje in odpeljali v Videm. Za-
upali so jih v varstvo videmskemu nadškofu Rossiju. Knjižnico iz kapucin-
skega samostana so spravili v 166 zabojev in jo s soglasjem nadškofa Rossija 
spravili v videmski kapucinski samostan.50 

Dotedanja cerkvena uprava goriške nadškofi je, ki jo je predstavljal imeno-
vani Sedejev namestnik msgr. Castelliz, se je z njegovim umikom povsem sesu-
la. V Gorici, ki je pred vojno štela dobrih 30.000 prebivalcev je bilo decembra 
1916 po italijanskem štetju samo še dobrih 2.000 ljudi, od tega kar tri četrtine 
Italijanov.51

Goriška Cerkev je doživela hud udarec. Novembra 1916 je italijanski voja-
ški škof Angelo Bartolomasi52 poslal prošnjo italijanskemu Generalnemu sekre-
tariatu za civilne zadeve, da se uredi cerkvena uprava v mestu in okolici. Škof 
Bartolomasi je cerkveno-upravno odgovarjal za celotno italijansko zasedbeno 
ozemlje. Želel je mesto povzdigniti v sedež dekanata s posebnimi pooblastili. 
Tak status sta znotraj zasedenega ozemlja goriške nadškofi je že imela Krmin za 
vzhodno Furlanijo in Brda ter Kobarid za Posočje. To je storil z vednostjo pred-
vojnega krminskega dekana Giuseppeja Peteanija53, sicer imenovanega dekana 
s posebnimi pooblastili za vzhodno Furlanijo, ki je dotlej cerkveno upravljal 
zasedeno ozemlje ob spodnji Soči. Italijanske oblasti so verjetno hotele povrniti 

48 Del Bianco, La guerra e il Friuli, 432.
49 Prav tam, 328–332.
50 Emilio Mulitsch, "Bibliotece e tesori d’arte goriziani nella guerra 1915–1918", Studi Goriziani 23 

(1958): 71–79; Damjana Fortunat Černilogar, Materialne ostaline soške fronte. Magistrska naloga 
(Ljubljana, 1996), 43–52; Ugo Ojetti, Lettere alla moglie 1915–1919 (Firence, 1964).

51 Archivio di Stato Gorizia (ASG), Archivio storico Comune di Gorizia (ASCG), mapa 51, f. 184. 
52 Angelo Bartolomasi, rojen leta 1869 v Pianezzi (Torino), mašniško posvečenje je prejel 1892. 

Italijanski vojaški škof je postal leta 1911, med leti 1919–1922 škof v Trstu-Kopru, na pritisk fašistov 
premeščen v Pinerolo. Umrl 28. februarja 1959 v domačem kraju. 

53 Giuseppe Peteani, rojen leta 1861 v Gorici, posvečen leta 1884. Krminski dekan od leta 1900 do smrti, 
28. junija 1926. 
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Gorici pomen, ki ga je uživala kot uveljavljen škofi jski in metropolitski sedež. 
Vendar do take rešitve ni prišlo, verjetno zaradi neposredne bližine vojnih spo-
padov, ki so se preselili vzhodno od mesta in majhnega števila preostalega civil-
nega prebivalstva. V obstoječo mrežo cerkvene ureditve je bila sicer vključena 
tudi Gorica, na čelo goriške dekanije je bil postavljen Carlo de Baubela,54 eden 
redkih duhovnikov, ki se niso umaknili pred italijanskim vkorakanjem in dote-
danji župnik pri sv. Roku. Tako je župnik Baubela med januarjem in oktobrom 
1917 upravljal vse goriške župnije. Na to mesto ga je v pismu z dne 7. decembra 
1916 imenoval prav krminski dekan Peteani, dekret pa je izdal sam vojaški škof 
Bartolomasi. Župnik Baubela je ob tem zastopal interese stolnega kapitlja in 
nadškofi jskih semenišč ter užival vse cerkvene pravice, ki so jih imeli imenova-
ni dekani goriške nadškofi je. Nadalje krminski dekan Peteani Baubeli sporoča, 
da se mora za svoje civilne pravice pozanimati pri Generalnem sekretariatu za 
civilne zadeve s posredovanjem lokalnega civilnega komisarja.55 

Prva reakcija župnika Baubele do novega imenovanja je bila odklonilna. 
Pri tem se je izgovarjal na starost, saj se je bližal 65-im letom starosti in psihične 
težave zaradi dolgotrajne vojne. V pismu 4. januarja 1917 se je sicer zahvalil za 
izkazano mu čast, vendar je ponujene funkcije odklonil. Baubela je sicer do-
puščal možnost, da bi prevzel vodenje dveh župnij, ki so sestavljale polovico 
cerkvene uprave v Gorici. Zatrjeval je, da bi to nalogo lahko dobro opravljal, kaj 
več pa ni mogel prevzeti. Odklonilno pismo je Baubela poslal v vednost tudi 
Otellu Tamburlaniju, vojaškemu kuratu v Gorici. Podobno pismo je poslal tudi 
v Rim, naslovil ga je na Carla Martirana, vikarja-pomočnika škofa Bartolomasi-
ja. Predvsem se je Baubela izgovarjal na svojo starost. 

Toda krminski dekan Peteani ni odnehal. Baubelo je vzpodbujal in hrabril, 
naj si vendarle premisli ter sprejme omenjeno imenovanje. Ni želel spreminjati 
svojih odločitev, niti iskati drugih kandidatov, Baubeli je naročal, naj pač naredi, 
kar je mogoče, "faccia quanto potrà e giova sperare che le circostanze a non 
lungo andare prenderanno altra piega."56 

V pismu z dne 21. januarja 1917 je Baubela končno popustil. Krminskega 
dekana in goriško civilno oblast je obvestil, da sprejema zaupano mu nalogo. 

Vendar s tem še ni bilo konec dopisovanj, saj je župnik Baubela postavil 
nekaj pogojev k svojemu imenovanju:

54 Carlo de Baubela, doktor teologije, rojen leta 1852 v Villi Vicentini, mašniško posvečenje prejel leta 
1876, kar 32 let župnik pri sv. Roku v Gorici. Tam je umrl 26. decembra 1927.

55 Župnijski arhiv župnije sv. Roka v Gorici (Archivio parrocchiale di San Rocco, Gorizia); arhiv je shra-
njen v dveh omarah. Del ga hranijo v župnijskem uradu pri Sv. Roku, del pa v omari za oltarjem v 
župnijski cerkvi sv. Roka v Gorici. Arhiv je neurejen in nepopisan. Delno je ohranjen po kronološkem 
zaporedju, delno po tematskih sklopih.

56 Župnijski arhiv župnije sv. Roka v Gorici, neurejeno gradivo. Prevod: "…naredite kolikor morete in 
upajte, da se razmere kmalu drugače obrnejo."
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1.  Želel se je rešiti morebitne materialne odgovornosti, saj je zahteval, da 
glavno ter odgovorno skrb za zaščito cerkva ter cerkvenega imetja v me-
stu prevzame že omenjeni Tamburlani. To je utemeljeval z lastno zavze-
tostjo in skrbjo za pastoralne potrebe preostalih vernikov.

2.   Želel si je pridobiti pomočnika, ki bi mu pomagal pri izvrševanju zaupa-
nih nalog.

Pomočnika je dobil 13. februarja 1917, na to mesto je bil imenovan mladi 
duhovnik, Jožef (Giuseppe) Jug iz Gorice, posvečen šele julija 1914, prej kaplan 
v goriški cerkvi sv. Ignacija. Njegov uradni naziv je bil "Koadjutor pri vodenju 
goriških župnij" (Coadiutore nella reggenza delle parrocchie di Gorizia). Kaplan 
Jug se je vrnil v Gorico šele v začetku leta 1916, jeseni 1915 se je namreč uma-
knil v Ajdovščino. Med italijansko zasedbo se je izkazal kot duhovnik, pomagal 
je tudi pri oskrbi ranjencev in pokopavanju mrličev.57

Glede prve Baubelove zahteve so se stvari odvijale počasi in očitno pro-
ti njegovi želji. V pismu brez datuma je Baubela spraševal škofa Bartolomasija, 
kako se urejajo zadeve v zvezi z varstvom stavbe goriške nadškofi je. Konec aprila 
je general Giovanni Cattaneo, vojaški poveljnik mesta Gorica, poslal vojaškemu 
kuratu Tamburlaniju zahtevo, naj se čimprej zaključi s predajo cerkvenih stvari 
(cose ecclesiastiche) duhovniku Baubeli. Lahko se vprašamo, zakaj njemu!?

Istočasno je upravitelj goriške občine oziroma civilni komisar Giovanni Se-
stilli (Commissario civile del Comune di Gorizia), sicer karabinijerski stotnik, iz-
dal dovoljenje kuratu Tamburlaniju, ki "è preposto a tutte le questioni di carat-
tere ecclesiastico e religioso, di Stato Civile e di Custodia delle Chiese, conventi 
e semenari, ecc. e come tale ha libero accesso in tutti detti locali."58 Očitno so ci-
vilne mestne oblasti le prisluhnile Baubeli in zmanjšale njegovo odgovornost.

V kroniki goriškega uršulinskega samostana je sicer zabeleženo, da je samo-
stan že 10. avgusta 1916, le dan po zavzetju Gorice, obiskal vojni kurat Tambur-
lani. Poslal naj bi ga videmski škof Rossi in mu poveril mandat, naj kot škofov 
vikar poskrbi za duhovnike in samostane v Gorici. Svojo nalogo je očitno vzel z 
vso resnostjo, že 16. avgusta je preostale uršulinke obvestil, da se v tabernaklju 
znotraj kapele vrtca sv. Jožefa in v župnijski cerkvi sv. Roka še vedno nahaja Naj-
svetejše. Uršulinke so takoj organizirale "reševalno" akcijo in Najsvetejše spravi-
le v samostan. To so storile z vednostjo župnika Baubele.59 Tiste uršulinke, ki so 
med vojno ostale v Gorici, so vodile javno kuhinjo za begunce iz okoliških vasi, 

57 Medeot, Lettere da Gorizia, 48.
58 Župnijski arhiv župnije sv. Roka v Gorici, neurejeno gradivo. Prevod: "… je odgovoren za vsa vprašanja 

cerkvene in verske narave, civilnega stanu in varovanja cerkva, samostanov in semenišč, itd. ter kot 
tak ima svoboden dostop v vse navedene prostore."

59 Pillon, "Cronaca del monastero delle orsoline": 451–453.
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skrbele so za ranjence in za vzgojo otrok, predvsem sirot. Odlikovale pa so se 
tudi kot strežnice in medicinske sestre pri oskrbi ranjencev. S. Camilla Zupan je 
bila zaradi svoje požrtvovalnosti celo odlikovana z italijansko srebrno medaljo 
za vojaške zasluge. Od avgusta 1916 je namreč kot izšolana bolničarka delovala 
v vojaški bolnišnici pri usmiljenih bratih.60

Spomladi 1917 se je Baubela preselil v kanoniško hišo v ulici Grabizio, 
kamor je tudi prejemal pošto iz Krmina. Medtem je postajal položaj župni-
ka Baubele jasnejši. Italijanske oblasti so mu priznale tudi denarne dodatke 
za preživljanje. Pred vojno je bil župnik pri sv. Roku upravičen do 205 kron 
mesečne kongrue, to je dogovorjene mesečne duhovnikove vsote ali plače, ki 
jo je prejemal vsak župnik in učitelj v Avstro-Ogrski za svoje delo. Generalni 
sekretariat za civilne zadeve je župniku Baubeli 12. maja 1917 na stroške ob-
čine priznal odškodnino za poškodovano bivališče in mesečno nagrado za 
njegovo delo. Ta je bila izplačljiva v treh postavkah, tudi za nazaj; 184,5 lir 
mesečno je prejel za čas od 1. septembra do 30. novembra 1916, 157,5 lir pa 
od 2. decembra naprej. Posebej so mu še izplačevali 60 lir na mesec za vodenje 
ostalih župnij v mestu. 

Dne 8. maja 1917 je postal spovednik uršulinskega samostana, kjer je pred 
leti že opravljal službo samostanskega duhovnika. Dne 5. oktobra se je udeležil 
slovesnih zaobljub uršulinske novinke Notburge Drole. Tudi sicer je bil uršu-
linski samostan pomemben center verskega življenja v Gorici med italijansko 
zasedbo, saj so v njem prebivale vse redovnice, ki so vztrajale v mestu: devet ur-
šulink in dve notredamki in štiri usmiljenke sv. Vincencija Pavelskega. Za verske 
obrede so pogosto uporabljali kletne prostore pod samostanom, ki so nudili 
večjo varnost. Poleg političnih in vojaških predstavnikov so na obiske pogosto 
prihajali tudi italijanski vojaški kurati.61 

Kljub vojnemu stanju se je našel čas in misel tudi na cerkvene postave. Iz 
Vatikana so Baubelo obvestili, da se zaradi posebnih okoliščin njegovi verniki 
lahko odpovejo običajnim postnim postavam v postnem času. Te ostanejo v 
veljavi le za veliki petek. Hkrati je dobil možnost podelitve odveze za vse grehe, 
tudi tiste, ki so bili pridržani papežu ali krajevnim škofom. Ta ugodnost je si-
cer veljala za vse duhovnike na vojnem področju. Baubela se je pri svojem delu 
ukvarjal tudi s privatnimi in birokratskimi zadevami. Tako ga je Federico Fofi , 
župnik cerkve sv. Neže v Rimu spraševal, v kakšnem stanju je njegova manjša 
vila, ki jo je posedoval v centru Gorice. Zanimalo ga je, če je še vedno primerna 
za bivanje in je ob pritrdilnem odgovoru želel, naj jo oddajo v uporabo kakšne-
mu vojaškemu kuratu ali za opravljanje verskih obredov. 

60 Del Bianco, La guerra e il Friuli, 334; Camillo Medeot, Le orsoline a Gorizia 1672–1972 (Videm, 
1972), 255.

61 Pillon, "Cronaca del monastero delle orsoline": 451–458.

SHS 2_3_2009 OK.indb   537 12/11/09   4:53:04 PM



R. Podbersič ml.: Versko življenje v Gorici med prvo svetovno vojno

538

Iz septembra 1917 je listek, ki ga je posredoval sam Sveti sedež oziroma Dr-
žavno tajništvo (Segreteria di Stato di Sua Santità), kjer so Baubeli posredovali 
prošnjo neke gospe Zangrandi, da bi lahko postavila ploščo na grob svojega 
sina. Podporočnik Lazzaro Zangrandi je padel v gričih vzhodno od Gorice in je 
bil pokopan na Ajševici. Župnikova odločitev ali odgovor žal ni znan.62 

Župnik Baubela je sicer ostal v svoji župniji do dvanajste soške bitke in po-
novne vrnitve Gorice v avstro-ogrske roke. Iz Gorice se je umaknil 26. oktobra 
1917 in se nastanil v mestu Viareggio v Toskani, kjer je preživel begunstvo do 
ponovne vrnitve v porušeno župnijo, šele 1. maja 1919. 

Med italijansko zasedbo Gorice sta bili v mestu dve veliki mašni slavji, ki 
sta privabili veliko udeležencev, tako vojakov kot civilistov. Prva se je odvija-

62 Župnijski arhiv župnije sv. Roka v Gorici, neurejeno gradivo.

Obstreljena evangeli-
čanska cerkev v Go-
rici (Zbirka fotografi j 
Aleša Senice)
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la 2. novembra 1916, na dan vernih duš, ko so se pri maši v cerkvi sv. Ignacija 
na goriškem Travniku spomnili padlih italijanskih vojakov. Istega dne zjutraj je 
topovski izstrelek zadel pročelje cerkve. Za božič 1916 so imeli mašno slavje 
v kletnih prostorih vojašnice pri sv. Ignaciju. Tja so se zatekli zaradi obstrelje-
vanja. Obe maši je daroval priljubljeni italijanski vojaški kurat, pater Giovanni 
Semeria.63

Ponovna osvojitev Gorice in konec vojne

Po dvanajsti soški bitki in prodoru pri Kobaridu se je na Goriško končno vrnil 
mir. Od začetka ofenzive 24. oktobra 1917 se je italijanska vojska, ki ni priča-
kovala tovrstnega napadalnega sunka izmučene monarhije le še umikala. V šti-
rinajstih dneh so združene sile dosegle reko Piavo, kjer se je fronta ustalila za 
leto dni, do konca prve svetovne vojne. Goriška duhovščina v zaledju fronte je 
nestrpno pričakovala novice o prodoru. "Prihajajo prvi glasovi, da so naši pro-
drli pri Bovcu in Kobaridu. Upanje je, da bomo rešeni."64

Gorica je bila osvobojena 27. oktobra 1917, kajti tako je italijanski umik 
občutila velika večina slovenske duhovščine. "Skoro, da ne verujemo. Gorica je 
zopet naša…"65 

Podobne občutke je delil tudi nadškof Sedej. V pastirskem pismu, izdanem 
4. decembra 1917, se je zahvalil Vsemogočnemu Bogu, da je njegovo nadškofi jo 
osvobodil sovražnikov in jo ponovno združil s katoliško Avstrijo pod slavno di-
nastijo Habsburžanov. Italijansko okupacijo je primerjal z babilonskim suženj-
stvom, italijanski poraz pa je označil kot božjo kazen za italijansko vlado, ki bo 
morala plačati za svojo nezvestobo in nasilje proti Cerkvi. To pismo je Sedeja 
drago stalo v povojnem obdobju, saj je služilo kot iztočnica za dokaz njegovega 
protiitalijanskega razpoloženja.

Na dan vseh svetih, 1. novembra 1917, je deželni glavar msgr. dr. Luigi Fai-
dutti daroval zahvalno mašo za osvobojeno domovino v cerkvi sv. Uršule v ur-
šulinskem samostanu. Svečanost trenutka je še povečal tržaški cesarski name-
stnik Alfred Fries-Skene.66

Vojna je pustila globoke sledi na verskem, moralnem in materialnem po-
dročju goriške nadškofi je. Zaradi vojne je bilo na ozemlju goriške nadškofi je 

63 Del Bianco, La guerra e il Friuli, 352–353; Giovanni Semeria, rojen leta 1867 v kraju Coldirodi pri 
Imoli, duhovnik iz redovne skupnosti barnabitov, umrl je 13. marca 1931 v kraju Sparanise pri 
Ceseni.

64 Župnijska kronika Batuje, 25. oktober 1917. Kroniko je pisal tedanji župnik Ignacij Leban (1865–
1938), hrani jo Župnijski arhiv Batuje.

65 Župnijska kronika Batuje, 28. oktober 1917.
66 L' Eco del Litorale, 3. november 1917.
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porušenih ali zelo močno poškodovanih kar 43 cerkva, še več jih je bilo po-
trebnih popravila.67 Najbolj so trpele cerkve vzdolž celotne bojne črte, zlasti na 
Goriškem. Po kobariškem preboju so hiteli pregledovati škodo, med prvimi so 
se vračali prav goriški duhovniki-begunci, da bi ocenili škodo na cerkvenem 
imetju: "V Gorici sem srečaval razne gospode duhovnike, goriške begunce, ki 
so šli ogledovat svoje župnije…"68 V Gorici sta bili porušeni cerkvi sv. Vida in sv. 
Roka, zelo poškodovani obe semenišči in stolnica, nadškofi jski dvorec pa je bil 
deloma uničen.69 

Kljub vsem težavam so si oblasti prizadevale normalizirati razmere. Dne 4. 
aprila 1918 se je v Gorici v okviru skrbno načrtovanega obiska ustavil tudi cesar 
Karel I. s številnim spremstvom. Poleg deželnih oblasti so se poklona cesarju 
udeležili tudi najvišji cerkveni dostojanstveniki na čelu z nadškofom Sedejem.70 
Sredi aprila 1918 se je v Gorico vrnil še goriški deželni zbor, torej mesec dni za 
nadškofom Sedejem.71

Toda potrebno je bilo poskrbeti tudi za duhovno oskrbo v tistih krajih, kjer 
se duhovniki še niso vrnili. Izkazali so se zlasti (slovenski) kapucini iz samo-
stana v Gorici. Vrnili so se med prvimi in od pomladi 1918 skrbeli za duhovno 
oskrbo vračajočih beguncev v Gorici in okolici. Septembra 1918 so se redne 
maše darovale samo v treh goriških mestnih cerkvah; pri jezuitih na Travniku, 
pri kapucinih in v kapeli Brezmadežne (pri Imakulati).72

Življenje je počasi teklo v stare okvire tudi kar se tiče spoštovanja cerkve-
ne zakonodaje oziroma cerkvenega uradovanja. Dne 23. avgusta 1918 je Luka 
Samar iz Gorice podpisal dovoljenje za poroko svoje mladoletne hčere Alojzije. 
Dokument je potrdil Giuseppe Grusovin, tajnik nadškofa Sedeja in tedanji žu-
pnijski upravitelj župnije sv. Roka v Gorici.73 Prav primer duhovnika Grusovina 
nam pokaže pomanjkanje duhovnikov in njihovo angažiranje na različnih po-
dročjih delovanja v Cerkvi na Goriškem.

V začetku novembra 1918 so se avstro-ogrski in italijanski vojaški pred-
stavniki sestali v Villi Giusti pri Padovi. Dne 3. novembra 1918 je bilo končno 
sklenjeno premirje in Italijanom je bila odprta pot do z londonskim sporazu-
mom obljubljenih ozemelj. Vladala je velika negotovost, niti duhovščina ni ve-
dela kaj se pravzaprav dogaja. Malokdo je vedel, kako se obnašati ob prihodu 

67 ACAG, fond Arcivescovi, mapa Sedej 5, 30. december 1918; Status personalis et localis Archidioeceseos 
Goritiensis za leto 1920. V tem letopisu so podatki o stanju posameznih cerkva ob koncu vojne.

68 Slovenec, 5. januar 1918, 8–9.
69 Rudolf Klinec, Marija v zgodovini Goriške (Gorica, 1955), 117.
70 "Cesar na Primorskem", Slovenec, 8. april 1918, 2–3; L' Eco del Litorale, 6. april 1918.
71 L' Eco del Litorale, 14. april 1918.
72 Goriška straža, 19. september 1918, 3.
73 Župnijski arhiv župnije sv. Roka v Gorici; Giuseppe (Jožef) Grusovin, rojen 1887 v Gorici, posvečen 

leta 1911. Nadškofov tajnik, umrl zaradi španske gripe 28. oktobra 1918.
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italijanske vojske, čeprav je Narodni svet v Gorici 5. novembra izdal proglas, 
naj bodo ljudje do italijanske vojske prijazni in naklonjeni, ker da prihaja le za-
časno in to v imenu antantnih zaveznikov. Večina duhovnikov je nezaupljivo 
gledala prihod italijanske vojske, skupaj s civilnim prebivalstvom so trepetali za 
usodo domačih krajev. "Italijani zasedajo po vrsti mesta in vasi. Ljudje se bojijo, 
da pridejo pod Italijo."74

Italijanski okupaciji je sledila vojaška uprava zasedenih ozemelj do avgusta 
1919. Od 19. novembra 1918 je bil na čelu Julijske krajine general Carlo Petitti 
di Roreto. Za goriško Cerkev se je po italijanski zasedbi novembra 1918 začelo 
težko povojno obdobje, povezano z obnovo in prehodom iz sistema avstrijske 
k italijanski upravi. Ta prehod je bil še težji zaradi vojnih dogodkov in nerešenih 
vprašanj iz preteklosti. 

Renato Podbersič Jr.

RELIGIOUS LIFE IN GORIZIA DURING THE FIRST WORLD WAR

SUMMARY

The Church of Gorizia, although grounded in broader Austrian context but 
specifi c because of its geographical position, entered the First World War hop-
ing that catholic Austria would prevail and stay in existence or at least that they 
would keep the same social positions as before the war. The majority of clergy, 
higher and lower, believed in those goals. Many a priest was prepared to sacrify 
his life for “religion, homeland and the emperor”.

Very often in those times it became clear that also priests are human before 
anything else. Personal qualities and defi ciencies became even more transpar-
ent in time of war. On the formal level the organization was well provided for 
and the clergy was ready for the beginning of the confl ict. But archbishop Sedej 
already left Gorizia in mid summer1915 although he commanded the priests 
to stay. The system obviously started falling apart and the motto everybody for 
themselves was put into eff ect. (Slovenian) priests on the territory of Gorizia 

74 Župnijska kronika Batuje, 10. november 1918.
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took their mission seriously and they persevered in carrying out their tasks de-
spite the danger. Their responsibilities increased further when the war actually 
began. The town itself gave a sad picture because most of the cathedral deans 
and higher clergy left the town or neglected their duties. The situation became 
so serious that the town inhabitants protested in autumn 1915 because of in-
suffi  cient pastoral care. Today we can only wonder how the town priests would 
have behaved if archbishop Sedej had stayed in his place in Gorizia. It has to be 
stressed that the vast majority of clergy in Gorizia had a long period of peace 
behind them. Mostly the priests did not serve in the Austro-Hungarian army 
and were not prepared for the consequences of the beginning of combat. 

According to the above mentioned facts we can divide the activities of cler-
gy in Gorizia during the First World War into three periods of time, which had a 
great infl uence on catholic everyday life.

The fi rst period – before the refugees, marked by regular pastoral care and 
uninterrupted religious life and rituals, including tolerant acceptance of sol-
diers and members of other religions.

The second period – time of refugees, marked by the willingness to make 
sacrifi ces and unselfi shness of a certain circle of priests and connection with 
refugees although not always their own.

The third period – after the return of refugees, marked by the chaotic situa-
tion in which some priests coped better than others. Followed by the dedicated 
care of a certain circle of priests for the normalization of the situation after the 
war and the reconstruction of the sacred buildings.

Nevertheless we can judge the role of the priests in Gorizia during the First 
World War very positively. This is confi rmed by many written and spoken testi-
monies by various people.

SHS 2_3_2009 OK.indb   542 12/11/09   4:53:05 PM



543

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

UDK 930.25(497.4Celje)"1914/1918":27
1.01 Izvirni znanstveni članek

Celje v času prve svetovne vojne 
kot se kaže v cerkvenem 

arhivskem gradivu

Bogdan Kolar
Dr., redni profesor

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Poljanska 4, SI – 1000 Ljubljana

e-mail: bogdan.kolar@teof.uni-lj.si

Izvleček:
Prispevek obravnava vsakodnevni utrip v Celju v času prve svetovne vojne, kot 
ga je mogoče razbrati iz arhivskega gradiva, ki je nastalo v cerkvenih ustanovah. 
Čeprav je v takšnem okolju veljala pozornost predvsem določenim vidikom 
življenja v mestu in v neposredni okolici, nam ponudi vrsto informacij, ki 
dopolnjujejo doslej predstavljene vidike življenja v Celju. Poleg župnijske cerkve 
sv. Danijela, kjer je bila skupina duhovnikov, ki je skrbela za delovanje župnije 
in oskrbovala verski pouk v šolskih zavodih, sta v mestu delovali še dve redovni 
skupnosti: skupnost redovnikov kapucinov pri cerkvi sv. Cecilije in Misijonska 
družba lazaristov na Jožefovem hribu nad mestom. V mestni bolnišnici so delale 
redovnice usmiljenke, šolske sestre so vodile šolo. Vojne razmere in povečano 
število vojakov ter ranjencev v mestu je pripomoglo, da je bilo med njimi več 
vojaških duhovnikov, ki so poleg beguncev, med katerimi so bili tudi nekateri 
duhovniki, okrepilo navzočnost Cerkve na cerkvenem in posvetnem področju. 
Vojne razmere so izčrpale cerkveno gospodarstvo in uničile velik del zvonov. 

Ključne besede: 
Begunci, mesto Celje, Katoliška Cerkev, prva svetovna vojna, ranjenci, vojaški 

kaplani. 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 543–574, 70 cit., 1 tabela, 4 slike. 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Izbruh prve svetovne vojne je mesto ob Savinji našel v zelo živahnem gospodar-
skem, kulturnem, verskem in družabnem življenju, v katerega je bilo pritegnje-
nih okoli 7000 stalnih prebivalcev. Vsakodnevnemu utripu so dajale poseben 
ton napetosti, ki so bile med obema narodnostnima skupnostma. Ker bi prav 
ta odnos zahteval povsem samostojno in celovito obravnavo, se ga v našem 
prispevku ne bomo dotaknili. Večjo pozornost pa želimo nameniti drugim vi-
dikom življenja Celjanov in posledicam, ki jih je njihovemu življenju povzročila 
vojna. Pri tem velja kljub vsemu poudariti dejstvo, da je bilo prav o letih vojne 
v mestu napisanega zelo malo, kar preseneča tudi pri tako uglednem delu, kot 
je Zgodovina Celja in okolice, izpod peresa celjskega zgodovinarja Janka Oro-
žna. Celje med svetovno vojno je njegov krajši prispevek, ki ga je objavil v gla-
sniku za krajevno zgodovino Kronika.1 Celovit in natančen pogled predvsem 
na gospodarsko življenje mesta v času vojne pomeni razprava Bojana Himme-
lreicha Celje v letih prve svetovne vojne 1914–1918,2 k čemur velja dodati še 
katalog razstave, ki jo je pripravil isti avtor in jo naslovil Prva svetovna vojna 
v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje.3 Prispevek želi dodati kakšen vidik 
tako zastavljene analize, predvsem v luči, kot so na dogajanje v mestu in med 
prebivalstvom gledali v cerkvenih ustanovah in pustili sled na to v svojem arhi-
vskem gradivu. Cerkveni tisk se je pri opravljanju svojega poslanstva omejeval 
na strogo cerkveno področje in se v velikem delu vojnega časa ni oddaljil od 
tradicionalne zvestobe Avstriji in vladarski hiši. Podobno je mogoče reči za do-
kumente iz uradnega poslovanja. Zato je v njem najti malo novic, ki bi kazale, 
kako so na dogajanje gledali v ožjih cerkvenih krogih oz. v kolikšni meri so se ti 
pogledi razlikovali od uradnih stališč. Čeprav je največ pozornosti veljalo manj-
šanju posledic vojne, spodbujanju k molitvi za mir, spominjanju na vojake, žive 
in rajne, delu za pomoč vojnim sirotam, invalidom in beguncem, je vendarle 
kljub vsemu občasno cenzura posegla tudi v ta tisk. 

Ob izbruhu vojne

Da se je bližal vojni čas, je bilo v mestu čutiti v vsakodnevnem življenju že več 
mesecev pred odločilnimi dogodki, ki so nato spremenili tek časa. Dogajanje 

1 Prim. Janko Orožen, "Celje med prvo svetovno vojno", Kronika slovenskih mest 3, št. 1 (1936): 65–69 
(dalje: Orožen, "Celje med prvo svetovno vojno"). 

2 Prim. Bojan Himmelreich, "Celje v letih prve svetovne vojne 1914–1918", v: Iz zgodovine Celja 1848–
1918. Odsevi preteklosti. 2, ur. Marija Počivavšek (Celje, 1998), 87–126 (dalje: Himmelreich, "Celje v 
letih prve svetovne vojne 1914–1918"). 

3 Prim. Bojan Himmelreich, Prva svetovna vojna v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje (razstavni 
katalog) (Celje, 1998) (dalje: Himmelreich, Prva svetovna vojna v dokumentih Zgodovinskega arhiva 
Celje).
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v vojašnicah ni moglo ostati za njihovimi zidovi, posebej še, ker se je v mestu 
večalo število vojakov in vojaških objektov. Ugotovitve B. Himmelreicha so po-
kazale, da se je število mož povečalo tudi za 4000, kar je bilo več kot za polovico 
stalnega prebivalstva.4 Opazovalec dogajanja pri cerkvi sv. Jožefa je ugotavljal, 
da so vojaki bolj pogosto prihajali na Jožefov hrib in da je postalo njihovo vede-
nje bolj resno. Niso jih več zanimala le dekleta, ki so se tam zbirala na duhovne 
vaje, temveč so imeli za obiske druge motive. Vesela sprememba je naslov član-
ka, ki je spregovoril o novih znamenjih: 

Vojaki so precej časa veljali za stan, v katerem se večji del skoro vsak mladenič 
pokvari. In ni čudno. Vojak je bil znan najpogosteje kot zapeljivec nerazsodnih 
deklet. Rezervist mi je pravil, kako se vojaki šalijo in norčujejo iz cerkve. Kadar 
imajo spoved ali mašo, je fantom dano prosto ali opravljati v vojašnici službo, 
ali pa iti v cerkev. Fant se izjavi, da hoče imeti 'Kirchgang', da gre v cerkev, zunaj 
vojašnice pa krene na zabavo. Letos pa sem opazil čudno spremembo. Vojaki 87. 
pešpolka v Celju v nenavadno velikem številu obiskujejo farno cerkev, še bolj pa 
romarsko misijonsko cerkev sv. Jožefa pri Celju ter tam prav ginljivo lepo in spod-

4 Prim. Himmelreich, "Celje v letih prve svetovne vojne 1914–1918", 89. 

Celje med prvo svetovno vojno (1917–18), razglednica odposlana 1922 (Pokrajinski arhiv Maribor, Fo-
toteka, inv. 5542) 
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budno opravljajo svojo pobožnost. Tudi prej so posebno radi prihajali k sv. Jožefu, 
toda samo zato, da bi lovili in zapeljevali dekleta, ki prihajajo k popoldanski služ-
bi božji ali pa na duhovne vaje. Zdaj pa prihajajo – k maši! Tega prej ni bilo videti. 
Res je, tudi zdaj še prihajajo vojaki v popoldanskih urah na grič sv. Jožefa, da bi se 
tam zabavali z dekleti; mlajši vojaki iz linije so to. Oni pa, ki prihajajo, da opravlja-
jo pobožnosti, so starejši vojaki, ki pridejo na orožne vaje. Pozna se torej na njih, 
da so odložili lahkomiselnost in prevzetnost. Morda že čutijo skrbi vsakdanjega 
civilnega življenja, morda so pa to še povrh sadovi domačega izobraževalnega 
dela. Bodi temu kakorkoli, lepo zgledno je, da vojaki, četudi so samo rezervisti, 
prihajajo v trumah v cerkev. Morda počasi potegnejo s svojim zgledom tudi mlaj-
še razuzdance za seboj. Saj 'zgledi vlečejo'.5

Takoj ob izbruhu sovražnosti je bilo aretiranih nekaj Celjanov, čeprav manj 
kot v drugih mestih na južnem Štajerskem. Vojna je preusmerila pozornost dru-
gam, kljub temu so politično aktivni imeli nove naloge. "Prvo politično dejanje, 
ki so ga morali opraviti poslanci, je bilo reševanje slovenskih ljudi iz zapora. 
Sredi septembra 1914 so zaradi njih intervenirali na Dunaju. Posrečilo se jim 
je, da so osvobodili mnogo duhovnikov in nekaj civilistov," ugotavlja J. Oro-
žen.6 Obtožbe so bile usmerjene predvsem proti javno najbolj izpostavljenim 
Slovencem, politično aktivnim, duhovnikom, učiteljem in drugim, temelj ob-
tožb pa predvsem omalovaževanje avstro-ogrske vojaške sposobnosti in sim-
patiziranje s Srbi. Hkrati pa so dosedanje študije pokazale, da je bilo s celjskega 
območja zaprtih relativno malo ljudi, kar gre pripisovati ravnanju okrajnega 
glavarja barona Müllerja in cesarskega namestnika, ki nista izstopala po svojih 
ekstremnih stališčih.7 

Okrajno glavarstvo je radi svojega korektnega nastopanja že izza devetdesetih 
let preteklega stoletja bilo videti v primeri z magistratom kot urad, ki je v slučaju 
potrebe nudil Slovencem zakonito zaščito. Tako v Celju in okolici ni bilo prešte-
vilnih aretacij. Slovenci so se seveda kljub temu morali čuvati, celo v 'Narodnem 
domu' je bilo izprva treba paziti na prisluškovalce; saj označevanje za panslavista 
je bilo v Celju že desetletja na dnevnem redu,

meni J. Orožen.8 Pri obravnavanju duhovnikov so se stvari nekoliko umiri-
le, potem ko je oktobra 1914 ostro nastopil dunajski kardinal Friedrich Gustav 

5 "Vesela sprememba", Bogoljub 12, št. 8 (1914): 260. 
6 Janko Orožen, Zgodovina Celja in okolice. II. del: 1848–1941 (Celje, 1974), 310 (dalje: Orožen, 

Zgodovina Celja in okolice. II). 
7 Prim. prav tam.
8 Orožen, "Celje med prvo svetovno vojno": 67. 
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Piffl  . 14. oktobra 1914 je med pridigo v stolnici sv. Štefana na Dunaju dejal: "Ker 
je bilo nekaj duhovnikov v preiskavi, češ, da so zapleteni v panslavistično giba-
nje, menijo nasprotniki, da smejo celokupni duhovščini vreči v obraz očitek, 
da nimajo dovolj domovinske ljubezni."9 Takšni očitki so se pojavljali tudi še v 
naslednjih letih, čeprav so bili procesi proti duhovnikom omejeni.10 

Zgovoren je zapis v celjski župnijski kroniki, ki govori o razpoloženju ura-
dnih oblasti in žandarmerije do slovenskih duhovnikov: 

Zaprle so pošiljali v sodnijske zapore v Gradec. Graška poulična druhal je za vsa-
ko ekspedicijo bila obveščena ter na kolodvoru čakala na 'delinkventa', kričala 
nad njim, ga opljuvala, nekatere celo pretepala. Nemški nacijonalni listi so bili o 
zaporu slovenskih duhovnikov včasih prej obveščeni, kakor jih je žandarmerija v 
rokah imela. /…/ Ni čuda, da so se celo pošteni Nemci izražali: Pri takem postopa-
nju Avstrija ne more zmagati, ker vsaka krivica se gotovo kaznuje.11 

Očitno je bil za sum zadosten zelo majhen razlog, ki je zbiralcem informacij 
narekoval, da so svoje obvestilo poslali naprej in s tem sprožili represivni apa-
rat. "Tudi celjski opat je bil na tem, da ga denejo v zapor. Imel je cerkveni govor 
o usmiljenem Samarijanu, kateremu so nekateri hoteli podriniti proti državne 
namene. Le takratni okrajni glavar baron Müller je posredoval, da 78 let starega 
opata Ogradi-ja niso zaprli."

Ravnanje duhovnikov, ki so delovali v Celju, bi mogli označiti kot narodno-
zavedno. Kljub vojnim razmeram so se zavzemali za primerno mesto slovenske-
ga jezika in drugih vrednot. Dopisovanje s škofi jskim ordinariatom v Mariboru 
je bilo v glavnem v slovenskem jeziku. Takšni so bili tudi odgovori. Pri dopisih, 
namenjenih državnim in vojaškim naslovom, pa je prevladovala nemščina, če-
prav so se tudi pri tem že javljala znamenja večje samozavesti. Celjskemu deka-
nijskemu uradu je bila 6. maja 1915 vrnjena vloga, naslovljena na namestništvo 
v Gradcu, "z naročilom, da jo v smislu tuuradnega odloka z dne 14. januarja 
1915 štev. 248 spiše v jeziku, ki je pri c. kr. Namestništvu običajen ter jo zopet 
predloži s prilogama vred."12

Skupnost šolskih sester je novico o uboju prestolonaslednika in njegove 
soproge sprejele z grozo in strahom, kako bo na uboj reagirala Avstrija. Kronika 

9 Povzetek njegovega govora je objavil Bogoljub 12, št. 11 (1914): 376.
10 Pomemben vir za poznavanje tega vprašanje je objava dokumentov o procesih proti nekaterim 

duhovnikom na Spodnjem Štajerskem, ki sta jo pripravila Filip Čuček in Martin Moll. Prim. Filip 
Čuček in Martin Moll, Duhovniki za rešetkami. Poročila škofu o poleti 1914 na Spodnjem Štajerskem 
aretiranih duhovnikih. Viri. 22. (Ljubljana, 2006). 

11 Opatijsko-dekanijski urad Celje, Kronika opatijske cerkve sv. Danijela v Celju za leta 1914 do 1918 
(dalje: Kronika-opatija), 55.

12 Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), D 14, 1916, dopis z dne 6. maja 1915. 
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ustanove kaže, da so iz dneva v dan čakale na odgovor srbske vlade na noto z 
Dunaja, dokler prebivalcem niso razglasili, "da odgovor ni bil zadovoljiv, zato si 
mora Avstrijska vlada iskati pravice z mečem. Začela je država mobilizirati; dan za 
dnevom korakali so možje polni navdušenja mimo naše šole pod orožje." Ker so 
bili počitniški dnevi, so šolske prostore prepustili vojakom, z začetkom šolskega 
leta 1914–15 pa se je pojavila prostorska stiska, saj so bili prostori še vedno polni 
vojakov. Intervencija pri državnih oblasteh je sicer bila uspešna, "a slavni celjski 
magistrat ni vedel boljšega storiti kot, da je izpraznil javne lokale in nam poslal 
veterane."13 Za razliko od kronik izobraževalnih ustanov drugih redovnih sku-
pnosti, je kronika celjskih šolskih sester zelo jedrnata in se omejuje le na najpo-
membnejše dogodke, ki so vplivali na delovni utrip te šolske ustanove. 

Posebne pozornosti s strani represivnih organov vojske in žandarmerije so 
bili deležni študentje in dijaki. Daljša pravda je bila pripravljena že kmalu po 
izbruhu vojne proti dijakom v Mariboru in Celju. 

Pravda je bila posebno nevarna, ker je vanjo posegla vojna oblast. Dijake so ob-
dolžili, da so bili člani Jugoslovanske počitniške zveze, da so imeli (v Celju) pi-
sateljsko organizacijo, ki je izdajala nekoliko številk lista Savinja. Po dolgotrajni 
razpravi so bili dijaki samo disciplinsko kaznovani.14 

Hujše kazni je preprečil šolski nadzornik Peter Končnik. Ker pa so nekateri 
dijaki že dosegli zadostno starost, so bili poklicani pod orožje, nekateri med nji-
mi so padli. Konec leta 1916 je bila zajeta skupina dijakov in odpeljana v graški 
pripor, ker so v gostilni poleg drugih pesmi zapeli še pesem "Hej Slovani!," ki 
je postala nekak glas nezadovoljstva z razmerami, v katerih so morali v Avstriji 
živeti Slovani.

Gospodarski vidik

Gospodarskemu življenju v Celju so dale pečat nekatere ustanove, ki so se raz-
mahnile v zadnjih desetletjih avstro-ogrske monarhije. Prizadevanja za razvoj 
gospodarstva in posameznih gospodarskih ustanov so potekala na deželni in 
zvezni ravni, v obeh zborih, in v vsakodnevnem delu pri uveljavljanju večje vlo-
ge slovenskih gospodarskih ustanov. Pomembno sredstvo za to so bile poslan-
cem obstrukcije ter zahteve, izražene ob različnih shodih. Vse do začetka vojne 
je trajal boj za spremembo volilnega sistema. Čeprav je za državni zbor veljala 

13 Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), Kronika dekliške šole šolskih sester v Celju 1878–1948 (dalje: 
Kronika-sestre), šol. leto 1914–15.

14 Orožen, Zgodovina Celja in okolice. II, 310. 
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splošna volilna pravica, je za mestne občine še vedno veljal kurialni sistem, kar 
se je mnogim zdelo popolnoma nelogično. Že kmalu po izbruhu vojne so se za-
čele kazati posledice, ki jih s seboj prinašajo vojne razmere. Začelo je primanj-
kovati hrane, obleke, kuriv, denarja. Država je uvajala čedalje hujšo kontrolo 
vsakršne proizvodnje, tudi kmetijske. Uvedli so živilske karte, začeli nadzira-
ti vsa kmetijsko-pridelovalna opravila, omejevati porabo in sprejemati druge 
ukrepe, ki so značilni za vojne razmere. Ker je primanjkovalo delovne sile, se je 
to poznalo tudi v zmanjšanih količinah kmetijskih pridelkov. Delovnih moči je 
že kmalu po izbruhu vojne začelo primanjkovati na vseh področjih gospodar-
stva, ne le v kmetijstvu. Podjetja in obrtniki so morali manjšati proizvodnjo ali 
jo povsem ustaviti. Delovna sila, ki je še ostala, je postala zelo draga, mnogi si je 
niso mogli več privoščiti. 

Draginjo povzroča tudi to, ker vojska požre mnogo blaga, zakaj na bojišče niso šli 
samo moški, marveč tudi mnogo vprežne živine, ki je pomagala pri delu, in klavne 
živine, ki se jo pogreša doma. Gmotno stanje se je poslabšalo tudi vsled tega, ker 
se pošilja svojcem mnogo denarja na bojišče, in ker vojaštvo, dasiravno je strogo 
prepovedano, vendar napravi mnogo kvare na njivah, travnikih in gozdovih, 

beremo v poročilu za župnijo Žalec.15 Kaplan J. Slavič pa je za župnijo Voj-
nik zapisal:

Gospodarske posledice še do sedaj niso bile prehude. Velika stiska je namreč ro-
dila tudi veliko požrtvovalnost. Bolj kakor poprej se izpolnjuje druga največja za-
poved: 'Ljubi svojega bližnjega, kakor sam sebe' (Mat. 22,39). Gmotno so gospo-
darji na boljšem, nego kedaj poprej; karkoli namreč imajo vse lahko spravijo prav 
lepo v denar, posebno živino in razne poljske pridelke. V začetku so sicer denar 
v posojilnicah zelo dvigali, ker so se bali, da bi denar v posojilnicah ne bil varen, 
ali ta strah se je takoj polegel, in sedaj tem bolj pridno nalagajo in zbirajo, kakor 
čebelice, za gmotno slabše čase.16 
 
Poleg pomanjkanja osnovnih življenjskih dobrin so ljudi zelo bremenile 

vsakodnevne dražitve. Že jeseni leta 1914 so začele cene strmo naraščati, pro-
ces pa se je nadaljeval ves vojni čas. V cerkvenih ustanovah so si pomagali z go-
spodarskimi dejavnostmi, dokler so imeli delavce (npr. brate laike v skupnosti 
lazaristov in kapucinov), del sredstev za preživljanje pa so dobivali od župni-
kov, ko so pomagali v pastoralnem delu po raznih župnijah. 

15 NŠAM, pastoralne konference, 1915, poročilo za župnijo Žalec.
16 NŠAM, pastoralne konference, 1915.
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Pri nas na podeželju še ni bilo tako slabo, hudo pa je bilo v večjih mestih. Pri sv. 
Jožefu je bilo težko dobiti moko za kruh, materiala za prikuhe smo imeli zadosti 
doma, tudi masti je bilo za naše potrebe zadosti, če je le človek pri tem ravnal 
varčno. Olje, petrolej in kurjavo smo si pravočasno preskrbeli, 

beremo v kroniki skupnosti pri sv. Jožefu.17 O gospodarskem stanju pa dalje 
v istem viru beremo: 

V vojnem času je človek uvidel, kako srečni so tisti, ki imajo lastno gospodarstvo in 
vinograde, kajti tako so bili preskrbljeni z najnujnejšim, medtem ko so ljudje brez 
lastnega gospodarstva pogostokrat trpeli pomanjkanje. Naši hiši v Gradcu in Dunaju 
nista imeli vina. Kar so morali nujno kupiti za sv. maše in nekaj malega za na mizo, so 
morali po 2 kroni in tudi 3 krone za liter plačati." Redni kroniški zapisi za leto 1917 
in 1918 kažejo, da se je draginja stopnjevala, kar je povzročalo težave tudi cerkvenim 
skupnostim. Za leto 1918 je kronist pri lazaristih dodal: "Vino in sadje je bilo zelo 
blagoslovljeno in zaradi velike vročine (tudi suše) zrelo zelo zgodaj, že v septembru. 
Ker je bilo tu veliko vojske in veliko pomanjkanje življenjskih potrebščin, so ljudje 
vse pokradli, kar so lahko dosegli. Vino je bilo odlično. Hrane zelo malo. Travnik pod 
mestnim pokopališčem smo morali odstopiti za vojaško pokopališče.18

Veliko pomanjkanje hrane in goriva je šolske sestre večkrat prisililo, da so 
odpovedale pouk in podaljšale počitnice. 

Različne zahteve vojaških oblasti in splošne razmere so dodobra prizade-
le tudi gospodarstvo cerkva in cerkvenih ustanov. Pri tem velja poudariti, da 
je imela vsaka lastno premoženje in upravo, zato so v poročilih o premoženju 
in njegovem upravljanju ločena poročila. Glede na ohranjena poročila nam je 
najbolj poznano poslovanje opatijske župnijske cerkve, deloma ustanove pri 
sv. Jožefu, najmanj pa kapucinskega samostana ob cerkvi sv. Cecilije. Celjska žu-
pnijska kronika je medvojno dogajanje povzela z besedami: 

Za naše cerkve je prinesla vojna razne vojne pobožnosti in celo vrsto raznoterih 
zbirk, cerkveno premoženje je potopila v 'vojna posojila', pobrala nam je večji del 
naših zvonov in orgelskih piščalk; pobrala pa je tudi celo vrsto ljudi in sicer med 
njimi najboljših. V moraličnem oziru pa je imela velikanski manco, ki še se bode 
desetletja poznal. Edino dobro je po polomu prišla zedinjena Jugoslavija, država 
Srbov, Hrvatov in Slovencev.19

17 Zavod sv. Jožefa – lazaristi Celje, Hauschronik des Missionshauses (dalje: Kronika CM), leto 1916.
18 Zavod sv. Jožefa – lazaristi Celje, Kronika CM, leto 1918.
19 Opatijsko-dekanijski urad Celje, Kronika-opatija, 56.
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Najpogosteje so se omenjale naslednje nabirke (nekatere med temi so bile 
na vrsti vsako leto): redna nabirka za Rdeči križ, za Prostovoljni vojaški kolesar-
ski klub, za vojne sirote in vdove, za vojne invalide, za gradnjo 'podmorskega 
čolna' (Flottenverein), za štajerski vojni sklad za vdove in sirote in onemogle vo-
jake, za vojaško božičnico, za revne Istrijane, za Armence, za patriotične name-
ne, za Brežice in Brežičane, žrtve požara, za Litvance, za votivno cerkev na Du-
naju, za goriške begunce, za poškodovane cerkve na Goriškem in drugo. "Sicer 
pa ni bilo skorej dneva, da bi ne prišlo kako naročilo, pouk ali ukaz radi vojne," 
zapiše celjski kronist na začetku leta 1918.20 Ker so duhovniki nagovarjali ljudi 
k vplačevanju vojnih posojil ali k prispevanju za različne nabirke, so si s tem pri 
njih nakopali vrsto zamer in očitkov. 

Posebna oblika izčrpavanja posameznikov in ustanov so bila vojna posoji-
la. Že jeseni 1914 je država razpisala prvo vojno posojilo, ki bi veljalo za sedem 
let in je bilo obrestovano s 5,5%. Da bi se zbralo čim več denarja, je Ministrstvo 
za uk in bogočastje 12. novembra 1914 dovolilo, da se lahko vse cerkveno pre-
moženje, ki je bilo na razpolago, naloži v vojna posojila. Skupaj s posojili opata 
in njegovih sorodnikov ter dveh mašnih ustanov je opatijska cerkev prispevala 

20 Prav tam, 109.

Cerkev sv. Jožefa na Jožefovem hribu nad Celjem, razglednica odposlana 1917 (Pokrajinski arhiv Mari-
bor, Fototeka, inv. 152) 
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8.200 kron.21 K istemu posojilu so bile dodane še državne zadolžnice mestnega 
župnijskega ubožnega zavoda v vrednosti 1.700 kron. 1. maja 1915 je bilo raz-
pisano drugo vojno posojilo. To je odneslo ubožno ustanovo škofa Stepišnika 
(2.800 kron) in preostalo premoženje mestnega župnijskega ubožnega zavoda 
(2.000 kron). Septembra 1915 je bilo razpisano tretje. Ker nekateri duhovni-
ki očitno niso želeli več delati propagande za ta namen, so iskali duhovnike, 
ki bi bili pripravljeni prevzeti agitacijo za vojno posojilo. Leta 1916 sta sledili 
četrto in peto posojilo; slednje je bilo podaljšano v leto 1917. Maja tega leta je 
bilo razpisano še šesto, ki je bilo večkrat podaljšano. To je odneslo Kmeclovo 
mašno ustanovo ter vse premoženje Katoliškega podpornega društva. Sedmo 
vojno posojilo je bilo razpisano novembra 1917; tudi tega so večkrat podaljšali. 
Župnije so bile spodbujene, da so vanj dale sredstva, ki so jih prejela za zaplenje-
ne zvonove. "To vojno posojilo je požrlo celjske zvonove," je z žalostjo zapisal 
kronist.22 Župnija je za to posojilo iz sredstev cerkva in ustanov zbrala 21.000 
kron. Maja 1918 je bilo razpisano še osmo, za katerega so bila izdana posebna 
navodila, kajti očitno je tudi v cerkvenih ustanovah začelo primanjkovati sred-
stev; za to posojilo so šla sredstva, ki jih je župnija dobila za orgle in njihove dele. 
Vojna posojila so temeljito izčrpala vse oblike cerkvenega premoženja; celjska 
mestna župnija je iz cerkvenega premoženja vanje vložila 72.150 kron.23 

V Celju je delovalo poleg večjega števila obrtnikov kar nekaj večjih go-
spodarskih obratov, ki so mestu dajali pečat. Večje število zaposlenih je bilo 
v Cinkarni, v kemični tovarni, plinarni in v tovarni posode Westen. Marsikdaj 
so zaradi potreb delovnega procesa dobivali delavce tudi od drugod. S svojimi 
navadami, ravnanjem v javnosti in z osebnimi lastnostmi so izstopali. Zato so 
pritegovali pozornost preostalega prebivalstva. Neredko je v vrstah duhovščine 
bilo videti, da so prav v priseljenih delavcih videli vzroke za zmanjšanje pome-
na sicer le določenih tradicionalnih vrednot, ki so pred tem narekovale zaseb-
no in javno življenje. Izbruh vojne je prinesel zastoj na gospodarskem področju, 
kajti velik del moške delovne sile je bil vpoklican pod orožje, proizvodnjo je 
bilo potrebno zmanjšati ali jo preusmeriti.24 

Izobraževalne ustanove v vojnih razmerah

Prizadevanje za slovenske šole ali vsaj vzporednice, ki bi imele pouk v sloven-
skem jeziku, je iz zadnjega obdobja monarhije znano in je daleč preseglo celj-

21 Prim. prav tam, 58. 
22 Prav tam, 78.
23 NŠAM, D 14, 1918, poročilo za kanonično vizitacijo. 
24 Prim. Himmelreich, Prva svetovna vojna v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje.
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ske mestne meje. Pomena vpliva šole na življenjske usmeritve dijakov so se 
zavedale vse ustanove v mestu in v narodni skupnosti. Posebna pozornost je 
veljala mestni gimnaziji, kjer je šlo za oster boj med slovenskimi in nemškimi 
učitelji ter med dijaki obeh skupnosti. J. Orožen je pomen gimnazije povzel z 
besedami: "Umevno je, da je javnost z velikim interesom spremljala nacional-
ne razmere v zavodu, saj v dijaštvu je ležal dobršen del narodne bodočnosti. 
Odtod velika skrb, ki so jo Slovenci posvečali svojim dijakom. Odtod časopisni 
glasovi o razmerah na celjski gimnaziji, odtod ponovne interpelacije sloven-
skih poslancev v dunajskem državnem zboru."25 V mestu so ob koncu avstrijske 
monarhije delovale naslednje šole: nemška gimnazija s slovenskimi paralelka-
mi (zadnji ravnatelj Klement Proft – vodil jo je do leta 1919), nižja gimnazija 
(v času vojne je imela pouk v poslopju nemške gimnazije in v popoldanskem 
času), mestna deška ljudska šola, mestna dekliška ljudska šola, okoliška ljud-
ska šola (od leta 1875), obrtno nadaljevalna šola, trgovska nadaljevalna šola, 
deželna deška meščanska šola, dekliška meščanska šola, dvorazredna dekliška 
trgovska šola, dvorazredna deška trgovska šola in gospodinjska šola. Ob tem so 
bile še nekatere oblike izobraževanja. 

Bližajočo se vojno nevarnost je bilo čutiti na različnih ravneh, tudi v šolstvu 
in pri šolskih dejavnostih, predvsem pa seveda v gimnaziji, kjer so bili dijaki v 
starosti, ki je bila zanimiva za vojsko. Na celjski gimnaziji so decembra 1912 
uvedli strelske vaje, ki so potekale pod vojaškim vodstvom. Bile so sicer neob-
vezne, vendar so v šolski utrip prinesle nekaj posebnega. 

Med vojno je telovadba celo odpadla, ker je bila telovadnica zasedena po vojski; 
odpadle so tudi strelne vaje, zato pa so uvedli neobvezno vojaško vežbanje, ki so 
se ga pod vodstvom ofi cirjev udeleževali višješolci. Vojska je tudi sicer usodno 
posegala v pouk: nekateri profesorji so bili pozvani pod orožje, šolsko leto se ni 
redno pričenjalo, ker je šolske prostore v počitnicah uporabljala vojaška oblast; 
pa tudi dijaki sami so trpeli, saj so bile zaradi vpoklica v vojsko poleg redne tudi 
predčasne mature za učence, ki so jih kot osmošolce klicali v vojsko; mlajši po 
študijah pa so se morali odzivati pozivu k vojakom brez maturitetnega izpita, 
spomladi leta 1917 so bili med njimi celo nekateri tretješolci.26 

Statistika o maturah pove, da je velik del maturantov moral opraviti ma-
turo predčasno in so bili vpoklicani pod orožje, ob tem da se je število matu-
rantov nasploh zmanjšalo (v letu začetka vojne je bilo 44 maturantov, od tega 
23 vojakov; leto kasneje jih je od 32 maturantov zaključni izpit 26 opravljalo 

25 Orožen, Zgodovina Celja in okolice. II, 210.
26 Prav tam, 210–211.
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predčasno, v zadnjem letu vojne pa je bilo le 18 maturantov, od tega jih je 15 
opravljalo predčasno maturo). Ker se je med vojno prenehalo pošiljati dijake iz 
drugih avstrijskih dežel v Celje na gimnazijo, da bi ohranjali njen nemški značaj, 
je padlo število dijakov nasploh. Vendar se je to zgodilo bolj na račun Nemcev 
kakor Slovencev, "saj je bilo v viharni dobi težko pošiljati dijake tako daleč na 
šolanje in čuvanje 'nemške posesti'."27 Ker se je zmanjšalo število dijaških šti-
pendij, je tudi to vplivalo na število dijakov. Zmanjšala so se sredstva, s katerimi 
je razpolagalo gimnazijsko podporno društvo. Kot pomemben vir pomoči dija-
kom v težkih razmerah so bile dijaške kuhinje ter pomoč, ki so jo nudili privatni 
podporniki ter samostana kapucinov in lazaristov. Samo gimnazijsko poslopje, 
v grobem dograjeno tik pred izbruhom vojne, a še brez notranje opreme, je v 
času vojne služilo za vojaško bolnišnico, pouk pa je še naprej potekal v starem 
poslopju. 

Šolske sestre so bile v Celju navzoče od leta 1878. Njihova izobraževalna 
vloga se je kazala predvsem v vodenju dekliške osemrazrednice s pravico jav-
nosti in zasebnega vrtca. Tik ob koncu vojne so dejavnosti razširile tako, da so 
osemrazrednico razdelile v petrazredno ljudsko šolo in odprle še trirazredno 
meščansko šolo. Dokler niso imele lastnega poslopja, so pouk izvajale v prosto-
rih deške šole. V vojnem času so morale močno omejiti dejavnosti, saj je vojska 
zasedla velik del razredov. Prostore, ki so ostali na voljo, pa so uporabile za dvo-
izmenski pouk: dopoldne so ga imeli višji razredi (del vojnega časa sta imela 
sedmi in osmi razred celodnevni pouk), popoldne nižji, vrtec pa se je preselil v 
zasebno hišo. Od februarja 1918 dalje je bil pouk ponovno celodnevno v vseh 
razredih. Ker je prihajalo do sprememb v vojaških zahtevah, so se med vojno 
večkrat spremenili pogoji dela, navadno na slabše (nekaj časa so vojaki zase-
dli tudi šolsko kuhinjo in jo uporabljali za kuhinjo 87. regimenta). Občasno so 
morale pošiljati dekleta na daljše ali krajše počitnice, medtem ko so učiteljice 
in vodstvo šole poskušali intervenirati na različnih ravneh. Konec decembra 
1914 in v začetku leta 1915 je bilo v šoli okoli sto vojaških ranjencev, ki so bili 
na okrevanju. Prisiljene so bile več pozornosti in sredstev namenjati socialnim 
dejavnostim (zlasti v zimskih mesecih so odpirale tako imenovano 'ubožno 
kuhinjo'), šolsko delo pa močno improvizirati v začasnih prostorih. Razlogi za 
zasedbo prostorov so lahko bili različni. 

Mestna oblast je nameščanje vojaštva uporabljala tudi kot sredstvo nagajanja. 
Tako so dekliški šoli šolskih sester, kljub temu da si je pri vojaških oblasteh izbo-
rila odhod vojakov iz njenih prostorov, odredili, da mora del prostorov izprazniti 
in jih nameniti za vojaške potrebe. Te 'pozornosti' je bila ta šola deležna, ker je bila 

27 Prav tam, 212.
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edina slovenska v nasprotju z vsemi javnimi šolskimi zavodi v mestu, ki so bili v 
tem času nemški, 

je ugotovil B. Himmelreich.28 
Uporaba šolskih prostorov za vojaške potrebe, predvsem za potrebe ra-

njencev in drugih bolnikov, je povzročila, da se je v močni meri spremenil šolski 
ritem. Šolski pouk je bil omejen, začenjali so ga kasneje in v določenih obdobjih 
končali prej. Leta 1914 so šolski pouk začeli šele v oktobru, mestne šole so ga 
končale že 1. junija 1915, obe gimnaziji pa 15. junija. Edino na deški okoliške 
šoli se je pouk vršil v dveh zasebnih sobah ter deloma pri šolskih sestrah. Po B. 
Himmelreichu se je najslabše godilo obrtno nadaljevalni šoli, kjer so pouk zače-
li šele s šolskim letom 1916/17; za dva razreda so našli prostor v zasebnem sta-
novanju.29 Poleg zasebnih stanovanj so za pouk rabili tudi prostore občinskega 
urada in druge lokacije.

Če je bilo glede urejanja šolskih dejavnosti najtežje sicer v prvem letu vojne, 
ko je bilo potrebno veliko področij življenja improvizirati, med drugim šolske 
dejavnosti, kajti prostorov za tako povečano število vojakov in drugih oseb, ki 
so bile povezane z vojnim dogajanjem, ni bilo mogoče pridobiti tako hitro, po-
tem se je v letu 1915 že vzpostavil sistem, v katerem so vojaške oblasti računale 
s šolskimi prostori. J. Orožen povzema dogajanje, da so bili 

otroci vrženi še iz prej nezasedenih šolskih prostorov in mestni urad ter občinski 
svet sta si morala pomagati, kakor sta vedela in znala. Iznajdljivost je bila veli-
ka. Misel na zgraditev šolskih barak, izhajajočo od deželnega šolskega sveta, je pa 
mestni šolski svet kar v početku odklonil, češ da bi bili stroški preveliki. Pač pa je 
vojna oblast kmalu vrnila šolski upravi staro gimnazijo.30 

Mestni šolski svet je iskal najboljše možnosti, da bi bili otroci zaposleni z 
izobraževalnimi dejavnostmi, hkrati so sprejeli odločitev o ustanovitvi zaseb-
nega učiteljišča, ki bi pripravljalo učitelje za razmere po vojni, in o razširitvi dela 
obeh triletnih meščanskih šol za dodatni letnik.

Ena od vidnejših posledic vojnih razmer je bilo poslabšano zdravstveno 
stanje med otroci in šolarji. Na to je vplivala še poslabšana in pomanjkljiva pre-
hrana. Za šolsko leto 1916/17 v kroniki šolskih sester beremo: "Zdravstvenega 
stanja letos ne moremo imenovati ugodnega. Slaba hrana in huda zima povzro-
čila sta pri nežnih otročičih dokaj bolezni. Nekaj učenk je obolelo na škrlatici," 

28 Prim. Himmelreich, "Celje v letih prve svetovne vojne 1914–1918", 91. 
29 Prim. prav tam.
30 Orožen, "Celje med prvo svetovno vojno": 67.
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ena od učenk pa je zaradi te bolezni umrla.31 V pozni jeseni 1918 je v Celje prišla 
španska gripa, "ki je zahtevala mnogo človeških žrtev. Tudi šolski otroci so zelo 
bolehali; zato je c.kr. namestništvo izdalo ukaz, da se mora po vseh šolah pouk 
prekiniti do 4. novembra."32 

Društveno in družabno življenje

V mestu so delovala številna društva, ki so bila zastavljena po narodnostnem 
ključu in so opravila odločilno nalogo pri uveljavljanju narodnih interesov. 
Med slovenskimi društvi in združenji, ki so v Celju delovala ob izbruhu vojne, 
omenjamo naslednje: Sokol (ustanovni zbor je bil leta 1890), Celjsko pevsko 
društvo (od 1895), Ciril-Metodova družba (pravila so bila potrjena aprila 1885, 
celjska podružnica je bila ustanovljena decembra 1885, posebna ženska podru-
žnica pa novembra 1893), Slovenska kmečka zveza je bila predhodnica Slo-
venske ljudske stranke (ustanovila je vrsto političnih in kulturnih organizacij), 
Slovensko planinsko društvo in vrsta drugih. "Nastop vojne so sprejeli v Celju 
kot v drugih mestih. Pri Nemcih in nemškutarjih se je pojavil val navdušenja, 
zavednejši Slovenci so pa takoj razumeli proti Slovanom naperjeno ost velike 
vojne. Kulturno delo med Slovenci je na mah prestalo," je ugotovil J. Orožen, in 
hkrati dodal, da so 

društva morala ukiniti svoje delo, med njimi je bil tudi 'Celjski Sokol', ki je imel 
svojo telovadnico v Gaberju; z uredbo magistrata, ki se je opiral na neki ministeri-
alni odlok, je bilo društveno delo ustavljeno, vendar se je požrtvovalnim članom 
uprave posrečilo rešiti glavni inventar, arhiv in zlasti prapor.33

Razgibano narodno življenje je narekovalo bogat tisk, ki je bil v službi uve-
ljavljanja interesov obeh narodnih skupnosti v mestu. Potem ko je bila leta 
1889 ustanovljena Društvena tiskarna je bilo omogočeno tiskanje še več časo-
pisov. Dragotin Hribar je list Domovina ustanovil leta 1896 in ga sprva tudi sam 
urejal. Leta 1909 ji je sledil Narodni dnevnik (do 1910). Narodni list je izhajal 
med letoma 1906 in 1914, Slovenske pravice (1906), Südsteierische Volksstimme 
(1910–1911). Seveda so vojne razmere zahtevale zmanjšanje tiskovne dejav-
nosti, večjo previdnost pri objavljanju novic in izražanju osebnih mnenj kot 
tudi določeno mero prilagajanja. Takoj ob izbruhu vojne je prenehal izhajati 
Narodni list.

31 ZAC, Kronika-sestre, za šol. leto 1916/17.
32 ZAC, Kronika-sestre, za šolsko leto 1918/19.
33 Orožen, "Celje med prvo svetovno vojno": 67. 
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Med cerkvenimi združenji je največ posledic takoj ob začetku vojne ču-
tila dijaška Marijina kongregacija, saj je bil dobršen del dijakov poklican pod 
orožje.34 Druga združenja so svoje dejavnosti usmerila predvsem na karitativno 
področje in se pridružila dejavnostim, ki so jih narekovale vojaške oblasti, npr. 
podpiranje ranjencev in priprava posameznih dobrin, ki so jih nato pošiljali vo-
jakom na fronte. 

34 Prim. "Dijaška Marijina kongregacija v Celju", Bogoljub 14 (1916): 124.

Sestra Angelina Križa-
nič (Narodna in uni-
verzitetna knjižnica 
Ljubljana, Kartograf-
ska in slikovna zbir-
ka)

SHS 2_3_2009 OK.indb   557 12/11/09   4:53:07 PM



B. Kolar: Celje v času prve svetovne vojne kot se kaže ...

558

Poleg vojaških oseb, ranjencev in vojnih ujetnikov, so mestu dali pečat tudi be-
gunci, ki so v Celje prišli iz Istre, Primorja in Trsta že v prvih mesecih vojaških spo-
padov. Po poročilih mestnih oblasti se jih je v mestu in neposredni okolici naselilo 
okoli 300. To je mestne oblasti pripeljalo do sklepa, da so od deželnega namestni-
štva zahtevali, da mesto zapre za begunce, tisti, ki pa so že prišli, naj bi bili 'oddalje-
ni'. "Ta predlog je utemeljevala z velikim pomanjkanjem nastanitvenih možnosti, 
saj je bilo Celje zaradi lege ob glavni prometnici že polno vojaštva, med begunci 
pa so se skrivali tudi posamezniki, katerih prisotnost ni bila zaželena," povzema B. 
Himmelreich.35 Vendar so bile mestne oblasti pri tem nemočne. Begunci so v Celju 
ostali vse do konca vojne (junija 1918 jih je bilo še 506, oktobra pa 242), 69 begun-
cev iz Gorice in Gradiškepa pa se ni hotelo vrniti na svoje domove. 

Kot posledico dogajanj v letu 1917 je mogoče razumeti množična zborovanja, 
do katerih je začelo prihajati na začetku leta 1918. 4. februarja je bilo v Celju zbo-
rovanje Kmečke zveze, čeprav je bilo uradno prepovedano. Zborovalci so dosegli, 
da jim je mestni župan dr. Jabornegg spregovoril v slovenskem jeziku. V oktobru in 
novembru 1918 so v Celju začeli prevzemati oblast Slovenci in slovenski uradniki. 
Da se je nova oblast zadosti hitro konsolidirala, kaže dejstvo, da je že 6. novembra 
1918 nadporočnik Franjo Malgaj lahko odšel s svojim oddelkom vojakov na Koro-
ško, poročnik Viktor Rode pa je s svojim oddelkom šel na pomoč generalu Maistru 
v Maribor. Sledile so mu še nekatere enote. "V ofenzivi v maju in juniju 1919 je razen 
celjskega polka sodelovala tudi posebna celjska legija, ki so jo tvorili mladi ljudje in 
je imela svoje izhodišče v Logarski dolini," beremo pri J. Orožnu.36 V pomembnih 
trenutkih slovenske zgodovine se je mesto Celje vključilo v razgibano dogajanje in 
tako prispevalo svoj delež k zgodovinskim spremembam. 

Če so v vojnih časih cerkvene ustanove bile zvesto na strani vladarja in av-
strijske države, tudi z zelo doživetim obhajanjem vladarskih jubilejev in spre-
memb v habsburški hiši, so vendarle spremembe, ki jih je prinesla jesen 1918 
pozdravili z navdušenjem. 6. novembra 1918 so v Celju praznovali praznik svo-
bode, beremo v kroniki šolskih sester, čeprav je bil še velik del šol zaradi razsa-
janja španske gripe zaprt. 

Ta dan je bil res praznik in sicer največji, kar jih je kedaj slavil slovenski narod v 
Celju. Trobojnice so vihrale raz vseh hiš, zbrala se je nepregledna množica ljud-
stva. Tudi me smo šolsko poslopje okrasile z zelenjem in s slovenskimi zastavi-
cami. S. Benj. je izdelala primeren slavolok, katerega smo pritrdile nad glavnim 
vhodom. Napis se je glasil: Za vero in narod, bo delal tvoj zarod, o Jugoslovan / o 
bodi pozdravljen, neštetokrat slavljen, rešilni tvoj dan! Veličastno je bilo gledati 
vso pisano množico, kako dostojanstveno, kako slovesno je manifestirala. Gledali 

35 Himmelreich, "Celje v letih prve svetovne vojne 1914–1918", 94.
36 Orožen, Zgodovina Celja in okolice. II, 313.
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smo Sokole, Orle, skupino kmečkih fantov na konjih, žene in deklice v narodnih 
nošah, razna društva, skupino lepo okrašenih vozov iz okolice. Naši šolski otroci 
so imeli male zastavice v rokah. Veličastni so bili trenutki, ko je vsa ta nepregle-
dna množica prisegala zvestobo 'Jugoslaviji' ali ko je zaigrala godba prelepo našo 
narodno himno 'Lepa naša domovina'. Slovenska mladina, ki si doživela ta veliki 
dan, pomni ga, ohrani ga v spominu do daljnih bodočih dni. 6. november leta 
osvobojenja ostane v srcih nas vseh, 

je zabeleženo v kroniki šolskih sester.37 Kronika je dosledno beležila po-
membne dogodke, ki so sledili, občasno dodala kakšno bolj osebno pripombo, 
sicer pa bila izraz velikega upanja, ki so ga ob novem začetku gojile slovenske 
ustanove v Celju. Ohranjeno arhivsko gradivo pa kaže, da je dajala ton doga-
janju na ustanovi s. Angelina Križanič, ki je bila celotno vojno obdobje hkrati 
predstojnica sestrske skupnosti, voditeljica šole in učiteljica v sedmem razredu. 
Izpod njenih rok je tudi urejena in načrtno vodena šolska kronika.38

Vojne razmere so vplivale tudi za gibanje prebivalstva in statistične podat-
ke, ki jih je vsako leto pripravljal mestni župnijski urad.39 Podatki, pri katerih 
najbolj izstopajo padec števila porok, saj se je število skoraj prepolovilo, in šte-
vilo rojstev, zelo se je povečalo tudi število umrlih, so naslednji:

Leto rojstva poroke umrli

1914 398 132 400

1915 345 57 439

1916 307 69 491

1917 303 63 583

1918 253 120 546

37 ZAC, Kronika-sestre, šolsko leto 1918/19.
38 S. Angelina Križanič (Boreci pri Ljutomeru, 15. avgust 1854 – Maribor, 8. februar 1937), ki sodi med 

osrednje osebnosti zgodovine mariborskih šolskih sester v obdobju do druge svetovne vojne, je 
postala predstojnica celjske skupnosti in šole ob njeni ustanovitvi leta 1878 in jo vodila do izvolitve 
za vrhovno predstojnico skupnosti šolskih sester leta 1887. Po devetih letih te službe (do 1896) 
se je vrnila v Celje, kjer je bila ponovno voditeljica šole in skupnosti do leta 1923. Po ustanovitvi 
meščanske šole leta 1918 je postala njena voditeljica ter hkrati razredna učiteljica v drugem razredu. 
Poučevala je slovenščino, zemljepis in zgodovino. Leta 1923 je bila ponovno izvoljena za vrhovno 
predstojnico in skupnost vodila do leta 1935. Prim. Similjana Kodrič in Natalija Palac, Šolske sestre 
svetega Frančiška Kristusa Kralja. Zgodovina. Poslanstvo. Življenje (Ljubljana, 1986), 34–35.

39 Natančnejšo analizo matičnih podatkov vsebuje razprava Bojana Himmelreicha, "Celje v letih prve 
svetovne vojne 1914–1918", 95. Do razlik pri nekaterih segmentih prihaja zaradi različnih meril, ki 
so jih pri vpisovanju uporabljali uradniki občine Celje in župnijski urad (slednji je upošteval le tiste 
številke, ki so razvidne iz v cerkvi opravljenih opravil). 
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Vojaške ustanove v mestu

Čeprav je bilo Celje oddaljeno od frontnih linij, se je vojni čas poznal v me-
stnem utripu od prvega dne. Takoj so začeli pripravljati bolnišnice za ranjen-
ce, v ta namen so uporabili predvsem šolske prostore mestne deške in dekliške 
ljudske šole, obrtno in trgovsko šolo, okoliško osnovno šolo ter dekliško me-
ščansko šolo. Zanje so deloma prilagodili domobransko vojašnico, tako imeno-
vano 'Burgkaserne', Narodni dom, nemški študentski dom v Gabrjah, gostišči 
Beli vol in Zeleni travnik. V Nemško hišo in v poslopje nove državne gimnazije 
so naselili garnizonsko bolnišnico štev. 9 iz Trsta. Seveda so ranjence sprejemali 
tudi v javni deželni bolnišnici (v njej so od konca leta 1875 delovale sestre sku-
pnosti Hčera krščanske ljubezni ali usmiljenke). Rdeči križ mesta Celje je imel 
in oskrboval svojo bolnišnico v hotelu 'Mohr'. Za potrebe ranjencev so spreme-
nili tudi prostore okrožnega sodišča. V vseh omenjenih prostorih je bilo vedno 
prek 1000 ranjencev, v letu 1916 pa se je njihovo število povzpelo nad 3500. 
Ker za redne vojake tako ni bilo dovolj prostora v mestu, so postavili 12 barak 
zunaj mesta, to je na Dolgem polju. Za 2000 mož so pripravili prostore na me-
stu današnje Stritarjeve ulice, v bližini mestne bolnišnice in južno od železnice 
je bila postavljena izolirna vojaška bolnišnica. Za rekonvalescente so uporablja-
li še prostore ene od vojašnic, prostore slovenske gimnazije in gostišče Gozdna 
hiša. Po odredbi tedanjega celjskega župana dr. Heinricha Jabornegga so umrle 
avstrijske vojake pokopavali na skupnem prostoru na mestnem pokopališču v 
Čretu, druge, to je predvsem srbske in ruske vojne ujetnike, pa na pokopališču 
javne bolnišnice v Črnem gozdu. 

Mestna oblast je za čas po koncu vojne predvidevala postavitev spomenika v čast 
svojih vojakov in neprimerno se ji je zdelo mešanje grobov domačih in sovražni-
kovih vojakov. Prve so torej pokopavali na južnem pobočju pod mestnim poko-
pališčem na t.i. pokopališču herojev. Nanj je bila mestna oblast zelo ponosna, saj 
ga je zaradi 'čudovite lege' imela za enega najlepših pokopališč v cesarstvu, 

zapiše B. Himmelreich.40 
Ker se je število vojaških grobov iz leta v leto večalo, je bilo potrebno me-

stno pokopališče povečati. Zato je mestna oblast avgusta 1917 od Misijonske 
kongregacije kupila več kot 4000 m2 veliko zemljišče, ki se je na eni strani doti-
kalo dotedanjega mestnega pokopališča. Na tem je bilo do konca vojne poko-
panih 1287 avstrijskih vojakov, 47 srbskih in ruskih vojnih ujetnikov je bilo po-
kopanih na špitalskem pokopališču (nekateri vojni ujetniki so bili uporabljeni 

40 Himmelreich, "Celje v letih prve svetovne vojne 1914–1918", 93.
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kot delovna sila pri poljedelskih opravilih, pri obrtnikih ali izjemoma ob javnih 
delih). Odprto je bilo vprašanje, kam pokopavati židovske begunce iz Galicije, 
ki so se zatekli na celjsko področje in so živeli na gradu Blagovna pri Šentjurju. 
Ker so mestne oblasti nasprotovale, da bi jih pokopavali na posebnem delu celj-
skega pokopališča, so zanje postavili pokopališče na gričku nad graščino. Baje 
se je proti tej skupini beguncev pojavil negativen odnos, tako J. Orožen, ker so 
po svojem prihodu začeli prazniti celjski živilski trg.41 

Povečan obseg vojaških dejavnosti v mestu in večje število vojakov je pri-
neslo nove naloge tudi za Cerkev in predvsem za mestno župnijo. Imenovanje 
vojaških kuratov je bilo v pristojnosti vojaških oblasti, od krajevnega škofa so 
morali dobiti dovoljenje za pastoralno delovanje le, če so pomagali pri pastoral-
nem delu krajevnih župnij. Ob izbruhu vojne sta bila kot vojaška kurata vpokli-
cana dva celjska duhovnika. Oktobra 1914 je odšel nemški pridigar in katehet 
dr. Anton Jehart, ki pa je bil že decembra 1914 ujet in zaprt v Čačku. Februarja 
1915 je bil vpoklican mestni kaplan Josip Pinter in poslan na fronto v Galicijo, 
kjer je padel 11. maja 1916. V vojaških bolnišnicah sta pastoralno delo opravlja-
la dva vojaška kurata. V garnizonski bolnišnici je bil kaplan Anton Gnidovec iz 
tržaške škofi je (oktobra 1916 mu je sledil Leopold Turšič), vse druge ustanove 
pa je oskrboval drug kaplan (madžarske ali nemške narodnosti). V letu 1918 
sta prišla za vojna kurata Franc Žurga in Andrej Martinčič, ki sta pred tem isto 
službo opravljala v drugih krajih.42 

Cerkvene ustanove in vojna 

Osrednji prostor, kjer se je dogajalo cerkveno življenje Celjanov, je bila opatij-
ska cerkev sv. Danijela. Njej je pripadalo več drugih cerkva. Med temi je imela 
posebno mesto Marijina cerkev ob nekdanjem minoritskem samostanu, ki je 
veljala za nemško. Opatijsko župnijo je med letoma 1890 in 1921 vodil opat 
Franc Ogradi,43 ki je s svojim ugledom pomembno zaznamoval mestni utrip. 
Ob njem je bilo več kaplanov in vikar. Eden od kaplanov, v tem času je bil dr. 
Franc Lukman, je imel naslov dušnega pastirja za nemško narodno skupnost 

41 Orožen, "Celje med prvo svetovno vojno": 69. 
42 Prim. Opatijsko-dekanijski urad Celje, Kronika-opatija, 110. 
43 Franc Ogradi (Gornji grad, 13. julij 1836 – Celje, 29. oktober 1921) je kot dekan in opat celjsko župni-

jo vodil od leta 1890 do svoje smrti. Pred prihodom v Celje je bil duhovni voditelj v mariborskem 
bogoslovnem semenišču, njegov ravnatelj in stolni kanonik. Bil je prvi predsednik Cecilijanskega dru-
štva za Lavantinsko škofijo. Dal je pečat več ustanovam v mestu; bil je član načelstva Južnoštajerske 
hranilnice, član mestnega in okrajnega šolskega sveta in pomemben voditelj slovenstva. Zaradi 
slednjega je bil pogostokrat tarča napadov celjske nemške skupnosti. Slovenski biografski leksikon II. 
(Ljubljana, 1933–1952), 219. 
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in je skrbel za liturgična srečanja v Marijini cerkvi. Imenoval se je nemški pri-
digar in katehet. Kaplani so bili v glavnem zaposleni z organiziranjem društve-
nega življenja, poučevanjem verouka v različnih šolah in s skrbjo za pripravo 
skupin na prejem zakramentov. Ob začetku vojne so bili nekateri vpoklicani 
kot vojaški kurati, kar je prineslo posledice za organiziranost cerkvenega ži-
vljenja in oblike pastoralnega delovanja. Vojaški duhovniki, ki so bili dodeljeni 
vojaškim ustanovam v Celju, npr. rezervni bolnici, so pomagali v pastoralnem 
delu v župniji (npr. Pavel Klemenčič, pred vojno kaplan v Kočevju). Vojaškim 
potrebam so služila tudi nekatera cerkvena poslopja: podružnična cerkev sv. 
Maksimilijana je od začetka leta 1915 do januarja 1916 bila skladišče, oktobra 
1917 pa so po ukazu okrajnega glavarstva cerkev in zemljišče okoli nje ponov-
no začeli uporabljati za vojaške namene. Uporabo je dovolil škofi jski ordinariat, 
pred spremembo namembnosti pa je bila eksekrirana. "Trpela je veliko škodo, 
ki še danes ni popravljena in ne rekonciliirana. Cerkev, ki se že v drugi polovici 
14. stoletja v listinah navaja in je legendarno in zgodovinsko za Celje izrednega 
pomena, je dobila po svetovni vojni udarec, od katerega se bode težko opomo-
gla!," je zapisal kronist po koncu vojne.44 

V Celju so že od leta 1609 navzoči kapucini. Samostan je ob cerkvi sv. Cecili-
je in je imel v zgodovini slovenskih kapucinov pomembno vlogo. Do leta 1921, 
ko je bila ukinjena Štajerska kapucinska provinca, je bil njen sedež. Poleg opra-
vil v samostanski cerkvi, ki je bila kraj zbiranja za več cerkvenih združenj, so du-
hovniki prevzemali naloge kot pomočniki v župnijskem pastoralnem delu, kot 
učitelji verouka v raznih šolah (vsa leta so imeli to službo v ustanovah šolskih 
sester) in po izbruhu vojne pomagali tudi pri oskrbovanju vojaških ustanov. Žal 
kronika kapucinske skupnosti in cerkve ob njej za čas prve svetovne vojne ni 
ohranjena ali sploh ni bila napisana. 

 Pri sv. Jožefu je bila od leta 1852 skupnost misijonarjev lazaristov. Čeprav 
v manjšem obsegu so lahko svoje poslanstvo opravljali še naprej. Ko jim je voj-
ska zasedla romarski dom, niso mogli več sprejemati skupin. Zato so bile pri-
pravljene druge oblike pobožnosti. Januarja in februarja 1915 so še lahko imeli 
duhovne vaje za dekleta, v naslednjih letih so jih morali odpovedati, ker ni bilo 
na voljo prostorov. "Mladeniči molijo in delajo pokoro na bojišču – dekleta pa 
naj se duhovno vežbajo doma. Mladeniči bodo gotovo spokorni prišli iz vojske 
– dekleta pa ne smejo manj spokorne biti!" je ob povabilu k duhovnim vajam 
za leto 1915 zapisalo predstojništvo doma sv. Jožefa nad Celjem.45 Čeprav so se 
misijonarji pri sv. Jožefu zavedali, "da bi bile dekliške duhovne vaje zdaj bolj na 
mestu, kot kedaj," so jih morali za leto 1916 odpovedati. Predlagali so, da so se 

44 Opatijsko-dekanijski urad Celje, Kronika-opatija, 61.
45 "Celje sv. Jožef", Bogoljub 13, št. 1 (1915): 31.
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namesto tega udeleževale krajših pobožnosti in prebirale verski tisk.46 Razmere 
so se začele spreminjati že v letu 1917, ko so lahko začeli ponovno sprejemati 
skupine, potem ko je bil izpraznjen romarski dom. Misijone in večje cerkvene 
dogodke so na povabilo župnikov lahko organizirali le v postnem in adventnem 
času. Drugače pa jih je tudi sicer bilo težko pripravljati, kajti mož ni bilo doma, 
ženske pa so bile preveč obremenjene z delom, beremo v kroniki ustanove pri 
sv. Jožefu za leto 1915.47 Več bratov iz skupnosti lazaristov je bilo vpoklicanih 
pod orožje že avgusta 1914. Poslani so bili na vzhodno fronto. Vpoklici bratov 
in aspirantov so sledili še vsa naslednja leta, nekateri so bili poslani na soško 

46 Prim. "Duhovne vaje pri sv. Jožefu", Bogoljub 13, št. 12 (1915): 392.
47 Prim. Zavod sv. Jožefa – lazaristi Celje, Kronika CM, leto 1915.

Celjski opat Franc 
Ogradi (1836–1921) 
(Narodna in univer-
zitetna knjižnica Lju-
bljana, Kartografska 
in slikovna zbirka)
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fronto, drugi na južno. Kar nekaj med njimi jih je prišlo v rusko ujetništvo, neka-
teri so bili ranjeni in so se po zdravljenju doma vrnili na fronto. Kot neposredno 
posledico vojnega dogajanja, ki je pomembno spremenila podobo Jožefovega 
hriba, je razumeti odločitev mestnih oblasti, da so za oskrbo z lesom in kurjavo 
posekali gozd pri Sv. Jožefu (gozd je tudi sicer bil ogrožen zaradi lubadarja). 

Ko pregledujemo cerkveni tisk iz tega obdobja, lahko ugotovimo, da so bili 
bolj načelni članki, ki so govorili o vojni, namenih vojne, ravnanju ljudi v času 
vojne, objavljeni v tisku, ki je bil namenjen celotni slovenski javnosti. Ljubljan-
ski škof dr. Anton Bonaventura je ob izbruhu vojne objavil poseben pastirski 
list, ki so ga objavili tudi v drugih škofi jah in se nanj pogostokrat sklicevali. Še 
najpogosteje so vernikom priporočali, da vztrajajo v molitvi: 

Moliti moramo seveda splošno vedno, da bi zmagala naša država, naši vojaki, ki 
so šli v boj res za pravico; moliti, da bi se vojska kmalu in srečno končala. Moliti 
dalje za to, da bi se pri sklepanju miru tako odločilo in uredilo, da bi bilo dobro za 
Avstrijo, da bi bil mir trajen, in da bi razni narodi, med njimi tudi mi Slovenci, imeli 
v veliki Avstriji svoj srečen in prijeten dom.48 

Velik poudarek je veljal organiziranju različnih oblik dobrodelnosti, pomo-
či ne le vojakom, temveč tudi vojnim vdovam in sirotam ter po letu 1915 tudi 
beguncem, ki so našli zatočišče v osrednjem slovenskem prostoru.49 Dogajanje 
na tem področju bi lahko povzeti v trditvi, da je vojni čas prinesel pravi razcvet 
dobrodelne dejavnosti na različnih področjih in za razne kategorije ljudi. Ta 
je bila organizirana tako na ravni škofi je kot dekanij in posameznih župnij. V 
polni meri so se v to dogajanje vključile tudi različne cerkvene družbe in zdru-
ženja. 

Že kmalu po izbruhu vojne so se začeli javljati glasovi o pobiranju kovin, 
pomembnih za vojaške potrebe. 15. marca 1915 je lavantinski škofi jski ordina-
riat po naročilu vojaških oblasti razposlal vprašalnik, ali imajo cerkve kaj me-
deninastih predmetov. "Vojna uprava potrebuje medenino, cink, baker etc. Za 
nabiranje teh snovi se ustanavljajo posebni odbori. K takim lokalnim odborom 
naj pristopajo tudi duhovniki," beremo v celjski župnijski kroniki.50 Podoben 
dopis so župnijski uradi prejeli ponovno 3. aprila, ko so zahtevali poročila o 
starem bakru. 7. avgusta je škofi jski ordinariat zahteval dodatne informacije o 
zvonovih in medeninastih možnarjih. Septembra 1917 so bile na vrsti orgle. 
Najprej so morali za vojne namene oddati kovinske piščali, oktobra so zahte-
vali še cinaste ali s cinom legirane. Narejeni so morali biti natančni popisi orgel, 

48 "Vojska! – Molimo!", Bogoljub 12, št. 9 (1914): 279.
49 Prim. "Dobrodelnost ob času vojske", Bogoljub 13, št. 12 (1915): 365–366.
50 Opatijsko-dekanijski urad Celje, Kronika-opatija, 60.
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njihove opreme in vrednosti. Za oddane piščali je cerkev sv. Danijela prejela 
1718 kron, ki so šle v 'orgelski sklad', tega pa je v celoti pobralo osmo vojno 
posojilo. Marca 1918 so za vojaške potrebe pobrali vse bakrene strehe (prvič so 
to zahtevali že junija 1915) in strelovode. Na posebno posredovanje so 28. maja 
1918 iz zaplembe odvzeli oltarne svečnike in oltarne zvončke.51 

Med dogodki, ki so močno posegli v vsakodnevno življenje cerkvenih sku-
pnosti in nanje napravili največji vtis, je bila zaplemba cerkvenih zvonov. Že 
maja 1915 so vojaške oblasti poizvedovale, ali bi bila katera župnija pripravlje-
na zastonj odstopiti zvonove za vojne potrebe, predvsem je šlo za tiste zvonove, 
ki niso bili nujno potrebni (iz Celja sta bila vojni upravi prostovoljno izročena 
dva iz cerkve sv. Maksimilijana in dva manjša zvonova). Avgusta istega leta pa je 
Ministrstvo za uk in bogočastje sporočilo, da so zvonovi za vojno nujno potreb-
ni (nekakšna splošna določba je bila, da bi moralo za vojne potrebe iti 66% zvo-
nov, ostati pa bi jih smelo 33%). Vojaška uprava je na Štajerskem začela pobirati 
zvonove 7. avgusta 1916 in v Celju 25. avgusta. Drugi val plenjenja zvonov se je 
začel konec julija 1917. Pobrani so bili zvonovi v vseh cerkvah. V cerkvi sv. Jože-
fa in v Marijini cerkvi sta bila dva zvonova zaradi velikosti razbita že v zvonikih. 
Avgusta 1916 je opat Ogradi iskal nasvet pri škofi jskem ordinariatu v Mariboru, 
da bi rešil vsaj kakšen zvon. Glede na ohranjeno dopisovanje je bilo upanje, da 
bi kakšnemu zvonu prizanesli, majhno. Župnijska cerkev je pred vojno imela 
pet zvonov; po Ogradijevem prizadevanju je ostal le eden (vlit je bil leta 1849). 
Iz Marijine cerkve so bili odpeljani trije (od štirih), iz cerkve sv. Miklavža dva (od 
treh), iz cerkve Sv. Duha vsi trije in oba iz cerkve sv. Maksimilijana.52 Podobno je 
veljalo za druge cerkvene kovinske predmete, katerih popis so zahtevali maja 
1917.53 Vso odškodnino, ki jo je župnija sv. Danijela dobila za odvzete zvonove, 
so vložili v sedmo vojno posojilo in s tem izgubili za vedno. Kot zanimivost iz 
obširnega dopisovanja v zvezi z reševanjem zvonov velja omeniti, da je julija 
1916 škofi jski ordinariat iz Maribora po naročilu namestništva iz Gradca dal 
vsem župnijskim uradom navodilo, naj vse vloge glede zvonov pišejo v nem-
škem jeziku "ker gospodje pri vojni upravi drugih jezikov ne znajo!"54 

Vojne razmere so narekovale, da so bile nekatere pobožnosti še bolj uve-
ljavljene. Šlo je predvsem za razne oblike češčenja Najsvetejšega zakramenta, 
opravljanje drugih pobožnih vaj in zlasti za mašne namene. V poročilu o vizita-
ciji v letu 1916 je dekan F. Ogradi dodatno poudaril, da posebej od kar je vojna, 
ljudje radi namenjajo maše za rajne župljane in duhovnike.55 Še bolj zgovorno 

51 Prim. prav tam, 109.
52 Prim. Opatijsko-dekanijski urad Celje, Kronika-opatija, 88.
53 Prim. NŠAM, D 14, 1917.
54 Opatijsko-dekanijski urad Celje, Kronika-opatija, 95. 
55 Prim. NŠAM, D 14, 1917, poročilo o dekanijski vizitaciji za leto 1916.
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v tem smislu je poročilo za kanonično vizitacijo v letu 1918, ki jo je opravil la-
vantinski škof dr. Mihael Napotnik. Opat Franc Ogradi je v promemoriji zapisal: 
"Za sv. maše pa odkar je vojska tako obilno plačujejo pri fari, pri sv. Jožefu, pri 
kapucinih, da vsi duhovniki celjski ne morejo vseh maš odslužiti. Kmetje si radi 
sami pritrgajo, da lačnim vojakom zamorejo pomagati. Po 5–8 jih pride na dan 
k nekterim hišam kruha prositi."56 

Dogajanje na vojnih poljih je vsekakor imelo posledice tudi za življenje cer-
kvenih ustanov v zaledju. Duhovniki so morali urejati dokumente za sklepanje 
cerkvenih porok ranjencev, beguncev in vojakov iz drugih okolij (npr. iz Italije), 
pri čemer je neredko šlo za hitro urejanje teh vprašanj, ker so se morali vojaki v 
kratkem času vračati v bojne vrste. Neredko so urejali zakonske zadeve v času 
dopustov, da so z urejenim zakonom dobili tudi otroci status zakonskih, ali v 
postnem času, ki je veljal za prepovedani čas za sklepanje porok. Potrebno je 
bilo urejati matične zadeve v zvezi s padlimi in njihovimi pogrebi. Zaradi voj-
nih razmer so imeli duhovniki nekatera posebna pooblastila, npr. v obeh samo-
stanskih cerkvah (kapucini, begunci s Primorske). 

Tako za cerkvene skupnosti kot za prebivalstvo nasploh so bili novost, ki 
jo je prinesla vojna, begunci. V celjski župnijski kroniki beremo: "Tudi z begunci 
so prišli duhovniki iz severa in juga k nam. V Polzeli se je celo ustanovila zasil-
na šola za Poljake. V Celju je bila določena Marijina cerkev za italijansko božjo 
službo."57 Duhovniki iz primorskih krajev so bili še posebej dobrodošli, ker je 
bilo v Celju in okolici mnogo beguncev iz Pule in okolice, iz Gorice in njenega 
zaledja, kot beremo v dopisu celjskega dekanijskega urada dne 9. junija 1915, v 
katerem prosi dekan Franc Ogradi dovoljenje za spovedno sodnost duhovni-
ku-beguncu iz Pule, kajti domači duhovniki nisi bili sposobni spovedovanja v 
italijanskem jeziku.58 Eden od begunskih duhovnikov, ki je imel naslov duhov-
nika za italijanske begunce, je ostal v Celju do začetka septembra 1919, ko se je 
vrnil v Istro. 

Celovit pogled na razmere v župnijah dajejo vizitacijski zapisniki, ki so jih 
dekani pošiljali na škofi jski ordinariat v Maribor po opravljeni vsakoletni vi-
zitaciji. Ob koncu leta 1914, to je po prvih mesecih vojnih razmer, je dekan F. 
Ogradi poročal: "Verno-nravno stanje župnije sploh /je/ dobro. Narodni prepiri 
so potihnili vsled vojske. Moli se mnogo več po hišah in v cerkvi – tudi mestjani. 
Slabi časniki so mirni. Po nedeljah se še sem ter tje popiva – pa manj."59 V zapi-
sniku o dekanijski vizitaciji za leto 1915 beremo: 

56 NŠAM, D 14, 1918, poročilo za kanonično vizitacijo.
57 Opatijsko-dekanijski urad Celje, Kronika-opatija, 62.
58 Prim. NŠAM, D 14, 1915.
59 NŠAM, D 14, 1915, poročilo z dne 26. januarja 1915.
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Verno-nravno stanje župnije povoljno. Moramo zadovoljni biti tudi s mestjani 
in tovarniškimi ljudmi v sedanjem resnem času. Bratovščin je mnogo pri fari, pri 
kapucinih in pri sv. Jožefu. Cerkvene zapovedi se v mestu ne spolnujejo od tako 
imenovane inteligence, posebno moške. Sv. zakramenti se pa bolj prejemajo, ka-
kor nekdaj – se ve da ženski spol – okoličanov in mestnih.60 

O posledicah vojnih razmer za versko-nravne razmere so duhovniki redno 
poročali v svojih poročilih. "Od kar je vojska, je verno-nravno stanje mnogo 
slabeje, posebno zakonske razmere. Prešestovanje in tatvine se množijo," je v 
letu 1918 poročal opat F. Ogradi, a hkrati dodal, da so bile razmere veliko slabše 
v primestnih krajih, zlasti pa tam, kjer so bile tovarne, npr. cinkarna ali kemična 
tovarna; za najslabše pa je imel razmere na področju, kjer se je širil vpliv tovar-
ne za posodo. "Dohajajo od vseh krajev in dobijo delo in se kmalu pokvarijo. 
Lastnik je protestant, dobro plačuje, ker je bogat in ne pusti ob praznikih de-
lavcem v cerkev."61 "Vojska je marsikaj pohujšala, pa tudi poboljšala. Posebnih 
razvad ni," pa je opat F. Ogradi povzel svoje dekanijsko poročilo o vizitaciji v 
letu 1917. 

Bolj celovit pogled na posledice vojnih razmer za pastoralno delo nam nu-
dijo pastoralne konference, ki so jih imeli duhovniki po dekanijah in po vnaprej 
pripravljenih programih vsako leto obravnavali določena vprašanja.62 Za leto 
1915, srečanje duhovnikov celjske dekanije je bilo 17. junija, je bila kot tema 
napovedana: "Naj se opišejo nasledki vojne (npr. število vpoklicanih, ranjenih, 
ujetih, umrlih, vpošiljatev denarja, vpliv na versko življenje i.t.d.) v posameznih 
župnijah, hišah in družinah." Za celjsko župnijo je poročilo pripravil vikar Maks 
Vraber. "Nasledek vojske je torej se pokazal že v tem, da se je pomnožil duh mo-
litve in zaupanja v Boga – vsaj v posameznih," zapiše v uvodu poročila in poka-
že na zgled, ki ga je pri tem dal cesar ter na učenje papežev Pija X. in Benedikta 
XV. "K molitvi so vabili svoje škofl jane, duhovnike in vernike naš prevzvišeni 
knezoškof v mnogih pastirskih listih," doda v nadaljevanju. 

Koliko se je molilo, koliko sv. maš, sv. obhajil se je darovalo za vojake v boju, za ranjen-
ce, za ujetnike, ve le Vsemogočni! A tudi na zunaj se je to pokazalo. Obilna je bila ude-

60 NŠAM, D 14, 1915.
61 NŠAM, D 14, 1918, poročilo za vizitacijo.
62 Pastoralne konference so bile pripravljene v določenem časovnem zaporedju, navadno ob koncu 

šolskega leta. Duhovniki dekanije so se zbirali pod vodstvom dekana in obravnavali teme, ki jih je 
za vsako pastoralno leto določil lavantinski škofijski ordinariat. Skupaj z zapisnikom o srečanju so 
poslali tudi referate, ki so jih na temo pripravili posamezni dušni pastirji. Gradivo, ki ga o teh konfe-
rencah hrani Nadškofijski arhiv v Mariboru, je za določene dekanije zelo obsežno in vsebuje poročila 
vseh župnij, za druge so ohranjena poročila redka in nekatera v slabšem stanju. Poročila so v veliki 
večini napisana v slovenskem jeziku, le tuintam je v odgovorih še prevladovala nemščina. 
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ležba pri skupnih molitvah pred izpostavljenim sv. Rešnjim Telesom dne 4. oktobra 
in 6. decembra lanskega leta, ko je bilo celi dan sv. Rešnje Telo izpostavljeno, v celjski 
župniji tudi vsako drugo nedeljo v mescu, kar je bilo že prej v navadi, a udeležba je 
sedaj še večja. – Lepo se je izvršila posvetitev presv. Srcu Jezusovemu dne 10. jan. t.l. 
in molitve za mir naročene po sv. Očetu dne 7. febr. t.l. – Priredile so se tudi ob zelo 
obilni udeležbi dve procesiji in sicer dne 10. septembra 1914 k cerkvi Marija Lurd v 
Grižah in 26. septembra k sv. Jožefu pri Celju. – Moli se v ta namen pri vseh sv. mašah 
in zvečer pri litanijah. – Mnogo molijo ljudje tudi doma, tudi pri križih in kapelicah v 
vaseh se opravljajo skupne pobožnosti. Moli se mnogo. – Marsikateri, ki ni prej vsto-
pil v cerkev, zdaj vstopi in moli, kako lepo molijo mnogi vojaki. Marsikateri, ki prej 
ni imel mnogo vere, je vzel rožni venec in svetinjico seboj na bojno polje, mnogi so 
začeli zopet moliti v bojnem metežu in v strelnih jarkih ter ob grobu sobojevnika. 
Vojska kliče ene k orožju na bojno polje, doma ostale k molitvi. 

Ko pohvali zlasti ravnanje preprostega prebivalstva na podeželju, nato doda: 
"Žalibog se v mestu še sedaj kaže neka otrpnost, razkošnost in razuzdanost se ni 
zmanjšala, mogoče razuzdanost celo povečala. Nečistost in nezmernost še jih 
ima mnogo v svojih zanjkah, v tem oziru je pri mnogih še celo slabše." Pregled 
verskih razmer in posledic vojne nanje zaključi z besedami: "Kljub nekaterim 
lepim pojavom torej sedaj od vojske še ni zabeležiti trajnih nasledkov in trajne-
ga poboljšanja v verskem oziru. Tu bo še treba vedno mnogo dela, a naša naloga 
je, da dobre kali, ki jih je v verskem življenju oživela vojska, ohranimo v rasti in 
jih skušamo utrditi."63

V nadaljevanju je poročevalec za celjsko župnijo poudaril tudi tri posledice 
za ravnanje ljudi v odnosu do države in avstrijske vladarske hiše. Prva med 'dr-
žavljanskimi čednostmi' je bila po njegovem gledanju večja ljubezen do domo-
vine in edinosti vseh narodov. 

Kakor je pretresla vse avstrijske narode novica o umoru preblagega prestolona-
slednika in njegove soproge, tako je pri napovedi vojske, ki je bila napovedana le 
v obrambo miru in za obstoj Avstrije, torej v varstvo pravice, v varstvo domovine, 
združila ravno ljubezen do domovine, do Avstrije in do njenega presvitlega vla-
darja vse avstrijske narode, da so šli združeni v boj. Bog daj, da bi tudi slovenski 
narod, ki krvavi za obrambo avstrijske domovine in se odlikuje po hrabrosti, na-
šel v prihodnje tudi priznanje in plačilo svojih vrlin. – Vzbudila je ta vojska duha 
edinosti in požrtvovalnosti v borbi za en cilj, ohraniti Avstrijo in njene narode v 
njenem okrilju nedotaknjene. 

63 NŠAM, pastoralne konference, 1915.
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Pri vsakodnevnem ravnanju ljudi je 

vojska pospešila tudi delavnost in varčnost, medsebojno pomoč pri delu. Kljub 
manjšemu številu delavskih moči so se vendar vsa poljska dela o pravem času in 
vestno opravila, pomagajo drug drugemu, kolikor le morejo. Posebno važno je 
spoznanje, da je moč države v delavnem kmečkem stanu. Ta stan prinese največ 
žrtev, največ trpi – daj Bog, da bi se kmalu zacelile rane, ki jih bo ta vojska vsekala 
ravno kmečkemu stanu. 

Slednjič je kot posledico vojnih razmer navedel: "Vojska je tudi utrdila lju-
bezen med domačimi, ljubezen v družini. Sklepale so /se/ sicer v tem času za-
konske zveze, kjer se je šlo večkrat le za denar, le za podporo, a v obče je vojska 
rodila lepe sadove zakonske in otroške ljubezni." Kot neke vrste zaključek po-
ročila o posledicah vojne za celjsko mestno župnijo lahko v poročilu vikarja M. 
Vraberja beremo: "Vojska kot kazen božja ima torej poleg zelo mnogih slabih 
nasledkov, ki se bodo le težko kdaj popravili posebno glede gmotne izgube, 
glede izgube človeških življenj itd. tudi svoje dobre nasledke. Bog daj, da bi nam 
ta božja kazen bila v dušni prid in v utrjenje v dobrem."

Ker je bila pastoralna konferenca 17. junija 1915, le nekaj tednov po vstopu 
Italije v vojno in po odprtju fronte na Soči, je v poročilu o srečanju duhovnikov 
celjske dekanije zanimiva in zgovorna splošna pripomba, ki so jo izrazili ško-
fi jskemu ordinariatu: "Mnogo konferentistov z ogorčenjem omeni, da trosijo 
ne samo laiki, temveč tudi vojaške osebe javno obrekljive vesti o sv. Očetu, češ 
da so oni Italijo nahujskali k vojski; posledica tega obrekovanja je gorostastno 
psovanje črez sv. Očeta, tudi že med kmeti."64 

Izzivi za prihodnje ravnanje

Pastoralnim nalogam in izzivom, ki jih je prinesla vojna in njene posledice, 
je bilo v pastoralnem delu celjske duhovščine namenjeno veliko pozornosti. 
Vprašanja o tem so se pojavljala že v prvih letih vojne, ko so tako duhovniki 
kot vodstvo škofi je menili, da se bo ta kmalu končala. V celoti je bila temu vidi-
ku življenja Cerkve namenjena pastoralna konferenca duhovnikov v letu 1916. 
Imela je naslov: "Kakšne naloge ima rešiti dušno pastirstvo, da po končani voj-
ski zaceli rane, verskemu življenju med vojsko zadane? S katerimi sredstvi se bo 
dala vršiti zlasti verska prenovitev v bližnjem miru domov se vračajočih vojakov 
ter doraščajočih mladeničev?" Čeprav seveda še ni bilo nobenih znamenj, da se 

64 Prav tam. 
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vojna bliža koncu, so takšno tematiko uvrstili na dnevni red, ker so želeli pred-
vsem opozoriti tiste, ki so bili doma, da bodo potrebni izredni napori za odpra-
vljanje posledic. Ali kot je zapisal eden od duhovnikov: "Krvava vojska sicer še 
ni končana; ni toraj mogoče že zdaj pregledati vse posledice svetovnega spora. 
Vendar ker se vse politične stranke že zdaj pridno pripravljajo na čas po vojski, 
sme in mora tembolj dušni pastir delati načrte za svoje prihodnje delovanje" 
(župnik F. Pšunder, Sv. Bolfenk v Slovenskih Goricah). Ko so ugotavljali razme-
re v vojaških vrstah, predvsem na moralnem in verskem področju, so o tem 
imeli vse prej kot pozitivno mnenje. "Saj je javna tajnost, da je 60–70 odstotkov 
vpoklicanih vojakov okuženih, da se je moralo na tisoče venerično okuženih 
mož iz armade izločiti. V zdravniških krogih pa se resno posvetujejo, kako to za 
človeško družbo tolikanj nevarno zlo omejiti," beremo v zapisniku konference 
celjske dekanije.65 Za poznavanje razmer na fronti so bila pomembna poročila, 
ki so jih pošiljali (in objavljali) vojni kurati. Kurat Janez Hafner je popisal svojo 
izkušnjo v poročilu v duhovniškem stanovskem glasilu Vzajemnost.66 Njegove-
mu zgledu so sledili tudi drugi duhovniki, ki so službovali v vojnih enotah.

Negativne posledice tega so se čutile tudi v vojnem zaledju, zato so spre-
jemali odločitve že za delo v vojnem času, ne le s pošiljanjem verske literature 
in spodbudnih spisov vojakom, temveč tudi med ljudmi doma. Priporočali so 
zlasti različne vojne pobožnosti in nagovore, ki so jih imeli ob raznih priložno-
stih. 

Ko mine vojska, bode obrnil dušni pastir vso svojo pozornost na iz vojske do-
šle vojake. Če se bodo ti vrnili na pot moralnega življenja, jim bodo sledile tudi 
njihove sedaj morda v nečednih razmerah živeče družine, po načelu: pars maior 
minorem post se trahit. /…/ Vse, ki se vrnejo, bomo spoštovali: Oni bodo veselje 
dušnega pastirja in ponos cele župnije.

Potrebno bo pripraviti bolj intenzivne pobožnosti, v katerih bo pozornost 
namenjena odpravljanju posledic vojne. V mnogih okoljih so postali pomemb-
no prenovitveno sredstvo ljudski misijoni, ki so jih organizirali voditelji iz raz-
ličnih redovnih skupnosti. Večjo pozornost so namenili tudi cerkvenim zdru-
ženjem in skupinam. Obnovljeno versko življenje bo dušni pastir "bojevnikom 
najlaglje ohranil z ustanovitvijo moške in mladeniške Marijine družbe. Ako jo 
bode in patientia et doctrina z vnemo in pravilno vodil, bode v srcih tudi glo-
boko padlih veteranov obrodila stoteren, čeprav našim očem prikrit sad". Kot 
pomembno sredstvo prenove so videli stanovska srečanja in nagovore, posebej 

65 NŠAM, pastoralne konference, 1916, poročilo dr. J. Jančiča.
66 Prim. duhovniško stanovsko glasilo Vzajemnost 4, št. 7–8 (1916): 110–112; 5, št. 1–2 (1917): 4–6; 5, 

št. 5–6 (1917): 51–53. 
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v adventnem in postnem času. "Možje so v skupinah na fronti, naj bodo tudi v 
skupinah pri obhajilni mizi." Slednjič je bil poudarjen še pomen duhovnikovega 
socialnega delovanja, da "bode zmanjšal bedo in gorje". 

Duhovnik bode moral tudi skazovati veteranom, vdovam in sirotam telesna do-
bra dela. Vzeti bo pa moral v roko tudi z vso vnemo protialkoholno delo. Ako v 
tem pogledu ne delujemo, ne bode po končani zmagi in srečni vrnitvi pijančeva-
nju ne konca ne kraja. Saj nas vojska sama uči, da treznost daje in hrani dušne in 
telesne moči posamezniku in narodu.67

 
Pastoralna konferenca junija 1917 je bila namenjena izključno pregledu 

dejavnosti, ki jih je na področju dobrodelnosti že takrat opravljala Cerkev, in 
nalogam, ki jih bo prinesel povojni čas.68 Dušni pastirji so bili povabljeni, da so 
pripravili predloge, kako bi lahko lavantinska škofi ja še bolj učinkovito poma-
gala pri odpravljanju posledic vojne in pri lajšanju stisk, v katerih so se znašli lju-
dje. Poudarjali so pomen cerkvenih družb in bratovščin, ki so karitativno delo 
imele vpisano kot svojo temeljno obliko poslanstva. V vsaki večji župniji, tudi v 
celjski, so že do tedaj delovali župnijski ubožni zavodi (Armeninstitute), katerih 
delovanje je zlasti po letu 1905 podpiral škof dr. Mihael Napotnik. Večje župnije 
so imele Vincencijevo konferenco, dobrodelno društvo krščanskih žena in Ma-
rijino družbo. Med najbolj delovne je sodil tretji red, ki je bil organiziran v dveh 
tretjinah župnij na ozemlju celotne škofi je. V Celju je delo tretjega reda pove-
zoval in usklajeval kapucinski samostan, podobno delo je za gornjo Savinjsko 
dolino opravljal frančiškanski samostan v Nazarjah. Misijonska hiša na Jožefo-
vem hribu nad Celjem je podpirala številne reveže, brezdomce in nudila hrano 
večjemu številu dijakov, ki so v mestu obiskovali šole. Za najbolj ogrožene sku-
pine, ki bodo ostale po končani vojni, so imeli vdove, vojne sirote in invalide. 
Ker pa so vsa društva in družbe svoje premoženje izgubili z vlaganjem v vojna 
posojila, je bilo potrebno začeti znova. Kot prednostne naloge za povojni čas so 
duhovniki, ki so se udeležili pastoralne konference, predlagali: izpopolniti delo 
že delujočih in okrepiti njihovo članstvo; v vsaki župniji naj bo ustanovljen do-
brodelni odbor ali krajevna karitativna zveza, ki bo usklajevala vse dejavnosti; 
delovanje krajevnih odborov naj bo usklajeno na škofi jski ravni (v nekaterih 
okoljih so že govorili o karitativni zvezi kot povezovalki vseh dejavnosti na tem 
področju). Te službe bi morale ljudem nuditi tudi razne oblike pravne pomoči 
in jim pomagati pri uveljavljanju njihovih pravic. Duhovniki celjske dekanije so 
bili prepričani, da država ne more opraviti vsega dela in da bodo iz sistemskih 

67 NŠAM, pastoralne konference, 1916.
68 Prim. NŠAM, pastoralne konference, 1917.
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ukrepov vedno izpadli nekateri, za katere se bo morala zavzeti Cerkev. Caritas 
bo pred vsem svetom najboljša apologija krščanstva, delovanje duhovnikov na 
tem področju pa najboljši odgovor na oporekanje njihovemu delu. 

V vrsti različnih dejavnosti, ki so bile organizirane v cerkvenih okvirih, so 
kot pomembno sredstvo pri prenavljanju razmer, duhovniki videli cerkvena 
združenja. Zato je bilo pastoralno vprašanje leta 1919 namenjeno prav tej temi: 
Kako naj cerkvene družbe in društva sodelujejo pri obnovitvi verskega življenja 
po končani vojski?69 V skladu s splošno cerkveno zakonodajo sta morali biti v 
vsaki župniji ustanovljeni Bratovščina sv. Rešnjega Telesa in Bratovščina krščan-
skega nauka. Njuna dejavnost je bila namenjena predvsem utrjevanju verskega 
življenja. Med duhovniki je veljalo prepričanje, da je vojna povzročila verskemu 
življenju veliko škodo, zato je bilo potrebno v prenovo vključiti vse moči. Mno-
ge družbe, ki so bile pred vojno vplivne v župnijskem življenju, so prenehale 
delovati, ker je bil velik del članov poklican pod orožje. Opešalo pa je tudi delo-
vanje drugih, kajti ženske so bile preveč zaposlene s skrbjo za družino in gospo-
darstvo, da bi se lahko udeleževale srečanj in dejavnosti, ki so jih organizirale 
njihove skupine. Poseben poudarek je veljal oživljanju delovanja dobrodelnih 
združenj iz predhodnega obdobja in organiziranju novih, kajti razmere so na-
rekovale še večjo ustvarjalnost in iskanje novih poti za popravljanje posledic 
vojne.70 Kot najbolj primerne pa so še vedno videli družbe in bratovščine, ki 
so povezovale cerkveno življenje v ožjem pomenu besede in karitativno de-
javnost. Zato so vodstvu škofi je priporočali podpiranje in novo organiziranje 
tretjega reda in Marijinih družb, ki so temeljile na stanovski ureditvi. 

Zaključek

Prva svetovna vojna je pomembno posegla v življenje celjske skupnosti in jo za-
znamovala na različnih področjih. Pomemben vpliv je imelo že povečano števi-
lo prebivalstva in več skupin, s katerimi se Celje do tedaj ni srečevalo v takšnem 
obsegu: večkratno povečanje števila vojakov, vojni ujetniki in ranjenci, begunci, 
prodajalke in kupci ljubezni, … O trajnih posledicah, ne le za versko in družin-
sko življenje, temveč tudi za narodno skupnost in za delovanje cerkvenih usta-
nov nasploh, so duhovniki razpravljali na pastoralnih srečanjih. "Vojska, vseh 
šib božjih najhujša šiba," je v svojem poročilu o posledicah vojne zapisal župnik 
na Polzeli I. Jodl. Spremembe, ki so nastopile z vojno, so iz mesta naredile dru-

69 Poleg prej omenjenega vprašanja so duhovniki obravnavali še nov način urejanja postopkov za 
dosego spregleda zakonskih zadržkov. Leta 1917 je za celotno Cerkev stopil v veljavo novi Zakonik 
cerkvenega prava, ki je predvideval nova pravila za urejanje zakonskih zadev. 

70 Prim. NŠAM, pastoralne konference, 1919.
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gačno mesto. Če je bila še aprila 1914 osrednja pozornost namenjena reševanju 
narodnih vrednot (takrat se je občni zbor Slovenske kmečke zveze odvijal pod 
geslom: Osvobodimo Spodnji Štajer izpod nemškega jarma!), potem je vojna 
prinesla dolgoročne posledice in je preusmerila pozornost na druga področja 
delovanja. Prenehanje narodnostnih napetosti in mirnejše sožitje med ljudmi 
obeh narodnosti so duhovniki razumeli kot dobro znamenje novih razmer. Do 
tedaj postavljeni vrstni red nalog je bilo potrebno spremeniti in ga preusmeriti 
ne toliko v obrambo kot v aktivno in načrtno gradnjo. Represivni ukrepi, ki so 
jih v času vojne sprejemale avstrijske oblasti, in so bili najprej naperjeni pro-
ti nenemškemu delu prebivalstva, so samo še povečali nezaupanje do države 
in njenih inštitucij. Sodni procesi proti duhovnikom in dijakom so naleteli na 
splošno zgražanje in nezadovoljstvo v vseh plasteh prebivalstva. Vojni dogodki 
z daljnosežnimi posledicami tako na gospodarstvu kot v ravnanju ljudi pa so 
tudi preusmerili pozornost ljudi v druga politična središča. 

Bogdan Kolar

CELJE DURING WORLD WAR I AS SEEN IN 
CHURCH ARCHIVE MATERIAL 

SUMMARY

Although the town of Celje was far away from the central battlefi elds, it was 
nevertheless closely related to them; the railway through the town ran directly 
to the front, while the population felt the indirect consequences of the war 
strongly. Soon basic necessities were lacking since neither the city nor the na-
tional authorities thought the war would last so long. Besides the military fa-
cilities which had already been there before, new ones were put up, some of 
them only in an improvised form. The town also put up several medical facili-
ties which hosted wounded and recovering soldiers. Two military cemeteries 
were built; however, the question where to bury Jewish refugees from Galicia 
remained an open issue. A large number of refugees from the Slovenian Littoral 
and from the area of Gorizia and Istria temporarily settled down in Celje. Con-
sequently, the population of the town dramatically increased, occasionally by 
more than 60 per cent. Such an increase in the population brought numerous 
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negative consequences the city authorities had to deal with. The article places 
more attention on the review of consequences which the war introduced into 
the religious life of the town, especially how the leaders of the Catholic Com-
munity perceived city life and how they responded to the situation with their 
pastoral work. Church life was organized within the City Parish ran by Abbot 
Franc Ogradi. Important spiritual centres were also the Capuchin Monastery 
and the Missionary Society of Lazarists. Sisters of the Society of the Daughters 
of Christian Love worked in medical institutions, while school sisters worked in 
the area of education. War conditions in the town increased the role of military 
chaplains who worked in military posts and military hospitals. During impor-
tant church periods they also participated in the organization of regular church 
life in the town. The war dictated to the church new methods and activities that 
were not needed during peacetime. (Registry Offi  ce issues of the killed, conclu-
sion of marriages under special circumstances and conditions, etc.). Economic 
resources collected by Celje church institutions were completely exhausted 
during the war. The majority of resources were invested in war loans, while oth-
ers were used at various church collections. The extraordinary war time period 
represented a special challenge regarding the planning of the church's pastoral 
work after the war. 
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UDK 929 Grudenegg J.:271.2-788(436)
1.01 Izvirni znanstveni članek

Jernej pl. Grudenegg iz Škofje Loke, 
opat cisterc Presvete Trojice 

v Wiener Neustadt 
(Dunajsko Novo mesto) (1557–1559) 

in v Reinu (1559–1577)

Jože Mlinarič
Dr., akademik, zaslužni profesor Univerze v Mariboru

Ljubljanska ulica 3a, SI – 2000 Maribor

Izvleček:
Avtor prispevka je predvsem na podlagi arhivskih virov, ki jih hrani cistercijanski 
samostan Rein, prikazal življenje in delo Škofjeločana Jerneja Grudenegga, 
opata v samostanu Presvete Trojice v Dunajskem Novem mestu (1557–1559) 
in zatem v Reinu (1559–1577). Jernej sodi k predstojnikom Reina, ki so v 
kriznih časih prevzeli težko dediščino po komendatarnem opatu Ludviku 
Ungnadu (1533–1549): maloštevilčni konvent in oslabljeno gospodarstvo. 
Jerneja, njegovega predhodnika, Celjana Martina Duelacherja (opat 1549–
1559), in zlasti še Jernejevega naslednika Jurija Freyseisena iz Luč ob Savinji 
(opat 1577–1605) štejemo k t. i. reformnim opatom, ki so v svoji polstoletni 
dejavnosti v Reinu uredili redovno življenje in gospodarstvo. Jernej ima zasluge 
zlasti za ponovno uvedbo hišnega študija v Reinu, pri pobiranju prispevkov za 
gradnjo jezuitskega kolegija pri samostanih na Štajerskem (1572), ki mu ga je 
zaupal deželni knez, ter za popravilo razpadajočih samostanskih poslopij in 
vnovično pridobitev odtujene samostanske zemlje. Jernej je znova dosegel tudi 
popolno uveljavitev pravic reinskega samostana nad podrejenimi cistercami 
(paterniteto) in v zvezi z njo je tudi njegova skrb za naša cistercijanska 
samostana, stiško in kostanjeviško opatijo. Škofjeločan Jernej Grudenegg se ni 
zapisal samo v zgodovino samostana Rein, temveč tudi v zgodovino obeh naših 
cistercijanskih samostanov na Dolenjskem. 

Ključne besede:
Škofja Loka, Jernej pl. Grudenegg, cistercijanski opat (1557–1677), življenje in 
njegova dejavnost, cistercah v Wiener Neustadtu in Reinu.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 575–614, 162 cit., 11 slik.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Jerneja Grudenegga prištevamo k t. i. reformnim opatom reinske cisterce druge 
polovice 16. stoletja, rojenim na slovenskih tleh.1 Predhodnik Grudenegga je bil 
Celjan Martin Duelacher (1549–1559)2, Grudeneggov naslednik pa Jurij Fre-
yseisen, doma iz Luč ob Savinji (1577–1605)3. Duelacher je bil kratek čas celo 
škof v Dunajskem Novem mestu (1553). Vsi trije so prevzeli vodstvo reinske 
opatije v težkih okoliščinah in časih (v obdobju reformacije z vsemi posledi-
cami za redovno življenje in gospodarstvo). Njihova zasluga je, da so popeljali 
samostan v boljši jutri, saj je pred opatom Martinom imel samostan kot komen-
do Ludvik baron Ungnad (1533–1549), sin deželnega glavarja Ivana Ungnada, 
vodje protestantskega plemstva na Štajerskem. Ungnadom ni bilo mar za du-
hovno in redovno življenja v samostanu, zanemarjali so gospodarstvo, dohod-
ke pa obračali predvsem v lastno korist. Ni jim bilo tudi do varovanja pravic, ki 
jih je imel Rein nad podrejenimi samostani, med njimi tudi nad stiško in kosta-
njeviško opatijo.4

Jernej Grudenegg je bil iz številne obrtniške družine v Škofji Loki.5 Oče Mar-
tin (umrl 1543) je bil usnjar in čevljar, kar je bil tudi njegov oče, in te obrti se je 
izučila tudi večina njegovih sinov, le en se je izučil mesarskega poklica in le en 
se je šolal. Očitno je bil najstarejši med petimi sinovi Silvester, ki je umrl istega 
leta kot njegov oče. Silvestru so po starosti očitno sledili Urban, ki je usnjarski 
in čevljarski poklic opravljal v Reinu, kjer je v letu 1569 umrl, Jernej, Gašper in 
Hieronim.6 Jernej si je po vsej verjetnosti pridobil osnovno izobrazbo v rodnem 
mestu, nakar je v letu 1550 pod opatom Martinom Duelacherjem vstopil v re-
inski samostan. Že po štirih letih (1554) ga je Martin imenoval za priorja, torej 

 V nadaljnjem besedilu sem se odločil za slovensko obliko krajevnega imena (Dunajsko Novo mesto) 
za Wiener Neustadt, ker jo uporablja slovenska historiografija, dovoljuje pa tudi Slovenski pravopis 
(Ljubljana, 1962, 217) in jo najdemo v Slovenskem velikem leksikonu I (Ljubljana, 2004, 462).

1 Iz Maribora je bil doma Marijan Pittreich (1745–1771). Jože Mlinarič, "Mariborčan Marijan Pittreich, 
opat cistercijanskega samostana Rein pri Gradcu (1745–1771)", Studia historica Slovenica 3, št. 2 
(2003): 243–262. 

 Iz naših krajev sta bila po vsej verjetnosti doma še opata: Kristijan Ganser (1472–1480) s Kranjske 
in Wolfgang (1481–1515) s Kočevskega. Stift Rein 1229–1972. 850 Jahre Kultur und Glaube (Rein 
1979), 54–55 (dalje: Stift Rein).

2 Jože Mlinarič, "Celjan Martin Duelacher, župnik v Leskovcu pri Krškem in v Celju ter opat cisterci-
janskega samostana Rein pri Gradcu (1549–1559)", Zgodovinski časopis 50 (1996): 203–221 (dalje: 
Mlinarič, "Celjan Martin Duelacher").

3 Jože Mlinarič, "Jurij Freyseisen iz Luč ob Savinji, opat cistercijanskega samostana Rein pri Gradcu 
(1577–1605)," v: Vita artis perennis – Cevčev zbornik (Ljubljana, 2000), 269–286 (dalje: Mlinarič, 
"Jurij Freyseisen").

4 Stift Rein, 45. Prim. Jože Mlinarič, Stiška opatija 1136–1784 (Novo mesto, 1995), 256–257 (dalje: 
Mlinarič, Stiška opatija).

5 "Carniolus ex ciuitate Bischofflackh prope Labacum". Vpis v urbarju C (1450) v Arhivu samostana 
Rein (AR). Prepis v delu Alana Lehra, Collectaneum Runense antiquitatum (18. stol.) III, 792, ki je 
shranjen v AR (dalje: AR, Collectaneum Runense antiquitatum). Prim. prav tam IV, 1047; Stift Rein, 56.

6 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 1047, dokument z dne 1. februarja 1572. 
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Podoba reinskega opata Jerneja Grudenegga (1559–1577) v galeriji opatov v križnem hodniku opatije 
Rein (Foto: dr. Norbert Müller) 
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na mesto, ki je bilo po veljavi in odgovornosti takoj za mestom opata, saj je imel 
na skrbi samostansko redovno življenje.7 Toda že po treh letih je bil izvoljen 
za predstojnika cisterce Presvete Trojice v Dunajskem Novem mestu (1557)8. 
Tako nagel vzpon v redu kaže na Jernejevo sposobnost in priljubljenost pri 
opatu Martinu in pri konventualih obeh cisterc. Ker je po izvolitvi za reinskega 
opata (1559) prišlo do nesoglasij s predstojnikom materne hiše, opatom samo-
stana Ebrach, je bil Jernej potrjen za opata šele leta 1561, blagoslov pa je prejel 
v letu 1565.9 

Čeprav Grudeneggi niso bili v vojaških službah, izvzemši enega, ki je bil me-
sar in je padel v vojni na Ogrskem in čigar plemiško pismo datira z dne 16. julija 
1568, in niso imeli posebnih zaslug, so prišli do plemstva, saj so nosili pridevek 
"von Gruden". Naziv plemstva naj bi v letu 1572 nosili že 412 let, torej naj bi 
ga prejeli že leta 1160!10 Slednje vsekakor ne more biti res. Okoli leta 1570 so 
nekateri "zavistneži" pričeli družini Grudenegg oporekati pravico do plemiške-
ga naziva. Zlasti sta bila zaradi tega prizadeta opat Jernej in njegov bratranec 
in mariborski mestni pisar Andrej.11 Slednji je moral plemiško pismo, potrjeno 
od tedaj vladajočega cesarja Maksimilijana II. (1564–1576), 1. februarja 1572 
predložiti deželnoknežji pisarni v Gradcu. V letu 1573 je opat Jernej deželnega 
kneza prosil za vrnitev plemiškega pisma z grbom in s prošnjo, da se njemu in 
njegovim bratrancem prizna uporabljanje plemiškega naslova "od Grodno" ali 
"de Grudenegg", ki sta ga družini potrdila cesar Sigismund (1433–1437) in te-
danji cesar Maksimilijan II.12

Opat Jernej je nekaterim svojim sorodnikom (bratrancem) priskrbel v 
svojem samostanu ali v stiški opatiji uradniško službo, službo tajnika oziro-
ma pridvornega sodnika.13 Službo, ki je terjala nekaj več znanja od osnovne 
izobrazbe. Med sorodniki je bil najzanimivejša osebnost Andrej Gruden-
egg, ki je bil vešč latinskega in malo tudi grškega jezika. Andrej je služboval 

7 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 792.
8 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 797–798, dokument z dne 19. junija 1559, Rein.
9 AR, orig. perg.: zbirka listin A XIV/19, dokument z dne 12. septembra 1561, Nürnberg. Stift Rein, 56.
10 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 1047, dokument z dne 1. februarja 1572.
11 Ne le Jernej, tudi Andrej je nosil naslov plemeniti (von). Gradivo za zgodovino Maribora IX, št. 52, 

dokument z dne 21. aprila 1583, Maribor.
12 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 1086–1087, dokument z dne 2. decembra 1573; na robu 

dokumenta: "suppl(icatio) pro litera sua nobilitatis et confirmationis". 
Alan Lehr pravi, da so se vsi člani družine imenovali "die Gruden" (AR, Collectaneum Runense antiqui-
tatum IV, 1047) in da je bilo na Jernejevem nagrobniku ime zapisano "Grudenius". AR, Collectane-
um Runense antiquitatum IV, 3018. Grodno: danes večji kraj jugozahodno od Vilne (Vilnius) v Litvi. 
Gröden, Grödental: dolina blzu Bozna na Južnem Tirolskem. Družine Grudeneggov J.V. Valvasor ne 
omenja. Gratzy, Oskar Edler von Wardengg, Repertorium zu J.W. Freiherrn von Valvasors "die Ehre des 
Herzogthums Krain" (1689) (Laibach, 1901).

13 Izjema je bil Jernejev brat Urban, ki je poklic usnjarja in čevljarja opravljal v Reinu, kjer je 1569 tudi 
umrl. AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 1047, dokument z dne 1. februarja 1572.
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v Reinu vsekakor okoli leta 1568, saj velja za avtorja popisa samostanske 
biblioteke, medtem ko so bili strokovnjaki sprva mnenja, da je popis delo 
vodje reinske samostanske šole, Davida Sachsenrhetora.14 Ko je stiški opat 
Janez v letih 1571 in 1572 prosil reinskega opata Jerneja, naj bi mu priskrbel 
človeka, veščega tajniških poslov, mu je slednji ponudil svojega sorodnika 
Andreja, ki se je v jeseni 1572 mudil v Ljubljani.15 V letih 1583 in 1586 sreča-
mo Andreja v Mariboru kot mestnega pisarja.16 Andrej si je prizadeval, da bi 
stiški opat Lavrencij (1580–1600) sprejel njegovega sina med menihe. Ker 
se Lavrencij ni mogel odločiti, je za nasvet pobaral reinskega opata Jurija 
Freyseisna. Lavrencij navaja, da je kandidat za duhovni poklic nekaj časa v 
Stični prepisoval tekste, nakar je odšel k svoji materi v Maribor in se name-
raval oglasiti v Reinu.17 Jernej in Andrej sta imela nekaj bratrancev in sestri-
čen, med katerimi je najbolj znan Ivan Roglovič, stiški tajnik in advokat18, 
po čigar smrti so sorodniki Andreju zaupali, naj pri Jernejevem nasledniku, 
opatu Juriju Freyseisnu, izposluje zapuščino, ki jo je bil shranil Jernej. Andrej 
je bil pri tem poslu uspešen, saj je še istega leta dosegel, da mu je opat Jurij 
zapuščino izročil.19

Leta 1557 je reinski prior Jernej Grudenegg nasledil kot opat cisterce Pre-
svete Trojice v Dunajskem Novem mestu Janeza Feina. To je bilo v kriznem 
obdobju tega samostana, kar je razvidno iz Janezovega poročila iz leta 1555 
reinskemu opatu Martinu Duelacherju. Janez se je pritoževal nad sobrati, posli 
in uradniki. Nekateri sobratje so zapustili samostan, nekateri pa bi raje odšli na 
samostanske župnije za župnike ali pa so nezgledno živeli. Tudi nekaj služinča-
di je na škodo gospodarstva odšlo v času največjih del. Fein je ves obupan zatr-
jeval, da nikoli ni imel namena postati redovnik, vstop h kartuzijanom pa mu je 
preprečila bolezen. Zdaj bi zato najraje odšel na samostansko župnijo v Mengeš 
ali vstopil h kartuzijanom v Gamingu, kjer da se strogo ravnajo po redovnih 
pravilih; tam bi popolnoma pozabil na zunanji svet.20 Že Jernejev predhodnik 

14 Anton Weisz, "Die Bibliothek des Zisterzienser-Stiftes Reun in der zweiten Hälfte des XVI. 
Jahrhunderts", Beiträge zur Erforschung der steirischen Geschichte 35 (1906), 248 (dalje: Weisz, "Die 
Bibliothek des Zisterzienser-Stiftes Reun").

15 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 978, in AR, B lat. 9, pismi opata Janeza opatu Jerneju z dne 
10. julija 1571, Stična, in z dne 7. septembra 1572, Stična. Prim. Mlinarič, Stična, 368.

16 Gradivo za zgodovino Maribora IX, št. 52, in XII, št. 84, dokumenta z dne 21. aprila 1583, Maribor, in 
z dne 28. aprila 1586, Gratwein.

17 AR, B lat. 9, dokument iz 1592.
18 Neki Roglovič (umrl v 2. polovici 16. stoletja) je imel v zakupu ali v zastavi na Dolenjskem nekaj 

posesti kostanjeviške opatije. Arhiv Republike Slovenije, kasnejši vpis iz 16. stoletja v urbarju 17 u (iz 
okoli leta 1350).

19 Gradivo za zgodovino Maribora XII, št. 84, dokument z dne 28. aprila 1586, Gratwein.
20 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 644–645, pismo z dne 29. avgusta 1555, Dunajsko Novo 

mesto. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 258.
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Martin se je moral ubadati s težavami, ki jih je imel opat Fein tudi z župnijo v 
Mengšu, od leta 1461 pridruženo cisterci v Dunajskem Novem mestu.21 Opatje 
so v župnije imenovali svetne duhovnike, ki so jim prepuščali del župnijskih 
dohodkov, sicer pa zaradi oddaljenosti od Mengša nad njimi niso imeli pravega 
nadzora. Mnogi vikarji so se zato v župnijah počutili popolnoma neodvisne in 
so s samostanom kot lastnikom te dušnopastirske postojanke prihajali v šte-
vilne spore. Tudi nekateri opatje so z župnijsko nadarbino ravnali kot s svojo 
osebno lastnino, kar se je dogajalo zlasti v času komendatarnega opata Ludvika 
Ungnada (1533–1549). Potem ko je opat Dunajskega Novega mesta (po 1549) 
priznal Reinu pravice nad njegovim samostanom, je v zadevo posegel Grude-
neggov predhodnik Martin. K mengeški nadarbini je sodilo precej desetin, ki so 
jih opatje oziroma župnijski vikarji dajali v zakup ali pa jih zastavljali za večje 
vsote. Zato je cesar Ferdinand I. že v času opata Feina (1557) deželnemu gla-
varju in vicedomu na Kranjskem naročil, naj raziščeta zadevo v zvezi z men-
geškimi desetinami. To se ni zgodilo, zato je cesar odredil ponovno preiskavo 
pod opatom Janezom Helmstorff erjem (1561).22 Spori v zvezi z desetino so bili 
vsekakor vzrok, da je dal Grudenegg kot opat tega samostana spisati natančen 
urbar posesti in dohodkov mengeške župnije.23

* * *

Potem ko je opat Martin Duelacher, ki je trpel za vodenično boleznijo, na no-
vega leta dan 1559 ob deseti uri zatisnil oči, je reinski prior Janez Helmstorff er 
o tem s konventom obvestil nekdanjega reinskega priorja in tedaj opata v ci-
sterci Presvete Trojice v Dunajskem Novem mestu, Jernerja Grudenegga, in ga 
prosil, naj čimprej pride v Rein in da menihom potrebne nasvete.24 Iz zgornjega 
je razvidno, da je Grudenegg pri reinskih konventualih užival veliko avtoriteto. 
O dogajanju v Reinu sta bila obveščena tudi opata v Vetrinju Bernard Taindl 

21 Kralj Friderik IV. je leta 1444 ustanovil cistercijanski samostan v Dunajskem Novem mestu in mu 
pridružil župnijo Sv. Petra v Ljubljani. Ob ustanovitvi ljubljanske škofije (1461) jo je Friderik namenil 
škofiji, samostanu pa je v zameno podelil župnijo Sv. Mihaela v Mengšu. Josip Turk, "O početkih lju-
bljanske škofije (Popravki in dostavki)", Časopis za zgodovino in narodopisje XXII (1937): 83. Prim. 
Mlinarič, Stiška opatija, 827.

22 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 850–851, dokument z dne 8. novembra 1558, in AR, B 
XII, dokument z dne 3. marca 1561, Dunajsko Novo mesto.

23 Urbar župnije sv. Mihaela v Mengšu iz obdobja 1557–1559. Anton Weisz, "Das Archiv des 
Cistercienserstiftes Reun", Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen 2 (1865): 18; Jože 
Mlinarič, "Arhiv samostana Rein, zakladnica gradiva za slovensko zgodovino", Arhivi 30 (2007): 108, 
op. 22.

24 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 791, pismo z dne 1. januarja 1559, Rein. Martinova 
bolezen: "hydropisi laborans".
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(1544–1570) in v Lilienfeldu Janez Müller (1556–1560) s povabilom, naj pri-
deta čimprej v Rein k volitvam novega predstojnika. Menihi so se namreč bali, 
da bi njihov samostan brez predstojnika mogel "od nasprotnikov utrpeti kako 
škodo." Imeli so namreč slabo izkušnjo iz prve polovice stoletja, iz časa opatov 
Janeza pl. Zollnerja (1529–1533) in Hipolita Huettensteinerja (1534), zlasti pa 
komandatarnega opata Ludvika barona Ungnada (1533/1534–1549).25 Oba 
povabljena sta izrazila svojo skrb za reinski samostan ter redovnikom priporo-
čila, naj bodo pri izbiri predstojnika složni in naj izvolijo človeka, ki mu bo bolj 
v mislih dobro konventa kakor pa, "da si s častjo opata pridobi zase samostan 
kot plen." Izgovarjala sta se na zanju neprimeren čas, češ da se bosta morala 
udeležiti zasedanja deželnih stanov.26

Volitve so bile v Reinu 21. januarja v prisotnosti zgoraj omenjenih opatov 

25 Stift Rein, 55. O opatih glej: Xenia Bernardina, Beiträge zur Geschichte der Cistercienser-Stifte III 
(Wien, 1891).

26 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 793–794, pismo opata v Lilienfeldu reinskemu konventu 
z dne 6. januarja 1559, Lilienfeld; AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 792–293, pissmo opata 
v Vetrinju istemu z dne 4. januarja 1559, Vetrinj.

Pogled na nekdanjo cisterco Presvete Trojice Neukloster v Wiener Neustadtu (G.M. Vischer, Topographia 
ducatus Austriae inferioris (1672)) 
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Lilienfelda in Vetrinja in za predstojnika je bil izvoljen Jernej Grudenegg, tedaj 
opat samostana Presvete Trojice v Dunajskem Novem mestu. Opata sta kot ko-
misarja pri volitvah sklicala reinski kapitelj, ki sta mu dala za prebrati nek sklep 
generalnega kapitlja z dne 24. septembra 1486, potrjen tudi po generalnem 
opatu Janezu. Sklep se je nanašal na volitev predstojnikov v Reinu. Oddaljenost 
Reina od maternega samostana Ebrach v Frankoniji in težavne poti so reinske-
mu konventu oteževale komunikacijo z opatom v Ebrachu, zato so v izjemnih 
primerih pravico predsedovanja pri volitvah novega predstojnika prenesli na 
vsakokratnega opata Vetrinja in Lilienfelda. Ker so se komisarjema po smr-
ti opata Martina zdele okoliščine za Rein nevarne, sta se odločila za uporabo 
sklepa generalnega kapitlja iz 1486 ter najodličnejšim med konventuali, priorju 
Janezu Helmstorff erju, kasnejšemu opatu v Dunajskem Novem mestu (1559–
1566), namestniku priorja, doktorju teologije Janezu Feinu, nekdanjemu opatu 
istega samostana (1553–1557), in blagajniku Juriju Pfeiff erju, predlagala voli-
tev novega predstojnika posredno po elektorjih, s čimer so se ti enoglasno stri-
njali. Za elektorje so bili poleg omenjenih treh imenovani še naslednji menihi: 
Krištof Arkl, poznejši opat zgoraj omenjenega samostana (1568–1586), Balta-
zar Pepel, Ludvik Nawer, Krištof Danschitz, Urban Stainmair in (Jurij Grätzer). 
Ker so se ostali redovniki (ki niso bili elektorji) z izborom oseb strinjali, je prišlo 
do volitev, na katerih je bil z večino glasov izvoljen tedanji opat Presvete Trojice 
v Dunajskem Novem mestu, Jernej Grudenegg, za katerega so menili, da je izku-
šen, primerno učen ter poštenega življenja in dobrih nravi. Potem ko so se z iz-
voljeno osebo vsi redovniki strinjali, sta komisarja potrdila veljavnost izvolitve 
in izvoljenega potrdila v njegovi službi.27 Očitno pa je predstojnik maternega 
samostana, opat iz Ebracha, menil, da ni bilo razloga, da bi se v Reinu ravnali po 
sklepu generalnega kapitlja iz 1486, in da so njega obšli, se je čutil oškodova-
nega za svoje pravice. Zato je prišlo med obema stranema do dolgih prerekanj 
in sporov, zaradi česar opat Ebracha dolgo ni hotel potrditi novoizvoljenega v 
njegovi službi. Slednjič je Jerneja v letu 1561 potrdil opat Janez, v letu 1565 pa 
je prejel blagoslov od sekovskega škofa Petra.28

Po izvolitvi Jerneja za predstojnika v Reinu 21. januarja 1559 je ostal sa-
mostan Presvete Trojice v Dunajskem Novem mestu brez predstojnika in 
menihi prior Jakob Faber, dr. teologije Janez Fein, nekdanji opat samostana 
(1553–1557), Jurij Pfeiff er, Matija Fricz in Baltazar Pepel so v prisotnosti opa-
ta Jerneja ter opatov Janeza Müllerja iz Lilienfelda in Ulrika iz Heiligenkreuza 

27 Pri volitvah je bil prisoten Janez Nebegg, notar passauske škofije, ki je opisal njihov potek in potrdil 
resničnost navedb. Slednje je s svojim pečatom potrdil tudi reinski konvent. AR, orig. perg.: zbirka 
listin A XIV/17, zapisnik z dne 21. januarja 1559, Rein. Jurij Grätzer se navaja v Collectaneum Runense 
antiquitatum III, 796.

28 AR, orig. perg.: zbirka listin A XIV/19, dokument z dne 12. septembra 1561, Nürnberg. Jernej je bla-
goslov prejel šele 8. julija 1565. Stift Rein, 56.

SHS 2_3_2009 OK.indb   582 12/11/09   4:53:11 PM



583

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

(1558–1584) izvolili za novega predstojnika Janeza Helmstorff erja, ki je vodil 
opatijo do leta 1566, hkrati pa se je moral Grudenegg odpovedati mestu opata v 
Dunajskem Novem mestu. Helmstorff er je bil izvoljen v mesecu juniju29, čez do-
ber mesec dni pa je podpisal izjavo pokorščine Grudeneggu kot predstojniku 
materne hiše.30 Kmalu po izvolitvi Helmstorff erja je prišlo med njim in opatom 
Jernejem do sporov. Jernej naj bi v prisotnosti opatov Lilienfelda in Heiligen-
kreuza novoizvoljenemu obljubil ob predaji premičnin tudi izplačilo 100 goldi-
narjev za odplačilo dolgov, nastalih v Jernejevem času, potem pa se je branil po-
ravnati vsoto in zatrjeval, da je svojemu nasledniku zapustil "polno hišo" in naj 
raje primerja inventar, ki ga je Grudenegg prejel ob prevzemu opatije (1557), z 
inventarjem, ki ga je predal Helmstorff erju ob njegovi izvolitvi (1559). Jernej še 
ironično dodaja, naj slednji dobro vodi samostansko gospodarstvo.31

Jernej Grudenegg se je dobro zavedal pomembnosti pridobitve privilegijev 
od najvišje svetne in cerkvene oblasti za samostan. Tako je dosegel, da je Reinu 
podelil privilegije papež Gregor XIII. (1572–1585).32

Konvent

Redovno življenje je bilo v vsaki duhovni ustanovi odvisno tudi od velikosti 
konventa, saj je lahko dobro zaseden konvent opravljal dnevni in nočni ofi cij. 
Tudi v Reinu se je število redovnikov v prvi polovici 16. stoletja zaradi krize, ki je 
tedaj zajela tudi samostane, izredno zmanjšalo. Medtem ko je samostan 1451 še 
premogel 48 redovnikov, se je do leta 1528 njihovo število zmanjšalo na osem 
in do leta 1545 na šest.33 Kriza poklicev se je kazala tudi pri drugih samostanih. 
Naj omenimo, da je npr. stiški konvent v letu 1518 imel še 14 profesov, tri dia-
kone in dva novinca, leta 1566 pa jih je bilo le še pet.34

Jernej Grudenegg in njegov predhodnik opat Martin sta si na vso moč pri-
zadevala za pridobitev novincev, kar jima je uspevalo in v dobrih desetih letih 
(1545–1556) se je število menihov povečalo za sedem.35 Pod Martinom (1556) 
jih je bilo že trinajst in pod njegovim naslednikom kmalu štiriindvajset. Jernej 

29 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 797–799, dokument z dne 19. junija 1559, Rein. 
30 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 799, dokument z dne 28. julija 1559.
31 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 800–801, dokument z dne 23. maja 1559, Rein.
32 Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 262.
33 Gerhard Jaritz, Die Konventualen der Zisterzen Rein, Sittich und Neuberg im Mittelalter (örtliche 

Herkunft und ständische Stellung) I. Teil (Graz, 1973), Diss. (tipkopis), 53–55. Prim. Jože Mlinarič, 
Kostanjeviška opatija 1234–1786 (Kostanjevica na Krki, 1978) (dalje: Mlinarič, Kostanjeviška opati-
ja), 249.

34  Mlinarič, Stiška opatija, 332; Mlinarič, Kostanjeviška opatija, 250.
35 Prim. Mlinarič, "Celjan Martin Duelacher": 210.
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je polagal velik up v ponovno ustanovljeno samostansko šolo, ki je v letu 1568 
premogla že dvaintrideset učencev. Pričakoval je, da se bo kak izmed njih kasne-
je odločil za redovniški poklic.36 V času krize redovnih poklicev so Reinu podre-
jeni opatje Jerneja nekajkrat prosili za redovnike, da bi v njihovih samostanih 
moglo zaživeti pravo redovno in duhovno življenje. Tako je opat Martin kmalu 
po letu 1550 poslal v samostan Presvete Trojice v Dunajskem Novem mestu dva 
sobrata, ker so trije tamkajšnji samostan zapustili.37 Opat Janez Helmstorff er se 
je Grudeneggu pritoževal nad majhnim številom konventualov in ga dvakrat 
prosil za enega ali dva konventuala. Zanimivo je tudi, da so predstojniki skušali 
vrzel izpolniti celo s svetnimi duhovniki, da bi bogoslužje sčasoma popolnoma 
ne zamrlo.38

K bolj slovesnemu bogoslužju ni prispevalo le večje število sodelujočih z le-
pim koralnim petjem, ampak je tudi instrumentalna glasba. Zato je opat Jernej 
že dva meseca po nastopu svoje opatovske službe sklenil z organistom, moj-
strom Krištofom Schwineggerjem, pogodbo za glasbeni poduk nekega dečka 
Krištofa, za kar mu je opat obljubil hrano in po štirideset goldinarjev na leto.39

Izobraževanje

Cistercijani samostanov v Stični, Kostanjevici in Vetrinju in z njimi povezanih 
cisterc so si že v srednjem veku lahko pridobili višjo (teološko) izobrazbo pred-
vsem na dunajski univerzi. V času študija so prebivali v kolegiju sv. Nikolaja, ki 
so ga oskrbovali opatje iz bližnjega Heiligenkreuza. Redovno vodstvo in vizi-
tatorji so predstojnike neprestano opominjali, naj pošiljajo na študij na Dunaj 
določeno število najbolj nadarjenih sobratov. Število je bilo seveda odvisno od 
fi nančne zmogljivosti posameznega samostana. Na začetku 16. stoletja je kole-
gij sv. Nikolaja zašel v krizo, a so ga po nekaj letih za cistercijane ponovno od-
prli. Zato je generalni opat Jakob de Pontailler (1501–1516) opata samostana 
Presvete Trojice v Dunajskem Novem mestu 1515 opozoril na pošiljanje sobra-
tov na študij na Dunaj. Sposobnejši naj bi ostali na študiju do doktorata, dasi 
je redovno vodstvo nekajkrat svojim članom prepovedovalo opravljati dokto-
rat z utemeljitvijo, da prevelika neenakost v pogledu izobrazbe med redovniki 

36 Prav tam.
37 Prim. AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 916 in 969, pismi opata Janeza opatu Jerneju z dne 

31. maja 1562 in z dne 12. julija 1564.
38 Mlinarič, "Celjan Martin Duelacher": 210.
39 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 802, pogodba z dne 13. marca 1559.
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povzroča "napetosti".40 Zahteva tridentinskega koncila po boljši izobrazbi du-
hovščine je naletela na ugoden odmev tudi pri redovnih skupnostih.41 Deželni 
knezi so se čutili poklicane, da v svojih deželah poskrbijo za izvajanje sklepov 
koncila, in so spodbujali redovne skupnosti, naj poskrbijo za boljšo izobrazbo 
svojih članov.

Kralj Ferdinand I. je leta 1554 naslovil na vse deželne glavarje in vicedo-
me v notranjeavstrijskih deželah pismo z zahtevo, naj redovne skupnosti re-
dno pošiljajo določeno število članov na Dunaj na študij, samostani pa naj bi 
prispevali za vzdrževanje univerze. Redovno vodstvo cistercijanov je sicer po-
udarjalo pomen višje izobrazbe, a je odklanjalo denarni prispevek, češ da so 

40 Jože Mlinarič, "Izobraževanje in izobrazba pri cistercijanih s posebnim poudarkom na stiški 
in kostanjeviški opatiji", v: Grafenauerjev zbornik (Ljubljana, 1996), 258–260 (dalje: Mlinarič, 
"Izobraževanje in izobrazba pri cistercijanih"). Prim. Mlinarič, Kostanjeviška opatija, 96–97.

41 Mlinarič, "Izobraževanje in izobrazba pri cistercijanih", 261.

Janez, opat cisterce Ebrach, potrdi izvolitev Jerneja Grudenegga za predstojnika v Reinu. (AR, A XIV/19, 
orig. perg. listina z dne 12. septembra 1561, Nürnberg; foto: dr. Walter Steinmetz) 
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samostani močno obremenjeni z davki in drugimi izdatki.42 Leta 1563 so prelati 
samostanov na Štajerskem prosili Ferdinanda za spregled prispevka za dunaj-
sko univerzo, ker da so že prispevali za njene štipendiste.43 Tako se npr. Gašper 
Maendl, opat cisterce v Neubergu na Štajerskem (1563–1570), v letu 1569 pri-
tožuje reinskemu opatu Jerneju nad zgornjim bremenom.44 Plačila prispevka so 
se otepali tudi prelati na Kranjskem, zlasti zato, ker so morali prav v tem času 
prispevati tudi za gradnjo in vzdrževanje graškega jezuitskega kolegija.45

Jerneja Grudenegga je jezuitski red štel za zelo zaslužnega, saj mu je deželni 
knez Karel II. naložil nehvaležno delo pobiranja prispevkov pri samostanih na 
Štajerskem za izgradnjo jezuitskega kolegija v deželnem glavnem mestu Gra-
dec. S tem je Jernej prispeval k ustanovitvi šolstva v deželnem glavnem mestu 
kot protiutež protestantskemu šolstvu.46 Znano je, da je Karel II. polagal ves up 
za zajezitev luterantstva in uresničevanje katoliške verske prenove v notranjea-
vstrijskih deželah na osnovi sklepov tridentinskega koncila prav v jezuitski red. 
Jezuiti so se naselili v Gradcu 1572 in so že v naslednjem letu pričeli s svojim de-
lovanjem, njihova šola pa je že leta 1586 postala univerza.47 Ustanovitev najvišje 
šolske ustanove je prinašala koristi tudi našima cistercijanskima samostanoma 
ter drugim Reinu podložnim samostanom, saj so mogli odslej bolj nadarjeni 
menihi doseči najvišjo izobrazbo v ne preveliki oddaljenosti od svoje postojan-
ke, prebivali pa so lahko v t. i. Reinskem dvoru v istem mestu.48

Leta 1571 so se na deželnem zboru prelati dežele Štajerske obvezali, da 
bodo skozi tri leta dajali za potrebe nastajajočega kolegija po tisoč goldinarjev 
letno. Za pobiralca prispevkov so imenovali najprej opata benediktinskega sa-
mostana v St. Lambrecht, nato pa so to nalogo zaupali Jerneju Grudeneggu.49 
Ta imel s pobiranjem denarja velike težave in sitnosti. Blagajne nekaterih sa-
mostanov so bile tačas prazne, drugi pa so se otepali z dolgovi, saj je deželni 

42 Prav tam, 262.
43 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 944–946.
44 AR, B VIII, dokument z dne 20. marca 1569. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 369; Othmar Pickl in Walter 

Kanzler, Geschichte des Klosters und der Marktgemeinde Neuberg an der Mürz (Neuberg, 21996), 
254.

45 Glej stran 585.
46 Paulus Josef Kamper, Abt Georg Freyseisen von Rein (1577–1605). Ein biographischer Abriss. 

Diplomarbeit zur Erlangung des Magisteriums der Theologie an der Theologischen Fakultät der 
Karl-Franzens Universität Graz, tipkopis (Rein, 1980), 24 (dalje: Kamper, Abt Georg Freyseisen); Peter 
Wiesflecker, "Stift Rein und die Landesfürsten", v: Erlesenes und Erbauliches. Kulturschaffen der Reiner 
Mönche (Rein, 2003), 184.

47 Metod Benedik, "Reformacija in katoliška prenova", v: Zgodovina Cerkve na Slovenskem (Celje, 1991), 
140–143. Prim. Mlinarič, "Izobraževanje in izobrazba pri cistercijanih", 262.

48 Glej opombo 57.
49 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 284 sl., dokument z dne 15. decembra 1571, Gradec. 

Prim. Jože Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter (Maribor, 1991), 276 (dalje: Mlinarič, Kartuziji Žiče in 
Jurklošter).
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knez od njih terjal denar za protiturško obrambo.50 Že v naslednjem letu se je 
npr. Grudenegg pritožil pri državnem namestniku za Notranjo Avstrijo, krškem 
škofu Urbanu Sagstetterju, nad vrhovnim upraviteljem obeh kartuzij na Štajer-
skem (Žič in Jurkloštra) Otolinom Scazuolo, češ da zavrača plačilo naložene 
mu vsote denarja; priložil je seznam samostanov z višino odmerjene vsote za 
vsak samostan.51 Karel II. ni bil zadovoljen z višino odmerjenega prispevka in 
ne z odlašanjem plačil pri večini samostanov, tudi tistih pri nas, in je njihove 
predstojnike nekajkrat pisno opomnil.52 Naj sledi seznam samostanov na Šta-
jerskem z višino skupnega zahtevka (50.000 goldinarjev) z navedbo višine za 
vsakega od samostanov: St. Lambrecht in Admont (po 600 gold.), kartuziji Žiče 
in Jurklošter (skupaj po 700 gold.), cisterca v Neubergu (250 gold.), marenber-
ške dominikanke (50 gold.) ter dominikanci in minoriti na Ptuju (vsak samo-
stan po 25 gold.).53 Poudarimo naj, da so bili prav tedaj samostanski predstoj-
niki dolžni plačevati tudi prispevek za potrebe dunajske univerze.54 Zato so se 
štajerski prelatje 1563 pritožili pri cesarju Ferdinandu I. nad velikimi bremeni 
in prosili za spregled dajatev za dunajsko univerzo z utemeljitvijo, da so že pri-
spevali za štipendiste ter izobraževalne ustanove, a s pritožbo niso uspeli.55

Reinski opatje so se zavedali, da bo njihov samostan ter njim podrejeni sa-
mostani imeli od nove izobraževalne ustanove, jezuitske univerze s kolegijem, 
veliko koristi. Zato so od podrejenih predstojnikov zahtevali, naj imajo na študiju 
vedno po enega ali dva sobrata. Tako je npr. opat Jernej Grudenegg ob vizitaci-
ji cisterce Presvete Trojice v Dunajskem Novem mestu leta 1568 opatu Krištofu 
Arklu naročil, naj enega izmed sobratov pošlje na študij v Gradec.56 Odziv v tem 
kriznem obdobju ni bil tolikšen, kot sta ga pričakovali cerkvena in svetna oblast. 
Največja ovira je bilo majhno število redovnikov po samostanih in veliki stroški. 
Graški jezuitje so namreč zahtevali visoko šolnino in visok prispevek za tiste, ki 
so prebivali v njihovem kolegiju, pa tudi reinski opatje so za redovnike, prebiva-
joče v samostanskem dvoru (Reinerhof) v Gradcu, terjali vzdrževalnino.57

Ko je kralj Ferdinand I. leta 1554 od samostanov zahteval, naj prispevajo 
za vzdrževanje dunajske univerze, so njihovi predstojniki sicer zagotavljali, da 
se zavedajo pomena izobraževanja tako laikov kot tudi svetne duhovščine in 

50 Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, 276–277. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 369–370.
51 Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, 276.
52 Prim. Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, 276, opomba 50.
53 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 1098–2007, seznam prispevkov 1574.
54 Glej stran 583–584.
55 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 944–946.
56 AR, B XII, vizitacijski zapisnik z dne 10. marca 1568. Prim. Mlinarič, Kostanjeviška opatija, 98.
57 Prav tam, 97–99; Norbert Müller, "Zur Geschichte des ehemaligen Reinerhofes in Graz – Sackgasse 

20", v: Forschungen zur Landes- und Kirchengeschichte. Festschrift für H.J. Mezler Andelberg zum 65. 
Geburtstag (Graz 1988), 339–358.
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redovnikov, niso pa bili navdušeni nad pošiljanjem teh na Dunaj. Menili so, da 
bivanje redovnikov zunaj samostanske skupnosti ne bi bilo koristno za njihovo 
duhovno življenje, hkrati pa so se bali velikih izdatkov in poudarjali, da bi spri-
čo majhnega števila redovnikov slehernega člana težko pogrešali. Predlagali 
so, naj bi posamezni samostani za svoje člane v samostanu samem uredili višji 
študij ali pa naj bi imeli vsi samostani nekega reda neke dežele tak študij v za to 
najbolj primerni postojanki v deželi. Štajerski prelati so predlagali, naj bi si vsi 
samostani ne glede na vrsto redovne skupnosti izbrali en samostan v deželi za 
višji študij.58

Cistercijani reinski opatiji podrejenih samostanov so se odločili predvsem 
za višji (teološki) študij v Reinu. Za študij sta se zavzela reinska opata druge po-
lovice 16. stoletja, Jernej Grudenegg in Jurij Freyseisen, ki sta svoje sobrate, opa-
te, spodbujala, naj imajo na hišnem študiju v Reinu vedno nekaj svojih najbolj 
nadarjenih sobratov.59 Leta 1574 je npr. stiški opat Janez želel enega od svojih 
mlajših sobratov poslati na šolanje v Rein in je bil pripravljen vzeti pod streho 
stiškega samostana katerega od reinskih konventualov. Grudenegg se je odlo-
čil, da pošlje sobrata Jeremijo Puchleitnerja, ki je imel veselje do učenja in bi se 
hkrati naučil tudi kranjščine (die chrainerisch sprach). Jeremija je nato nekaj 
časa bival v stiški župniji v Žalcu in je svojega predstojnika obvestil, da se bo do-
bro naučil latinskega, slovenskega in nemškega jezika. V Stični je tedaj poučeval 
prior Blaž Pepel, ki ga je njegov predstojnik hvalil kot "uglajenega in učenega 
gospoda". Stiškega opata je Grudenegg obvestil tudi, da bo v kratkem prišel v 
Rein nek "učeni katoliški teolog" z Dunaja, ki ga bo imel stiški menih priložnost 
poslušati. Janez se je odločil poslati v Rein patra Pankracija Kastelana, ki se je 
izkazal za dobrega gospodarstvenika.60

Opat Jernej Grudenegg je obnovil v Reinu za časa komendatarnega opata 
Ludvika Ungnada (1533–1549) propadlo šolo, ki se je izoblikovala v pravo 
latinsko šolo.61 Samostanske šole niso bile namenjene le mladim, ki so se od-
ločili za redovniški poklic, ampak so nudile osnovno izobrazbo (rudimenta) 
tudi drugim; vzdrževali so jih v vseh večjih samostanih že v srednjem veku. 
Na naših tleh je bila najbolj poznana taka šola v stiškem samostanu, od 16. 
stoletja naprej pa so poznane v večini cistercijanskih samostanov.62 V letu 
1569 je npr. Gašper, opat samostana v Neubergu na Štajerskem, poročal, da 

58 Mlinarič, "Izobraževanje in izobrazba pri cistercijanih", 262.
59 Mlinarič, Stiška opatija, 364–365.
60 Prav tam, 364.
61 Kamper, Abt Georg Freyseisen, 23–24; Stift Rein, 55.
62 Prim. Mlinarič, "Izobraževanje in izobrazba pri cistercijanih", 263. Cistercijani so sprva izobraževali le 

svoj naraščaj (novince), saj so generalni kapitlji dovoljevali izobraževati za samostanskimi zidovi le 
mlade ljudi, ki so nameravali vstopiti v red. Mlinarič, Kostanjeviška opatija, 93.
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mora vzdrževati šolo z dvanajstimi učenci.63 Generalni vizitator, kardinal Gio-
vanni Francesco Commendone, je v letu 1567 samostanskim predstojnikom 
naročal, naj ponovno uvedejo šole, namenjene ne le novincem, ampak tudi 
laikom.64 V samostanskih šolah mladi ljudje niso pridobili le osnovnega zna-
nja (branje, pisanje, verouk), temveč tudi pouk latinskega jezika in glasbe (za 
sodelovanje pri bogoslužju). Opatje so se radi odzvali na zahtevo iz 1567, saj 
so spričo majhnih konventov pričakovali bodoči naraščaj novincev tudi iz 
svoje šole. Tako je npr. reinski opat Jernej 1568 poročal, da ima v samostan-
ski šoli kar dvaintrideset dečkov revnih staršev v upanju, da se bo kateri med 
njimi odločil za redovniško življenje.65 Šola v Reinu je bila na visoki ravni, saj 
so dijaki prejeli izobrazbo, ki je presegala osnovno znanje: dobro znanje latin-
ščine ter v skladu s študijskim programom iz leta 1567 tudi dobro glasbeno 

63 AR, B VIII, dokument z dne 20. marca 1569, Neuberg. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 369.
64 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 703–710, dokument z dne 22. decembra 1567. 
65 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 759–764, dokument z dne 4. januarja 1568, Gradec. 

Mlinarič, "Izobraževanje in izobrazba pri cistercijanih", 263; Kamper, Abt Georg Freyseisen, 23.

Pečat Janeza, opata cisterce v Ebrachu, z orig. perg. listine z dne 12. septembra 1561, Nürnberg (AR, A 
XIV/19; foto: dr. Walter Steinmetz) 
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izobrazbo, saj je program predvideval po uro pevskih vaj dnevno.66 V samo-
stanskih šolah so poučevali bolj izobraženi redovniki ter laiki, od katerih vi-
zitatorji niso zahtevali le odlične izobrazbe, temveč tudi pripadnost katoliški 
veri.67 V drugi polovici 16. stoletja se v Reinu navaja kot vodja samostanske 
šole David Sachsenrhetor, znan po prepisovanju starih besedil in sestavljalec 
seznama reinskih opatov.68 Vemo, da se je večina stiških redovnikov šolala kar 
v domačem samostanu, le nekateri so se izobraževali tudi v Reinu. Med take je 
v času opata Grudenegga po vsej verjetnosti sodil deček Caharija, za katerega 
je stiški opat Janez Grudenegga prosil, naj ga zadrži in poskrbi, da se bo šolal 
skupaj z drugimi tamkajšnjimi učenci.69

V obdobju komendatarnega opata Ludvika Ungnada (1533–1549) je v 
Reinu nazadovalo ne le redovno življenje, ampak je zamrlo tudi vsakršno du-
hovno snovanje. Z opatom Jernejem se je slednje znova poživilo in tudi po-
lice samostanske knjižnice so se polnile z novim knjižnim blagom.70 Opat 
Jernej je dal leta 1568 po naročilu nadvojvode Karla II. popisati knjižnico in 
spisati katalog, ki ga je po vsej verjetnosti naredil njegov bratranec, reinski 
pridvorni sodnik in tajnik Andrej Grudenegg.71 Katalog je bil nato ponujen 
na vpogled nadvojvodi.72 Nekaj let pred tem je dal opat prepisati neko knjigo 
iz samostanske knjižnice bakalavru Filipu Spiesu. Slednji v pismu iz meseca 
aprila 1563 sporoča opatu, ki ga naslavlja z "izrednim mecenom študijev", da 
je delo že opravil.73 Za nekatere rokopise oziroma knjige je dokazljivo, da so 
bile Jernejeva last ali pa jih je le uporabljal, o čemer pričajo ekslibrisi. Zanimivi 
sta deli rokopis št. 101, imenovan tudi Grudeneggov kodeks, s kompozicijami 
mojstrov polifonije 16. stoletja,74 ter tiskani Rimski pontifi kal (Pontifi cale Ro-
manum) iz leta 1572. Lastnino oziroma rabo izpričujeta Jernejev ekslibris ozi-
roma njegov podpis z letnico 1573.75 Rokopis št. 31, ki ga datirajo v 2. polovi-
co 16. stoletja, je morda spisal opat Jernej sam za potrebe reinskih opatov pri 

66 Robert Beigl, "Liturgie und Musik des Stiftes", v: Stift Rein, 420 (dalje: Beigl, "Liturgie und Musik des 
Stiftes"). Glej tudi stran 597.

67 Mlinarič, "Izobraževanje in izobrazba pri cistercijanih", 263.
68 Weisz, "Die Bibliothek des Zisterzienser-Stiftes Reun": 248.
69 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 712, pismo opata Janeza opatu Jerneju z dne 6. aprila 

1567, Ljubljana. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 363–364.
70 Prim. Stift Rein, 35; Mlinarič, Stiška opatija, 256–257.
71 Glej strani 576–577.
72 Weisz, "Die Bibliothek des Zisterzienser-Stiftes Reun": 248–249. Prim. Stift Rein, 526; Maria Mairold, 

"Die Bibliothek und ihre Kostbarkeiten," v: Stift Rein, 523–526.
73 Filip naslavlja pismo z besedami: "abbati vigilantissimo, studiorumque maecenati singulari". AR, 

Collectaneum Runense antiquitatum III, 955, pismo z dne 28. aprila 1563. 
74 Anton Weisz, "Handschriftenverzeichnis der Stiftsbibliothek zu Reun", Beiträge zur Kunde steier-

märkischer Geschichtsquellen 12 (1875): 79–80 (dalje: Weisz, "Handschriftenverzeichnis der 
Stiftsbibliothek zu Reun"); Beigl, "Liturgie und Musik des Stiftes", 424–425.

75 Beigl, "Liturgie und Musik des Stiftes", 426.
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volitvah in vizitacijah v podrejenih samostanih. Za nas je najzanimivejši del 
rokopisa, ki se nanaša na stiško opatijo: reformacija samostana po reinskem 
opatu Wolfgangu leta 1492 (fol. 148'–153) in resignacija opata Urbana Galla 
pod reinskim opatom Janezom Lindenlaubom leta 1523 (fol. 168'–170). Ro-
kopis se nanaša tudi na potek volitev predstojnikov drugih, Reinu podrejenih 
cistercijanskih samostanov (npr. Vetrinja).76 Omenimo naj še, da je iz 16. sto-
letja ohranjenih 25 rokopisov.77

76 "Reformatio monasterii Sitticensis per Wolfgangum abb(atem) Runens(em) a(nno) 1492". Nanaša se 
na vizitacijo in reformacijo stiškega samostana pod opatom Tomažem dne 23. januarja 1492. Prim. 
Mlinarič, Stiška opatija, 240–242. 

 "Resignatio abbatiae in Sittich (1523)". Nanaša se na odpoved opatovski službi Urbana Galla dne 22. 
avgusta 1523. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 326.

77 Knjižni katalog: Weisz, "Handschriftenverzeichnis der Stiftsbibliothek zu Reun": 80–103. Martin Wild 
navaja poleg drugih dejavnosti opata Jerneja tudi njegovo pisateljsko dejavnost. Stift Rein, 56.

Samostan Rein pred baročno prezidavo v 18. stoletju (Joseph Amonte, 1752) (foto: dr. Norbert Müller) 
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Gospodarstvo

Četrt leta po izvolitvi Jerneja Grudenegga za reinskega opata je moral štajer-
ski vicedom Krištof Resch deželnemu knezu poročati o stanju gospodarstva 
reinskega samostana. Zato je vicedom prosil Jerneja za poročilo, na podlagi 
katerega bi lahko knezu čim bolj natančno predočil stanje in vzroke za gospo-
darske težave samostana. Jernej navaja, da mu je njegov predhodnik, opat Mar-
tin Duelacher, zapustil velike dolgove (ponavadi se navaja vsota okoli 8.000 
goldinarjev). Jernej za stanje ni krivil svojega predhodnika, ampak je navedel 
dejanske vzroke, med katerimi je našteval predvsem zahteve deželnega kne-
za za protiturško obrambo. Navaja, da je Ferdinand I. v letu 1556 štajerskim 
prelatom naložil kar za 50.000 goldinarjev plačila.78 Poleg tega je moral Martin 
poravnati tudi prispevek za Žičko kartuzijo. Spričo prazne blagajne si je mo-
ral denar izposojati, za kar je dajal v zakup samostansko zemljo, da bi z letno 
zakupnino poravnal dolžne vsote, ali pa je moral upnikom za enkratno vsoto 
zastaviti zemljo oziroma letne dohodke. Ker je pretila nevarnost, da bo za dalj-
šo dobo zastavljena zemlja prešla v tuje roke, je tudi Martin po zgledu drugih 
samostanskih predstojnikov za poravnavo dolga najemal nove kredite.79 Veli-
ke preglavice so Jerneju povzročali dediči Ludvika Ungnada, ki je imel v letih 
1533–1549 kot komendatarni opat v lasti reinsko opatijo.80 Zgoraj navedeno 
opatovo poročilo in njegova pisna prošnja cesarju Ferdinandu I. iz leta 1561 za 
zmanjšanje prispevka nam prepričljivo podajata sliko fi nančnih težav, v katerih 
se je opat Jernej znašel, in razložita vzroke zanje. Iz dokumentov je razvidno, 
da je opatu Jerneju z uspešno gospodarsko politiko ponovno uspelo pridobiti 
del nekoč zastavljene samostanske zemlje in letnih dohodkov.81 K večjim Jer-
nejevim uspehom štejemo pridobitev samostanskega urada Feistritz pri Eibis-
waldu (Ivniku) leta 1559, ki ga je opat Martin s cesarskim dovoljenjem zastavil 
za 480 funtov Aleksiju Spanarju. Veliko gospodarsko škodo so Ungnadi Reinu 
povzročili zlasti zaradi njene posesti v uradih Feistritz (Feisternitz) pri Eibis-
waldu (Ivniku) in Hirschegg pri Voitsbergu. Kot posledica njihovih mahinacij 
se je reinska posest do leta 1554 zmanjšala kar za tretjino. Ivan Ungnad je npr. v 

78 Prim. Mlinarič, "Celjan Martin Duelacher": 210–212. AR, Collectaneum Runense antiqutatum III, 
802–804, dokument z dne 18. aprila 1559, Gradec – odgovor prelatov na cesarjevo zahtevo z dne 29. 
marca 1559, Augsburg.

79 1566 je npr. stiški opat Janez tožil opatu Jerneju, da deželni knez od njegovega samostana terja 5.000 
goldinarjev "posojila". AR, Collectaneum Runense antiqutatum III, 1090, pismo z dne 24. avgusta 1566, 
Stična. Prim. še AR, Collectaneum Runense antiqutatum III, 801. Prim. Mlinarič, Kostanjeviška opatija, 
260.

80 O gospodarski   škodi, ki so jo Ungnadi povzročili Reinu: Otmar Pickl, "Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 
der Zisterze Rein bis zum Beginn der Neuzeit," v: Stift Rein, 123–125 (dalje: Pickl, "Beiträge zur 
Wirtschaftsgeschichte der Zisterze Rein").

81 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 875–877, dokument z dne 9. januarja 1561.
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Grb opata Jerneja Grudenegga (AR, rokopis Alana Lehra, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 909; foto: 
dr. Norbert Müller) 
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letih 1536–1549 od reinskih podložnikov pobiral prispevek za "turški davek", 
a je denar spravil v svoj žep. Zato je moral opat Grudenegg deželi poravnati 
zaostanek v višini nekaj nad 6.000 funtov. Za poravnavo "posojila" deželnemu 
knezu je moral Grudeneggov predhodnik, opat Martin, zastaviti vrsto posesti, 
med njimi zgoraj omenjena urada.82 Urad Hirschegg (123 imenjskih funtov) je 
opat Martin kot jamstvo za posojilo v višini 5.400 goldinarjev zastavil premo-
žnemu štajerskemu plemiču Luki Szekelyju, ki je posest v letu 1558 za 3.000 
goldinarjev prepustil Ludviku in Krištofu baronoma Ungnadoma. Posest tega 
urada je prišla ponovno v last Reina še v istem stoletju.83 

Pravkar smo omenili, da so Ungnadi povzročali velike težave Jerneju Gru-
deneggu, saj so se v svojih zahtevah do Reina sklicevali na pogodbo, sklenjeno z 
Martinom ob njegovi umestitvi za opata (1549). Baronu Ivanu Ungnadu, štajer-
skemu deželnemu glavarju, je uspelo doseči, da je v tistih kritičnih časih zagotovil 
svojemu mladoletnemu sinu Ludviku mesto komandatarnega opata v Reinu, s 
čimer si je zagotovil vse važne gospodarske odločitve v Reinu. Ungnadi so se na 
vse mogoče načine okoriščali s samostanskim premoženjem vse do leta 1549, 
ko se je moral na ukaz nadvojvode Ferdinanda I. Ludvik odpovedati komenda-
turi in je Rein ponovno dobil rednega predstojnika v osebi Martina Duelacherja. 
Ob Ludvikovi odpovedi opatiji si je Ivan pri Martinu (tudi z obljubo, da mu bo 
priskrbel mesto škofa v Dunajskem Novem mestu, kar se je 1553 res zgodilo) s 
posebno pogodbo izposloval mnogo gmotnih ugodnosti za svojo družino, toda 
Ferdinand I. jo je razglasil za nično. Kasneje je cesar Ferdinand I. od opata Jerneja 
terjal zgornjo pogodbo z vsemi pripadajočimi spisi. Slednji je leta 1561 cesarju 
izročil pogodbo, a brez ustreznih spisov, ki so zadevali Ungnadom obljubljene 
denarne vsote in razne dohodke (npr. žito), ker jih v samostanu ni bilo najti. Jer-
nej je premogel toliko volje in moči, da je uspešno vodil več sodnih procesov 
proti družini Ungnadov.84 Vodil je tudi procese z dediči Janeza Zollnerja, dvor-
nega kaplana cesarja Maksimilijana I. (1517) in pomočnika (koadjutorja) prošta 
premonstratov v Grebinju (Griff en) na Koroškem (1521). Janez je postal opat v 
Reinu 1529 in je ravnal s samostanskim premoženjem kot s svojo lastnino (do 

82 Pickl, "Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Zisterze Rein", 123–125; AR, Collectaneum Runense 
antiquitatum III, 805, prošnja Aleksija Spanarja za prepis posesti na reinsko opatijo z dne 7. maja 
1559. 

83 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 804, prošnja opata Jerneja za prepis zemljiškega urada 
Hirschegg (123 imenjskih funtov) na Ungnada, dokument z dne 7. maja 1559. Glej op. št. 84. Prim. 
Pickl, "Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Zisterze Rein", 123 in 126.

84 Ambros Gasparitz, "Hans Ungnad und das Stift Reun", Mitteilungen des Historischen Vereins für 
Steiermark 36 (1888), 86–103. Po večletnem sodnem procesu so morali leta 1608 dediči Ivana 
Ungnada kot odškodnino za prizadejano gospodarsko škodo Reinu izplačati 20.000 goldinarjev. 
Pickl, "Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Zisterze Rein", 126. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 336, 
344 in 360–361; prim. Kamper, Abt Georg Freyseisen, 23.
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1533).85 S premoženjem so se okoriščali tudi njegovi sorodniki, posledice česar je 
samostan čutil še pod opatom Jernejem in njegovimi nasledniki.

V zvezi z zahtevami deželnega kneza po posojilu leta 1556, je dolg, ki ga je 
imel samostan pri baronu Luki Szekelyju. Za zbiranje denarja je bil imenovan 
opat Martin, ki si je pri baronu izposodil denar za svoj samostan in še 2.440 gol-
dinarjev za plačilo obveznosti Žičke kartuzije v skupni vsoti 7.440 goldinarjev. 
Žički prior Herman baron Ursini se je obvezal, da bo svoj delež poravnal v letu 
dni, ter je opatu kot jamstvo zastavil samostansko posest in dohodke v bližini 
Konjic: v uradu Oplotnica trideset kmetij ter gornino, vinsko in žitno desetino, 
kakor tudi ribolovne pravice v Oplotniškem potoku. Dohodkov pa ni prejemal 
reinski samostan, ampak sta jih imela v zakupu Lovrenc Soršič in njegova žena 
Ana, sestra opata Martina. Luka Szekely je od Grudenegga terjal dolg, ker pa je 
obstajala nevarnost, da bo kartuzija posest izgubila, je svetna oblast zahteva-
la čimprejšnjo poravnavo dolga. Žički prior Herman je posest do sredine leta 
1559 odkupil, zato sta prior Herman in opat Jernej žičke podložnike obvestila, 
da so odslej ponovno podložni kartuziji.86

Ludvik Ungnad in njegova neposredna predhodnika so pustili samostanska 
poslopja propadati, zato je razumljivo, da samostanski kronisti opatoma Marti-
nu Duelacherju in Jerneju Grudeneggu k delom, ki sta jih opravila za ustanovo, 
pripisujejo tudi obnovo samostana. Znano je, da so deželnoknežji vizitatorji v 
letu 1562 pohvalili Jernejevo skrb za vzdrževanje samostanskih poslopij.87 Po 
vsej verjetnosti je dal Jernej v letu 1566 obnoviti samostanski mlin in pekarno, 
ki sta bila po turškem vdoru leta 1487 na novo postavljena.88

Paterniteta nad podrejenimi cistercami

V času komandatarnega opata v Reinu, Ludvika Ungnada (1533–1549), je pri-
šlo v pravnih odnosih med Reinom in predstojniki podrejenih samostanov do 
sporov glede paternitete. Pred tem so imeli pravico vizitacije v Reinu in pred-
sedovanja volitvam predstojnikov opatije, ki so bdeli nad duhovnim življenjem 

85 Stift Rein, 55. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 334–336.
86 AR, Lade VII, dokument z dne 1. junija 1559. Prim. Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, 256–257. Za 

Jerneja je rečeno: "monasterium magno ex parte labefactum et a secularibus spoliatum magnis labori-
bus erexit et conservavit, ornans aedificia" (kasnejši vpis v urbarju C (1450), fol. 75, AR).

87 "Aedificia vetusta…resolidat" (besedilo na podobi Jerneja v križnem hodniku). AR, Collectaneum 
Runense antiquitatum III, 791: "Multa monasterio suo aedificia addidit." AR, Collectaneum Runense 
antiquitatum III, 902, vizitacijski zapisnik z dne 16. decembra 1562, Rein. AR, Collectaneum Runense 
antiquitatum III, 759–764, dokument z dne 4. januarja 1568, Gradec: nadvojvoda Karel II. pa se 1568 
pritožuje, da poslopja propadajo. 

88 Kurt Woisetschläger, "Das Kunstschaffen im Bereich des Klosters Rein," v: Stift Rein, 85–86 in 98, op. 
35.
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in gospodarstvom podrejenih samostanov, reinski opatje. Leta 1535 pa je opat 
Ebracha, ki mu je bil reinski samostan podrejen, prenesel pravico paternitete 
na opata v Heiligenkreuzu.89 Z letom 1549, z izvolitvijo opata Martina Duela-
cherja (1549–1559), bi morala pravica paternitete ponovno pripasti reinskim 
opatom, vendar se je to zgodilo šele po dolgih sporih in posredovanju reda ter 
cerkvene in svetne oblasti. Opatje v Heiligenkreuzu so se branili odpovedati se 
pravici do paternitete, podrejenim samostanom pa je dotedanje stanje očitno 
godilo. Za pravice Reina so se z vso močjo potegovali opat Martin Duelacher ter 
njegova naslednika Jernej Grudenegg in Jurij Freyseisen. Na prizadevanje opata 
Duelacherja je Ferdinand I. 1555 za Rein izdal zlato bulo, s katero je njegovim 
opatom priznal pravico paternitete nad samostani v Stični, Vetrinju, Lilienfe-
ldu, Dunajskem Novem mestu ter v Topuskem na Hrvatskem in v Monoštru 
(Szentgotthárd) na Ogrskem.90 Po zaslugi opata Jerneja Grudenegga je pravico 
do paternitete v letu 1564 Reinu potrdil še cesar Maksimilijan II., v letu 1567 pa 
nadvojvoda Karel II.91 S tem so reinski opatje prejeli pravico do nadzora nad 
redovnim in gospodarskim življenjem v podrejenih samostanih, kar je bilo v 
tistih kritičnih časih še kako pomembno. 

Predstojniki podrejenih samostanov so se v težavah radi obračali na Jerneja 
in pri njem iskali pomoč, saj so iz izkušnje vedeli, da ne bodo naleteli na glu-
ha ušesa; pogosto so si v pismih olajšali dušo. Mnogi so imeli v tistih nemirnih 
časih težave s svojimi sobrati in se ubadali s pomanjkanjem redovnikov. Tako 
že omenjeni Janez, opat v Dunajskem Novem mestu, v dveh pismih (1562 in 
1564) Jerneju toži nad pomanjkanjem redovnikov in ga prosi za dva ali vsaj 
enega duhovnika z utemeljitvijo, da je potreba po duhovnikih v njegovem sa-
mostanu zelo velika, saj ga (očitno zaradi bližine Dunaja) obišče več ljudi kakor 
druge samostane.92 

Za zajezitev luteranstva ter za izboljšanje duhovnega življenja in gospodar-
stva tudi v samostanih sta si prizadevali Cerkev in svetna oblast. Habsburžani so 
kot zaščitniki Cerkve in vere v svojih deželah pripravili nekaj vizitacij, ki naj bi 
ugotovile dejansko stanje verskega življenja in dale tudi predstojnikom duhov-
nih ustanov naročila za izboljšanje razmer. Na vizitacije odposlani vizitatorji 
pogosto niso naleteli na odpor ne le pri prebivalstvu, temveč tudi pri cerkve-
nih ljudeh in zlasti pri samostanskih predstojnikih, saj so ti čutili vizitacije kot 

89 Mlinarič, "Jurij Freyseisen", 274–275. Prim. Mlinarič, Kostanjeviška opatija, 250, in Mlinarič, Stiška 
opatija, 394–395.

90 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 545 sl., zlata bula Ferdinanda I. z dne 15. novembra 1555, 
Dunaj. Mlinarič, Kostanjeviška opatija, 250.

91 Mlinarič, Stiška opatija, 395. O generalnem vikariatu: Mlinarič, "Jurij Freyseisen", 276–277.
92 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 916, pismo opata Janeza opatu Jerneju z dne 31. maja 

1562, Dunajsko Novo mesto; AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 969, pismo opata Janeza 
opatu Jerneju z dne 12. julija 1564, Dunajsko Novo mesto. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 258.
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Ekslibris opata Jerneja Grudenegga z grbom opata in opatije Rein ter samostanov, ki so iz nje izšli (Samo-
stanska knjižnica v Reinu, Codex Grudenegg ali št. 101, notranja stran platnic; foto: dr. Walter Steinmetz) 
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poseganje v svoje pravice. Samostanski predstojniki so se sklicevali na svoje, 
od najvišje cerkvene oblasti podeljene privilegije, po katerih so smele redovno 
postojanko vizitirati le osebe reda, h kateremu je samostan sodil. Posamezni 
redovi so po dolgih prerekanjih le dopustili vizitacijo svojih samostanov.93

Razumljivo je, da so tudi cistercijanski opatje, podrejeni reinskemu samo-
stanu, zavračali viizitacije, a so jih končno le morali dopustiti. Maja 1562 je 
vetrinjski opat Bernard Taindl obvestil reinskega opata Jerneja o nameravani 
deželnoknežji generalni vizitaciji, ki naj bi se pričela na Štajerskem in zadevala 
tudi cisterce, kot naj bi iz zaupnih virov izvedeli.94 Jernej je že junija o namera-
vani generalni vizitaciji obvestil stiškega opata Wolfganga Neff a, ki je Jerneju v 
pismu zatrjeval, da se vizitacije ne boji, pač pa da si želi njegovo mnenje glede 
njene dopustitve in da čaka na njegova navodila. Razumljiv je bil Jernejev od-
por, saj je zatrjeval, da bo vizitatorjem predložil listino (bulo), po kateri sme 
Rein vizitirati le oseba iz cistercijanskega reda, sicer pa nobena druga, ne cer-
kvena in ne svetna oseba.95 Toda končno se je le moral ukloniti in vizitatorji so 
njegov samostan obiskali 16. decembra istega leta. Vizitatorji so bili s stanjem 
zadovoljni. Konvent je poleg opata Jerneja štel deset menihov, ki so nosili re-
dovno obleko (kar v tistem času ni bilo povsem naravno) in so se redno udele-
ževali ofi cija, ki so ga ponavadi peli. Vizitatorji so tudi ugotavljali, da nima nihče 
od njih konkubine, pač pa da so nekateri vdani pijači. Poudarjali so nadalje, da 
se redovniki "ravnajo po stari veri" in da berejo katoliške knjige. Opat je imel 
šolo z učiteljem katoliške vere, kjer je učence poučeval katekizem na podlagi 
katekizma Petra Kanizija, gramatiko in glasbo ter je z njimi prebiral evangelije 
in berila. Redovniki naj bi imeli dobre katoliške knjige in jih prebirali, o novi 
veri pa naj bi ne razpravljali ne med seboj in ne "z drugimi". Samostan je imel 
tedaj doma in zunaj na pristavah v službi osemindevetdeset laikov katoliške 
vere. Vizitatorji so pohvalili opatovo skrb za vzdrževanje samostanskih poslopij 
in ga spodbujali k sprotnim popravilom. Samostanski dolg v višini okoli 8.000 
goldinarjev je bil predvsem posledica zahtev deželnega kneza po "posojilih" za 
protiturško obrambo.96

Leta 1567 je Rim imenoval kardinala Giovannija Francesca Commendo-
neja za papeškega odposlanca, ki naj bi s podporo Habsburžanov urejal verske 

93 Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 259.
94 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 902, pismo opata Bernarda opatu Jerneju z dne 23. maja 

1562, Vetrinj. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 261.
95 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 903, pismo opata Jerneja opatu Bernardu z dne 29. 

junija 1562, Rein, in pismo opata Wolfganga opatu Jerneju z dne 9. julija 1562, Stična. Prim. Mlinarič, 
Kostanjeviška opatija, 255.

96 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 900–902, vizitacijski zapisnik z dne 16. decembra 1562, 
Rein. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 261–262. AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 904–906, 
vizitacijski zapisnik za Vetrinj z dne 24. oktobra 1562, Vetrinj. Prim. Mlinarič, Kostanjeviška opatija, 
255.
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zadeve v cesarskih deželah in naj bi v ta namen pregledal stanje tudi v redovnih 
skupnostih.97 Vizitiral naj bi na podlagi navodila (v petnajstih točkah), ki ga je 
prinesel s seboj iz Rima. Kardinal je ves up za uspeh polagal v deželnega kneza 
Karla II., za delo na Štajerskem pa v reinskega opata Grudenegga. Ker je knez 
hotel predstojnike samostanov v svojih deželah pripraviti na vizitacijo, je na 
začetku leta 1568 sklical v Gradec vse predstojnike benediktinskih, cistercijan-
skih in kartuzijanskih samostanov v deželi Štajerski. Posebej je povabil reinske-
ga opata Jerneja.98 Deželni knez je od samostanskih predstojnikov terjal poro-
čilo o duhovnih in gospodarskih razmerah in poudarjal, da so se razmere od 
nekdaj močno poslabšale. Predstojniki s poročili niso hiteli, saj so se predvsem 
bali razkriti gospodarsko stanje svojih ustanov, od katerih je deželni knez že ne-
kajkrat terjal denarno pomoč za protiturško obrambo. Zato so se predstojniki 
dogovorili, da se bodo pred objavo poročil dogovorili o njihovi vsebini.99 Opat 
Grudenegg je imel težave s svojimi podrejenimi opati. Aprila 1568 je poklical k 
sebi v Rein vetrinjskega opata Bernarda in stiškega opata Janeza, ki pa se vabilu 
nista odzvala.100 Karel II. je nato opatu Jerneju naročil, naj bi zbral poročila iz 
vseh samostanov v notranjeavstrijskih deželah in jih poslal vladi. Jernej je imel 
težave s predstojniki samostanov, saj so nekateri odlašali z nalogo, pa tudi na 
posvet, ki ga je Jernej sklical v Gradcu, so prišli le maloštevilni. Junija je Jernej 
predstojnike ponovno opozoril na njihovo dolžnost, sicer pa je tudi sam poslal 
poročilo šele konec leta.101 Jernej je poročilo o duhovnem in gospodarskem 
stanju svojega samostana razumljivo prikazal v svetli luči. Redovniki naj bi do 
potankosti opravljali ofi cij in v vsem izpolnjevali redovna pravila: skupaj so štu-
dirali, opravljali ročna dela in bili s priorjem skupaj pri mizi. Skratka, opat je po 
svojih močeh gojil redovno disciplino. V samostanski šoli so vzdrževali dvain-
trideset revnih otrok in jih vzgajali tako, da bi nekateri med njimi v zrelih letih 
morda bili voljni vstopiti v red. Jernej je poudarjal, da ni nikdar uporabil samo-
stanskih dohodkov v lastno korist ali v korist svojih sorodnikov. Samostanska 
poslopja, ki so v času komendatarnega opata Ludvika Ungnada (1533–1549) 
propadala, si je prizadeval popraviti. Pritoževal pa se je nad visokimi davki in 
izdatki za vzdrževanje konventa, učencev, učitelja s pomočnikom, kantorja ter 
uradnikov in poslov: skupaj 125 oseb. Na očitke, da je redovno življenje v nje-

97 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 889–893, navodila za vizitacije. Prim. Mlinarič, Stiška 
opatija, 265–266.

98 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 759–764, dokument z dne 4. januarja 1568, Gradec. Prim. 
Mlinarič, Stiška opatija, 266–267.

99 Mlinarič, Stiška opatija, 267.
100 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 767, dokument z dne 5. aprila 1568, St. Lambrecht. 

Mlinarič, Stiška opatija, 267.
101 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 770, dokument z dne 4. junija 1568, Rein. Mlinarič, Stiška 

opatija, 267.
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govem samostanu slabo, odgovarja, da sobratom dajejo slab zgled luterani, in 
svetuje, naj deželni knez ne posluša natolcevanj njegovih nasprotnikov.102

Okoli leta 1570 se je izvedelo, da naj bi imel Rim namen odrediti generalno 
vizitacijo tudi za notranjeavstrijske dežele. Marca 1570 je stiški opat Janez sporo-
čil reinskemu opatu Jerneju, naj bi papež Pij V. imenoval za generalnega vizitator-
ja in reformatorja graškega nuncija, kar naj bi se po Janezovem mnenju zgodilo 
s privoljenjem deželnega kneza. Stiški opat naj bi poročal o vizitaciji zato, da se 
bodo znali nanjo pripraviti tudi cistercijanski samostani. Jerneja sprašuje, ali naj 
vizitatorju dovoli vstop v samostan in vizitacijo ali pa naj jo odkloni.103

Vemo, da je bil opat materne hiše dolžan po možnosti vsako leto vizitira-
ti samostane. Stično in Kostanjevico naj bi torej vizitiral reinski opat. Jernej 
Gruddenegg je v svojem poročilu ob vizitaciji leta 1562 deželnemu knezu za-
trjeval, da to svojo dolžnost opravlja, v primeru zadržanosti pa imenuje na-
mestnika.104 Sicer je Jernej opravil pregled stanja redovnega življenja in go-
spodarstva vselej tudi ob predsedovanju volitev novega predstojnika. Opatje 
nekaterih samostanov so se prepogostim vizitacijam opatov materne hiše 
upirali, saj so se bali prevelikega nadzora zlasti nad gospodarskim stanjem 
svoje ustanove. Tako se je npr. opat cisterce v Dunajskem Novem mestu Janez 
Helmstorff er (1559–1566) leta 1661 pritoževal nad Jernejevimi prepogosti-
mi vizitacijami, češ da s samostanom in z njegovo osebo Jernej "ravna kot s 
kakim hlapcem ali sedemletnim otrokom". Svetuje mu, naj npr. vizitira tudi 
samostana v Stični in Lilienfeldu, ki sta prav tako podrejena Reinu. Janez do-
daja, da bi ga že vlada kaznovala, če redovnih pravil ne bi upošteval in bi slabo 
gospodaril.105 Opat Jernej ni upošteval Janezove kritike in je njegov samostan 
vizitiral v času njegovega naslednika Krištofa Arkla (Erkla) (1568), ko so raz-
mere to terjale.106 O nujnosti vizitacije tudi v cistercijanskih samostanih v času 
opata Jerneja kaže primer cisterce v Lilienfeldu, saj je Jernej ob obisku tega 
samostana v letu 1575 npr. ugotavljal, da opat Jurij kljub zahtevam iz samo-
stana še ni odstranil luteranskih knjig in da so po sobanah visele celo podobe 
"nasprotnikov katoliške vere".107

102 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 759–764, dokument z dne 4. januarja 1568, Gradec. Prim. 
Mlinarič, Stiška opatija, 266–267. Kamper, Abt Georg Freyseisen, 23. Prim. Mlinarič, Kostanjeviška 
opatija, 362. Vizitacija opatije Wilhering dne 23. in 24. februarja 1569. Mlinarič, Kostanjeviška 
opatija, 256.

103 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 902, pismo opata Janeza opatu Jerneju z dne 21. marca 
1570, Stična.

104 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 901, dokument z dne 16. decembra 1562, Rein.
105 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 849–850, pismo opata Janeza opatu Jerneju z dne 8. 

februarja 1561, Dunajsko Novo mesto. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 346–347.
106 AR, B XII/31, vizitacijski zapisnik z dne 10. marca 1568, Dunajsko Novo mesto. Prim. Mlinarič, 

Kostanjeviška opatija, 258–259.
107 Mlinarič, Stiška opatija, 270.
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Stiški samostan je do druge polovice 16. stoletja prestal že marsikatero ne-
varnost, kot se je to zgodilo drugim samostanom z velikimi posestmi, tedaj pa 
mu je grozilo, da bo prišel v roke komendatarnega opata. Za opatijo se je na-
mreč zanimal znameniti Polidor de Montagnana, gospod številnih cerkvenih 
benefi cijev. Izobraženi Italijan, pohlepen časti in lakomen premoženja, je bil 
nečak stiškega opata Wolfganga Neff a (1549–1566), pred tem predstojnika ko-
stanjeviškega samostana (od 1540). Ko je Wolfgang že bolehal, je Polidor z njim 

Pečat opata Jerneja Grudenegga na listini z dne 24. aprila 1566 (AR, B lat. 9; foto: Zvone Pelko) 
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sklenil pogodbo, po kateri naj bi po Wolfgangovi smrti ali odpovedi opatovski 
časti postal on gospodar Stične. To bi se najverjetneje res zgodilo, saj je bil Poli-
dor kot svétnik nadvojvode Karla II. pri svetnih oblasteh dobro zapisan, če ne 
bi vmes posegel opat Jernej. Slednji je izvedel o omenjeni pogodbi v Bratislavi 
in je od Wolfganga zahteval, naj mu pošlje vsebino pogodbe s pojasnili, v čiga-
vo korist je bila narejena.108 Podpis pogodbe je preprečilo dvoje: posredovanje 
opata Jerneja in Wolfgangova hitra smrt 18. marca. Stiški menihi so v strahu, da 
bi se omenjena pogodba ne udejanjila, naglo pripravili volitve. Že dan po Wol-
fgangovi smrti je prior Blaž Pepel s sobrati o tem obvestil deželnega vicedoma 
Jurija Höferja in opata Jerneja s prošnjo, naj zavarujejo samostan pred ljudmi, 
ki mu želijo škodovati.109 20. marca je bilo vse nared za volitve, ki sta se jih ude-
ležila deželni vicedom in glavar. Vicedom je o poteku volitev poročal deželne-
mu knezu, konvent pa ga je prosil za potrditev izvoljene osebe. Potek volitev je 
bil dokaj nenavaden, saj so kršili redovne statute, po katerih bi moral volitvam 
predsedovati reinski opat, ter obšli odredbo deželnega kneza iz 1561, po kateri 
bi morali pri volitvah sodelovati deželnoknežji komisarji. Sicer pa bi smeli voliti 
novega predstojnika šele po prejemu deželnoknežjega dovoljenja.110 Jernej je 
o volitvah izvedel v odsotnosti, tako da je dal konventu napotke za volitve tri 
dni prepozno. Redovnikom je naročil, naj se v tem času v vsem ravnajo po re-
dovnih pravilih in naj zapečatijo pokojnikove prostore.111 Obvestil je tudi vlado 
in spraševal, ali bo ta po običaju poslala k volitvam deželnoknežje komisarje. 
Poudarjal je, da je Stična tačas preživljala težke čase in da bi si za njenega pred-
stojnika želel za to težko in odgovorno službo sposobnega človeka. Poudarjal 
je pravice, ki mu jih daje nad stiškim samostanom cesarska bula iz leta 1555.112 
S slednjim se Jernej kaže kot odločen zagovornik pravic reinske opatije.

Jernej je za dan volitev določil 24. april. Na volitvah, ki so bile pod njego-
vim predsedovanjem ter v prisotnosti kostanjeviškega opata Lenarta Hofstet-
terja in deželnoknežjih komisarjev, je bil ponovno izvoljen Janez Zeisel. Jernej 
je po volitvah opravil še vizitacijo.113 Pri volitvah sodelujoči so prejeli nagrado 
in največje je bil razumljivo deležen reinski opat. Izračunano v denarju je ta 

108 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 1068, dokument z dne pred 4. marcem 1566. AR, 
Collectaneum Runense antiquitatum III, 1068–1069, pismo opata Jerneja opatu Wolfgangu z dne 4. 
marca 1566, Bratislava. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 355–356.

109 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 1069, pismo z dne 19. marca 1566, Stična. Prim. Mlinarič, 
Stiška opatija, 356.

110 Arhiv Republike Slovenije, Sam. A 1, fasc. 14, dokument z dne 20. marca 1566, Ljubljana.Prim. Mlinarič, 
Stiška opatija, 356.

111 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 1071, dokument z dne 24. marca 1566.
112 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 1073, pismo opata Jerneja vladi z dne 26. marca 1566, 

Gradec. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 357–358).
113 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 1078–1079, dokument z dne 24. aprila 1566, Stična. 

Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 357–358.
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znašala 309 renskih goldinarjev in 10 krajcarjev. Dobil je naslednje: tri kraške 
konje (vrednost 120 goldinarjev in 40 dukatov), zlat prstan s safi rjem (vreden 
50 tolarjev), turško sabljo s srebrnim okovjem (vredno 35 tolarjev) ter pre-
progo in blago (vredno 20 goldinarjev).114 Ker so bile prve volitve neveljavne, 
je Jernej redovnike opozoril, naj se v bodoče glede volitev ravnajo po redov-
nih statutih in naročilih reinskega opata. Zagrozil jim je, da bo vsak redovnik, 
ki bi v zadevi volitev ali v kateri drugi zadevi iskal pomoč in nasvet pri svetni 
oblasti in si z njo v katerikoli zadevi dopisoval oz. brez dovoljenja reinskega 
opata skliceval shode in podobno, pri priči izobčen; konvent naj bi ga kot za-
rotnika izločil iz svoje srede. Kršitelj bi izgubil aktivno in pasivno volilno pra-
vico, reinski opat pa bi po razveljavljenih volitvah imel pravico sam imenovati 
predstojnika.115 Novi stiški opat Janez je takoj po izvolitvi doživljal težke čase, 
saj so nekateri, med katerimi je bil razumljivo tudi užaljeni Polidor de Mon-
tagnana, o njem razširjali različne govorice, zlasti še o njegovem domnevnem 
neprimernem življenju v času župnikovanja na samostanski župniji v Šmar-
ju.116 Opat Jernej je hotel izvedeti resnico in se je sam napotil na Kranjsko ter 
poizvedoval pri cerkvenih in svetnih oblasteh v deželi in pri šmarških župlja-
nih. Nihče ni o Janezu vedel povedati ničesar slabega, njegovi nekdanji župlja-
ni so ga celo močno hvalili.117 Opat Janez je poslal Grudeneggu obširno pismo 
z zagovorom o svojem življenju.118 Jernej je sprva nekoliko pomišljal, da bi 
opata Janeza potrdil za opatovsko službo, po poizvedbah, zlasti na šmarski 
župniji, pa je to z veseljem storil.119 Montagnana je deželnemu knezu pošiljal 
pisma, v katerih je stiški konvent dolžil, da mu ta dolguje več denarnih vsot, 
češ da je zanj plačal med drugim tudi deželne davke.120

O prijateljskih vezeh med reinskim opatom Jernejem in stiškim opatom Ja-
nezom pričajo številna pisma. Janez se je pogosto obračal v Rein po nasvete in 
prosil za različne usluge. Leta 1567 je npr. Jernej stiškemu predstojniku odsve-
toval, da bi v svoj konvent sprejel meniha Friderika, od deželnega kneza pregna-
nega opata cisterce v Heilsbronnu. Jernej Janezu v pismu navaja, da je srečal Fri-
derika pred dvema letoma na cesarskem dvoru, kjer je nanj napravil izredno slab 

114 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 1077, dokument z dne 24. aprila 1566, Stična. Mlinarič, 
Stiška opatija, 359.

115 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 1080–1082, dokument z dne 24. aprila 1566. Mlinarič, 
Stiška opatija, 358–359.

116 Mlinarič, Stiška opatija, 390.
117 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 1085–1089, pismo opata Jerneja Karlu II. z dne 1. junija 

1566, Rein. 
118 Arhiv Republike Slovenije, Sam A I, fasc. 14, pismo opata Janeza opatu Jerneju z dne 3. junija 1566, 

Stična. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 360–361.
119 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 1085, pismo opata Jerneja opatu Janezu z dne 10. junija 

1566, Rein.
120 Mlinarič, Stiška opatija, 361.
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vtis: bil je brez meniške obleke ter "se obnašal kot kak mesar". Očitno je stiški opat 
nasvet upošteval, saj med stiškimi konventuali Friderika kasneje ne srečamo.121

Dobri in zanesljivi posli in uradniki so bili za vsako redovno postojanko pravi 
blagoslov, zato ni čudno, da so vizitatorji opatom naročali, naj sprejmejo v službo 
le zanesljive in poštene ljudi, take, ki samostana ne bodo goljufali. Znano je, da je 
imel stiški samostan v drugi polovici 16. stoletja ponavadi dva uradnika: tajnika ter 
advokata oziroma pridvornega sodnika. Prejšnji stiški opat Wolfgang je npr. v po-
godbi, ki jo je za opravljanje tajniških poslov leta 1566 sklenil z Mihaelom Stoffl  om, 
možu tudi prepovedal "razkrivati skrivnosti samostana" in naj bi vse, o čemer se 
ne bi smelo pripovedovati zunanjemu svetu, "odnesel s seboj v grob".122 Janez je 
npr. 1571 Jerneja prosil, naj mu za opravljanje tajniških poslov v Gradcu poišče 
izkušenega in zaupanja vrednega človeka; prošnjo je ponovil tudi naslednje leto.123 
Jernej je glede tega zatrdil, da v deželnem glavnem mestu ni mogoče dobiti primer-
ne osebe, češ da so tam vsi luterani. Priporočal mu je svojega sorodnika Andreja 
Grudenegga, ki se je tedaj mudil v Ljubljani. Jernej v pismu mimogrede omenja, da 
so v Reinu tačas še vsi pri zdravju, čeprav v graški okolici kužna bolezen pobira sta-
ro in mlado.124 Duhovna gospoda sta v pismih prosila drug drugega za marsikatero 
uslugo in se obveščala o političnih in vojaških dogodkih ter o raznih ujmah. Jeseni 
1572 Janez Jerneju v pismu zatrjuje, da mu bo priskrbel konja, hkrati pa prosi za 
dva funta žafrana. Omenja tudi, da tačas na Dolenjskem ne razsajajo kužne bole-
zni.125 Novembra naslednjega leta je Janez odpravil k opatu svojega sla s prošnjo, 
naj priskrbi za Stično dobrega konja, in navaja, da ima zase le črnega kraškega žreb-
ca, starega približno tri leta. Nadalje poroča o slabi letini in o bojazni Dolenjcev, 
da bodo v prihodnjem letu trpeli lakoto.126 Stiški opat je reinskega opata nekajkrat 
obveščal o turški nevarnosti, pred katero trepeta vsa dežela, in o protiturški obram-
bi. Pisal mu je tudi o kužnih boleznih, poplavah, požarih in drugih ujmah in mu 
nekajkrat posredoval pozdrave svojih znancev.127

Od stiških redovnikov je bil v prijateljskih odnosih z Reinom in njegovim 
predstojnikom Jernejem Lavrencij Lombardo, ki je v tistem času sodil med naj-
bolj izobražene menihe stiškega konventa. Okoli leta 1525 v Ljubljani rojeni 

121 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 712–713, pismo opata Janeza opatu Jerneju z dne 3. 
novembra 1567, Stična. AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 713, pismo opata Jerneja opatu 
Janezu z dne 25. novembra 1567, Rein. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 364.

122 AR, B lat. 9, dokument z dne 23. avgusta 1566, Stična. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 367.
123 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 978, pismo opata Janeza opatu Jerneju z dne 10. julija 

1571, Stična. AR, B lat. 9, pismo opata Jerneja opatu Janezu z dne pred 17. septembrom 1572, Rein. 
Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 368.

124 AR, B lat. 9, pismo opata Jerneja opatu Janezu z dne 24. decembra 1572. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 
368).

125 AR, B lat. 9, pismo opata Janeza opatu Jermeju z dne 24. septembra 1572, Stična.
126 AR, B lat. 9, pismo opata Janeza opatu Jerneju z dne 18. novembra 1573.
127 Mlinarič, Stiška opatija, 372.
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Lombardo se je najprej šolal v Stični, kamor je vstopil po letu 1540, nato pa je 
neznano kje študiral gramatiko, sintakso in teologijo. Med drugim je odlično 
obvladal latinski in nemški jezik, zaradi česar je med sobrati veljal za zelo uče-
nega. Še zelo mlademu je stiški opat zaupal mesto namestnika priorja Jurija.128 
Leta 1566 je reinskemu opatu Jerneju izrazil željo, da bi dokončal življenje v 
njegovem samostanu ali postal predstojnik cisterce Presvete Trojice v Dunaj-
skem Novem mestu. Od junija do konca novembra istega leta je Lombardo živel 
v Reinu kot gost opata Jurija129 in šele leta 1586 mu je pod reinskim opatom Ju-
rijem Freyseisnom uspelo postati predstojnik v Dunajskem Novem mestu. Bil je 
opat tega samostana do leta 1594, pred tem pa več kakor deset let predstojnik 
benediktinske opatije Admont (1568–1579).130 Iz pravkar omenjenega pisma 
je razvidno, da je znal sukati pero. Jerneju piše, da pripravlja dve knjižici, vendar 
mu zaradi pomanjkanja časa ni uspelo spisati kaj več in mu pošilja le "nekaj 

128 Prav tam, 364.
129 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 1089, pismo Lavrencija opatu Jerneju z dne 4. junija 1566, 

Stična.
130 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 1089. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 365–368.

Lastnoročni podpis opata Jerneja Grudenegga na dokumentu z dne 24. aprila 1566 (AR, B lat. 9; fotokopija: 
dr. Norbert Müller) 
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od svoje bere". Zanimivo je, da si je Lombardo izposojal za svoje literarno delo 
potrebno knjižno gradivo tudi v Reinu. Jerneju se namreč v istem pismu zahva-
ljuje za latinsko pisano knjigo učenega in zelo plodovitega pisatelja, frančiška-
na Janeza Marije Ferrija (Wilda) (1495–1554), ki ga je redovno vodstvo 1528 
poslalo v Mainz za stolnega pridigarja.131

Z Reinom in njegovim predstojnikom, opatom Grudeneggom, so bili v pi-
snih stikih tudi nekateri stiški uradniki, med njimi Jernejevi sorodniki, ki jim je ta 
pomagal do uradniške službe v Stični. Med njimi naj omenimo stiškega tajnika 
Vincencija Žitnika, ki si je pogosto dopisoval z Reinom. Slednji je meseca februar-
ja 1570 povabil opata Jerneja na svojo poroko.132 Jernej se je za povabilo prisrčno 
zahvalil, hkrati pa se mu opravičil, ker se slavja ne bo mogel udeležiti.133

Kot je Jernej Grudenegg po smrti stiškega opata Wolfganga v letu 1566 pre-
prečil, da bi samostan prišel v roke Polidorja de Montagnane, je dobrih deset let 
zatem dosegel, da samostana niso izročili graškemu jezuitskemu kolegiju. Ko so 
se ob koncu leta 1573 širili glasovi o domnevni smrti opata Janeza Zeisla in so o 
tem izvedeli tudi na dunajskem dvoru, je ta sklenil, da bo zaradi "nevarnosti bli-
žine meje" dal stiško posest za tri leta v najem. Dvor je o Janezovi smrti obvestil 
opata Jerneja, ki se je dobro zavedal nevarnosti nad Stiško cisterco, zlasti če bi 
bila ta brez predstojnika.134 Habsburžani so prav v tem času ob prizadevanju za 
rekatolizacijo in versko prenovo svojih dežel polagali ves up v jezuitski red. Že 
cesar Ferdinand I. (1556–1564) je npr. menil v studeniškem samostanu ustano-
viti jezuitski kolegij, nadvojvoda Karel II. pa je leta 1577 papežu Gregorju XIII. 
predlagal, naj bi ta ženski samostan odpravili in njegovo zemljo ter dohodke 
namenili graškemu kolegiju.135 Opatu Jerneju so bili taki načrti dobro poznani 
in se je z vso energijo uprl namenom svetne oblasti. Zato je opat že na začetku 
naslednjega leta (1574) v pismu grajal stiški konvent, češ da je moral za smrt 
njihovega predstojnika izvedeti ne od njih, temveč z Dunaja, ter jih opozoril, 
naj ne ravnajo, kakor so ravnali po smrti opata Wolfganga leta 1566. Stiški opat 
Janez je Jerneja pomiril, češ da je živ in zdrav.136 Janez je umrl šele 21. septembra 
1576 in že naslednjega dne so stiški redovniki Jerneja obvestili o njegovi smrti. 
Iz njihovega pisma je razvidna bojazen, da bi se svetna ali cerkvena oblast ne 
polastila njihovega bogatega samostana z velikimi posestmi, a z maloštevilnim 

131 Jože Mlinarič, "K življenjepisu vetrinjskega cistercijana Lenarta Pacherneckerja, pisca prve slovenske 
katoliške knjige (1574)", Studia historica Slovenica 4, št. 2–3 (2004): 294, op. 69 (dalje: Mlinarič, "K 
življenjepisu vetrinjskega cistercijana Lenarta Pacherneckerja".

132 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 901–902, pismo z dne 26. februarja 1570. 
133 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 901–902, pismo opata Jerneja z dne 5. marca 1570, Rein. 
134 Mlinarič, Stiška opatija, 372.
135 Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan ok. 1245–1782 (Celje, 2005), 277–278.
136 AR, B lat. 9, pismo opata Jerneja stiškemu konventu z dne 6. januarja 1574. AR, B lat. 9, pismo opata 

Janeza opatu Jerneju z dne 18. januarja 1574, Stična. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 373.
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konventom in celo brez predstojnika.137 Jernej je ukrepal že v nekaj dneh in do-
ločil volitve za 31. januar, na katerih je bil izvoljen menih Jakob Klaff erle.138 Vo-
litvam v Stični je predsedoval opat Jernej, prisoten pa je bil tudi vetrinjski opat 
Adam Prugger; od svetne gospode so bili prisotni vetrinjski prefekt in doktor 
obojega prava Kilijan Schönpüchler, ki je spremljal opata Adama, doktor me-
dicine Jakob Strauss ter ljubljanska meščana Janez Holzer in Luka Steklina.139 
Opat Jakob se je po Jernejevi smrti (13. marca) že 20. aprila v Reinu udeležil 
volitev, na katerih je bil za predstojnika izvoljen Jurij Freysesisen.140

Z izvolitvijo vetrinjskega meniha Lenarta Hofsstetterja za kostanjeviškega 
opata leta 1563 se je za našo cisterco pod Gorjanci pričelo skoraj dve desetletji 
trajajoče propadanje redovnega življenja in nazadovanje gospodarstva. Lenart 
je v tistem kritičnem času pospešil tudi propadanje verskega življenja na samo-
stanskih župnijah (zlasti v Sevnici, v Brežicah in na Vidmu ob Savi). V župnije je 
namreč pogosto imenoval moralno oporečne vikarje ter zastavljal nadarbinsko 
zemljo in njene dohodke.141

Vetrinjski opat Bernard Taindl je Hofstetterju kmalu po nastopu opatovske 
službe v Kostanjevici očital poleg drugih napak tudi razsipništvo. Lenart se je iz-
kazal za dobrega diplomata in zvitega človeka, saj je vse do konca leta 1579 iz-
rabljal nesoglasja med reinskim opatom Jernejem Grudeneggom (1559–1577) 
in vetrinjskim opatom Adamom Pruggerjem (1570–1582), neposrednim vizi-
tatorjem kostanjeviškega samostana, ustanovljenega iz Vetrinja. Hofstetterju je 
uspelo prepričati tudi svetno oblast, češ da so vesti o njem neresnične in le gola 
natolcevanja.142 V letu 1574 je bil Lenart po svojem za opata neprimernem življe-
nju znan že po vsej deželi in redovna oblast je bila primorana ukrepati. Z njim sta 
se morala ubadati tudi reinska opata, Jernej Grudenegg in njegov naslednik Jurij 
Freyseisen (1577–1605). Ker vetrinjski opat pri Hofstetterju ni dosegel ničesar, 
je zadevo vzel v roke Jernej Grudenegg, ki je vizitacijo kostanjeviškega samosta-
na zaupal stiškemu opatu Janezu Zeislu. Slednje je povzročilo negodovanje pri 
vetrinjskem opatu Adamu, češ da predstojnik bližnjega stiškega samostana nima 
pravice posredovati v duhovni postojanki, ki je bila ustanovljena iz Vetrinja. Jer-
nej je argumentirano zavrnil očitke, a Adamova občutljivost in zavračanje vizi-
tatorja iz Stične sta bila samo voda na Lenartov mlin. Lenart se je ob vizitacijah 

137 AR, B lat. 9, pismo stiškega konventa opatu Jerneju z dne 22. septembra 1576, Stična. Prim. Mlinarič, 
Stiška opatija, 373–374.

138 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 2080, pismo opata Jerneja stiškemu konventu z dne 25. 
septembra 1576, Rein. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 374–376.

139 AR, B lat. 9, dokument z dne 31. januarja 1577. Prim. Mlinarič, Stiška opatija, 375.
140 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV/2, 9–10, dokument z dne 30. aprila 1577, Rein. Prim. 

Mlinarič, Stiška opatija, 375.
141 Mlinarič, Kostanjeviška opatija, 324–333.
142 Prav tam, 288–300.
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zaklinjal, da bo vsa naročila vizitatorjev do pike izpolnil, a iz tega ni bilo nič.143 
Reinski opat Jernej si je z vsemi močmi prizadeval, da bi v kostanjeviškem samo-
stanu uredil razmere, a je bil očitno premalo odločen, sicer pa je postal tudi žrtev 
Lenartovega izigravanja. S smrtjo opata Jerneja (1577) in z izvolitvijo energič-
nega Jurija Freyseisna so se pričele stvari obračati v Lenartovo škodo. Končno so 
konec leta 1579 Lenarta prisilili, da se je odpovedal opatovski časti.144 Nasledil ga 
je vetrinjski profes Lenart Pachernecker, pisec prve tiskane slovenske katoliške 
knjige.145 Pachernecker je sodil k vplivnim menihom v vetrinjskem konventu in 
je bil pri reinskem opatu Jerneju sprva v čislih. Tako je npr. v letu 1570 po naroči-
lu vetrinjskega profesa Klemena Glanfelderja in konventa pri opatu Jerneju po-
sredoval glede nameravanega odstopa opata Adama Pruggerja. S slednjim pa je 
Pachernecker prišel navzkriž že dve leti po njegovi izvolitvi za vetrinjskega opata 
(1572). Adam je svojega sobrata tožaril pri opatu Jerneju ter ga prosil, naj Lenar-
ta vzame v reinski konvent, da bi se tam "naučil boljšega redovnega življenja". 
Pachernecker svojemu predstojniku ni ostal dolžan in je Jerneja prepričal, da 
mu Adam dela krivico. Jernej je nato od Adama terjal poročilo o stanju redovne 
discipline v njegovem konventu in o redovnem življenju Pacherneckerja. Jernej 
je slednjega vzel v zaščito in je Adamu zabičal, naj ga odslej "pusti pri miru." Pa-
chernecker je obilno izkoriščal Jernejevo naklonjenost. Znano je, da je pogosto 
bival "na različnih krajih" zunaj samostana, med drugim tudi v Stični, kamor naj 
bi odšel po Jernejevem naročilu. Jernej naj bi mu tudi dovolil za nekaj časa oditi 
na študij v Italijo, vendar oboje ni bilo resnično. S takim ravnanjem si je Pacher-
necker zapravil Jernejevo naklonjenost; Jernej je menil, da bi bilo najbolje moža 
poslati iz Vetrinja v kako drugo postojanko reinskega generalnega vikariata. V 
letu 1575 je prosil Jurija, opata v Lilienfeldu, naj ga sprejme v svoj konvent. Ali se 
je to zgodilo, ne vemo. Poudarimo naj, da je vsekakor po posredovanju Jernejeve-
ga naslednika, opata Jurija Freyseisna, Pachernecker zapustil Vetrinj in konec leta 
1579 prevzel vodenje kostanjeviške opatije.146 

* * *

V letu 1564 je nadvojvoda Karel II. predstojnikoma obeh kartuzij na Štajerskem 
odvzel pravico do upravljanja s samostanskim premoženjem ter je ustanovi 
in dohodke obeh kartuzij podelil kardinalu Cahariji Delphinu kot komendo. 

143 Prav tam, 291–294.
144 Prav tam, 295–299.
145 Mlinarič, "K življenjepisu vetrinjskega cistercijana Lenarta Pacherneckerja": 275–295.
146 Arhivu Republike Slovenije, orig. perg. listina: dokument z dne 21. decembra 1579, Vetrinj. Mlinarič, 

Kostanjeviška opatija, 299–309.
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Karel je popis premoženja zaupal ljubljanskemu škofu Petru Seebachu, opatu 
Grudeneggu in celjskemu glavarju Eberhardu Gallenbergu.147 Oba duhovna go-
spoda sta se želela otresti te naloge ali jo opraviti kasneje. Škof se je izgovarjal 
predvsem na svojo bolehnost, opat pa na nujnost udeležbe pri zasedanju štajer-
skega deželnega odbora z utemeljitvijo, da je že zaradi nameravane prisotnosti 
Karla II. njegova prisotnost nujna.148 Ker je bil popis premoženja nujen, sta delo 
opravila škof in glavar.149 Očitno je deželni knez upošteval dejstvo, da sta bila 
omenjena bliže obema kartuzijama (glavar je bival v Celju, škof pa običajno na 
svoji rezidenci v Gornjem Gradu) kakor reinski opat. 

* * *

Meseca marca 1577 se je opat Grudenegg kljub hudi bolezni podal s priorjem 
v Prago. 12. marca je Grudenegg prosil svojega sobrata Bernarda Schaurerja, ki 
je tedaj v Lilienfeldu opravljal službo priorja, naj se zaradi bolezni vrne domov 

147 Štajerski deželni arhiv (Gradec), Kartuzija Žiče, šk. 10/30, 1–2, pismo z dne 13. novembra 1564, Žiče.
148 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 976.
149 Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, 279–283. Opat Jurij Freyseisen je bil upravitelj posesti obeh kar-

tuzij na Štajerskem v letih 1589–1591. Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, 322–329).

Pogled na samostan Rein od zahoda v 2. polovici 17. stoletja (G.M. Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, 
sekundarno kolorirana risba (Gratz, 1681); foto: dr. Walter Steinmetz) 
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v Rein.150 Za Grudenegga vemo, da je še 31. januarja 1577 predsedoval volitvam 
novega stiškega predstojnika, 18. marca pa je po osemnajstih letih vodenja 
opatije umrl.151 Reinski kronist pater Alanus Lehr (1727–1775) je ugotavljal, da 
o grobu Jerneja ne priča noben dokument, je pa menil, da je bil opat po zgledu 
nekaterih predhodnih opatov pokopan v samostanski cerkvi ali pod stopnica-
mi njej prizidane kapele, koder so našli precejšnje število grobov. Glede tega, da 
v stari (pred 18. stoletjem prezidani) cerkvi ni bil najden nagrobnik nobenega 
opata, kronist zatrjuje, da je osebno videl nagrobnik, ki si ga je dal opat izklesati 
še v času življenja. Napis naj bi se glasil: "Leta Gospodovega M, je umrl v Kristusu 
častitljivi oče in gospod Jernej Grudenegg, opat tega kraja. Naj mu bo Bog mi-
lostljiv in usmiljen na veke. Amen."152 V križnem hodniku opatije visi opatova 
podoba s kratkim življenjepisom, v katerem avtor hvali njegova dejanja in pri-
zadevanja za dobrobit samostana: povečanje števila redovnikov, pravo (katoli-
ško) bogoslužje in disciplino, obrambo samostanskih pravic, ustanovitev šol in 
zidavo samostanskih poslopij. Omenja tudi potrditev samostanskih privilegijev 
po papežu Gregorju XIII., cesarju Maksimilijanu II. in nadvojvodi Karlu II. 

Besedilo na podobi se glasi: 

BARTHOLOMAEUS DE GRUDENEGG XXXIIITIUS RUNAE ABBAS PRIOR 
ANTE MONASTERII HUJUS AD ABBATIALEM NEOST/ ADII IN AUSTRIA 
VOCATUR INFULAM CUI DOMESTICA PRAEVALUIT DUM EUNDEM POST 
MARTINI OBITUM AD PROPRIOS / REGENDUM LARES EVOCAVIT. HOS RE-
GILIOSORUM MULTIPLICATO NUMERO. CULTUS DIVINI AC DISCIPLINAE 
PURITATE / DEFENSIONE JURIUM SUORUM VIGILANTI INTRODUCTIONE 
SCOLLARUM PRO JUVENIBUS IN VIRTUTE AEQUE AC SCIENTIA PRO / PA-
TRIAE BONO ERUDIENDIS ILLUSTRES REDDIT. A GREGORIO III.153

PA(PA), A MAXIMILLIANO CAESARE, A CAROLO ARCHIDUCE. / CUI A 
CONSILIIS CONFIRMATIONEM OMNIUM PRIVILEGIORUM OBTINUIT: 
ET MULTA MONASTERIO SUO AEDIIFICIA / ADDIT. SIC RUNAE SUAE IN 
OMNIBUS INCREMENTUM NON FINEM DANS BARTHOLOMEUS VITAM 
SUAM FINIIT A(NN)O M/DLXXVII.154

150 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 529, dokument z dne 12. marca 1577. 
151 Mlinarič, Stiška opatija, 375.
152 "Anno Domini)…M… obiit Reverendus in Christo Pater ac Dominus Bartholomeus Grudenius Abbas 

hujus loci. Cui Devs sit propitius et misericors in aeternum. Amen." AR, Collectaneum Runense antiq-
uitatum IV, 3018. Kamper, Abt Georg Freyseisen, 9.

153 Pravilno bi bilo XIII.
154 Besedilo na podobi opata Jerneja v križnem hodniku. samostana. AR, Collectaneum Runense antiq-

uitatum III, 792, Al. Lehr. Več podatkov iz življenja opata je v urbarju C (1450) z molitvijo, ki naj bi 
jo sestavil opat Angelus Manse (1399–1425), v kateri Jernejev predhodnik priporoča Bogu reinski 
samostan in njegove brate v varstvo. AR, fol.75rv.
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* * *

O smrti Jerneja Grudenegga so reinski menihi obvestili tudi deželnega kneza 
in nadvojvodo Karla II. V pismu omenjajo, da je pokojnik želel, naj bi ga nasle-
dil kateri iz domačega konventa.155 Deželni knez je dal kmalu k volitvam svoje 
soglasje, za predstojnika pa je priporočil Bernarda Sachaurerja, sicer reinske-
ga profesa, tedaj priorja v Lilienfeldu, za katerega je zatrjeval, da je za prevzem 
prelature v Reinu najbolj primeren in da bodo z njegovo izvolitvijo knezu ugo-
dili.156 20. aprila so menihi soglasno izvolili za opata Jurija Freyseisna, doma iz 
Luč ob Savinji, enega najpomembnejših reinskih opatov, ki je vodil opatijo do 
leta 1605.157 Zanimivo je, da se je volitev udeležilo kar pet opatov: stiški Jakob 
Klaff erle (1577–1580), vetrinjski Adam Prugger (1570–1582), opat pri Presveti 
Trojici v Dunajskem Novem mestu Krištof Arkl (1568–1586), Konrad, opat v 
Neubergu, ter stiški profes in opat benediktinske opatije v Admontu Lavren-
cij Lombardo (1568–1579).158 Teden po volitvah je Rein obiskal opat Lenart 

155 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 540.
156 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 546 sl.
157 Mlinarič, "Jurij Freyseisen", 269–286.
158 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 548–549, zapisnik o volitvah z dne 20. aprila 1577, Rein. 

Prim. Mlinarič, "Jurij Freyseisen", 272, op. 17.

Pogled na samostan Rein od vzhoda v 2. polovici 17. stoletja (G.M. Vischer, Topographia Ducatus Stiriae, 
sekundarno kolorirana risba (Gratz, 1681); foto: dr. Walter Steinmetz) 
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iz Ebracha, predstojnik matičnega samostana, in je novoizvoljenega potrdil v 
njegovi službi.159

Opat Jurij Freyseisen je z vso energijo in odločnostjo nadaljeval delo svoje-
ga predhodnika, torej predvsem uvedbo pravega redovnega življenja v konven-
tu. Spopadati se je moral tudi z gospodarskimi težavami, saj je nasledil precej-
šnje dolgove, nastale ne toliko po krivdi predhodnika, temveč predvsem zaradi 
zahtev deželnega kneza po denarni podpori za dunajsko univerzo in graški 
jezuitski kolegij, zlasti pa zaradi prispevkov (t. i. posojil) deželnemu knezu za 
protiturško obrambo. V škodo gospodarstvu so bile tudi upnikom za posoji-
la zastavljene posesti kot dediščina družine Ungnad.160 Opat Jurij se je soočal 
tudi z zahtevami dedičev v letu 1586 preminulega tajnika v stiškem samostanu, 
Ivana Rogloviča. Med bratrance pokojnega opata Jerneja sta sodila tudi Andrej 
Grudenegg in Vincencij Žitnik, ki sta od opata Jurija, hranitelja Roglovičeve za-
puščine, terjala svoje dedne deleže. Še istega leta je opat Jurij na podlagi popi-
sa premoženja, ki ga je imel pokojnik v Reinu, terjatvi ugodil. Zato je Jernejev 
bratranec Andrej, mariborski pisar, v svojem imenu in v imenu svojih bratov in 
sestra potrdil prejem zapuščine in se obvezal, da bo v bodoče izpolnil vsakršno 
morebitno zahtevo, ki bi jo njegovi sorodniki imeli v zvezi z zapuščino, hkrati 
pa se je odpovedal vsakršni nadaljnji terjatvi do opata. 161 Medtem ko je Andrej 
od Reina prejel zapuščino, pa se je morala njegova vdova pri stiškem opatu po-
tegovati za moževo zapuščino. V letu 1589 je opata prosila, naj ji vendarle že 
izplača onih šeststo goldinarjev iz moževe zapuščine, češ da denar potrebuje 
predvsem za vzdrževanje njunih mladoletnih otrok. Iz ohranjenih dokumen-
tov je razvidno tudi, da so Andrejevi dediči še v letu 1589 od cistercijanov terjali 
del do tedaj neizplačane zapuščine.162

159 AR, Collectaneum Runense antiquitatum IV, 551–556, dokument z dne 27. aprila 1577, Rein. Mlinarič, 
"Jurij Freyseisen", 272–273.

160 Mlinarič, "Jurij Freyseisen", 283–284. Prim. Pickl, "Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Zisterze 
Rein", 126.

161 Gradivo za zgodovino Maribora XII št. 84, dokument z dne 28. aprila 1586, Gratwein. Prim. Mlinarič, 
Stiška opatija, 425.

162 AR, Collectaneum Runense antiquitatum III, 426–427, dokument z dne 24. aprila 1589, Stična. 
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Jože Mlinarič

NOBLE JERNEJ GRUDENEGG FROM ŠKOFJA LOKA, 
ABBOT CISTERCIAN OF THE HOLY TRINITY IN WIENER NEUSTADT 
(1557–1559) AND IN REIN (1559–1577)

SUMMARY

Bartholomeus Grudenegg belongs to the abbots of the abbey in Rein, who in the 
time of crisis inherited a scarce convent and weak economy from commenda-
tory abbot Ludwig Ungnad (1533–1549). Abbot Bartholomeus, his predeces-
sor Martin Duelacher from Celje (1549–1559) and especially Bartholomeus’s 
successor George Freiseisen from Luče ob Savinji (1577–1605) belonged to 
the so-called reform abbots who managed (in half a century of their activities) 
to organize monastic life and economy. 

Bartholomeus Grudenegg was born to a tanner and shoemaker Martin 
from Škofja Loka probably as the third of five sons who all except Bartholomeus 
learned their father’s trade. Grudeneggs had supposedly had their aristocratic 
title since the middle ages and it was confirmed by the emperor Maximilian II 
and archduke Charles II in the second half of the 16th century. Their title was 
contradicted by some people around the year 1570. That is why they asked the 
emperor to grant them the title "of Grodno" or "de Grudenegg". Bartholomeus 
probably went to school in his hometown; in 1550 he entered the Cistercian 
monastery in Rein. Their abbot Martin named him prior only four years later 
(in 1554) and after three years he became abbot of the Cistercian monastery 
in Wiener Neustadt (1557), on 21st January 1557 he became the abbot in Rein. 
Bartholomeus’s fast advancement shows his abilities and popularity with 
Abbot Martin, the order and the convents of both monasteries. Because of the 
way the voting was conducted there was a dispute with the abbot of the Rein 
monastery and the latter confirmed Bartholomeus only in 1561 and this is the 
reason why Bartholomeus’s consecration as abbot was postponed until 1565. 
It is also worth mentioning that Bartholomeus provided positions of secretary 
and court judge in Rein and Stična to some of his relatives, which is a proof that 
some of them had higher than basic education.

Bartholomeus struggled for an increase of the number of conventuals which 
would enable a more regular religious service. According to the demands of the 
Council in Trident and his own order he provided a better education for his 
religious brothers in his own monastery as well as monks in monasteries which 
were subordinate to Rein. To achieve this he reinstituted the school which was 
discontinued in the time of Ludwig Ungnad and which at that time developed 
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into a real Latin school. In 1568 thirty-two young men received their education 
there. He also took care of higher education and introduced theological stud-
ies in the monastery in Rein. He is also attributed with an important role in the 
founding of the Jesuit College in Graz as the archduke Charles II entrusted him 
with the collecting of funds by the monasteries in Styria. Bartholomeus was 
also a writer and by the order of Charles II he had a catalogue of books made in 
1568. The fact that no less than 25 manuscripts from Rein are from the second 
half of the 16th century speaks for itself. Bartholomeus inherited great debts 
and a lot of seized land which his predecessor put in pledge with the creditors 
of the monastery. He managed to gain back some of the monastery’s land and 
income and we can count as one of his great achivements the reacquisition of 
the land-registry office Feistritz (Feisternitz) near Eibiswald in 1559. He carried 
on several lawsuits with the heirs of Ungnad and abbot John Zollner (abbot 
1529–1533).

The right to paternity over monasteries which were subordinate to Rein 
(abbeys of Stična and Kostanjevica among others) which was lost in the time 
of Ludwig Ungnad and then regained, gave Bartholomeus the duty to see to 
their spiritual and economic well-being. His duties included visits and chairing 
the elections of new abbots. Among other things he managed to prevent the 
Abbey of Stična from falling into hands of Polidor de Montagnane who was 
eager for fame and money. In the Abbey of Kostanjevica Bartholomeus helped 
solve the situation which developed under the abbot Leonard Hofstetter 
(1563–1577).

It has to be said that Jerenj Grudenegg became part of the history not only 
of the monastery in Rein but also of the subordinate monasteries, among oth-
ers both Cistercian monasteries in Lower Carniola. After his death 13ht March 
1577 his work was continued with even greater energy and success by his suc-
cessor George Freyseisen.
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UDK 929Kovačič F.:070(497.4)
1.01 Izvirni znanstveni članek

Dr. Franc Kovačič – 
ustanovitelj in sodelavec revije 

Voditelj v bogoslovnih vedah 

Mateja Matjašič Friš
Dr., znanstvena sodelavka

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za kulturno zgodovino
Novi trg 5, SI – 1000 Ljubljana
e-mail: mateja.fris@zrc-sazu.si

Izvleček:
Slovenska teološka revija Voditelj v bogoslovnih vedah je nastala leta 1898 na 
pobudo lavantinskega škofa Mihaela Napotnika, njen ustanovitelj in prvi ured-
nik pa je bil dr. Franc Kovačič, ki je zasnoval vsebinsko ter zunanjo in notranjo 
oblikovno podobo lista. V reviji so prispevke objavljali predvsem profesorji 
Lavantinskega bogoslovnega učilišča v Mariboru, Kovačič pa je k sodelovanju 
pritegnil tudi pisce iz sosednjih škofij ter mlade bogoslovce, ki so študirali na 
različnih univerzah po Evropi, pa tudi v ZDA. Letno so izhajale štiri številke, ki 
so prinašale znanstvene razprave iz bogoslovnih ved, praktične smernice za 
pastoralno delo, poročila o aktualnem cerkvenem življenju, veliko prostora je 
bilo namenjenega prispevkom o cerkveni zgodovini ter dogajanju v vzhodnih 
cerkvah in ekumenizmu. Revijo je do leta 1909 urejal dr. Franc Kovačič, ki je bil 
med najbolj ustvarjalnimi sodelavci revije. 

Ključne besede:
Dr. Franc Kovačič, Voditelj v bogoslovnih vedah, urednik v letih 1898–1909.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 615–632, 70 cit., 4 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Dr. Franc Kovačič je v slovenski kulturni zgodovini znan predvsem kot po-
budnik ustanovitve Zgodovinskega društva v Mariboru leta 1903 in urednik 
Časopisa za zgodovino in narodopisje (1917–1939). V obeh vlogah je kot 
izjemna osebnost, ki so jo krasili osebna veličina, duhovna širina ter neiz-
merna energija, pomembno vplival na kulturni in znanstveni razvoj Maribo-
ra in celotne Štajerske ter tako pripomogel k slovenski narodnostni samo-
stojnosti.1 

Namen pričujočega prispevka je poseči precej let nazaj in predstaviti Ko-
vačiča ter njegovo najzgodnejše delovanje na znanstvenem in organizacijskem 
polju, torej v čas, ko se je oblikovala njegova trdna narodna zavest in neomajna 
vera v prosvetiteljsko vlogo slovenskega duhovnika. In ta mora – tako kot je 
učil Kovačičev veliki vzornik Anton Martin Slomšek – s svojim delom slovenski 
narod navdihovati, izobraževati in mu dvigati samozavest, da se na vseh pano-
gah duševne kulture uspešno postavi ob bok velikim narodom.2 

Mladi Kovačič, ki je bil precej starejši od večine svojih sošolcev (maturi-
ral je s 23-imi leti), je že kmalu po prihodu v mariborsko bogoslovje vzbudil 
pozornost škofa Napotnika; zelo hitro se je namreč uveljavil kot izreden 
organizator in odličen mentor. Že v prvem študijskem letu je oživil literarno 
društvo in mu določil za tiste čase zelo ambiciozen program – preučevalo 
naj bi filozofska in teološka vprašanja ter gojilo pisateljske in govorniške 
vaje v domačem, slovenskem jeziku. Kot predsednik društva, ki se je leta 
1893 poimenovalo 'Slomšek', je s svojo zanosno energijo in zavzetostjo pov-
ezal generacijo za slovansko vzajemnost vnetih mladih bogoslovcev in jih 
spodbujal k delu za napredek slovenskega naroda.3 Če naštejemo le nekaj 
imen – Ivan Tomažič, Maks Vraber, Anton Korošec, Anton Jerovšek, Josip 
Hohnjec, Matija Slavič, Avguštin Stegenšek – vidimo, kako velik vpliv na 
kasnejše pomembne cerkvene in politične veljake ter znanstvenike je imel 
mladi Franc Kovačič.4

Z gotovostjo lahko rečemo, da je nosilo društveno življenje mariborskih 
bogoslovcev v dobi Kovačičevega študija v veliki meri njegov osebni pečat. Tra-
dicionalno glasilo bogoslovcev Lipica je preuredil v društveno glasilo,5 zasnoval 

1 Janko Glazer, "† Prelat dr. Fran Kovačič (1867–1939)", Obzorja – revija za leposlovje, umetnost in 
publicistiko 2 (1939): 155–157 (dalje: Glazer, "† Prelat dr. Fran Kovačič").

2 Franjo Baš, "Smrtna žetev – Prelat dr. Fran Kovačič", Kronika slovenskih mest (1939): 113–114 (dalje: 
Baš, "Smrtna žetev – Prelat dr. Fran Kovačič"); Franc K. Lukman, "Prelatu dr. Francu Kovačiču v spo-
min", Književni glasnik 1 (1939): 1–3.

3 Franjo Baš, "Prelat dr. Fran Kovačič", Časopis za zgodovino in narodopisje 34, št. 1–2 (1939): 4–5 
(dalje: Baš, "Prelat dr. Fran Kovačič").

4 Bruno Hartman, "Franc Kovačič (1867–1939)", v: Bruno Hartman, Kultura v Mariboru (Maribor, 
2001), 221 (dalje: Hartman, "Franc Kovačič (1867–1939)").

5 Franc Kovačič, "Obnovitev 'literarnega društva' mariborskih bogoslovcev", Lipica 21, št. 1 (1892): 2–7; 
št. 2 (1892): 35–39.
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pa je tudi društveno knjižnico, ki je v naslednjih letih v narodno ogrožene kraje 
v Prekmurju in na Štajerskem pošiljala slovenske knjige.6 

Prav tako je razvijal stike mariborskih bogoslovcev z vrstniki na slovan-
skem jugu in pozneje tudi s češkimi, slovaškimi in celo ukrajinskimi tovariši. Bil 
je velik privrženec pomiritve med vzhodno in zahodno cerkvijo ter začetnik 
ekumenskega gibanja na Slovenskem.7 V tem času je že objavil nekaj člankov 
(v reviji Dom in svet) in daljšo študijo Bolgarija in Rim,8 napisano v duhu ideje 

6 Hartman, "Franc Kovačič (1867–1939)", 221.
7 Prav tam.
8 Franc Kovačič, "Bolgarija in Rim", Rimski katolik (1893): 185–225, 337–355, 457–477; (1894): 

64–79.

Dr. Franc Kovačič 
(NUK Ljubljana, Kar-
tografska in slikovna 
zbirka)
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zedinjenja rimske in vzhodne cerkve, redno pa je dopisoval v Slovenskega go-
spodarja, kjer je objavljal predvsem narodopisno blago, ki ga je zbiral na terenu. 
V njegovi zapuščini je ostalo veliko delovnega gradiva in konceptualnih zasnov 
različnih študij, ki kažejo prizadevanja zelo razgledanega in zagnanega mlade-
niča, vendar še brez znanstvenih izkušenj in prave delovne metode.9

Po posvetitvi v duhovnika leta 1894 je služboval kot kaplan in kasneje pro-
vizor na Spodnji Polskavi in v Studenicah, že oktobra naslednjega leta pa ga je 
škof Napotnik poslal na študij v Rim. Bivanje v svetem mestu je Kovačiču dalo 
bogate pobude za vso njegovo nadaljnje delo. Čeprav sta ga bolj zanimali cer-
kvena zgodovina in arheologija, je od Napotnika dobil dovoljenje le za študij 
fi lozofi je. Zato je med študijem na dominikanski univerzi sv. Tomaža Akvinske-
ga zasebno obiskoval še predavanja iz zgodovine in se načrtno seznanjal s kul-
turnimi znamenitostmi in muzeji v Rimu in drugih italijanskih mestih, o čemer 
je pošiljal poročila v slovenske časnike (predvsem v Slovenskega gospodarja); 
pisal je tudi prve zgodovinske in fi lozofske razprave. Med študiranjem v vati-
kanski knjižnici, ki je le nekaj let pred tem odprla vrata za raziskovalce in zgo-
dovinarje, je ugotovil, da v njej skoraj ni podatkov ali literature o štajerskih Slo-
vencih, kar ga je dodatno spodbudilo k zavzetemu delovanju na znanstvenem 
in narodnoprebudnem področju.10 Še posebej ga je zmotilo to, da tudi zelo izo-
braženi in ugledni evropski katoliški znanstveniki duhovnih zmožnosti svojih 
slovenskih kolegov ne smatrajo za sebi enake in jih obravnavajo kot "divjake".11 
Že takrat se je odločil, da bo Slovence postavil na zemljevid narodov, ki poznajo 
in cenijo svojo zgodovino in kulturno dediščino. Temu načrtu je zvesto sledil 
celo življenje.12 Ko se je po končanem študiju kot tridesetleten doktor fi lozofi je 
vrnil v Maribor, je v 

duševni imovini, in iz katere so mu kakor bogate obresti zrastli njegovi poznejši 
uspehi, bilo predvsem dvoje: živa narodna zavest, združena v eno z zavestjo ju-
goslovanstva in slovenstva sploh, ter prepričanje, da je treba delati, neumorno 
delati na vseh področjih, zlasti na znanstvenem, da nadomestimo, v čemer smo 
zaostali.13 

V zadnjem desetletju 19. stoletja je prišlo na slovenskem Štajerskem do raz-
maha ljudsko-prosvetnega, socialnega in političnega udejstvovanja katoliških 

9 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Franc Kovačič, AŠ 14–19, Zapiski, beležke. 
10 Baš, "Prelat dr. Fran Kovačič": 6–8.
11 Franc Kovačič, "Raznoterosti. Petdesetletnica lista 'Civiltà Cattolica'", Voditelj v bogoslovnih vedah 2 

(1899): 275–276. 
12 Baš, "Prelat dr. Fran Kovačič": 6–8.
13 Glazer, "† Prelat dr. Fran Kovačič": 155.
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duhovnikov. Veliki socialni premiki in enciklika papeža Leona XIII. Rerum 
novarum so postavili temelje za krščansko socialno gibanje – na Slovenskem 
je to sprožilo obširno in dejavno Katoliško gibanje, ki se je začelo s katoliškim 
shodom v Ljubljani leta 1892. Leta 1895 je bilo v Mariboru ustanovljeno 
dvojezično Katoliško delavsko društvo, 1897 Slovenska krščansko-socialna 
delavska zveza, oblikovala se je katoliška narodna stranka. Med najbolj aktivn-
imi javnimi delavci so bili prav profesorji mariborskega bogoslovja.14 

Napotnik je kot škof strogo pazil na cerkveno disciplino, v politiko pa 
ni posegal. V hudih narodnostnih bojih na Spodnjem Štajerskem je bil zelo 
previden in zadržan, toda "sovražniki" v visokih cerkvenih in vladnih krogih 
so "očrnili lavantinsko duhovščino kot nevedno, neolikano in naravnost 
izprijeno, ki drugo ne zna, kakor netiti sovraštvo proti Nemcem."15 Da bi ovrgel 
očitke in svoje duhovnike odvrnil od vse bolj razširjenih modernističnih idej ter 
jih vzpodbudil za resno delo predvsem na znanstvenem področju, je Napotnik 
konec leta 1897 dal pobudo za ustanovitev znanstvene teološke revije, ki ji je 

14 Bruno Hartman, "Mariborsko bogoslovje, Zgodovinsko društvo za Slovensko Štajersko ter Časopis za 
zgodovino in narodopisje", v: 130 let visokega šolstva v Mariboru, zbornik simpozija, ur. Avguštin Lah 
(Maribor–Celje, 1991), 201–208.

15 Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije (1228–1928), 419–420 (dalje: Kovačič, Zgodovina 
Lavantinske škofije) .

Kompleks nekdanjega jezuitskega kolegija, v katerem je bilo mariborsko bogoslovje in klasična gimnazi-
ja, okoli leta 1890 (PAM, Fototeka)
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sam določil ime Voditelj v vedah uma in vere.16 Za urednika je izbral mladega 
profesorja na mariborskem bogoslovju, dr. Franca Kovačiča, ki se je malo pred 
tem poln idej in delovnega zagona vrnil iz Rima in s 1. oktobrom 1897 zasedel 
novoustanovljeno stolico za fundamentalno teologijo in filozofijo.17

Kovačič se je z vso vnemo lotil zaupane mu naloge – zasnove in uredniške 
politike novoustanovljene teološke revije. Po tehtnem premisleku je predlagal 
tudi spremembo naslova, tako da je revija še pred izidom prve številke postala 
Voditelj v bogoslovnih vedah, kar je bolj ustrezalo njenemu namenu. Za sode-
lavce je pozval kolege profesorje na mariborskem bogoslovju, k pisanju pa je 
povabil tudi priznane teologe iz sosednjih škofi j – ljubljanske, goriške, krške 
in sekovske18 – ter študente teologije, ki so študirali na različnih fakultetah po 
Evropi in v Ameriki.19 

V prvi številki, ki je izšla pomladi 1898, je Kovačič v uvodnem članku opisal 
namen in poslanstvo Voditelja, iz uvodnih besed pa lahko razberemo tudi ure-
dnikovo življenjsko vodilo: 

Slovenci smo zadnjega pol stoletja v marsičem lepo napredovali in dosegli na 
prosvetnem in narodnem polju – razmeroma – znatne uspehe. In trezen preso-
jevalec mora priznati, da je slovenska duhovščina bila vselej v prvih vrstah, kjer je 
šlo za razvoj, čast in srečo slovenskega ljudstva. /…/ – Res, storili smo doslej veliko, 
a čaka nas še ogromno dela. Posebno v strogi znanosti še zijajo v našem slovstvu 
velike luknje. /…/ Toda rok ne smemo križem držati; kar se dá, moramo storiti. 
Ako hočemo veljati kot narod, moramo se tudi v znanstvu kolikor toliko postaviti 
na svoje noge. Zakaj ne bi sami tega imeli, kar zajemamo iz tujih virov? /…/ 
Zatorej tudi sedanji slavno vladajoči papež Leon XIII. ob vsaki priliki živo pripo-

16 Franc Kovačič, "Lavantinsko bogoslovno učilišče v Mariboru", v: Spomenica ob sedemdesetletnici 
Lavantinskega bogoslovnega učilišča v Mariboru, Bogoslovno učilišče v Mariboru, izdal profesorski 
zbor (Maribor, 1929), 39 (dalje: Kovačič, Spomenica ob sedemdesetletnici Lavantinskega bogoslov-
nega učilišča v Mariboru); France Planteu, "Voditelj v bogoslovnih vedah (bibliografija)", v: 130 let 
visokega šolstva v Mariboru, zbornik simpozija, ur. Avguštin Lah (Maribor–Celje, 1991), 133 (dalje: 
Planteu, "Voditelj v bogoslovnih vedah (bibliografija)"); Edo Škulj, "Bibliografsko kazalo Voditelja 
v bogoslovnih vedah (1898–1916)", v: Napotnikov simpozij v Rimu, zbornik referatov, ur. Edo Škulj 
(Celje, 1993), 228 (dalje: Škulj, "Bibliografsko kazalo Voditelja v bogoslovnih vedah"); France Planteu, 
Voditelj v bogoslovnih vedah. Bibliografsko kazalo (Maribor, 1994), 223 str; Bogdan Kolar, "Začetek 
izhajanja Voditelja v bogoslovnih vedah", v: Slovenska kronika XIX. stoletja, ur. Janez Cvirn, 3. knjiga 
(Ljubljana, 2003), 309.

17 Baš, "Prelat dr. Fran Kovačič", 8; Vincenc Rajšp, "Nekatere karakteristike profesorjev Visoke bogo-
slovne šole v Mariboru od ustanovitve do konca prve svetovne vojne", v: 130 let visokega šolstva v 
Mariboru, zbornik simpozija, ur. Avguštin Lah (Maribor–Celje, 1991), 100 (dalje: Rajšp, Nekatere 
karakteristike profesorjev Visoke bogoslovne šole v Mariboru). 

18 Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, 421.
19 PAM, fond Franc Kovačič, AŠ 4, Korespondenca bogoslovca Franca Keržeta iz St. Paul Seminary v 

Minnesoti v letih 1898–1901; AŠ 7, Korespondenca Franca Sojerja, predsednika društva slovenskih 
bogoslovcev v Ameriki leta 1904. 

SHS 2_3_2009 OK.indb   620 12/11/09   4:53:33 PM



621

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

roča duhovščini temeljito izobrazbo, kajpada najprej v bogoslovnih vedah. /…/
Ali se Slovenci ne bomo ganili?20 

Prepričan je bil, da je ravno "veda vseh ved – bogoslovje" na Slovenskem 
tista znanost, ki ima zaradi izobražene duhovščine največ možnosti in potenci-
ala za izpolnitev svojega poslanstva ter izdajo znanstvenega lista, s katerim bo 
dvignila Slovence na raven drugih omikanih narodov.21

Po vzgledu že uveljavljenih evropskih katoliških teoloških revij in časo-
pisov – nemškega Katolische Quartalschrift (Tübingen) in Der Katholik (Ma-
inz), avstrijskega Zeitschrift für katholische Theologie (Innsbruck), italijanskega 
Civiltà Cattolica (Rim), francoskega Annales de Philosophie chrétienne (Pariz), 
češkega Časopisa katolického duchoslovenstva (Praga) – z dolgoletno tradicijo 
izhajanja22 je Voditelja v bogoslovnih vedah zasnoval kot list, namenjen različ-
nim teološkim vedam, njegov program pa je predstavil v treh točkah:

1. Skrbel bo, da bodo njegovi sestavki ustrezali zahtevam današnje vede. /…/ 
2.  Drugo načelo 'Voditeljevo' bo, da se bo oziral zlasti na domače kraje in razmere. 

V slovenskih cerkvenih pokrajinah še se zakriva marsikatero dragoceno zrno. 
Prav posebej se bo zato 'Voditelj' oziral na domačo cerkveno zgodovino. /…/

3.  Poleg znanstvenega dela se bode pa list oziral na dejanske razmere, v katerih 
živi večina slovenskih duhovnikov. Obdeloval bo torej tudi praktično bogo-
slovje. Skušal bo spojiti v lep sklad teorijo in prakso.23

"Ker je listu ime 'Voditelj' v bogoslovnih vedah', zatorej bo moral čitatelje 
res voditi po polju bogoslovne vede," je zapisal Kovačič. Izpostavil je, da bo list 
posebno pozornost "obračal na slovansko bogoslovno slovstvo, ker če hočemo 
Slovani povzdigniti slovansko vedo, moramo najprej vedeti, kaj imamo."24

Urednik Kovačič je s prvo število Voditelja zasnoval tudi notranjo in zuna-
njo podobo lista, ki se skozi ves čas izhajanja nista spreminjali. Na naslovnici je 
bila z velikimi poudarjenimi črkami izpisana beseda VODITELJ in v drugi vrstici 
z manjšimi malimi tiskanim črkami drugi del imena, v bogoslovnih vedah. Pod 
naslovom je bil latinski izrek iz Knjige modrosti, ki se v prevodu glasi: "Bog… je 
učitelj modrosti in voditelj modrih. Mdr. 7, 15." Kot izdajatelji so bili navedeni 
"profesorji kn.-šk. Bogoslovja v Mariboru."

20 Franc Kovačič, "Voditelj" svojim bralcem (uvodna beseda), Voditelj v bogoslovnih vedah 1 (1898): 1.
21 Prav tam.
22 Franc Kovačič, "Književni razgled. G. Časopisje", Voditelj v bogoslovnih vedah 2 (1899): 95–96.
23 Franc Kovačič, "'Voditelj' svojim bralcem" (uvodna beseda), Voditelj v bogoslovnih vedah 1 (1898): 

2–3.
24 Prav tam, 3.
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Voditelj je izhajal letno v štirih zvezkih, ki so bili v osnovi razdeljeni na 
štiri dele: znanstvene razprave, praktični napotki za pastoralno delo, stroko-
vne ocene in raznoterosti. Že v 4. letniku (1901) je bila uvedena nova rubrika 
Cerkveni letopis, ki je bralce seznanjala z aktualnimi dogodki in usmeritvami 
katoliške cerkve, prinašala pa tudi novosti v delovanju vzhodne cerkve ter nov-
ice o misijonskem delovanju katoliških duhovnikov po vsem svetu (Misijonski 
obzornik).

Notranja prva stran 
Voditelja v bogoslov-
nih vedah
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Kovačič je začrtal vsebinski program revije, ki je objavljala "razprave in 
krajše članke prav iz vseh panog teoretične in praktične teologije."25 Tako so 
bili prispevki vsebinsko razdeljeni na posamezna področja teologije in drugih 
disciplin: biblične vede, dogmatika in dogmatična zgodovina, apologetika, 
moralna teologija, filozofija, cerkveno pravo, cerkvena zgodovina, cerkvena 
umetnost, pastoralna teologija in katehetika, eksegeza, liturgika, pravo, zgo-
dovina, književnost idr., velik del vsebine pa so predstavljale predstavitve in 
poglobljene strokovne ocene knjižnih novosti iz vseh prej omenjenih področij 
teologije.26 

Ustanovitev novega slovenskega znanstvenega teološkega lista so poleg 
Slovenskega gospodarja pozdravile tudi druge katoliško usmerjene revije in 
časopisi, npr. Dom in svet 27 in Kmetijske in rokodelske novice,28 pa tudi pri 
sorodnem teološkem listu Katoliškem obzorniku so naleteli na odobravanje 
in sodelovanje.29 Urednik Katoliškega obzornika, ki je le leto dni prej (1897) 
začel izhajati v Ljubljani kot glasilo Leonove družbe, dr. Aleš Ušeničnik, je že 
za prvo številko Voditelja poslal svoj znanstven prispevek s področja dogma-
tike in dogmatične zgodovine.30 V osnovi, pa tudi po vsebini in namenu si 
lista nista bila konkurenčna: Katoliški obzornik je kot filozofsko-apologetičen 
časopis gojil predvsem "modroslovje, reševal socialno vprašanje, oziral se na 
slovstvo,"31 medtem ko je bil Voditelj v bogoslovnih vedah namenjen le bog-
oslovju, teoretičnemu in praktičnemu.32

Čeprav so bili znanstveni prispevki, ki jih je objavljal Voditelj v bogoslovnih 
vedah, omejeni le na bogoslovne panoge v ožjem pomenu, imajo predvsem 
cerkveno-zgodovinski članki velik pomen za razvoj in uveljavitev nacionalne 
stroke. Pri tem je treba še posebej poudariti prispevek dr. Franca Kovačiča, 
ki je bil med najbolj ustvarjalnimi sodelavci revije. Napisal je več odličnih 
razprav s področja dogmatike in dogemske zgodovine: "Nauk o vstajenju v 
rimskih katakombah",33 "Veliko znamenje",34 "Modernizem";35 s področja mor-

25 Kovačič, "Spomenica ob sedemdesetletnici Lavantinskega bogoslovnega učilišča v Mariboru", 39.
26 Planteu, "Voditelj v bogoslovnih vedah (bibliografija)", 133–137; Škulj, "Bibliografsko kazalo 

Voditelja v bogoslovnih vedah", 229.
27 Frančišek Lampe, "Slovenska književnost", Dom in svet 11, št. 9 (1898): 286.
28 "Novice", Kmetijske in rokodelske novice 56, št. 2 (1898): 18.
29 PAM, fond Franc Kovačič, AŠ 8, Pismo Aleša Ušeničnika Francu Kovačiču, 5. februar 1899.
30 Aleš Ušeničnik, "Extra Ecclesiam nulla salus", Voditelj v bogoslovnih vedah 1 (1898): 20–28.
31 Aleš Ušeničnik, Katoliški obzornik 1 (1897): 408.
32 Franc Kovačič, "Nekaj misli o našem bogoslovnem znanstvu (3. del), Voditelj v bogoslovnih vedah 6 

(1903): 180– 182.
33 (prvi del), Voditelj v bogoslovnih vedah 1 (1898): 100–110; (nadaljevanje), Voditelj v bogoslovnih 

vedah 2 (1899): 35–51.
34 Voditelj v bogoslovnih vedah 7 (1904): 393–403.
35 Voditelj v bogoslovnih vedah 11 (1908): 1–26.
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alne teologije: "Zavornica moralne svobode",36 "Temeljna načela Tomaževe 
ekonomije";37 pisal je o vzhodnih cerkvah in ekumenizmu:38 "Apostolstvo sv. 
Cirila in Metodija",39 "Nauk pravoslavnih teologov o Cerkvi"; 40 največji del 
svojega znanstvenega delovanja pa je posvetil zgodovini slovenske Cerkve in 
cerkveni zgodovini kot vedi: "Šestnajstoletnica smrti sv. Viktorina",41 "Anicij 
Boetij in njegovo modroslovje",42 "Dominikanski samostan v Ptuju",43 "M. Jan 
Hus".44

Poleg tega je za bralce Voditelja napisal preko 130 daljših člankov, med 
katere prištevamo prispevke iz praktičnega bogoslovja, poročila o dogajanju 
in najnovejših smernicah v delovanju katoliške cerkve, cerkvene letopise, jubi-
lejne in spominske članke ter nekrologe, poglobljena poročila o dogajanju v 
vzhodni cerkvi in o ekumenizmu, poleg tega pa še več kot 130 ocen in knjižnih 
poročil ter številne kratke novice o aktualnih dogodkih v rubriki Raznoterosti. 
Zelo zanimivi so članki, v katerih opozarja na nujnost zbiranja muzejskih 
eksponatov,45 popisa cerkvenih zvonov, 46 spomenikov in sakralnih predme-
tov47 ter potrebo po doslednem pisanju župnijskih kronik, ki bodo olajšale 
delo zgodovinarjev.48

Več Kovačičevih člankov je v duhu okrožnic papeža Leona XIII. govorilo 
o veliki pomembnosti vzgoje in izobraževanja katoliške duhovščine. Močno je 
bilo namreč čutiti odmeve gibanja, ki se je širilo iz Nemčije pod geslom "Proč 
od Rima!" (Los von Rom!). Da bi duhovščino odvrnil od verskega odpadništva 

36 Voditelj v bogoslovnih vedah 10 (1907): 26–46 in 146–154.
37 Voditelj v bogoslovnih vedah 8 (1905): 411–426.
38 Več o tem glej: Janežič Stanko, "Duh krščanske edinosti v reviji Voditelj v bogoslovnih vedah (1898–

1916)", Bogoslovni vestnik 50, št. 3 (1990): 217–223.
39 Voditelj v bogoslovnih vedah 11 (1908): 274–283.
40 Voditelj v bogoslovnih vedah 12 (1909): 23–55.
41 Voditelj v bogoslovnih vedah 7 (1904): 55–63 in 179–195.
42 Voditelj v bogoslovnih vedah 8 (1905): 121–137, 272–298 in 373–392.
43 Voditelj v bogoslovnih vedah 17 (1914): 1–17, 111–142, 240–256 in 355–371.
44 Voditelj v bogoslovnih vedah 19 (1916): 108–114.
45 Prim. Franc Kovačič, "Raznoterosti. Kn.-šk. muzej v Mariboru", Voditelj v bogoslovnih vedah 1 (1898): 

213; "Domače starinoslovje", Voditelj v bogoslovnih vedah 2 (1899): 272.
46 Prim. Franc Kovačič, "Domače starinoslovje", Voditelj v bogoslovnih vedah 2 (1899): 79; "Pravna 

določila glede zvonov", Voditelj v bogoslovnih vedah 9 (1906):309–310; "Cerkveni zvonovi v 
Lavantinski škofiji", Voditelj v bogoslovnih vedah 10 (1907): 458; "Posvečevanje zvonov", Voditelj 
v bogoslovnih vedah 10 (1907): 324–329; "Zvonovi in zvonjenje", Voditelj v bogoslovnih vedah 10 
(1907): 26–46 in 146–154; "Zvonovi v narodni pesmi in pripovedki", Voditelj v bogoslovnih vedah 
10 (1907): 463–464; "Nov obred za posvečevanje zvonov", Voditelj v bogoslovnih vedah 11 (1908): 
294–297. Več o tem glej prispevek Matjaža Ambrožiča o Francu Kovačiču – zvonologu v pričujo-
čem zvezku Studia historica Slovenica.

47 Prim. Franc Kovačič, "Cerkveni spomeniki lavantinske škofije" (A. Stegenšek), Voditelj v bogoslovnih 
vedah 8 (1905): 361–362.

48 Prim. Franc Kovačič, "Skrb za kronike", Voditelj v bogoslovnih vedah 12 (1909): 185–186.
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ter jo moralno in umsko dvignil, si je v skladu s papeževimi pozivi tudi Kovačič 
po svojih močeh prizadeval za čim boljšo teološko izobrazbo svojih stanovskih 
kolegov.49 

 Zaradi programa, ki ga je začrtal prvi urednik dr. Franc Kovačič, je Voditelj 
v bogoslovnih vedah veren izraz tedanjega dogajanja na versko-cerkvenem in 
cerkveno-političnem področju ter miselnih tokov v Cerkvi na Slovenskem in 
v širši skupnosti. Obenem uredniško delo kaže Kovačičeve izjemne organiza-
cijske sposobnosti, saj je v tistem času v Mariboru, Ljubljani, Gorici, Celovcu, 
Gradcu, na Dunaju, v Innsbrucku, Rimu in drugod po Evropi in svetu delovala 
vrsta odličnih slovenskih teologov, ki so bili dobro seznanjeni z razvojem 
teologije po svetu, v reviji Voditelj v bogoslovnih vedah pa so na pobudo Franca 
Kovačiča svoje znanje posredovali tudi domačim krogom.

Preobširno bi bilo navajati vse imenitne sodelavce, ki jih je za objavl-
janje v Voditelju navdušil dr. Franc Kovačič, zato za ilustracijo izpostavljamo 
samo kratko analizo sodelavcev prve številke Voditelja. Iz vrst mariborskih 
bogoslovnih profesorjev so svoje razprave razen dr. Franca Kovačiča prispe-
vali še dr. Martin Matek (strokovnjak za cerkveno pravo), dr. Ivan Mlakar (za 
dogmatiko), doktorja Ivan Križanič in Jožef Pajek (za cerkveno zgodovino), 
prispevek iz cerkvene zgodovine pa je napisal tudi dr. Anton Medved, profesor 
na mariborski klasični gimnaziji. Med zunanjimi sodelavci te številke omen-
imo takratnega ravnatelja dunajskega Augustineuma, kasnejšega goriškega 
nadškofa dr. Frančiška Borgio Sedeja (strokovnjak za biblične vede), profe-
sorja filozofije na ljubljanskem bogoslovju in kasnejšega akademika dr. Aleša 
Ušeničnika ter profesorja na ljubljanskem učiteljišču, Antona Kržiča (stroko-
vnjak za katehetiko).50 

V naslednjih letnikih se je spisek sodelavcev še razširil. Omenimo naj samo 
najbolj znane bibliciste Josipa Hohnjeca, Matijo Slaviča in Josipa Lesarja, strok-
ovnjaka za dogmatiko Josipa Somreka, dogemskega zgodovinarja in patrologa 
Franca Ksaverja Lukmana, strokovnjaka za vzhodno cerkev Franca Grivca, 
kasnejšega mariborskega škofa Ivana Tomažiča, ki je obdeloval cerkveno 
pravo, od zgodovinarjev pa Mateja Slekovca in Josipa Grudna. 

Posebej pomembno in pionirsko delo je opravil Avguštin Stegenšek, ki je z 
objavami v Voditelju postavil temelje slovenske umetnostne zgodovine.51 

S tem je bila v celoti izpolnjena zahteva, ki jo je urednik Voditelja v bog-
oslovnih vedah dr. Franc Kovačič zapisal v svojem uvodnem programskem 

49 Prim. Franc Kovačič, "Raznoterosti. Okrožnica sv. očeta Leona XIII. na škofe in duhovščino fran-
cosko", Voditelj v bogoslovnih vedah 3 (1900): 82–84; Franc Kovačič, "Cerkveni letopis. I. Papeževa 
okrožnica o izobrazbi duhovščine", Voditelj v bogoslovnih vedah 6 (1903): 219–221.

50 Voditelj v bogoslovnih vedah 1 (1898).
51 Več o tem glej Studia historica Slovenica (Stegenškov zbornik) 7, št. 3–4 (2007).
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razmišljanju v prvi številki revije: družno znanstveno ustvarjati in z znanos-
tjo utrjevati slovensko narodno zavest. Gibalo narodovega napredka je videl 
v znanstvenem udejstvovanju, v katerem so združene tri najpomembnejše 
prvine: vera, znanost in rodoljubje.52 

Kako dobro je bila sprejeta nova teološka revija, ki je s svojimi prispevki 
zadovoljevala tako potrebe izobražencev teološke in zgodovinske stroke, z na-
sveti za praktično pastoralno delo pa tudi duhovnike po župnijah, dokazuje 
že pregled naročnikov. V času urednikovanja dr. Franca Kovačiča so Voditelja 
naročale vse pomembnejše cerkvene ustanove ter duhovniki iz vsega sloven-
skega prostora, pa tudi laiki. Naj omenim samo nekatere najbolj zanimive: iz 
Zagreba (Janko Barle, Dragutin Borščiš), Varaždina (Valentin Cajnko, katehet 
na dekliškem liceju v Varaždinu), Sarajeva (Karlo Cankar v imenu Zbora du-
hovne mladeži vrhbosanske), Dubrovnika (dr. Niko Gjivanović, mestni kaplan 
v Dubrovniku), Andrej Golob, frančiškan iz Gleichenberga, iz Prage (uredni-
štvo ciril-metodijskega društva), iz New Yorka (Leo Blaznik, pastor pri cerkvi 
St. Mary Rectory), St. Paula v Minnesoti (Franc Kerže, bogoslovec na St. Paul 
Seminnary), Marija Dunda iz Ljubljane za svojega sina, bogoslovca v Ameriki, 
naročniki in sodelavci revije pa so bili tudi številni študentje teologije, ki so 
študirali na teoloških fakultetah v Gradcu, na Dunaju, v Celovcu, Innsbrucku, 
Rimu, Parizu in drugje.53

Seveda je bilo urednikovo delo kljub njegovi veliki zagnanosti pogosto 
zelo težko in nehvaležno. Ob prebiranju njegove korespondence, ki jo hrani 
Pokrajinski arhiv Maribor, lahko ugotovimo, koliko dopisov, vzpodbude 
avtorjem, potrpljenja, nasvetov in diplomatskih posredovanj je bilo potrebnih, 
da so številke Voditelja izhajale v naprej načrtovanem obsegu in terminu.54 Že 
leta 1903 je Kovačič zapisal, da bi Voditelj lahko še bolje opravljal svoje poslan-
stvo, če bi "mogel čudeže delati". Posebej mu je primanjkovalo sodelavcev za 
področje "dušnega pastirstva", saj ni bilo dovolj odziva od tistih, ki so in aurea 
praxi.55 Zato pa je Kovačič v naslednjih letih s svojo daljnovidno organizacijsko 
in mentorsko naravo načrtno vzgajal in usmerjal mlade, zagnane sodelavce 
(med njimi so bili Franc Ksaver Lukman, Matija Slavič in Avguštin Stegenšek), 
ki so mu bili ves čas njegovega urednikovanja v trdno oporo in pomoč.56

Iz slovenskih duhovniških krogov je prihajalo veliko podtikanj in očitkov, 

52 Hartman, "Franc Kovačič (1867–1939)", 222.
53 PAM, fond Franc Kovačič, AŠ 1–10, Korespondenca fizičnih oseb Francu Kovačiču, Korespondenca 

pravnih oseb Francu Kovačiču, Korespondenca uredništvu lista Voditelj.
54 PAM, fond Franc Kovačič, AŠ 1–8, Korespondenca fizičnih oseb Francu Kovačiču.
55 Franc Kovačič, "Nekaj misli o našem bogoslovnem znanstvu (2. del)", Voditelj v bogoslovnih vedah 6 

(1903): 60.
56 PAM, fond Franc Kovačič, AŠ 5 in 7, Korespondence Franca Ksaverja Lukmana, Matije Slaviča in 

Avguština Stegenška.
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da je Voditelj nepotreben, saj obstaja dovolj odličnih nemških teoloških listov, 
na kar je Kovačič odgovarjal v zanj značilnem domoljubnem slogu:

Precenjevanje tujstva je sploh stari avstrijski greh. /…/ O nas Slovencih velja to 
še v podvojeni meri. S šolami in vsemi javnimi uredbami so nam vbili v glavo 
mameluško oboževanje tujine. Le kar na Nemškem izide, to je izborno, na 
domače proizvode se gleda s prezirom in nezaupnostjo.
No, če slovenski bogoslovni list ni potreben in vreden podpore, ker imamo 
nemške liste, k čemu nam potem tudi slovenski pesniki, saj imamo nemške, laške 
itd., k čemu domače posojilnice, saj imamo močne nemške denarne zavode, k 
čemu narodne šole, saj so tudi dobre itd.!
Ta robska odvisnost od tujstva je huda zavornica našemu napredku…57

* * *

Maribor je bil na začetku 20. stoletja izrazito nemško mesto, v katerem je 
živela komajda petina slovenskega prebivalstva. Bilo je izpostavljeno trdi ger-
manizaciji in asimilaciji, ki sta rasli iz moči nemškega kapitala in grozili, da si 
Maribor kot naravno središče širnega slovenskega podeželja docela podvrže-
ta. Najzgovornejši podatek o tem je stanje takratnega osnovnega in srednjega 
šolstva v mestu (visokega razen bogoslovnega semenišča ni bilo): v Mariboru 
ni bilo niti ene javne slovenske šole, le red šolskih sester je imel v svojem samo-
stanu zasebni slovenski vrtec in osnovno šolo, ki ju je gmotno vzdrževala Ciril-
Metodova družba. V ta obupen položaj je korenito posegel dr. Franc Kovačič 
– njegove ideje in dejanja so slovenstvu v Mariboru in tedanjem slovenskem 
Štajerskem odločilno pokazali pot k napredku.58

V omenjenem času je postajalo družbeno življenje na slovenskem 
Štajerskem vse bolj razgibano. V začetku 20. stoletja so Slovenci na Štajerskem 
izpeljali marsikatero akcijo, s katero so želeli izboljšala svoj položaj. Ena poseb-
nih pridobitev je bil Narodni dom v Mariboru, v katerem se je združeval slov-
enski kapital, razvijalo slovensko gledališče in vzcvetelo slovensko glasbeno 
življenje. Vse to je sprožalo še hujše nemške napade. Kovačič je bil pomembna 
osebnost in gibalo političnega, društvenega in družabnega življenja na tem 
prostoru. Kot ena vodilnih osebnosti krščanskosocialnega gibanja, vendar ne 
kot njen izpostavljen politik, je bil po duši predvsem organizator in ljudski 
prosvetar. Okrog Kovačiča in njegovih tovarišev Antona Korošca in Antona 

57 Franc Kovačič, "Nekaj misli o našem bogoslovnem znanstvu (3. del)", Voditelj v bogoslovnih vedah 6 
(1903): 180–182.

58 Bruno Hartman, "Dr. Franc Kovačič (1867–1939)", Studia historica Slovenica 8, št. 2–3 (2008): 
259–263.
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Jerovška (imenovali so jih "trije risi") so se okoli leta 1900 zbirali s tedanjim 
političnim mrtvilom in slogaštvom nezadovoljni duhovniki ter se uveljavl-
jali na shodih in društvih, ki so delovala pod okriljem Slovenske krščansko-
socialne zveze; njihova glavna zahteva je bila ustanovitev odločno katoliške 
slovenske kmetske stranke. V protiutež nemškutarskemu Štajercu so maja 
1901 ustanovili politični 14-dnevnik Naš dom, ki je že na začetku izhajal v 
10.000 izvodih in pod Kovačičevim uredništvom postal glasilo katoliških 
mladeniških in dekliških krožkov na Štajerskem. Kot urednik in publicist je 
Kovačič utrjeval fronto zoper nemškutarsko štajercijanstvo in alkoholizem, 
svoje narodno prebudne in izobraževalne prispevke pa je redno objavljal tudi v 
časopisih Slovenski gospodar in Straža. Soustvarjalen je bil tudi pri slovenskem 

Odgovor Knezoško-
fi jskega lavantinskega 
konzistorija na Kova-
čičev dopis, da ne bo 
več urejal Voditelja v 
bogoslovnih vedah, 
27. marec 1909 (PAM, 
fond Franc Kovačič) 
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tisku na Štajerskem, saj je bil podpredsednik Katoliškega tiskovnega društva in 
odbornik Tiskarne sv. Cirila v Mariboru. Ob vsem tem obsežnem delu je Kovačič 
največ pozornosti namenjal organizaciji slovenske znanosti na Štajerskem, saj 
se je zavedal, da Slovenci brez duhovnega napredka ne morejo pričakovati 
vsesplošnega razvoja in boljše prihodnosti. Spoznati morajo svoj rod, njegovo 
preteklost, njegovo tvornost in začeti graditi svojo lastno identiteto.59 

Ker je bil Voditelj v tistem času edina slovenska znanstvena revija, ki 
je izhajala na Štajerskem, je Kovačič že leta 1900 razmišljal o tem, da bi za 
sodelovanje pridobil sodelavce tudi v laiških znanstvenih krogih, predvsem na 
področju slovstva, zgodovine in arheologije,60 vendar pa se je zavedal, da bi za 
takšno spremembo uredniške politike težko dobil podporo škofa Napotnika.61 
Zato so v t. i. "znanstvenem klubu", ki so ga sestavljali pretežno profesorji mari-
borskega bogoslovja, dali pobudo o novi organizaciji znanstvene dejavnosti v 
Mariboru v obliki zgodovinskega društva. Njihov glavni namen je bil z organ-
iziranim delovanjem zavreti proces naraščajoče germanizacije na slovenskih 
štajerskih tleh.62 Kovačič se je s svojo vizionarsko in daljnosežno idejo obrnil na 
številne slovenske kulturne delavce, politike in znanstvenike doma in v tujini 
ter med njimi zbiral podporo in soglasje.63

 
Društvo bo gojilo poleg svetne zgodovine tudi cerkveno. Delokrog ima jako 
obsežen in namen jako lep, zatorej ga priporočamo v vsestransko podporo. 
Zgodovinske študije se dandanes povsod visoko cenijo, ne smemo jih torej 
puščati v nemar niti mi, sicer nam ne preostane drugo, kakor da z resignacijo 
čakamo dne, ko nas bo tujec vrgel iz lastnega doma, 

je zapisal Franc Kovačič v Voditelju v bogoslovnih vedah.64

Zamisel je podprl škof Mihael Napotnik, zanjo pa se je ogrela večina znan-
stvenikov, ki so jih povprašali za mnenje o načrtovanem društvu. Zgodovinsko 
društvo za Spodnjo Štajersko je bilo uradno ustanovljeno v Mariboru maja 1903, 
v naslednjih letih pa je razvilo bogato znanstveno in strokovno dejavnost ter 
ustanovilo znanstveno revijo za zgodovino in narodopisje, društveno knjižnico, 
muzej in arhiv. Kovačič, ki je bil srce društva, se je vse bolj posvečal raziskoval-

59 Baš, "Prelat dr. Franc Kovačič": 10–11. 
60 PAM, fond Franc Kovačič, AŠ 7, Pismo Mateja Slekovca Francu Kovačiču, 13. februar 1900.
61 PAM, fond Franc Kovačič, AŠ 7, Pismo Mateja Slekovca Francu Kovačiču, 30. junij 1903.
62 Viktor Vrbnjak, 100 let Zgodovinskega društva v Mariboru. Katalog XIV. Zgodovinsko društvo 

v Mariboru 1903–2003 (Maribor, 2003): 18–19; PAM, fond Franc Kovačič, AŠ 7, Pismo Janka 
Šlebingerja Francu Kovačiču, 9. januar 1903.

63 PAM, fond Franc Kovačič, AŠ 7, Pismo Janka Šlebingerja Francu Kovačiču, 24. maj 1903.
64 Franc Kovačič, "Raznoterosti. zgodovinsko društvo za Slov. Štajersko", Voditelj v bogoslovnih vedah 6 

(1903): 384.
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nemu delu na področju slovenske narodne in cerkvene zgodovine, zato je leta 
1909 odložil uredniško delo pri Voditelju v bogoslovnih vedah (po zapisu Franja 
Baša zaradi preobremenjenosti,65 po ugotovitvah Viktorja Vrbnjaka pa zaradi 
zamere škofa Napotnika, ker v Voditelja ni uvrstil enega od njegovih spisov66, 
vendar so vzroki z današnjega stališča pravzaprav nepomembni). Gotovo je 
bil Kovačič značajsko precej svojeglav in neuklonljiv,67 kar pa ne zmanjšuje 
veličine njegovih zaslug na vseh področjih delovanja. 

Letnik 1909 je uredil skupaj z dr. Francem Ksaverjem Lukmanom, ki je sam 
urejal revijo od leta 1910 do 1916, ko je prenehala izhajati.68 Kovačič, ki velja 
za enega najzaslužnejših znanstvenikov in kulturnih delavcev na Slovenskem 
v prelomnih obdobjih pred in po prvi svetovni vojni, je tudi po letu 1909 ostal 
zvest sodelavec prve znanstvene teološke revije, ki jo je ustvaril in pomagal uve-
ljaviti v slovenskem prostoru.

Franc Kovačič je v Voditelju že leta 1903 obširneje razvil svoje misli o stanju 
slovenske bogoslovne znanosti in njenih nalogah; že takrat se je s teološkega 
stališča odločno zavzemal za slovensko univerzo.69 Do spremembe je prišlo 
šele z ustanovitvijo teološke fakultete v okviru nove ljubljanske univerze leta 
1919, ko je dr. Franc Ksaver Lukman začel izdajati teološko revijo Bogoslovni 
vestnik. Ta je zaradi istega urednika in enake programske ter vsebinske zasnove 
dejansko pomenil nadaljevanje Voditelja v bogoslovnih vedah.70 Vse to še enkrat 
dokazuje, kako vizionarsko je bilo pionirsko delo ustanovitelja revije in prvega 
urednika dr. Frana Kovačiča.

65 Baš, "Prelat dr. Fran Kovačič", 12–19.
66 Vrbnjak, 100 let Zgodovinskega društva v Mariboru, 
67 Glazer, "† Prelat dr. Fran Kovačič": 157; Baš, "Smrtna žetev – Prelat dr. Fran Kovačič": 113–114.
68 Mateja Matjašič Friš, "'Voditelj v bogoslovnih vedah' in njegov urednik dr. Franc Ksaver Lukman", 

Studia historica Slovenica 7, št. 3–4 (2007): 909–928 (dalje: Matjašič Friš, "'Voditelj v bogoslovnih 
vedah' in njegov urednik dr. Franc Ksaver Lukman").

69 Franc Kovačič, "Nekaj misli o našem bogoslovnem znanstvu (2. del)", Voditelj v bogoslovnih vedah 6 
(1903): 191–194.

70 Matjašič Friš, "'Voditelj v bogoslovnih vedah' in njegov urednik dr. Franc Ksaver Lukman": 925.
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Mateja Matjašič Friš

DR. FRANC KOVAČIČ – FOUNDER AND CONTRIBUTOR 
OF THE JOURNAL VODITELJ V BOGOSLOVNIH VEDAH 

SUMMARY

Dr. Franc Kovačič is known in Slovenian cultural history primarily as an agent 
of the establishment of the Historical Society in Maribor in 1903 and editor 
of the Časopis za zgodovino in narodopisje (1917–1939) (the Journal of His-
tory and Ethnology). In both roles, acting as a unique personality with personal 
grandeur, spiritual width and immoderate energy, he signifi cantly eff ected the 
cultural and scientifi c development of Maribor and Styria and thus helped Slo-
venian ethnic autonomy. 

The purpose of the present contribution is to intervene at the time many 
years ago and to present Kovačič and his earliest work in the scientifi c and orga-
nizational fi eld, at the time when he developed his strong national conscious-
ness and unshakable faith in the enlightening role of the Slovenian priest.

After studying philosophy in Rome he was chosen by the Lavantine Bishop 
Mihael Napotnik for the newly established theological editor of the magazine 
Voditelj v bogoslovnih vedah. Kovačič vigorously started the tasks entrusted to 
him – he designed the content and the external form and internal image of the 
journal. The journal published the contributions written mainly by professors 
of the Lavantine catholic college in Maribor, but Kovačič invited also writers 
from neighboring dioceses and young theology students who were studying at 
various universities in Europe as well as in the USA. Annually, four editions of 
the journal were published. The editions generated the scientifi c discussion of 
the various catholic sciences, practical guidelines for the pastoral work, reports 
on current church life, a lot of space was devoted to the contribution of church 
history as well as developments in the Eastern churches and ecumenism.

The contribution of Dr. Franc Kovačič who was among the most creative 
contributors of the journal should be particularly noted. He wrote several ex-
cellent discussions in the fi eld of dogmatism and history of dogma, moral the-
ology. He also wrote about the Eastern churches and ecumenism, the greatest 
part of his scientifi c activity was devoted to the history of Slovenian Church and 
church history as a science. 

In addition, he wrote over 130 long articles for the readers of the journal 
Voditelj v bogoslovnih vedah, which include the contributions of practical the-
ology, reports on the latest developments and guidelines in the operation of the 
Catholic Church, Church Yearbook, jubilee and commemorative articles and 
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obituaries, plus more than 130 assessments and book reports, and a number of 
news of current events in the Diversity section. The articles in which he refers 
to the necessity of collecting museum exhibits, church bells inventory, statues 
and religious objects and the need for consistent writing of parish chronicles 
are very interesting and they will facilitate the work historians.

Because the program outlined by the fi rst editor Franc Kovačič, the jour-
nal Voditelj v bogoslovnih vedah is a true expression of the developments and 
thoughts in the Slovenian church and the wider community. At the same time 
his editorial work also shows Kovačič's exceptional organizational skills, be-
cause at that time in Maribor, Ljubljana, Gorizia, Klagenfurt, Graz and Vienna 
worked series of excellent theologians who were familiar with the develop-
ment of theology around the world, and were able to present their knowledge 
to their compatriots through their writings in the journal Voditelj v bogoslovnih 
vedah. 

 When Historical Society of Lower Styria was founded in 1903, Kovačič, 
who was the heart of this society, focused more on research work in the fi eld 
of Slovenian national and ecclesiastical history, so in 1909 he resigned as the 
editor of the magazine Voditelj v bogoslovnih vedah. Year 1909 was thus edited 
together with Franc Ksaver Lukman, who became its sole editor from 1910 on-
wards.

Kovačič, who is considered to be one of the most deserving scientists and 
cultural workers in milestone periods before and after the First World War in 
Slovenia, remained a faithful contributor of the fi rst theological journal which 
he helped to create and establish in the Slovenian territory.
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UDK 929Kovačič F.:654.92
1.01 Izvirni znanstveni članek

Dr. Franc Kovačič – zvonoslovec

Matjaž Ambrožič
 Dr. docent, znanstveni sodelavec

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Poljanska cesta 4, SI – 1000 Ljubljana

e-mail: matjaz.ambrozic1@guest.arnes.si

Izvleček:
Predstavitev dr. Franca Kovačiča kot zvonoslovca dodatno razširja poznavanje 
njegove izredno široke palete znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Izsledke 
sistematičnega zbiranja podatkov o zvonovih lavantinske škofi je je leta 
1907 in 1908 pripravil za objavo v prilogi revije Voditelj v bogoslovnih vedah. 
Obravnavani popis zvonov poleg tehničnih nudi tudi podatke o okraskih, 
napisih in reliefnih podobah. Opisi običajev glede zvonjenja in trjančenja 
(pritrkavanja) so pomembni za etnologijo. Popis je dokumentiran spomin 
na uničeno zvonarsko versko-kulturno dediščino, saj je bilo med 1. svetovno 
vojno uničenih preko 90% opisanih zvonov. Razprava Kovačičev popis zvonov 
obravnava z analitično-primerjalno metodo.

Ključne besede:
Franc Kovačič, popis zvonov, zvonovi, zvonoslovje, lavantinska škofi ja.

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 633–650, 23 cit., 1 tabela, 3 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Predstavitev dr. Franca Kovačiča kot zvonoslovca bo dodatno razširila pozna-
vanje njegove izredno široke palete znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Kova-
čičevo ukvarjanje z zvonoslovjem je bilo sicer nekoliko naključno, vendar pa 
zelo pomembno, saj je izsledke sistematičnega zbiranja podatkov o zvonovih 
lavantinske škofi je leta 1907 in 1908 pripravil za objavo v prilogi revije Voditelj 
v bogoslovnih vedah.

Projekt popisovanja zvonov lavantinske škofi je

Znamenito delo prof. Avguština Stegenška Cerkveni spomeniki Lavantinske 
škofi je, ki naj bi obsegalo popis vseh spomenikov v zgodovinskem in umetno-
stnem oziru, se je pri izboru tem nujno moralo omejiti. Posledica tega je, da 
so bili zvonovi načeloma izločeni, čeprav predstavljajo svojevrstno zakladnico 
reliefov, okrasja in napisov. Seveda gre pri njih še za nekaj več. Stari zvonovi 
so pogosto najstarejši ohranjeni inštrumenti in bogoslužni predmeti v nekem 
kraju in so tesno povezani z bogoslužjem in versko-kulturnim življenjem. So 
tudi "spomeniki", saj njihova starost in napisi marsikdaj posredujejo pomemb-
ne zgodovinske podatke.

Že leta 1897 je knezoškofi jski lavantinski ordinariat v Mariboru naročil 
takratnemu župniku pri Sv. Marku niže Ptuja, znanem zgodovinarju Mateju 
Slekovcu, naj prevzame popisovanje vseh zvonov v škofi ji in naj ga s pomočjo 
sposobnih sodelavcev dokonča v petih letih. Ker je vse huje bolehal in ker je 
bilo plezanje po zvonikih zaradi njegove visoke postave prenerodno, se popi-
sovanja zvonov ni lotil sam, marveč je za to delo pridobil spretnega Vida Janže-
koviča, takratnega kaplana v Čadramu in kasnejšega župnika v Svečini, ter mu 
dal potrebna navodila.1

Njegovi zapiski so obsegali popis zvonov bistriške, konjiške in šmarske de-
kanije ter raznih drugih cerkva. Po Slekovčevi smrti leta 1903 je njegovo za-
puščino prevzelo Zgodovinsko društvo za Slovensko Štajersko.2 Knezoškof dr. 
Mihael Napotnik je ureditev in izdajo zbranih podatkov zaupal dr. Francu Ko-
vačiču, na čigar pobudo so 21. decembra 1903 dekanijskim uradom naročili,3 

1 Franc Ksaver Lukman, Matej Slekovec, v: Slovenski biografski leksikon, III. knjiga, ur. Alfonz Gspan 
(Ljubljana, 1960–1971), 360–361.

2 Zgodovinsko društvo za Slovensko Štajersko so ustanovili prav tistega leta kot protiutež Nemškemu 
muzejskemu društvu za Maribor. Prof. dr. Franc Kovačič je bil njegov tajnik.

3 Lavantinski ordinariat je z odlokom 21. decembra 1903 dekanijskim uradom zaukazal, naj poročajo 
o običajih pri zvonjenju. Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), fond Protokoli Lavantinske konzistori-
jalne pisarne, Protokol 1903, št. 4412, 21. decembra 1903.
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naj zberejo tudi podatke o običajih pri zvonjenju.4 Župniki so se odzvali v prvih 
mesecih naslednjega leta, knezoškof pa je za projekt namenil 500 K.

Ker je bil projekt zelo obsežen,5 je tudi dr. Kovačič pridobil sodelavce iz vrst 
duhovnikov: že omenjenega Vida Janžekoviča, ki je nadaljeval s popisovanjem 
zvonov na levi strani Drave, Viktorja Preglja, ki je obdelal zvonove v zgornji 
dravski dolini, laško dekanijo pa je popisal Mihael Šket. Zaradi zahtevnosti dela 
je Kovačič ozemlje škofi je razdelil na večje teritorialne skupine. Iz Slekovčeve 
zapuščine je izdal opis zvonov v dekanijah Slovenska Bistrica in Konjice,6 Jan-
žekovič pa je prispeval popis zvonov dekanij Jarenina in Sv. Lenart v Slovenskih 
goricah.7 Neobjavljeni naj bi ostali zapisi o zvonovih v zgornji dravski dolini ter 
dekanijah Šmarje in Laško.

Glasbene značilnosti zvonov naj bi po uredniškem načrtu obdelal Fran 
Spindler, vendar usoda njegove razprave ni znana oziroma se ne ve, če jo je 
sploh napisal. Kovačič je na koncu popisovalne akcije nameraval napraviti na-
tančen zgodovinski pregled o domačem zvonarstvu in o starosti ter velikosti 
zvonov v lavantinski škofi ji.

Posebej velja poudariti, da je kot uvod v objavljanje podatkov o zvonovih 
na podlagi strokovne literature napisal tudi posebno razpravo Zvonovi in zvo-
njenje, ki ima naslednja poglavja:

Začetek in razvoj zvonov1. 
Zvonjenje sploh2. 
Večerno zvonjenje3. 
Jutrnica (Jutranjica)4. 
Zvonjenje opoldne5. 
Zvonjenje ob petkih6. 
Zvonjenje ob sedmi uri zjutraj7. 

Skratka, izčrpno je predstavil zgodovino zvonov in zvonjenja ter njegovega 
liturgičnega pomena. Omenjena razprava je še danes edino tovrstno delo v slo-
venskem jeziku.8 Pri pisanju je uporabljal nekatera temeljna zvonoslovska dela 

4 V. lavantinska sinoda je leta 1906 sprejela posebno konstitucijo, ki daje razna navodila o zvonjenju in 
zvonovih. Franc Kovačič, "Predgovor", Voditelj v bogoslovnih vedah 10 (1907): Priloga I–II.

5 Podobni sistematični popisi cerkvene opreme in predmetov so bili za časa Napotnikovega škofo-
vanja nekaj običajnega. Leta 1901 so popisali monštrance, lunule in kustodije, leta 1903 kelihe in 
patene, leta 1907 podobe na oltarjih, leta 1909 orgle, leta 1910 spovednice, prižnice in križeve pote, 
leta 1912 kapelice in križe po župnijah ter pokopališča. Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije 
(1228–1928) (Maribor, 1928), 424 (dalje: Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije).

6 Franc Kovačič, "Cerkveni zvonovi v Lavantinski škofiji : Dekanija Slovenska Bistrica : Dekanija 
Konjice", Voditelj v bogoslovnih vedah 10 (1907): Priloga, 1–75.

7 Franc Kovačič, "Cerkveni zvonovi v Lavantinski škofij : Dekanija Jarenina : Dekanija Sv. Lenart", 
Voditelj v bogoslovnih vedah 11 (1908): Priloga, 77–119.

8 Franc Kovačič, "Zvonovi in zvonjenje", Voditelj v bogoslovnih vedah 10 (1907): 26–46, 146–154.
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tujih avtorjev, npr. Ottejevo Glockenkunde,9 Böckelerjeve Beiträge zur Glocken-
kunde10 in zlasti delo Johanna Ev. Fahrngruberja Hosanna in Excelsis. Beiträge 
zur Glockenkunde.11 Fahrngruber je bil zaradi omenjenega dela, pa tudi kot pri-
znani kolavdator st. pöltenske škofi je, v tistem času prva avtoriteta med avstrij-
skimi zvonoslovci.

Seveda Kovačič ni mogel mimo rateškega župnika Josipa Lavtižarja, ki je le 
nekaj let prej objavil knjigi o zvonovih v dekanijah Radovljica12 in Kranj13. Prav-
zaprav sta bili Lavtižarjevi knjigi na nek način vzorčni model tudi za Kovačiče-
vo objavo, vendar s to razliko, da slednji pri posameznih župnijah ni dodajal 
kratkih orisov župnijskih zgodovin, ampak je objavil samo podatke o zvonovih 
posameznih cerkva določene župnije z nekaterimi dodatki glede nabave zvo-
nov in običajev pri zvonjenju. Naj omenimo, da je leta 1907 Kovačič napisal 
čustveno obarvan kratek sestavek z naslovom Zvonovi v narodni pesmi in pri-
povedki.14

Sistem popisovanja

Kraj oziroma cerkev, kjer so se zvonovi nahajali (nekateri so še ohra-
njeni)

Iz povedanega lahko razberemo, da je prvi zemljepisni okvir za popisovalce 
predstavljala dekanija, v sklopu katere so bile v tistem času cerkve posameznih 
obravnavanih župnij. Zato so na prvem mestu vedno opisani zvonovi posame-
zne župnijske cerkve in takoj za tem zvonovi njej pripadajočih podružničnih 
cerkva.

Tehnične značilnosti zvonov

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je popis še danes, po sto letih, najbolj na-
tančen in sistematičen popis, kar jih je bilo izvedenih na slovenskih tleh. Po 
natančnosti presega celo tistega, ki ga je leta 1915 ukazala avstroogrska oblast 
z namenom odvzema zvonov za potrebe vojske.

9 Heinrich Otte, Glockenkunde (Leipzig, 1884).
10 Heinrich Böckeler, Beiträge zur Glockenkunde (Aachen, 1882).
11 Johann Evangelist Fahrngruber, Hosanna in Excelsis: Beiträge zur Glockenkunde (St. Pölten, 1894).
12 Josip Lavtižar, Zgodovina župnij in zvonovi v dekaniji Radovlica (Ljubljana, 1897).
13 Josip Lavtižar, Cerkve in zvonovi v dekaniji Kranj (Ljubljana, 1901).
14 Franc Kovačič, "Zvonovi v narodni pesmi in pripovedki", Voditelj v bogoslovnih vedah 10 (1907): 

463–464.
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Obravnavani popis zvonov o posameznem zvonu nudi naslednje merske 
podatke, izražene v centimetrih:

premer• ,
postranska višina od klobuka do krila zvona,• 
razdalja od klobuka do udarnega obroča,• 15

debelina udarnega obroča• .

Če izpustimo tretjo navedeno mero, ugotovimo, da gre pri ostalih treh za 
najosnovnejše zvonarske mere, s pomočjo katerih se še danes lahko rekonstru-
ira in izračuna naslednje značilnosti posameznega popisanega zvona:

 tip zvona•  (nona, oktavni, septimni in sekstni), ki se ugotovi s pomočjo 
izračuna razmerja med postransko višino in premerom;
 rebro zvona• , ki se ugotovi s pomočjo izračuna razmerja med preme-
rom in debelino obroča;

15 Ta mera za izdelavo zvona ni nujna, iz nje pa se s pomočjo postranske višine da izračunati dimenzija 
krila.

Primer objave popisa zvonov z uporabo različnih naborov črk (Franc Kovačič, "Cerkveni zvonovi v Lavantin-
ski škofi j : Dekanija Jarenina : Dekanija Sv. Lenart", Voditelj v bogoslovnih vedah 11 (1908): Priloga, 90–91)
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 udarni ton • popisanih zvonov, ki se da z veliko gotovostjo rekonstruirati 
s pomočjo izračunov predhodno omenjenih razmerij ob predpostavki, 
da so bili uliti iz za stare čase običajne zvonovine GBZ 20, ki je vsebovala 
20% kositra in 80% bakra. Naj omenim, da je popis prav v določanju gla-
sov – udarnih tonov – posameznih zvonov najmanj natančen, čeprav naj 
bi se Kovačič glede tega posvetoval s takratnimi strokovnjaki. Relativno 
točni so podatki o glasovih zvonov le v tistih primerih, ko so popisovalci 
navajali tudi tehnično dokumentacijo, ki jo je o njih izstavil zvonar. Šlo je 
predvsem za zvonove iz 2. polovice 19. stoletja, ki so jih ulili v zvonarnah 
Samassa (Ljubljana), Denzel (Maribor) in Grassmayr (Innsbruck).
 težo zvona• , ki je običajno navedena pri starejših zvonovih v dunajskih 
funtih ali stotih,16 pri zvonovih iz 2. polovice 19. stoletja pa tudi že v ki-
logramih. Številni zvonovi iz popisa nimajo navedene teže oziroma je 
navedena napačno.17 Tudi v tem primeru je s pomočjo posebne formule 
možno dokaj natančno izračunati njihovo težo, saj smo videli, da popis 
vsebuje podatke o vseh treh osnovnih zvonarskih parametrih.

Umetniške značilnosti zvonov

Površino vsakega zvona krasijo umetniško izdelani okraski, napisi in reliefne 
podobe; v starih časih so jim posvečali prav posebno pozornost, saj so veljali 
za unikatno rokodelsko umetnino. Vse to je zanimalo tudi popisovalce, ki so 
okrasje locirali in opisali.

Okraski na zvonovih so individualen izraz zvonarne, zato je pri starejših 
zvonovih anonimnih zvonarjev možno sklepati, iz katerega zvonarskega kroga 
izhajajo. Posebno se je krašenje zvonov razbohotilo v baroku in dajalo pečat 
t. i. baročnim zvonovom, ko se na njih na veliko pojavljajo razni grbi, odtiski 
medalj, denarja, celo listov rastlin in podobno.

Okrasje je posnemalo posamezne rastline, geometrične vzorce ali arhi-
tekturne člene, vendar je zanimivo, da so imeli najstarejši zvonovi zelo malo 
okrasja. Pravzaprav so jih krasile le črte, ki so potekale na različnih višinah okoli 
oboda, mednje pa so zvonarji vstavili kakšen napis. Okrasje je bilo pri starih 
zvonovih nameščeno na različnih delih zvona, ob čemer so napisi najpogosteje 
opazni na vratu v napisnem traku. 

16 Dunajski funt je 0,56035 kg; stot je 56,035 kg.
17 Za zvonove v Špitaliču so popisovalci navedli pol tona previsoke glasove, čeprav so imeli na razpola-

go izvirno zvonarjevo dokumentacijo. Te napake Kovačič kot urednik očitno ni opazil.
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Napisi so naslednja značilnost zvonov. Glede na tip uporabljenih črk so 
zlasti pri zvonovih anonimnih zvonarjev zelo pomembni za datacijo. Vse do 
sredine 15. stoletja so bili zapisani z velikimi gotskimi črkami, nato pa le nekaj 
desetletij z malimi gotskimi črkami. V 16. stoletju je dokončno prevladala latin-
ska majuskula, ki je v uporabi do današnjih dni.

Bolj kot po tipih črk se napisi seveda odlikujejo po vsebini. V prvi vrsti 
gre za besedila iz sveta krščanske pobožnosti do Jezusa, Marije in svetnikov 
ter iz Svetega pisma. Starejši zvonovi so tudi na Štajerskem vsebovali napise 
v obliki prošenj, ki so bile izraz tedanjih stisk našega ljudstva. V baroku so 
se uveljavili tudi donatorski napisi, saj so nabavo zvonov vedno omogočali 
tudi dobrotniki, ki so nekoliko bolj na široko odprli svoj mošnjiček in bili 
zato zapisani na zvonovih. Običajno napisi na zvonovih razodevajo tudi, 
kdo je bil v letu njihovega ulitja v neki župniji župnik, ključar, ali pa so bili 

Zvon mariborske stol-
nice, ki ga je leta 
1651 ulil graški zvo-
nar Georg Finden-
kele (1648–1660) in 
je preživel obe vojni 
(Terenska zvonarska 
fototeka dr. Matjaža 
Ambrožiča)
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preliti, ker so pogoreli v požaru, ki ga je običajno zanetila strela. Tovrstnih 
napisov je bilo kar precej in nenazadnje razodevajo zvonarja in datacijo ter 
kraj ulitja. Če kraj ni naveden, smemo z veliko verjetnostjo sklepati, da je tak 
zvon zvonar ulil v bližini cerkve. Nekateri zvonarji so imeli poseben moj-
strski znak, zasnovan v obliki grba. Pri objavi je Kovačič njihove značilnosti 
upošteval in jih dal natisniti.

Naj omenimo, da so se popisovalci pri transkripciji napisov izjemno potru-
dili in Kovačiču s tem omogočili, da je pri objavi uporabil različne nabore črk, 
ki naj bi najbolj verodostojno posnemali izvirne napise na zvonovih; zabeležili 
so tudi različna znamenja: † ‡ → ▲ ♦ * (križce, puščice, dlani, geometrijske like, 
zvezdice). Seveda so tudi napise opisali glede na njihovo postavitev pod klobu-
kom, na polju ali na krilu zvona.

Zlahka je opazno, da so bili napisi na zvonovih v glavnem nemški, nato la-
tinski, slovenski pa predvsem na tistih, ki jih je ulival mariborski zvonar Denzel, 
pa tudi Samassa in Grassmayr.

Reliefne podobe razkrivajo, katerim svetnikom je bil zvon posvečen. Na-
vadno vsebinsko povzemajo svetnike, ki jih najdemo na oltarnih nastavkih cer-
kve. Pogostnost pojavljanja svetnikov razodeva njihovo "popularnost" oziroma 
češčenje njihovega kulta v določenem obdobju, stoletju, kraju. Skoraj vsak zvon 
je imel podobo križa oziroma Križanega.

Popisovalci so se pogosto pomudili pri atributih, značilnih za posameznega 
svetnika. Kjer svetnika niso znali določiti, so njegov relief opisali bolj obširno.

Opisu kron nekaterih zvonov so popisovalci namenili posebno 
pozornost,18 saj so bile res umetniško izdelane in fi guralno okrašene. V tem so 
se odlikovali nekateri anonimni, celjski in graški zvonarji, v 2. polovici 19. sto-
letja pa zvonarni Denzel in Grassmayr, katere krone so še danes okrašene z an-
gelskimi glavami.

Zvonarji

Če je bilo le razvidno, so popisovalci pri vsakem zvonu navedli tudi zvonarja ter 
leto in kraj ulitja. Običajno je bilo zvonarjevo ime zapisano v sklopu avtorskega 

18 Krona zvona je njegov vrhnji del, s katerim je s pomočjo vezi vpet v jarem. Krone zvonov imajo obi-
čajno šest koreninam podobnih držajev. Zvonovi so do vključno 2. polovice 18. stoletja imeli držaje 
razporejene asimetrično okoli vmesnega loka ali ušesa. Zvonovi iz 19. stoletja so v glavnem imeli 
krono iz simetrično razporejenih držajev. Nekateri zvonovi iz 2. polovice 19. stoletja so imeli krono v 
obliki okrogle prirobnice.

SHS 2_3_2009 OK.indb   640 12/11/09   4:53:37 PM



641

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

napisa ali kot del t. i. mojstrskega znaka. Imena zvonarjev posredno razodevajo 
provenienco zvonov. Tudi ta popis dokazuje, da je bilo že pred 100 leti izredno 
malo zelo starih zvonov. Na obravnavanem ozemlju jih je bilo le nekaj iz 15. 
stoletja, nekoliko več iz 16. in izjemno veliko iz 18. in 19. stoletja. Najstarejši 
zvonovi so bili delo potujočih zvonarjev. V 16. stoletju je bil pomemben zvo-
narski center Ptuj. V 17. in 18. stoletju so prevladovali zvonovi graških zvonar-
jev, zelo številni so bili v 18. stoletju zvonovi celjskih zvonarjev, v 19. stoletju pa 
so si konkurirale zvonarne Samassa (Ljubljana), Grassmayr (Innsbruck), Hilzer 
(Dunajsko novo mesto) in Denzel (Maribor).

Tehnični in drugi podatki o zvonovih

Ti podatki so povzeti iz župnijskih kronik ali iz izvirnih računov in drugih 
dokumentov, ki so se ohranili iz časa nabave zvonov. Nemalokrat vsebujejo 
zanimive podatke o merah, predvsem pa o teži in ceni zvonov. V tovrstni do-
kumentaciji so popisovalci našli tudi podatke o nekdanjih zvonovih, ki so bili 
običajno pretopljeni v nove. V takih primerih so podani tudi podatki, iz kate-
rih je možno razbrati, kako so nekoč preračunavali vrednost stare zvonovine. 
Glede tega je zanimiv obračun, ki ga je ob zamenjavi starih z novimi zvonovi 
za podružnico sv. Lucije pri Studenicah leta 1863 napravil ljubljanski zvonar 
Anton Samassa ml. Vrednost treh starih zvonov v skupni teži 575 funtov (5 
centov in 75 funtov = 322 kg) je obračunal tako, da je od teže odbil 10% od-
gora (Feuer Callo) in zanje plačal za cent (56,035 kg) 80 fl , kar je skupaj zneslo 
414 fl  40 kr. Naj omenim, da je odgora sicer običajno 5%, tako da je zvonar 
zase dobro naračunal.

Njegov sin Albert Samassa je leta 1868 za župnijsko cerkev sv. Ruperta v 
Slovenskih goricah ulil štiri zvonove. Iz njegove v slovenščini napisane ponud-
be izvemo njegov kriterij pri nabavi novih zvonov. Zapisal je, da je na Kranj-
skem za župnijske cerkve ulival tri vrste zvonov (zvonil): manj premožnim po 
tri zvonove v skupni teži ok. 40 centov (2242 kg), bolj premožnim štiri zvonove 
v skupni teži ok. 55 centov (3082 kg), zelo premožnim pa štiri zvonove z ok. 
70 centov teže (3922 kg). Cent novih zvonov je stal 100 fl . Za stare zvonove je 
Šentrupertčanom ponudil, da jih vzame v račun po 65 fl  za cent, nove pa jim je 
zaradi večje teže ponudil le po 85 fl  na cent. Kemblje je računal po 28 kr na funt, 
kovinske vezi in okovje pa je stalo kar 297 fl  31 kr. Posamezna črka v napisu je 
stala 5 kr. Iz popisa in objavljenega obračuna stroškov lahko rekonstruiramo 
njihove glasove.
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Tabela 1: Tehnični in drugi podatki o zvonovih

ZVON GLAS PREMER TEŽA TEŽA KEMBLJA

VELIKI c1–ces1 154 cm 3765 ft = 2110 kg 160 ft = 89,5 kg

SREDNJE VELIKI e1–es1 122 cm 1822 ft = 1021 kg 91 ft = 51 kg

SREDNJE MALI g1–ges1 103 cm 1090 ft = 611 kg 60 ft = 33,5 kg

MALI c2–ces1 78 cm 494 ft = 277kg 40 ft = 22,5 kg

Popisovalci so zvonilo opisali v c-duru, medtem ko ga je zvonar Samassa 
imel za h-durovega z oktavo. Dejansko je šlo za zvonjenje v ces-duru. Večji trije 
zvonovi so bili uliti v rebru 13,5, mali pa v rebru 13,33.

Še dve zanimivosti. Najtežji zvon, naveden v popisu, je bil veliki zvon žu-
pnijske cerkve v Jarenini s premerom 196 cm, težo 4043 kg in glasom G. Ulil ga 
je Karl Feltl v Gradcu leta 1870; ta cerkev je – tako kot čadramska – imela kar 6 
zvonov. Kupil ga je imenitni kmet Jožef Weingerl za 7200 fl .

Najstarejši datiran zvon iz leta 1458 je bil v majšperški podružnici sv. Bol-
fenka. Popisovalec je opazil naslednjo zanimivost: "Zvon pa ne kaže v onem 
času običajne podolgovate gotske oblike, ampak se že precej približuje sedanji 
obliki." Zvon je delo anonimnega zvonarja, napis je v gotski majuskuli: + REX + 
GLORIE + XPE + VENI + CUM + PACE + ANNO + DNI + M + CCCC + LVIIIP MATER MARIA. 
Iz navedenega premera 61 cm, postranske višine 46 cm in debeline obroča 5 
cm po preračunavanju dobimo rezultat, da je tehtal ok. 139 kg, glas pa je imel 
verjetno eis2. Zelo podoben zvon je bil tudi v Svečini. Iz 15. in 16. stoletja je 
bilo ohranjenih le nekaj zvonov, ob čemer popis potrjuje, da na obravnavanem 
ozemlju ni bilo ohranjenega zvona, ki bi bil ulit pred letom 1400. Najstarejši 
znani ohranjen zvon na Štajerskem iz leta 1371 hrani podružnica v Stopniku 
pri Vranskem.

Popisovalci so občasno navedli, če so bile na zvonovih opazne kakšne li-
varske posebnosti ali napake, zabeležili so različne poškodbe in z žalostjo zapi-
sali, če je bil zvon ubit.

Dokumentacija ob vseh podatkih razodeva tudi ljudi, ki so bili v posame-
znih župnijah najzaslužnejši za nabavo novih zvonov; nekateri so kar tekmo-
vali, kdo bo zanje prispeval največ, kar potrjuje objava spiskov darovalcev. Prav 
posebno mesto je bilo ob nabavi zvonov seveda rezervirano za župnike, klju-
čarje in botre zvonov. Imena nekaterih so ulili kar na zvonove same.

V popisu so objavljene nekatere zanimivosti. V Slovenskih Konjicah je 
knezoškof dr. Jakob Maksimilijan Stepišnik leta 1869 v soboto birmal 799 
birmancev, v nedeljo pa je najprej posvetil nov veliki zvon, nato pa še nov 
oltar. V Spominski knjigi mestne župnije Slovenska Bistrica je leta 1868, se-
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veda v nemščini, zabeležena posvetitev štirih novih zvonov, pri kateri se je 
zbralo 7000–8000 ljudi; omenjena je prisotnost številnih župnikov od blizu 
in daleč. Tri stare zvonove iz let 1564, 1664 in 1800 so zvonarju Ignazu Hil-
zerju iz Dunajskega novega mesta dali v prelitje. Pri "klošterski" podružnici 
Žalostne Matere Božje so podobno slovesnost imeli leta 1862, le da je te 
zvonove ulil ljubljanski zvonar Anton Samassa st. Župniki v svojih poroči-
lih o zvonovih niso posegali zgolj po podatkih iz župnijskih kronik, ker jih 
nekatere niso vsebovale. Nekateri so se potrudili in v arhivu poiskali izvirno 
dokumentacijo, zlasti obračune stroškov ob nabavi zvonov, saj je bilo pri to-
vrstnih projektih soudeleženo večje število obrtnikov (zvonar, kovač, tesar, 
prevozniki …).

Blagoslova novih zvonov na Poljčanah leta 1884 se je poleg knezoškofa 
dr. Jakoba Maksimilijana Stepišnika udeležil tudi njegov prijatelj, đakovski škof 
Josip Juraj Strossmayer, ki se je vračal iz toplic. Sicer so se zvonovi običajno bla-
goslavljali že v zvonarni.

Ponekod so veliki zvon imeli za Jožefov (moški), drugega za Marijinega 
(ženski), tretjega za Alojzijevega (fantovski) in četrtega za Nežinega (dekliški). 
Ob slovesnosti dviga zvonov v zvonik so marsikje nastale tudi pesnitve.

Nekateri zvonovi so imeli svoja imena. Drugi zvon na Šmartnem na Pohor-
ju se je imenoval "šolarc" in naj bi bil prenesen iz cerkve sv. Areha. Zvonovom 
pri Sv. treh kraljih na Pohorju so ljudje preprosto dali ime Gašper, Melhior, Bol-
težar, v Mariboru so imeli "Lumpenglocke", ki je zvonil zvečer ob 11h, ko je bilo 
treba izprazniti gostilne.

V svojih poročilih so župniki poročali o požarih, ki so botrovali uničenju 
zvonov. Nekateri popisi vsebujejo tudi podatke o stolpnih urah.

Opis običajev glede zvonjenja in trjančenja (pritrkavanja)

Videli smo, da je bila zahteva, naj se popisu doda tudi opis običajev, povezanih 
z zvonjenjem, s strani lavantinskega ordinariata podana naknadno leta 1903. 
Ta "zakasnela zahteva" je vplivala na dejstvo, da pri večini župnij tovrstni obi-
čaji niso bili popisani, saj se župniki na omenjeno zahtevo niso dovolj resno 
odzvali.

Opisi običajev glede zvonjenja so pomembni tudi za etnologijo. Zelo za-
nimivo zrcalijo različne običaje in načine zvonjenja po župnijah, ki so nekdaj 
pripadale oglejskemu patriarhatu ali salzburški nadškofi ji. Ta različnost se je 
prav posebno "slišala" na obrežju Drave. Nekateri od običajev so danes žal že 
zapisani pozabi, vendar jih rešuje prav obravnavani popis.

Vsekakor se da iz objavljenega gradiva in Kovačičeve razprave rekonstrui-
rati, ob katerih priložnostih in kdaj se je zvonilo južno in severno od Drave.
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Osnovna liturgična zvonjenja, ki so bila pri samostanih in župnijskih 
cerkvah vezana na molitev brevirja, so bila naslednja:

 Jutranjica ob 4• h zjutraj – zgodaj pred sončnim vzhodom (ponekod 
poleti celo ob 3h zjutraj; običajno ob nedeljah in praznikih, ponekod 
vsak dan). Prvotno je bilo zvonjenje jutranjice znamenje za začetek dela, 
odprtje mestnih vrat; kasneje Mariji v pozdrav in počeščenje. Zvonila se 
je z velikim zvonom v treh delih, potem pa ponekod še s tretjim za duše 
v vicah.
 Zvonjenje ob 7• h zjutraj kot angelovo češčenje Device Marije. Poročila 
nekaterih župnij tega zvonjenja sploh niso omenjala, kar bi pomenilo, 
da ga na Štajerskem ni bilo povsod. Ponekod so ljudje trdili, da zvoni v 
spomin na zmago nad Turki pred Dunajem leta 1683 in da je treba ob 
tem zvonjenju moliti za sovražnike. Drugje so menili, da zvoni v čast sv. 
Florijanu. Iz različnih odgovorov se da sklepati, da to zvonjenje ni bilo 
vpeljano v vseh župnijah. Leta 1714 je ljubljanski škof ukazal prestaviti 
zvonjenje zoper kugo z 9. na 7. uro. V salzburški škofi ji je bilo leta 1716 
to zvonjenje zaukazano za odvrnitev turške nevarnosti in zmago krščan-
skega orožja. Kovačič je bil mnenja, da je zvonjenje ob 7h spomin na čase, 
ko sta gospodovala kuga in Turek, za sodobni čas pa je predlagal, da bi se 
ob tem zvonjenju molilo za ohranitev vere.
 Opoldansko zvonjenje ob 12• h je ponekod še pred stoletjem veljalo 
kot spomin na zmago proti Turkom (pred Beogradom) in je bilo ime-
novano "turški zvon". Zmoliti je bilo treba 7 očenašev v zahvalo za odvr-
nitev turške nevarnosti. Že pred stoletjem je ta spomin večinoma skoraj 
izginil, zato so mu ljudje dali pomen angelovega češčenja – Ave Marije.
 Večerno zvonjenje•  angelovega češčenja ob sončnem zahodu ob tri-
kratni molitvi zdravamarije, po katerem se pozvoni z malim zvonom za 
verne duše v vicah (zvonjenje "večna luč"); ponekod so po tem zvonjenju 
zvonili z enim od večjih zvonov na čast sv. Florijanu. Kovačič med dru-
gim povzame zanimiv podatek:

Za zgodovino zvonjenja v Studenicah je vredno omeniti, da je 8. avgusta 1445 
Martin, škof 'Pettinensis' [pičenski] znovič posvetil onečaščeno studeniško cer-
kev ter spomin cerkvenega posvečenja prenesel na 15. avgusta. Ob enem je 
podelil 40 dni odpustka za razne praznike in nedelje onim, ki te dni obiščejo 
cerkev in zvečer, ko delopust zvoni, kleče molijo pet Zdrava Marij v čast pre-
blaženi Mariji.19

19 Franc Kovačič, "Cerkveni zvonovi v Lavantinski škofiji : Dekanija Slovenska Bistrica", Voditelj v bogo-
slovnih vedah 10 (1907): Priloga, 33.
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 Zvonjenje ob petkih ob 9• h dopoldne (oziroma ob 3h popoldne) 
na čast Kristusovemu trpljenju in smrti, ko se moli 5 očenašev in 5 zdra-
vamarij v čast petih Kristusovih ran.
 Delopust ob sobotah in na dan pred praznikom • se je zvonilo ob 
3h popoldne v zimskem času (od sv. Mihaela do sv. Jurija) in ob 4h v po-
letnem času; v postnem času so ga ponekod zvonili že ob 11h dopoldan. 
V Sv. Lenartu v Slovenskih goricah je kot posebnost omenjeno zvonjenje 
samo z velikim zvonom ob sobotah in pred prazniki ob 2h popoldne.
 Mašna zvonjenja. • V dekanijah Slovenska Bistrica in Slovenske Konji-
ce je bilo ob nedeljah in praznikih v navadi trikratno zvonjenje pred sv. 
mašo; najprej se je z velikim zvonom pozvonilo eno uro pred sv. mašo, 
nato pol ure prej z drugim zvonom, četrt ure prej pa najprej z malim, 
nato pa z vsemi zvonovi. V dekaniji Jarenina je ob nedeljah in praznikih 
veliki zvon vabil le eno uro pred sv. mašo.
 Posebna zvonjenja. • Ob velikih praznikih se je zvonilo ob 4h zjutraj 
(verjetno je šlo za t. i. jutranjico). Zvonilo je v četrtek po večerni luči (Ave 
Mariji) v čast sv. Rešnjemu telesu. Začetek posta so naznanili z velikim 
zvonom v pustni noči ob 11h, torej eno uro pred polnočjo, severno od 
Drave pa ob polnoči (prim. Gregorčičevo pesnitev V pepelnični noči) 
oziroma so ob 11h najprej opozorili z velikim, ob polnoči pa so z vsemi 
zvonovi naznanili začetek postnega časa. Z velikim zvonom se je zvoni-
lo samo ob nedeljah in praznikih ter ob sobotah oziroma na predvečer 
praznika, v četrtkih zvečer v čast sv. Rešnjemu telesu in ob petkih ob 9h v 
čast Kristusovemu trpljenju. Kadar je šel duhovnik previdevat bolnika, so 
pozvonili z velikim zvonom v dveh delih. Na vernih duš dan 2. novembra 
so ponekod zvonili od polnoči do 1h. V jareninski dekaniji so zvonili na 
praznik vseh svetih zvečer od 6h do 7h in na vernih duš dan od 4h do 5h 
zjutraj z vsemi zvonovi (v Svečini pa zvečer – posebnost). Ponekod so 
z malim zvonom pozvonili, ko so prinesli h krstu otroka. Na spoved so 
vabili z velikim zvonom. Ponekod so od sv. Jurija do sv. Mihaela vsak dan 
ob 9h dopoldan z drugim zvonom zvonili za dobro letino oziroma za od-
vrnitev vremenskih ujm in ob tem zmolili očenaš in zdravamarijo. Med 
posebnimi navadami je omenjeno zvonjenje z velikim zvonom ob sobo-
tah ob 9h dopoldne in ob nedeljah ob 6h zvečer, ki se je na novo vpeljalo 
po sinodi leta 1903.
 Mrliška zvonjenja. • Smrt so naznanili z navčkom – najmanjšim zvonč-
kom. Mrliču so zvonili zjutraj, opoldne in zvečer pred angelskim češče-
njem v treh delih z vsemi zvonovi do pol ure; če je šlo za otroka je bilo 
podobno, le da z manjšimi zvonovi brez velikega. Premožnejši ljudje so 
dali zvoniti celo uro in pri več cerkvah, zvonilo pa se je tudi vsakemu re-
vežu trikrat, in sicer zastonj.
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Neliturgična zvonjenja Ponekod je bila v navadi tudi neliturgična raba 
zvonov. Nekoliko presenetljivo je, da v nekaterih krajih ni bilo sicer zelo "prilju-
bljene" navade zvonjenja proti toči in nevihti. Ob požarih so bili plat velikega 
zvona. V Spodnji Polskavi so zvonili vsak dan k začetku šolskega pouka ob 8.30 
dopoldne in ob 12.30 popoldne, s čimer so otroke na paši opozorili, da bo treba 
iti v šolo.

Trjančenje (pritrkavanje) je omenjeno v poročilih številnih župnij. V 
župniji Šmartno na Pohorju je bilo v navadi za večernice ob sobotah in pred 
prazniki, razen med postom, prav tako za sv. maše ob velikih praznikih in med 
procesijami. V Makolah se je trjančlo ob nedeljah in praznikih ob 6h zjutraj, če-
mur so ljudje pravili, da "jutrnico zvoni".

Podatki o trjančenju so še kako dragoceni, saj sta na Štajerskem tej obliki 
liturgičnega muziciranja na zvonovih smrtni udarec zadala odvzema zvonov 
za časa obeh svetovnih vojn in povojna komunistična oblast, ki je trjančenje 
preganjala zlasti v 50-ih letih preteklega stoletja.

Pomen Slekovec-Janžekovič-Kovačičevega popisa zvonov

Ko sem pred leti z velikim zanimanjem preučeval popis zvonov, sem se vprašal, 
zakaj se projekt ni nadaljeval. Odgovor deloma ponudi nedatirano Kovačičevo 
pismo knezoškofi jskemu lavantinskemu ordinariatu,20 v katerem zadevo poja-
snjuje:

Preč[astiti] kn[ezo] šk[ofi jski] Ordinariat!

Pokorno podpisanemu je l. 1904. bilo izročeno urejevanje in izdavanje popisa 
zvonov Lavantinske škofi je, ker mu pa za naprej ni mogoče voditi tega dela, se 
vsoja v prilogi vljudno vrniti knjižico z naloženim denarjem dotičnega sklada, 
v pos[ebnem] zavitku uradna poročila kn[ezo] šk[ofi jskih] župn[ijskih] uradov o 
zvonjenju pri raznih cerkvah. Ob enem se dovoljuje kratko poročati o tem podje-
tju z ozirom na literarno in gmotno stran.
a) Pokorno podpisani si je prizadeval, kolikor je bilo v dejanskih razmerah mo-
goče, da bi se delo temeljito izvršilo. Splošni del, zgodovino zvonov in zvonjenja, 
liturgično rabo in pravna vprašanja je obdelal sam in priobčil v Voditelju l. 1907 
in 1908. Opis zvonov samih je popolnoma po navodilih rajnega Slekovca opisal 
g. Vid Janžekovič. Urednik je njegove podatke preizkušal, večkrat v zimskem času 

20 Pismo je nastalo po letu 1908, saj v njem omenja objavo popisa.
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in ob slabem vremenu hodil k raznim podružnicam, da je dobil zanesljivih podat-
kov; v muzikaličnem oziru se je povsod obrnil, kjer je le bilo mogoče, na veščake.
Glede izdajanja je gledal na to, da bi stroški bili čim manjši, a da bi se vendar popis 
v čim večjem številu spravil med svet.21

Kovačič je "pravi razlog" za prekinitev popisa pojasnil v svoji Zgodovini 
Lavantinske škofije 20 let kasneje z naslednjimi besedami: "Potem je radi po-
manjkanja gmotnih sredstev moral prenehati, dasi je gradivo že po mnogih 
dekanijah zbrano. To je tem bolj obžalovati, ker je vojna pobrala skoraj vse 
zvonove."22

Posebno pozornost sem nedavno posvetil prav iskanju "pogrešanega" gra-
diva, ki je Kovačiču služilo za objavo, kakor tudi tistega, ki še ni bilo objavljeno. 
Njegovo pismo namiguje na to, da naj bi bilo ohranjeno v Nadškofi jskem arhivu 
Maribor, a ga tam žal navkljub intenzivnemu iskanju nisem uspel izslediti.

21 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Franc Kovačič, te 10.32.57.
22 Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, 425.

Napis na zvonu mariborske stolnice sv. Janeza Krstnika z datacijo (Terenska zvonarska fototeka dr. Ma-
tjaža Ambrožiča)

SHS 2_3_2009 OK.indb   647 12/11/09   4:53:38 PM



M. Ambrožič: Dr. Franc Kovačič – zvonoslovec

648

Zaradi omenjenega dejstva ima objavljeno gradivo po 100 letih izjemno 
dokumentarno vrednost! Zavedati se moramo, da je večino zvonov že 9 let po 
objavi njihovih popisov za vojne namene odvzela avstroogrska vojska. Nekateri 
preostali zvonovi so v letih 1942–1943 postali žrtev nemškega okupatorja. Gre 
torej za dokumentiran spomin na uničeno zvonarsko versko-kulturno dedišči-
no, ki se je ohranil po zaslugi dr. Franca Kovačiča, Mateja Slekovca, Vida Janže-
koviča in še nekaterih takratnih popisovalcev.

Kovačič je škodo, ki jo je povzročil odvzem zvonov, v svoji znameniti Zgo-
dovini Lavantinske škofi je opisal z naslednjimi besedami: 

Najbolj vandalsko delo je bila konfi skacija zvonov. S tem je vojna vihra posegla 
globoko v ljudsko dušo, ker malokaj je našemu ljudstvu tako priljubljeno, kakor 
zvonovi. Z zvonovi je šla poezija iz dežele. Da se je šlo v odjemanju zvonov preko 
meje državne potrebe, je razvidno iz tega, da so še po koncu vojne ležali velikan-
ski kupi zvonov na raznih zbirališčih; ugotovilo se je dalje, da so madjarski Judje 
in magnati dobivali iz zvonov material za škropljenje svojih vinogradov, kakor 
tudi to, da noben nadvojvoda ni dal sneti bakrenih streh iz svojih razkošnih gra-
dov, vil in palač. Za odvzete zvonove je država dajala le po 4 krone od kilograma, 
in še ta denar je šel v vojna posojila. Po končani vojni je pa moralo ljudstvo zložiti 
ogromne svote, če je hotelo imeti nove zvonove.23

Slekovec-Janžekovič-Kovačičev popis zvonov je lahko izziv za podobno 
akcijo tudi v današnjem času, saj bi bilo zanimivo ugotoviti, koliko od opisanih 
zvonov je preživelo 20. stoletje. V primeru nabave novih zvonov bi lahko služil 
kot osnova pri njihovem zvočnem in ikonografskem načrtovanju. Koristen bi 
bil torej za rekonstrukcijo zvonil, kakršna so imeli predniki pred 1. svetovno 
vojno.

23 Prav tam, 427.
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Matjaž Ambrožič

DR. FRANC KOVAČIČ – CAMPANOLOGIST

SUMMARY

The representation of Dr. Franc Kovačič as a campanologist aims at broaden-
ing our knowledge about the wide range of his scientifi c research. He prepared 
the results of systematic collection of data about bells of the Lavantine diocese 
in 1907 and 1908 for publication in a supplement of the magazine Voditelj v 
bogoslovnih vedah (Guide in theological studies).

Back in 1897 the prince bishop’s Lavantine ordinary’s offi  ce in Maribor or-
dered Matej Slekovec to start an inventory of all bells in the diocese and to fi n-
ish it in fi ve years with the help of some capable colleagues. Slekovec’ work was, 
after his death in 1903, taken over by the Historical society for Slovenian Styria. 
Prince bishop Dr. Mihael Napotnik entrusted the editing and publishing of the 
collected data to Dr. Franc Kovačič. As the project was so extensive, Dr. Kovačič 
also got some help from among the priests. The work was so demanding that 
he divided the diocese into bigger territorial groups. From Slekovec’ heritage he 
published the inventory of bells in the deaneries of Slovenska Bistrica and Kon-
jice, Vid Janžekovič contributed the inventory of bells in the deaneries Jarenina 
and St. Lenart in Slovenske gorice. The inventories of bells in the upper Drava 
valley and the deaneries Šmarje and Laško presumably stayed unpublished. 
Without exaggeration we can claim that even today after 100 years the inven-
tory is the most systematic and detailed of anything ever done on the territory 
of present day Slovenia. It even exceeds the precision of the inventory ordered 
by the Austro-Hungarian authorities in 1915 with the purpose of confi scation 
for the needs of the army.

The inventory of bells gives the basic technical data about every bell. The 
surface of every bell is decorated by artistic decorations, inscriptions and reliefs. 
In the old times these were very carefully made as a bell was a unique artisan 
work of art. The authors of the inventory were interested in all that. If they were 
able to acquire the information they also named the artisan who made the bell 
and the year and place where it was made.

This inventory also proves that even 100 years ago there were few very old 
bells. On the territory of the inventory there were only a few from the 15th cen-
tury, some more from the 16th and a lot from 18th and 19th century. The oldest 
bells were the work of travelling bell-casters. In 16th century Ptuj was an im-
portant bell-casting centre. In 17th and 18th centuries most of the bells were 
made in Graz, in the 18th century many bells were made in Celje. In the 19th 
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century there was a competition among following bell-casting workshops: Sa-
massa (Ljubljana), Grassmayr (Innsbruck), Hilzer (Wiener Neustadt), and Den-
zel (Maribor).

There are two interesting details. The heaviest bell described in the inven-
tory was the big bell of the parish church in Jarenina with a diameter of 196 cm, 
4043 kilos and tone gº. The oldest dated bell was from 1458 in the Majšperk 
succursal church of St. Bolfenk.

The descriptions of the customs and traditions of bell ringing are also im-
portant for ethnology. They mirror diff erent customs and ways of ringing in 
parishes which used to belong to the patriarchate of Aquileia or to the Metro-
politan chapter of Salzburg. Some of the described customs are already falling 
into oblivion and are saved only by the inventory. For that reason the published 
material has great documentary value after 100 years. We have to be aware of 
the fact that the majority of bells were confi scated for war purposes by the 
Austro-Hungarian army only 9 years after the inventory was published. Some 
remaining bells were taken in the year 1942–1943 by the German occupier. 
It is therefore a documented memory about the destroyed religious cultural 
heritage which was preserved thanks to Dr. Franc Kovačič, Matej Slekovec, Vid 
Janežič and some collaborators.
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UDK 929Kovačič F.:329(497.4)
1.01 Izvirni znanstveni članek

Poseg Franca Kovačiča v razprave 
med slovenskimi monarhisti in 

republikanci 

Andrej Rahten
Dr., docent, višji znanstveni sodelavec

Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za kulturno zgodovino
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana

e-mail: andrej.rahten@zrc-sazu.si

Izvleček:
Članek je posvečen manj znani epizodi iz življenja Franca Kovačiča, ko je slednji 
aktivno posegel v politična dogajanja znotraj tabora Vseslovenske ljudske 
stranke. Ocena njegove politične orientacije temelji na njegovih publicističnih 
prispevkih v slovenskem tisku, ki pa so postavljeni v kontekst širših razprav 
v katoliškem taboru glede prihodnje ureditve nove, jugoslovanske države. 
Kovačičev poseg lepo prikazuje razmere znotraj dominantne slovenske 
politične stranke, ki pa se je po razpadu habsburške monarhije očitno znašla 
pred izzivi, pri katerih ni bilo možno najti konsenza. Do popolnega razkola 
med republikansko in monarhistično strujo pa kljub temu ni prišlo, saj se je po 
odhodu v opozicijo stranka poenotila. 

Ključne besede: 
Franc Kovačič, Slovenska ljudska stranka, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
Karađorđevići, krščanski socialci. 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 651–668, 47 cit., 3 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Znanih je veliko dokazov, da je slovenska politika vse do poletja 1918 ohranila 
zvestobo habsburški monarhiji in si prizadevala najti ustrezno rešitev "jugoslo-
vanskega vprašanja" znotraj njenih okvirov. V času kraljeve Jugoslavije so sicer 
številni slovenski politiki v svojih spominih hiteli zatrjevati, da so malodane od 
začetka svoje kariere delovali proti habsburški dinastiji in da so vedno z veli-
kimi upi pogledovali proti "jugoslovanskemu Piemontu" Srbiji, ki so ji vladali 
Karađorđevići. Toda po pričevanju ljubljanskega knezoškofa dr. Antona Bona-
venture Jegliča je menda voditelj Vseslovenske ljudske stranke (VLS) dr. Anton 
Korošec še sredi septembra 1918 zatrjeval cesarju Karlu, "da smo Slovenci še 
vedno vneti zanj in za dinastijo že iz načelnih razlogov, ker je katoliška".1 A sle-
dnja očitno ni bila zmožna najti formule, ki bi mnogonarodno tvorbo v osrčju 
Evrope obdržala skupaj. Korošec se je oktobra 1918 poslovil od cesarja z zna-
menitimi besedami: "Majestät, es ist zu spät."2 

Za razliko od liberalcev pod vodstvom Ivana Tavčarja in Ivana Hribarja, ki 
niso imeli prav nobenih predsodkov pri priseganju zvestobe Karađorđevićem, 
pa so se v VLS pri tem mnenja precej razlikovala.3 Po umiku zadnjega kranjske-
ga deželnega glavarja dr. Ivana Šusteršiča v tujino si sicer noben vplivnejši poli-
tik VLS ni več drznil zagovarjati restavracije Habsburžanov, a tudi avtomatična 
podpora srbski pravoslavni dinastiji za vse ni bila sprejemljiva. V razprave, ki 
so se v prvih dveh letih jugoslovanske države razvnemale ob tem vprašanju v 
slovenskem katoliškem taboru, se je vključil tudi dr. Franc Kovačič. 

Ob desetletnici Majniške deklaracije, s katero je Korošec leta 1917 v dunaj-
skem parlamentu pozval avstro-ogrske oblastnike, da nemudoma omogočijo 

1 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Dnevnik Antona 
Bonaventure Jegliča, 25. 9. 1918, kopija (dalje: ZRC SAZU, Jegličev dnevnik).

2 Feliks J. Bister, Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju. Življenje in delo 1872–1918 
(Ljubljana, 1992), 258. 

3 O slovenski politiki v "prevratni dobi" prim. Silvo Kranjec, Kako smo se zedinili (Celje, 1928); Momčilo 
Zečević, Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje 1917–1921. Od majniške deklaracije 
do vidovdanske ustave (Maribor, 1977) (dalje: Zečević, Slovenska ljudska stranka); France Dolinar, 
"Odsotnost slovenske državne misli v prevratu 1918", v: France Dolinar, Slovenska katoliška obzorja. 
Izbor esejev, razprav, člankov, ur. Alojzij Geržinič (Buenos Aires, 1990), 225–261 (dalje: Dolinar, 
"Odsotnost slovenske državne misli v prevratu 1918"); Bojan Balkovec, Prva slovenska vlada 
1918–1921 (Ljubljana, 1992); Janko Prunk, Slovenski narodni vzpon. Narodna politika 1768–1992 
(Ljubljana, 1992), 186–217 (dalje: Prunk, Slovenski narodni vzpon); Jurij Perovšek, Slovenska osamo-
svojitev v letu 1918. Študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 
1998); Andrej Rahten, Pozabljeni slovenski premier. Politična biografija Janka Brejca (Celovec–
Dunaj–Ljubljana, 2002). Prim. tudi obsežno spominsko literaturo: Janko Brejc, "Od prevrata do 
ustave", v: Josip Mal, ur., Slovenci v desetletju 1918–1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in 
politične zgodovine, 160–214 (dalje: Brejc, "Od prevrata do ustave"); Albin Prepeluh, Pripombe k naši 
prevratni dobi (Ljubljana, 1938) (dalje: Prepeluh, Pripombe); Jurij M. Trunk, Spomini (Celje, 1950); 
Silvo Kranjec, "Koroščevo predavanje o postanku Jugoslavije", Zgodovinski časopis 16 (1962): 218–
229; Rudolf Golouh, Pol stoletja spominov. Panorama političnih bojev slovenskega naroda (Ljubljana, 
1966); Ivan Hribar, Moji spomini, I–II, ur. Vasilij Melik (Ljubljana, 1983 in 1984); Ravnihar Vladimir, 
Mojega življenja pot. Spomini dr. Vladimirja Ravniharja, ur. Janez Cvirn, Vasilij Melik in Dušan Nećak 
(Ljubljana, 1997) (dalje: Ravnihar, Mojega življenja pot).
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združitev vseh južnoslovanskih dežel pod habsburškim žezlom, je Kovačič v 
priložnostni študiji zapisal: "Vsekako bo bodoči zgodovinar lahko štel pokret 
za majniško deklaracijo in za ustanovitev jugoslovanske države med najsvetlej-
še pojave v zgodovini našega narodnega življenja. Navdušenje je bilo veliko in 
splošno, pa brez fantastičnega in nasilnega sanjarstva."4 

Predsednik Deželne vlade za Slovenijo dr. Janko Brejc je po prevratu zatrje-
val, da naj bi bili Slovenci sprejeli prehod iz avstrijskega v jugoslovanski državni 
okvir kot nekaj samoumevnega: 

4 Franc Kovačič, "Odmevi majske deklaracije", Čas 21 (1926/27): 267–282, tu 282 (dalje: Kovačič, 
"Odmevi majske deklaracije").

Dr. Anton Korošec 
(Narodna in univer-
zitetna knjižnica Lju-
bljana, Kartografska 
in slikovna zbirka)
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Majniška deklaracija – vseeno ali z 'okvirom' ali brez njega – je naš narod duševno 
tako prekvasila, da je politično osvobojenje ob prevratu smatral kot nekaj, kar je 
moralo tako rekoč samo od sebe priti, in ga zaradi tega pravzaprav niti ni bogzna 
kako presenetilo, ko je prišlo, četudi je dosti nenadno ali vsaj na nepričakovan 
način prišlo.5 

Zdi se, da je Brejc vendarle nekoliko precenjeval vpliv deklaracijskega giba-
nja na miselnost ljudstva. Majniška deklaracija je v zavest ljudi sicer res vtisnila 
željo po ustanovitvi jugoslovanske državne tvorbe, toda hkrati se ne sme spre-
gledati, da je imela kljub vsemu še vedno habsburški okvir. Liberalni prvak dr. 
Vladimir Ravnihar je po prevratu odkritosrčno opisal, kako je v resnici potekala 
mobilizacija slovenskega ljudstva za idejo jugoslovanske države: 

Kako previdno smo morali ravnati s svojo 'majniško deklaracijo', da se nismo 
obregnili ob 'patrotična čustva' našega dobrega, vernega ljudstva. Ne samo, da 
smo pravo svoje mišljenje, pravi pomen in namen – po našem pojmovanju – svo-
je državno-pravne izjave morali skrivati pred samimi – nekaterimi – podpisniki 
te deklaracije, ponekod na javnih shodih, 'taborih', smo celo morali brenkati na 
avstrijsko struno, če smo hoteli doseči zaželeni učinek.6

Menim, da se je miselnosti večine Slovencev v prevratni dobi s svojo kritič-
no oceno še najbolj približal Albin Prepeluh, eden od socialdemokratskih prva-
kov, ko je zapisal: 

Kaj si je mislil mož iz pobožnih naših vasi, ko je zadnjega oktobra 1918 prejel svoj 
dnevnik, katoliškega Slovenca, iz katerega se je učil dolga leta konservativne in 
cerkvene ideologije, pa je videl tam zapisano z debelimi črkami preko cele strani: 
'Živela republika!' ter so nosile dnevne novice odtlej nov skupni naslov: 'Jugoslo-
vanska republika'? Mislil je, da so ti ljudje gotovo ob pamet ali da se jim dela sila.7 

Po Prepeluhovem prepričanju naj bi vsaj nekateri slovenski politiki takrat 
še vedno dvomili, "da smo tako rekoč katoliški Slovenci zares in za vedno odpa-
dli od Avstrije in njenega cesarja, čigar slika je v marsikateri hiši visela še vedno 
na vidnem prostoru".8

No, voditelji VLS so takrat že odstranili cesarjeve slike iz svojih stanovanj, tisti 
bolj daljnovidni pa so jih kar zamenjali – s portreti kralja Petra in prestolonasle-

5 Brejc, "Od prevrata do ustave", 160.
6 Ravnihar, Mojega življenja pot, 270.
7 Prepeluh, Pripombe, 146.
8 Prav tam, 149.
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dnika Aleksandra Karađorđevića. Razlogi za takšno ravnanje so bili več kot očitni. 
Slovenski narodni voditelji so namreč nemočno opazovali, kako je Italija v skladu 
z zloglasnim Londonskim paktom, ki ga je sklenila aprila 1915 z antantnimi sila-
mi, trgala kos za kosom slovenskega ozemlja. Da bi bila nesreča še večja, se je na 
Koroškem po kratkem obdobju depresije ponovno začela dvigati tudi samozavest 
nemških nacionalistov. V takratnih razmerah je bila Kraljevina Srbija sploh edina 
država, ki je bila pripravljena tudi vojaško podpreti slovenske ozemeljske zahteve. 
Slovenci sami so imeli vojskovanja dovolj, kar kažejo tudi neuspešne mobilizacije, 
ki so jih ukazovale nove oblasti.9 Zato predstavnikom slovenske politične elite ver-
jetno res ni preostalo nič drugega, kot da se naslonijo na državo Karađorđevićev. 
Toda nesporno dejstvo je, da svojega zaveznika v bistvu sploh niso poznali.10

Za slovensko vodstvo, ki je vodilo narodno politiko v prevratni dobi, je bilo 
značilno veliko nepoznavanje razmer v Srbiji in srbske mentalitete. Prvaki VLS 
so se v državnopravno združevanje s srbsko kraljevino kljub vsemu podajali še 
vsaj z določeno previdnostjo, toda Tavčarjevim liberalcem se je strašno mudilo 
v objem srbskih unitaristov.11 Pri tem so oboji spregledali opozorila Šusteršiče-
vega glasila Resnica, ki je Slovence tik pred razpadom podonavske monarhije 
opozarjalo, kaj jih čaka v združbi z velikosrbskimi krogi: 

Kot kaj bi prišli Srbi k nam? Oni bi prišli ne kot 'rešitelji' in bratje in kakor se že 
glase vse take in podobne mednarodne fraze, ampak kot zmagoviti osvojevalci, 
kot gospodje, katerim je njihov meč in njihova hrabrost priborila naše ozemlje. 
Oni bi nas res 'rešili' nemštva, to priznamo. Zato pa bi raztrgali starodavne vezi 
naših dežel z našo dinastijo in s Podonavjem, s katerim smo gospodarsko silno 
tesno zvezani. /.../ Oni ne bodo dali v Ljubljano slovenskega guvernerja ali pa Iva-
na Hribarja za podkralja, ampak v Ljubljani bo sedel Srb, ki bo vladal in upravljal 
slovensko zemljo. /.../ Noben konkordat pa ne bo preprečil dejstva, da bo v Veliki 
Srbiji pravoslavna cerkev državna cerkev. /.../ Srbi bodo na vsak način poskušali, 
da izpremene Slovence in Hrvate v Srbe. /.../ V šoli in uradu bo gospodoval srbski 
jezik, Cerkev pa bo imela nalogo, da ta proces pospešuje.12

Korošec, ki je po Krekovi smrti postal najvplivnejši politik VLS, ni delil Šu-
steršičevih bojazni. Večina strankarskih prvakov je imela Šusteršičeva opozorila 
za pretirana, v njih pa je videla poskus razbitja deklaracijskega gibanja. Kovačič 

9 Prav tam, 145.
10 Prim. Vasilij Melik, "Jugoslavija – zgodovinska zmota ali nuja?", Časopis za zgodovino in narodopisje 

65 (1994): 51–54; Peter Vodopivec, "Od Habsburžanov h Karadjordjevićem", v: Peter Vodopivec, ur., 
Slovenske zamisli o prihodnosti okrog leta 1918. Narodna vlada, Država SHS in slovenske zamisli o 
prihodnosti pred letom 1918 in po njem (zbornik simpozija 1998) (Ljubljana, 2000), 3–11. 

11 Prunk, Slovenski narodni vzpon, 210–212.
12 Resnica, 5. 10. 1918, 1–2. 
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je brezpogojno avstrodinastično lojalnost "nekronanega vojvode kranjskega" 
označeval za škodljivo. Pri tem je bil tudi Kovačič pod vtisom predsodkov, ki 
so jih proti Šusteršiču delili nekateri štajerski in koroški politiki, češ da se kot 
prvak VLS ni dovolj zavzemal za koristi "obmejnih Slovencev". V Kovačičevih 
očeh je bilo tako deklaracijsko gibanje na Kranjskem "predvsem obsodba razdi-
ravne politike dr. Šusteršiča in pa izraz solidarnosti z obmejnimi brati".13 

Šusteršičeve ugotovitve so imele večji učinek šele po prevratu, ko se je po-
kazalo, da zmagovite antantne sile ne bodo uresničile slovenskih sanj o Zedi-
njeni Sloveniji znotraj jugoslovanske države. Deprimirani Jeglič je tako že 22. 
novembra 1918 zapisal v svoj dnevnik: 

Vsi smo polni skrbi za prihodnost. Groze nam Madžari, naše ozemlje zasedajo 
Lahi in silo nam delajo Nemci; mi pa smo brez moči; edino proteste pošilja naša 
Narodna vlada in naše Narodno veče. Brez Srbov ni rešitve! Ergo! Kako hudo bo 
za nas, ako pridemo pod pravoslavnega kralja, potem ko smo zapustili katoliške-
ga cesarja! Deus miseratur nostri!14 
 
Kovačiča očitno srbsko poreklo kralja ni tako motilo kot ljubljanskega 

knezoškofa. Kar zadeva dinastijo, naj bi imeli po Kovačičevem mnenju "prvo 
besedo bratje Srbi". To je utemeljeval z žrtvami, ki jih je v spopadih s centralnimi 
silami utrpela srbska vojska: "Srbi so s svojim kraljem vred prestali neizmerne 
muke med svetovno vojno in če so oni kljub temu zvesti svoji dinastiji, ali naj 
mi na podlagi nemških pamfl etov proti Karađorđevićem zahtevamo, da se di-
nastija odstrani in postavi na kocko cela država?"15 

V naglici izvedeni Prvodecembrski akt združitve Države Slovencev, Hrvatov 
in Srbov z monarhijo Karađorđevićev v Beogradu, ki so jim sledili prvi ukrepi 
v smeri centralizacije države, je še dodatno podkrepil dvome v vrstah VLS.16 A 
Kovačiču se je z zgodovinske perspektive odločitev o združitvi s Srbi zdela pra-
vilna: "Mi smo se jim pridružili kot premagana avstrijska masa in ko bi ne prišlo 
do ujedinjenja 1. dec[embra], bi bili Slovenci kratkomalo poteptani v tla in raz-
deljeni med Italijo, Avstrijo in Madžarijo."17 

V času boja za meje, ki se je januarja 1919 prenesel na pariško mirovno 
konferenco, se je v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev začela tudi živahna 

13 Kovačič, "Odmevi majske deklaracije": 282. 
14 ZRC SAZU, Jegličev dnevnik, 22. 11. 1918.
15 Franc Kovačič, "Na pot ne gremo", Straža, 20. 12. 1920, št. 140, 1.
16 Dolinar, "Odsotnost slovenske državne misli v prevratu 1918", 254; Prepeluh, Pripombe, 183.
17 Franc Kovačič, "Na pot ne gremo", Straža, 20. 12. 1920, št. 140, 1.
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diskusija o bodoči državni ureditvi.18 Že kmalu po prevratu se je v VLS izobli-
kovala močna opozicija, ki je dvomila v ustreznost Koroščevega tesnega sode-
lovanja z dvorom in srbskimi strankami. Opozicijsko jedro je tvorila vplivna 
skupina republikansko usmerjenih krščanskih socialcev, v kateri so prednjačili 

18 Politični razvoj v Kraljevini SHS ocenjujem zlasti na podlagi naslednjih standardnih študij: Ferdo 
Čulinović, Jugoslavija između dva rata, I–II (Zagreb, 1961); Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev 
v stari Jugoslaviji 1917–1941 (Ljubljana, 1965) (dalje: Mikuž, Oris zgodovine Slovencev); Branislav 
Gligorijević, Parlament i političke stranke u Jugoslaviji 1919–1929 (Beograd, 1979) (dalje: Gligorijević, 
Parlament); Momčilo Zečević, Na zgodovinski prelomnici. Slovenci v politiki jugoslovanske države 
1918– 1929, I (Maribor, 1986); Ivo Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Porijeklo, povijest, 
politika (Zagreb, 1988) (dalje: Banac, Nacionalno pitanje); Jože Pirjevec, Jugoslavija 1918–1992. 
Nastanek, razvoj in razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije (Koper, 1995) (dalje: Pirjevec, 
Jugoslavija).

Dr. Ivan Šusteršič 
(Narodna in univer-
zitetna knjižnica Lju-
bljana, Kartografska 
in slikovna zbirka)
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tajnik stranke dr. Fran Kulovec, dr. Andrej Gosar, Franc Terseglav, dr. Engelbert 
Besednjak, France Kremžar in drugi politiki iz kroga Jugoslovanske strokovne 
zveze, ki je združevala krščanskosocialno delavstvo.19 

Ta skupina je vse od ustanovitve jugoslovanske monarhije nasprotovala 
Koroščevemu paktiranju s srbskimi rojalisti in pod njenim vplivom je stranka 
na shodu 21. novembra 1918 sprejela celo izjavo, da je "za republiško obliko 
vladavine".20 Zlasti Kulovec je bil v stranki znan po tem, da je zagovarjal sode-
lovanje s Hrvaško republikansko kmečko stranko Stjepana Radića, kar je bilo v 
diametralnem nasprotju s političnim konceptom načelnika VLS, ki je odklanjal 
sodelovanje z Radićevim gibanjem in je raje sklepal koalicije s srbskimi vodi-
telji.21 Stranki je celo grozil nov razcep na "mladine" in "starine". Vse je kazalo, 
da bo Korošca doletela podobna usoda, kot je pred razpadom Avstro-Ogrske 
Šusteršiča, ki si je zaradi svoje politike "lojalne opozicije" prav tako nakopal šte-
vilne očitke, češ da kolaborira z "dvorno kamarilo".

Voditelji krščanskosocialnega krila stranke so se razglašali za varuhe dedi-
ščine Janeza Evangelista Kreka. Sčasoma so razvili pravi Krekov kult in ga slavili 
kot "delavskega apostola". Na očitke, češ da zaradi svoje republikanske orien-
tacije ogrožajo jugoslovansko državo, so odgovarjali s sklicevanjem na politič-
no misel "jugoslovanskega prvoborca" Kreka. Pri tem so poudarjali, da naj bi se 
Jugoslavija, ki jo je želel Krek, močno razlikovala od države, kot si jo zamišljajo 
srbski centralisti. Večerni list je tako ob tretji obletnici razglasitve Majniške de-
klaracije zapisal naslednjo ugotovitev: 

Nihče se ni prvi s tako vnemo in odločnostjo odzval klicu majniške deklaracije 
ko krščansko slovensko delavstvo. Našemu krščanskemu delavstvu Jugoslavija ni 
bila le lepa fraza, marveč mu je pomenila boj za gospodarsko in politično osvobo-
jenje. Danes imamo Jugoslavijo. Toda ta še ni tista, ki si jo je zamislil dr. Krek, ki jo 
je želelo delavstvo: Boj za gospodarsko in politično osvobojenje še ni končan.22

Opozicijsko stališče krščanskosocialnih voditeljev se je zaostrilo jeseni 1920 
v času priprav na volitve v konstituanto, ko je njihovo glasilo začelo izražati ne-
godovanje spričo domnevne Koroščeve ignorance socialnega programa stran-
ke.23 Poleg tega je opozicionalno skupino v stranki motilo zlasti njegovo zagovar-

19 O krščanskosocialnem krilu SLS za časa Kraljevine SHS podrobno Janko Prunk, Pot krščanskih sociali-
stov v Osvobodilno fronto slovenskega naroda (Ljubljana, 1977), 49–86 (dalje: Prunk, Pot krščanskih 
socialistov); Tomaž Simčič, Andrej Gosar, krščanstvo in socialno gibanje (Ljubljana, 1992), 20–28.

20 "Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi", Slovenec, 22. 11. 1918, št. 269, 1.
21 Prim. Matija Škerbec, Pregled novodobnega slovenskega katoliškega gibanja, I–II (Cleveland, 1956–

1957), tu II, 124–125.
22 Večerni list, 27. 5. 1920, 1.
23 Večerni list, 5. 10. 1920, 1.
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janje monarhije in nejasnost avtonomističnega koncepta. Korošec je namreč na 
zborovanjih izjavljal, "da je naša stranka za jedinstvenost države, da torej odkla-
nja vsak trializem, da odklanja federalizem", obenem pa je zagovarjal razdelitev 
države na več pokrajin. Slednje naj bi se po njegovem mnenju formirale zlasti na 
temelju gospodarskih in kulturnih interesov, ne pa na nacionalni osnovi. Koro-
šec se je javno deklariral za monarhista, kar je utemeljeval s tem, da so tudi druge 
države na Balkanu monarhije in "da še nismo zreli za republiko".24 

Mariborska Straža, ki je praviloma izražala Koroščeva osebna stališča, pa 
je v času priprav na volitve v konstituanto zagovarjala sodelovanje s srbskimi 
radikalci pri določanju bodoče državne ureditve: 

Treba bo iskati opore pri drugih sorodnih strankah. /.../ Naša stranka bo morala 
gledati, na katero se nasloni in nasloniti se bo morala brez dvoma na radikalce, 
ker so kot zastopniki srbskega kmeta nam najbolj sorodni. Pri tem bo morala se-
veda pustiti na strani mnogo svojih želj in načrtov. /.../ Druge politične taktike 
za nas ni. Nikari ne mislite, da bi se zmogli, kakor n[a] primer Irci na Angleškem, 
neprestano guncati med drugimi političnimi strankami. V tem slučaju bi izgubili 
tla pod nogami in postali osovraženi od vseh. Z reorganizirano srbsko radikalno 
stranko se bomo torej brez dvoma često srečevali na parlamentarnih tleh in upa-
mo, da bomo pri nji našli prijateljskega odmeva za naše cilje.25 

Diplomatski neuspehi pri določanju slovenskih meja z Avstrijo in Italijo, za-
radi katerih si stranka ni več drznila nositi naziva "Vseslovenska" (ponovno se 
je preimenovala v Slovensko ljudsko stranko – SLS), so seveda samo še okrepili 
mnenje krščanskih socialcev o škodljivosti Koroščevega paktiranja: 

Dokler tam doli v Belgradu ne bodo razumeli, da nismo Velika Srbija, ampak 
Jugoslavija, da ni naloga naše osrednje vlade uvajati cirilico, zraven pa si polniti 
žepe s provizijami in izvoznicami, dokler tam ne spoznajo, da imajo opraviti s 
svobodnimi in enakopravnimi brati, ne pa s podjarmljenimi državljani druge vr-
ste, tako dolgo bomo doživeli razočaranje za razočaranjem in za Koroško pride 
Gorenjska. In mi sami smo slepi, da se ne moremo vsi zediniti vsaj v tem, da ima-
mo zahtevati kar popolnejšo avtonomijo, da si moramo zasigurati tisto mesto, ki 
nam v Jugoslaviji gre, da bomo v Belgradu in pred vsem svetom kaj pomenili, ne 
pa da se še sami proglašamo za brezpomembno pokrajino, ki more najti svoj spas 
le, če se čimprej odreče slovenstva in svoje kulturne samobitnosti.26

24 "Vodilne misli za vodilni boj v konstituanto", Slovenec, 2. 10. 1920, št. 225, 1–2.
25 "Srbska radikalna stranka", Straža, 4. 10. 1920, št. 110, 1.
26 Večerni list, 13. 10. 1920, 1.
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Ustavotvorna skupščina je začela zasedati 12. decembra 1920. Pri analizi 
razmerja političnih sil je Večerni list prišel do ugotovitve, da naj bi se v konsti-
tuanti izoblikovali dve skupini: "grupa preteklosti" in "grupa prihodnosti". Prva, 
ki naj bi jo sestavljali Narodna radikalna stranka in Demokratska stranka, naj 
bi živela "od šovinistično-nacionalnih in državnopravnih gesel na podlagi mi-
nulega gospodarskega ustroja". Za drugo, ki naj bi jo tvorile krščanskosocialne 
stranke, Radićevo gibanje in "protikrščanske socialistične stranke", pa naj bi 
bila značilna "načelno nova orijentacija k najboljšim duševnim ciljem človeštva 
na eni ter zadovoljitev njegovih gmotnih interesov na drugi strani". Za uresni-
čitev teh načel naj bi bil pogoj, "da se strmoglavi dosedanji kapitalistični sistem 
produkcije in upotrebljavanja materialnih dobrin v korist enega samega sloja". 
Večerni list je nosilce slovenske politike v Beogradu opozarjal, da "bi bilo narav-
nost usodno", če bi se stranka trudila, "da se vzdrži na vladi tiste stranke, ki se 
po krivici imenujejo državnotvorne". Po mnenju Koroščevih kritikov bi morala 
stranka hraniti moč za odločilni boj v prihodnosti: 

Mi moramo ravno tako kakor vse stranke, katerih izhodišče so socialne potrebe 
bodočnosti, ostati v rezervi, mi moramo štediti svoje moči za odločilni boj med 
krščanskim in protikrščanskim redom v prihodnjosti, mi se ne smemo izpostaviti 
za nobeno stranko in strujo, ki živi od idealov preteklosti in si moramo ohra-
niti popolno svobodo. /.../ Če bomo to razumeli, doživimo v doglednem času 
preporod, se okrepimo navznotraj, bomo imeli zmožnost oživiti naš krščanski 
in socialni program v vsej njegovi čistosti in obsežnosti ter bomo lahko z mirno 
dušo vrgli raz krov ves balast, ki smo si ga naložili s svojim sodelovanjem pri vladi 
državnopravno-nacionalističnih in socialno-reakcionarnih elementov, pri čemer 
smo morali korak za korakom odstopati od svojih vrhovnih načel.27

Arogantno ravnanje vlade Milenka Vesnića, ki je brezobzirno kršila nekatera 
temeljna pravila parlamentarizma, je samo še podžigalo nezadovoljstvo v vrstah 
SLS. Tako je vlada sama sprejela poslovnik za konstituanto, kar je bilo v nasprotju 
s tradicionalnim načelom, da si parlament sam določa pravilnik o delu. Kršeno 
je bilo tudi načelo o potrebni večini za sprejetje ustave. Krfska deklaracija, ki sta 
jo leta 1917 podpisala Jugoslovanski odbor in srbska vlada, je namreč predvide-
vala kvalifi cirano večino dveh tretjin poslancev. To določilo je potem potrdil tudi 
regent s Prvodecembrskim aktom. Toda Vesnićeva vlada se je na vse skupaj požvi-
žgala in je določila za sprejetje ustave kar navadno večino. Za nameček je poslov-
nik zahteval od poslancev še, da ob prihodu v konstituanto prisežejo kralju.28

27 Večerni list, 2. 12. 1920, 1.
28 Gligorijević, Parlament, 89–93.
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Že zgodba o poslovniku je izzvala veliko ogorčenje med republikanci in 
avtonomisti znotraj Slovenske ljudske stranke, še bolj pa jih je seveda razburil 
vladni centralistični predlog ustavnega načrta. Predvideval je namreč ukinitev 
pokrajin in pokrajinskih vlad ter razdelitev države na 35 okrožij, pri čemer bi 
bila Slovenija razdeljena na dve.29 Večerni list je zapisal, da je vlada predlagala 
ustavo, ki naj bi bila "najbolj reakcionarna izmed vseh sedaj obstoječih v Evro-
pi" in se je ne bi sramoval niti avstrijski cesar. Glasilo Jugoslovanske strokovne 
zveze se je ob tem spraševalo: "Kako naj vendar poslanci sklepajo o republiki 
ali monarhiji, če so že pri svojem vstopu v zbornico prisegli kralju?" Korošcu pa 
je bilo namenjeno naslednje sporočilo: "SLS vendar ni politična vlačuga, am-
pak stranka krščanskih in ljudskih načel. /.../ Mi hočemo novo družbo, socialno 
pravično, demokratsko državo, mi nočemo biti centrum razredne reakcije v 
Srednji Evropi. /.../ Čas je, da preneha vse staro, gnilo in podedovano."30 Takšna 
terminologija pristašev opozicije, ki se je zavzemala za strankin "preporod" v 
smislu načel krščanskega socializma, je konservativce v vrhu SLS zelo motila. 
Nekateri so v monarhomahih znotraj stranke videli že kar "boljševike".31 

Boj proti monarhističnemu principu vladanja so kranjski republikanci 
označevali kot spopad demokratičnih sil z "bizantinizmom", ki naj bi bil znači-
len za beograjsko vladajočo elito: 

Mi smo prišli do spoznanja, da za katoličanstvo ni hujšega strupa in ni večjega so-
vražnika kakor klečeplazenje pred državnimi mogotci, udinjanje interesov kato-
ličanstva posameznim dinastijam in posameznim dvornim klikam. /.../ Mi smo se 
odločili za načelo ljudovlade, ker mislimo, da bomo tako lažje ubili bizantinizem, 
militarizem in imperializem, in ker smo globoko prepričani, da se s pomočjo tega 
načela more izvesti ujedinjenje z Bolgari, ki je eden najvišjih ciljev naše nacional-
ne zgodovine.32 

9. decembra 1920 je vodstvo SLS na sestanku v Ljubljani sprejelo izjavo, da 
odklanja vladni ustavni načrt, svojim poslancem v konstituanti pa naročilo, da 
morajo vztrajati "brezpogojno na avtonomističnem programu".33 Korošec je 
omenjeno sejo zapustil še pred koncem in je šele naknadno v Beogradu izvedel, 
da je bil v njegovi odsotnosti sprejet tudi sklep, "da je načelstvo z ministrstvom 
nezdružljivo in da je stranka republikanska". To ga je zelo razhudilo, kar lahko 
sklepamo na podlagi znanega pisma, ki ga je poslal Bogomilu Remcu. Zapisal 

29 Zečević, Slovenska ljudska stranka, 344.
30 Večerni list, 7. 12. 1920, 1.
31 Prim. Prunk, Pot krščanskih socialistov, 61.
32 Večerni list, 21. 12. 1920, 1.
33 Večerni list, 10. 12. 1920, 1.
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je, da se zavzemajo za republiko Kremžar, Besednjak, Kulovec in njim podob-
ni, ki "za stranko niso nikdar nič trpeli, a kar so delali, za to so bili plačani". Po 
prepričanju načelnika SLS naj bi bilo "v tem republikanstvu več srbofobstva in 
nasprotstva proti jedinstveni državi nego principijelnega stališča". Korošec je 
čutil, "da gotova klika hoče nas Štajerce izsiliti iz stranke". Ta "klika" naj bi po 
njegovem mnenju želela "z republikanstvom razdirati stranko", čeprav je veči-
na političnih sil v državi monarhistično usmerjena: 

Zato je po mnenju te klike sedaj 'najpametnejše' ustvarjati katoliško republikan-
sko stranko, da bo vsak demokratski lump lahko pljuval na to stranko, kakor bo 
hotel. Če se stranka vda v ta tok, potem seveda ne bodo trpeli Kremžarji, Bese-
dnjaki in advokatski koncipienti, a trpela bo organizacija kat. cerkve, trpele bodo 
naše srednješolske organizacije, naši Orli in osobito njegov naraščaj po ljudskih 
šolah, trpeli naši zavedni kmetje po sodnijah in glavarstvih, trpeli duhovniki, uči-
telji in uradniki. /.../ Tako daleč smo prišli, da moremo zopet pisati o Štajercih in 
Kranjcih.34

V bran načelnika SLS se je postavila Straža, ki je sprožila z Večernim listom 
zanimivo diskusijo glede bodoče državne ureditve. Poleg Leopolda Lenarda 
je bil glavni zagovornik Koroščeve usmeritve prav Kovačič, ki je dejstvo, "da 
neka časnikarska ljubljanska klika v imenu katolicizma vodi boj zoper državno 
edinstvo in dinastijo", označil za "skrajno drznost".35 Skupaj z drugimi avtorji 
polemičnih člankov iz Koroščevega tabora sta se Kovačič in Lenard postavila 
na stališče, da naj bi bila v tedanjih razmerah tudi za Slovence najbolj primerna 
monarhistična oblika jugoslovanske države. 

Lenard je sicer izrazil določeno razumevanje za zagovornike republikan-
skega načela v SLS, vendar bi bilo potrebno upoštevati tudi dejstvo, "da na Srb-
skem sedaj monarhija pravno obstoji, da je ogromna večina prebivalstva za 
monarhijo, da so Srbi pravno, politično in gospodarsko močnejši del države 
in vsled tega ne moremo zahtevati, da bi oni svoja načela žrtvovali nam". Zato 
bi morali tudi načelni republikanci "ukloniti glavo pred dejstvi", kajti v naspro-
tnem primeru naj bi njihovo ravnanje pomenilo, da hočejo "državljansko vojno 
in razpad države".36 

Kovačič je s svojim posegom polemiko še dodatno zaostril. Obsodil je pi-
sanje Slovenca in njegovega "revolverskega tovariša" Večernega lista, češ da z 
republikanskimi gesli slepita ljudstvo: 

34 Cit. Zečević, Slovenska ljudska stranka, 347–348. Prim. Janko Prunk, "Politični profil in delo dr. 
Antona Korošca v prvi Jugoslaviji", Prispevki za novejšo zgodovino 31, št. 1 (1991): 47–49.

35 Franc Kovačič, "Na to pot ne gremo", Straža, 20. 12. 1920, št. 140, 1.
36 "Konstituanta", Straža, 13. 12 .1920, št.137, 1.
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Kaj si predstavljajo naši ljudje pod republiko? Nobenih davkov, nobene vojaške 
službe, in vsak bo lahko delal, kar hoče! V mariborskem volilnem okolišu so po 
dobro plačanih agentih zapeljane mase volile komuniste in samostojneže v tr-
dnem prepričanju, da volijo za Avstrijo! Na Kranjskem je bilo še slabše. In te mase 
naj so sposobne za urejeno republiko! Za boljševiško po ruskem zgledu da, za 
urejeno ne! 

Trditve Večernega lista, da "prava demokracija izključuje vsako silo ter upo-
števa in spoštuje ljudsko voljo", je Kovačič ocenjeval za naivne: "Kje na svetu 
imate državo brez 'vsake sile'? Idite je iskat na luno ali morda v boljševiško Rusi-
jo, kjer se seveda spoštuje – 'ljudska volja'!"37 

Štajerski rojalisti so poudarjali, da si ne pustijo diktirati od ljudi, ki so bili za 
časa Franca Jožefa monarhisti. Sploh pa naj bi tisti krščanski socialci, ki so se po 
prevratu zavzemali za republiko, s tem samo dokazali, da "še niso imeli izkrista-
lizirane jugoslovanske ideologije".38 Na takšne očitke je Večerni list odgovarjal s 
trditvijo, da naj bi bil izraz "jugoslovanska ideologija" zgolj "liberalno-nacionali-
stična fraza, ki s katoliškim pojmovanjem države nima nič skupnega".39 

Stališče o zavračanju "jugoslovanske ideologije", ki so ga kranjski republi-
kanci izoblikovali pod vtisom centralističnih tendenc koalicije velikosrbskih 
radikalcev in jugoslovanskih unitaristov v konstituanti, je Kovačič ostro zavra-
čal. Pisce člankov v Večernem listu je pozval, naj se že enkrat izjasnijo, kako si 
zamišljajo republiko: 

Ali na podlagi ujedinjenja celega troimenega naroda ali kot samostojno srbsko, 
hrvatsko in slovensko republiko? /.../ Samosvoja hrvatska in slovenska republika 
pa je naravnost blazna ideologija. Taka republika bi imela življenje enodnevne 
muhe. Avstrijska republika ima politično zrelo ljudstvo, velikanske kulturne na-
prave iz prejšnje države, pa tarna, da ne more obstati. In pri nas so zabili v glavo 
blazno misel neke kranjske republike!

Po Kovačičevem mnenju takšna državna tvorba ne bi mogla preživeti: 

Taka republika bi padla kakor zrelo jabolko v žrelo naših sovražnih sosedov. In 
Habsburžani iz svojega švicarskega gnezda že komaj čakajo, kdaj bo hruška zrela. 
Vaša gonja proti narodni državi za neko megleno republiko je negacija lastne drža-
ve, in vi vedoma ali nevedoma stojite v službi sovragov svobode našega naroda.40

37 Franc Kovačič, "Na to pot ne gremo", Straža, 20. 12. 1920, št. 140, 1.
38 "Konstituanta", Straža, 13. 12. 1920, št. 137, 1.
39 Večerni list, 15. 12. 1920, 1.
40 Franc Kovačič, "Na to pot ne gremo", Straža, 20. 12. 1920, št. 140, 1.
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Kovačič v svojem nasprotovanju vrnitvi Habsburžanov med nekdaj avstro-
dinastično čutečimi duhovniki seveda ni bil osamljen. O tem priča na primer 
članek Jugoslavija ali smrt, ki ga je dve leti zatem objavil njegov stanovski so-
potnik Fran Saleški Finžgar. V njem je slednji takole obračunal z nostalgiki, ki 
se jim je tožilo po časih habsburške monarhije: "Glasovi, ki udarjajo tuintam na 
moje in vsako drugo uho, npr. 'če bi se vrnil prejšnji cesar!', so glasovi ubogih 
kverulantov, miselnost starih babic, ki so prepričane, da bodo isti dan po priho-
du starih državnih razmer spet tri velike žemlje za en groš."41 

Za Finžgarja, Kovačiča in generacijo prevratnikov je bila Avstro-Ogrska Slo-
vencem tuja država; svojo naj bi bili dobili šele z nastankom Kraljevine SHS. Pri 

41 Fran Saleški Finžgar, "Jugoslavija ali smrt", Slovenec, 28. 1. 1922, št. 23, 2.

Fran Saleški Finžgar 
(Narodna in univer-
zitetna knjižnica Lju-
bljana, Kartografska 
in slikovna zbirka)
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duhovnikih izven Kranjske, ki so v sebi videli branilce etnične meje pred nem-
štvom, se je ta zavest hitro uveljavila. Deset let po nastanku Majniške deklaracije 
je Kovačič te občutke strnil v naslednjo ugotovitev: 

Mlajši rod, ki odrašča in bo odraščal v novih razmerah, ne bo imel pojma, v kakih 
razmerah smo živeli Slovenci do l. 1918, zlasti v obmejnih pokrajinah. Delal bi 
veliko krivico, to treba poudarjati, starejšim zarodom, če bi kdo prezirljivo vihal 
nos nad delom in trudom svojih prednikov, kakor se že zdaj večkrat godi.42 

Sicer pa je Kovačič svoj poseg v polemiko s kranjskimi republikanci konec 
leta 1920 o prihodnji državni ureditvi zaključil s sklicevanjem na Antona Mar-
tina Slomška: "Mi duhovni sinovi velikega Slomšeka ne dopustimo, da bi nam 
zgodovina utisnila pečat efi jaltstva in herostratstva nad lastno domovino. /.../ 
Na pot grobokopov naše države ne gremo!"43 SLS sicer res ni odrekla zvestobe 
dinastiji Karađorđevićev, toda kljub temu je prišlo do spremembe v Koroščevi 
politični taktiki.

Avtonomističnemu in republikanskemu krilu stranke je namreč uspelo 
konec leta 1920 izsililiti (začasni) odhod SLS iz beograjske vladne koalicije, 
vendar je Korošec še naprej ostal načelnik stranke. Po Koroščevem odhodu iz 
vlade se je za SLS končalo dveletno obdobje paktiranja s srbskimi vladajočimi 
strankami. Prvaki SLS so si bili enotni v mnenju, da bi vsako nadaljnje popušča-
nje zahtevam srbskih centralistov resno ogrozilo slovenske narodne interese. 
Slovenec je ob Koroščevem odstopu bojevito napovedal, da se začenja "borba 
proti centralistični politiki z vsemi razpoložljivimi sredstvi".44 

Kljub odločni opozicijski drži pa poslancem SLS ni uspelo zaustaviti cen-
tralističnih tendenc vladne garniture. Poslanci SLS so 14. junija 1921 protestno 
odkorakali iz skupščine.45 Ustava je bila sprejeta 28. junija 1921 – na Vidov dan. 
Glasilo srbskih radikalcev Samouprava je ustavo označilo za srbsko nacionalno 
zmago: "Letošnji Vidov dan nam je vrnil carstvo!"46 

Tudi Kovačič je moral priznati, da oblastniki v jugoslovanski državi niso 
uresničili vseh ambicij, ki so jih imeli predstavniki slovenske politične elite v 
prevratni dobi. Slutil je, da "zdrav ljudski realizem, požlahtnjen z umerjenim 
idealizmom, slonečim na globokem ljudskem pravnem čutu, ki hoče vsakomu 
svoje", na katerem je slonelo deklaracijsko gibanje leta 1917 in 1918, ni nujno 

42 Kovačič, "Odmevi majske deklaracije": 267.
43 Franc Kovačič, "Na to pot ne gremo", Straža, 20. 12. 1920, št. 140, 1.
44 "Minister dr. Korošec odstopil", Slovenec, 12. 12. 1920, št. 283, 1.
45 Gligorijević, Parlament, 106–107; Pirjevec, Jugoslavija, 24; Mikuž, Oris zgodovine Slovencev, 204–

208.
46 Cit. Banac, Nacionalno pitanje, 376.
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istoveten usmeritvam beograjskih vladnih garnitur. Ob pogledu nazaj je leta 
1927 slednje opozoril, naj vendar upoštevajo omenjeni "globoki ljudski prav-
ni čut", če želijo ohraniti, kar je prinesel prevrat: "Ako bi ta čut po brezdušnih 
državnih krmilarjih bil prevaran, bi to pomenilo najhujšo krizo jugoslovanske 
ideje in slovanske solidarnosti."47 Kovačič takrat še ni vedel, da bo že čez pol-
drugo leto kralj Aleksander jugoslovansko idejo prisiljen zaščititi z uvedbo dik-
tature. 

Andrej Rahten

FRANC KOVAČIČ’ INTERVENTION IN DEBATES
AMONG SLOVENIAN MONARCHISTS AND REPUBLICANS

SUMMARY

After the downfall of the Habsburg monarchy there were serious disputes in 
the All-Slovenian People’s Party which was the leading force in the Slovenian 
political territory about the future organization of the new, Yugoslav state. The 
leader of the party Anton Korošec did not share the fears of his predecessor 
Ivan Šusteršič who was against Slovenians becoming a part of the state led by 
the Serbian dynasty Karađorđević. But at the time of the overthrow a large part 
of the All-Slovenian People’s Party came under the infl uence of Republican 
ideas, so Korošec had great problems with forming the position of the party in 
Belgrade.

The core of the opposition consisted of a group of republican orient-
ed Christian socialists led by the secretary of the party Fran Kulovec, Andrej 
Gosar, Franc Terseglav, Engelbert Besednjak, France Kremžar and other politi-
cians from the circle of the Yugoslav Professional Association which united the 
Christian-social workers. The above group who published their views in Večerni 
list, opposed Korošec’ agreements with Serbian royalists about the founding 
of a Yugoslav monarchy.  Under the infl uence of this group the party adopted 
a statement claiming that they were for a "republican form of government". 
The opposition stance of the Christian-socialist leaders culminated in autumn 

47 Kovačič, "Odmevi majske deklaracije": 282.
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1920 in the time of preparation for elections for a constituent assembly when 
in their gazette they started to express their disagreement with the supposed 
Korošec’ ignoring of the social programme of the party. Beside this they were 
mostly disturbed by his endorsement of the monarchy and the vagueness of the 
autonomist concept.

Korošec was defended by the Maribor newspaper Straža which started an 
interesting discussion with Večerni list about the future organization of the state. 
The Royalists from Styria claimed that they would not take orders from people 
who were monarchists at the time of Francis Joseph. And anyways those Chris-
tian socialists who after the overthrow demanded a republic were only prov-
ing that "they did not have a clear Yugoslav ideology". Beside Leopold Lenard, 
Franc Kovačič was the main advocate of Korošec’ ideology. He thought that a 
"Republic of Carniola" or Croatian – Slovenian republic could not be successful 
without Serbian support. The advocates of a republic were in his opinion "in 
the service of the enemies of the freedom of the Slovenian nation".

The republican wing of the party succeeded to enforce a (temporary) de-
parture of Korošec from the government coalition in Belgrade. This was the 
end of two years of negotiating with Serbian coalition parties. In opposition the 
party got stronger and more closely linked. And also Kovačič had to admit that 
the authorities in the Yugoslav state did not fulfi l all the ambitions that the rep-
resentatives of the Slovenian political elite had at the time of the overthrow.
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UDK 929Kovačič F.:341.382"1919"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Štajersko vprašanje in vloga 
dr. Franca Kovačiča na pariški 

mirovni konferenci

Gregor Jenuš
Univ. dipl. zgodovinar, mladi raziskovalec – asistent

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor 

e-mail: gregor.jenus@guest.arnes.si

Izvleček:
Avtor v članku obravnava dogajanje na pariški mirovni konferenci v letu 1919 
in vlogo dr. Franca Kovačiča v delegaciji, ki je zastopala vprašanja Kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Posebno pozornost pri tem posveča vprašanju 
določitve meje na Štajerskem in različnim konceptom, ki so se pri tem pojavili 
kot možne rešitve mejnega vprašanja. Na podlagi arhivskega in časniškega 
gradiva analizira odzive med slovenskim in nemškim prebivalstvom na različne 
koncepte, ki so se ponujali kot možna rešitev teritorialnega spora.

Ključne besede:
Pariška mirovna konferenca, 1919, dr. Franc Kovačič, štajersko vprašanje, 
narodnostni boji, Nemci, Slovenci. 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 9 (2009), št. 2–3, str. 669–690, 64 cit., 1 tabela, 3 slike.
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški).
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Cesar Karel I. je bil oktobra 1918 zaradi vojnega stanja in vedno bolj nestabilne 
notranje politike monarhije prisiljen popustiti pritiskom antante ter nenem-
ških narodov monarhije ter v deklaraciji Mojim zvestim avstrijskim narodom 
(objavljeni na Dunaju 16. oktobra 1918) ponuditi možnost preoblikovanja av-
strijskega dela monarhije po federativnem državnem ključu. "Avstrija naj posta-
ne po volji svojih narodov zvezna država, v kateri tvori vsako narodno pleme 
na ozemlju, kjer je naseljeno, svojo lastno državnost." To je predstavljalo zadnji 
obupan poskus rešitve pred neizbežnim razpadom monarhije.1

Na seji Narodnega sveta v Ljubljani, ki je potekala 19. oktobra 1918, so Slo-
venci sklenili, da je Narodni svet s pooblastilom vseh političnih smeri na slo-
venskem prevzel vodstvo narodne politike. Izdan je bil odlok, da se bodo zdru-
žili vsi Slovenci, Hrvati in Srbi z vsega etničnega prostora, kjer so ti narodi živeli, 
v edinstveno, suvereno državo, urejeno po načelih politične in ekonomske de-
mokracije, z odpravo vseh socialnih in gospodarskih krivic ter neenakosti.2 To 
je bil prvi pravi poskus združitve Slovencev in tudi Hrvatov v enotno narodno 
telo, ki bi zagovarjalo interese celotnega naroda. Dotlej so namreč povezave 
temeljile predvsem na strankarskih ali političnih in ne narodnih interesih.3 So-
časno s to odločitvijo je prispel Wilsonov odgovor avstroogrski vladi, ki je ZDA 
prosila za pomoč pri reševanju čehoslovaškega in jugoslovanskega vprašanja. 
Wilsonov odgovor se je zdel kot nasmeh usode, saj je južnim Slovanom dal pra-
vico samoodločbe, za katero so tako dolgo stremeli.4 Po poročanju časnika Slo-
venski narod je ameriški predsednik Wilson v medsebojnem razmerju narodov 
verjel v tri fundamentalna načela. 

Vsak narod ima pravico izbirati si sam vlado, s katero hoče živeti, /…/ male države 
morajo imeti na svetu pravico uživati enak respekt in enake teritorialne nedota-
kljivosti, kakor to zahtevajo velike in močne države, /…/ svet ima pravico živeti v 
miru in ga ne sme motiti nobena napadalna objestnost in nikakršen prezir držav-
nih in narodnih pravic… .5 

Čeprav se Wilsonove ideje zdijo utopične, so bile za manjše narode, kakr-
šen je bil tudi slovenski, izjemno pomembne. Izhajajoč iz njegovega odgovora 

1 "Naznanilo cesarjevega manifesta", Slovenec, 17. oktober 1918, 1; "Cesarjev manifest", Slovenec, 18. 
oktober 1918, 1; "Cesarjev oklic narodom", Straža, 18. oktober 1918, 1; "Föderalisirungsmanifest", 
Marburger Zeitung, 16. oktober 1918, 1; "Das Manifest", Marburger Zeitung, 19. oktober 1918, 1; 
"Österreichs Zerfall", Deutsche Wacht, 19. oktober 1918, 1.

2 "Jugoslavija prihaja", Slovenski gospodar, 24. oktober 1918, 1.
3 Fran Erjavec, Slovenci na mirovni konferenci 1919 –1920 (London, 1960), 3 (dalje: Erjavec, Slovenci 

na mirovni konferenci 1919–1920). 
4 "Wilson diktira", Slovenec, 16. oktober 1918, 1–2.
5 "Wilsonova sporočila", Slovenski narod, 5. februar 1919, 1–2.
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je Narodni svet v Zagrebu z odločitvijo slovenskega političnega vodstva prevzel 
vodstvo narodne politike. Izražena je bila zahtevala, da bi se o usodi južnoslo-
vanskih narodov odločalo na mirovni konferenci, na kateri bi bil narod enotno 
zastopan s svojimi odposlanci.6 

Narodni svet je tako odklonil rešitev narodnostnih vprašanj, kakršno je 
predstavil avstrijski manifest s 16. oktobra, in tudi vsak predlog, ki bi narodno-
stno vprašanje ter vprašanje meja reševal le delno ter mu s tem odvzel med-
narodni značaj.7 Odločitvam Narodnega sveta v Zagrebu in manifestacijskemu 
zborovanju 29. oktobra 1918 v Ljubljani je sledil prevzem politične odgovorno-
sti 31. oktobra 1918 z imenovanjem prve narodne vlade, ki se je uradno imeno-
vala Narodna vlada Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani.8 Najpomembnejša 
naloga novoimenovane vlade je bila prevzem oblasti od bivše avstrijske uprave 
ter odstranitev slovenskemu narodu "sovražnih" uradnikov in sodnikov, ki so 
bili relikt propadle oblasti.9,10 

Etnična oziroma nacionalna struktura mest ter mejna vprašanja so po pre-
mirju v svetovni vojni (4. november 1918) postala ključna vprašanja odnosov 
med novonastajajočima državama Republiko nemško Avstrijo ter Kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev (sprva Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov11 – v 
nadaljevanju Kraljevina SHS). Neizbežno vprašanje, ki si ga je morala v času 
nastajanja Kraljevine SHS zastavljati nova oblast, je bilo vprašanje teritorija, ki 
ga bo obsegala. Pomembno je na tem mestu izpostaviti, da smo, čeprav smo 
bili Slovenci del nastajajoče Kraljevine SHS, v prvi fazi povojne politike prepu-
ščeni sami sebi, svojim političnim sposobnostim. Že decembra 1918 se je zato 
sestala posebna komisija v Ljubljani, ki je imela nalogo pripraviti material za 
vsa morebitna vprašanja, ki bi se lahko pojavila na mirovni konferenci, pred-
vsem pa vprašanja mejnih zahtev Slovencev. Vprašanje štajerske problemati-

6 "Wilson diktira", Slovenec, 16. oktober 1918, 1–2; "Jugoslavija prihaja", Slovenski gospodar, 24. okto-
ber 1918, 1; "Ustanovitev Jugoslavije", Straža, 25. oktober 1918, 1.

7 "Wilson diktira", Slovenec, 16. oktober 1918, 1–2.; "Jugoslavija prihaja", Slovenski gospodar, 24. okto-
ber 1918, 1; "Ustanovitev Jugoslavije", Straža, 25. oktober 1918, 1.

8 Peter Ribnikar, Sejni spisi Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za 
Slovenijo 1918–1921, I. (Ljubljana, 1998), 12 (dalje: Ribnikar, Sejni spisi, I.). 

9 Ribnikar, Sejni spisi, I., 36; Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo (Ljubljana, 1971), 
264, 268.

10 "Kino in nemški napisi", Slovenec, 29. oktober 1918, 3.
11 Narodna vlada SHS v Ljubljani uradno ni imela pristojnega poverjeništva za zunanje zadeve, saj je 

slednje spadalo v delokrog ter pristojnosti Narodnega sveta v Zagrebu. Kljub vsemu je potrebno pou-
dariti, da je Narodna vlada SHS v Ljubljani od začetka svojega obstoja morala reševati tudi vprašanja 
s področja zunanjih zadev. Tukaj so izstopala vprašanja medsebojnih odnosov z Republiko nemško 
Avstrijo glede ureditve mejnega vprašanja, šolstvo ter položaja nemškega in slovenskega prebivalstva 
na njunih področjih. O pristojnostih Narodne vlade SHS v Ljubljani glej: Bojan Balkovec, Prva sloven-
ska vlada 1918–1921 (Ljubljana, 1992), 61. 
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ke je bilo tedaj dodeljeno dr. Francu Kovačiču.12 4. januarja 1919 je Kovačič na 
seji Narodnega sveta v Ljubljani predstavil svoj referat, v katerem se je glede 
določitve slovenskega ozemlja na Štajerskem skliceval na sklep Narodnega 
sveta iz oktobra 1918, v katerem so se izrekli, da se na narodnostno mešanem 
področju Spodnje Štajerske kraji, ki so bili ponemčeni (nasilno), v 19. stole-
tju ne morejo smatrati za nemške (današnje območje od Špilja do Radgone). 
Kljub vsemu pa je morala slovenska delegacija pri določanju štajerske meje 
predvideti le kraje z večinskim slovenskim prebivalstvom, da ne bi prišlo do 
nepotrebnega kopičenja nemškega življa v državi in bi s tem bila dana pod-
laga za politične agitacije iz Avstrije. Kovačič pa je tako pri vprašanju meja in 
teritorijev, za katere naj bi se slovenska delegacija izrekla, predlagal, da bi zah-
teve bile realne.13 Vojni in politični dogodki zadnjih let vojne so bili namreč 
v nasprotju s slovenskimi interesi in iluzijami o naklonjenosti jugoslovanski 
ideji. Vsaj Angleže in Francoze so vezale pogodbe in dogovori iz vojnega časa 
(na primer Londonski pakt).14 

 V takšnih okoliščinah je bila 18. januarja 1919, le slabe tri mesece po spre-
jetju premirja, v Parizu odprta mirovna konferenca, katere namen je bil ure-
ditev meja Evrope in sveta po končani veliki vojni. Vse priprave za načrte mi-
rovnih pogodb je prevzel Svet deseterice, ki so ga sestavljali zunanji ministri in 
šefi  delegacij zmagovitih držav antante. Dejansko moč na konferenci pa je imel 
Vrhovni svet15, ki so ga sestavljali Thomas Woodrow Wilson, George Clemen-
cau, David Lloyd George, Vittorio Emanuelle Orlando, torej predstavniki ZDA, 
Francije, Velike Britanije in Italije. Slednji so predstavljali najvišjo avtoriteto in 
pravzaprav odločali sami ter diktirali premagancem mirovne pogoje.16 Vrhovni 
svet mirovne konference se je pri tem izrekel proti samovolji držav, ki so sodelo-
vale na mirovni konferenci, in jih pozval, naj pri svojih dejanjih sledijo načelom 
mednarodnega prava. Tako naj države ne bi poskušale reševati mejnih vprašanj 
nasilno in samovoljno, saj naj bi to le povzročalo zaplete po nepotrebnem.17 

12 Metod Benedik, Lambert Ehrlich: Pariška mirovna konferenca in Slovenci 1919/1920 (Ljubljana, 
2002), 284–286 (dalje: Benedik, Lambert Ehrlich). 

13 Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Prevratni dogodki na Štajerskem, št. 7-275, Elaborat dr. Franca 
Kovačiča, Nemško-slovenska meja na Štajerskem; Benedik, Lambert Ehrlich, 289, 295–296.

14 Erjavec, Slovenci na mirovni konferenci 1919–1920, 4.
15 Časnik Deutsche Wacht je aprila 1919 zapisal, da so se "veliki gospodje igrali svetovno sodišče in se 

igrali z usodo celotnega sveta." Vrhovni svet na bi pri tem predstavljal največjega sovražnika narodov, 
saj naj bi njegove člane vodili le lastni interesi in pohlep. Izjemno kritični so pri tem bili glede Wilsona, 
ki so ga obtoževali nedoslednosti in krivičnosti, hkrati pa naj bi bila njegova oseba kontradiktorna. 
Wilsona so označili kot "poosebljeno politično pravičnost," ki je zagovarjala načelo enakopravnosti, 
hkrati pa bila na čelu "brutalnega svetovnega ekonomskega imperializma, " ki je izkoriščal vojno 
stanje. Glej: "Die Friedenskonferenz", Deutsche Wacht, 26. april 1919, 1. 

16 Erjavec, Slovenci na mirovni konferenci 1919–1920, 6.
17 "Eine Kundgebung der Friedenskonferenz gegen die eigenmächtigen Besetzungen", Deutsche Wacht, 

1. februar 1919, 1.
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Delegacija Kraljevine SHS je imela na pariški mirovni konferenci daleč naj-
več članov. Slednje bi lahko pripisali razmeroma zahtevni nalogi oblikovanja 
meja s kar osmimi državami – Bolgarija, Romunija, Madžarska, Avstrija, Albani-
ja, Grčija in najtežjo z Italijo. Izmed 26 držav, ki so se udeležile konference miru, 
kot so jo imenovali tedanji mediji, je bila po številčnosti delegacije na četrtem 
mestu. Pred njo so bile le še delegacija Velike Britanije, ki je štela 154 članov, 
delegacija Francije, ki je štela 137 članov, in delegacija Italije s 124 člani. De-
legacija kraljevine je štela 110 članov – 2 člana več kot delegacija ZDA – in jo 
je sestavljalo več delovnih teles: politični delegati (7), tehnični delegati (28), 
tehnični svetovalci in eksperti (55, med njimi tudi Franc Kovačič), sekretarji, 
pisarji in prevajalci (20).18 

Politična delegacija je predstavljala najpomembnejše predstavništvo. Tvo-
rili so jo predstavniki Srbov, Hrvatov in Slovencev pod predsedstvom Nikole 
Pašića. Politična delegacija je imela natančno določeno hierarhijo ter iz nje iz-
hajajoče pravice in dolžnosti, je pa hkrati dala sklepati na položaj, ki ga je v novi 
državi zasedal posamezni narod.19 

delegat: Nikola Pašić, predsednik (SRB) – 1. primus inter pares,
delegat: dr. Ante Trumbić, član vlade (HRV),2. 
delegat: dr. Milenko Vesnić (SRB),3. 
delegat: dr. Ivan Žolger (SLO),4. 
delegat: Mateja Bošković (SRB),5. 
delegat: dr. Josip Smodlaka (HRV)6. 
delegat: dr. Otokar Rybar (SLO).7. 20

Razmerje med posameznimi narodi kraljevine je bilo tako trije predstavni-
ki za Srbijo, dva za Hrvaško in dva za Slovenijo.21

Ekipa na versajski mirovni konferenci je bila s slovenske strani zagotovo 
strokovna in relevantno številčna. Njen vodja je bil dr. Ivan Žolger kot eden 
od štirih pooblaščenih narodnih delegatov, ki pa mu je kompetence zbijal oči-
tek, da je bil minister v poraženi avstrijski vladi. Italijanska delegacija pod Or-
landovim vodstvom se je namreč spotikala ravno ob to vlogo in ga obtoževala 
navzkrižnih interesov. Zato so vztrajali, da se razprav Velikega sveta niso smeli 
udeleževati. Kot pooblaščeni delegat v politični delegaciji z notranjo pravico 
glasovanja je nastopil tudi Otokar Rybar, pomembno vlogo pa je za slovenski 

18 Andrej Mitrović, Jugoslavija na konferenci mira 1919–1920 (Beograd, 1968) (dalje: Mitrović, 
Jugoslavija na konferenci mira 1919–1920), 6–10.

19 Mitrović, Jugoslavija na konferenci mira 1919–1920, 6–10.
20 Mitrović, Jugoslavija na konferenci mira 1919–1920, 14. 
21 Prav tam, 19.
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del delegacije imel tudi dr. Bogumil Vošnjak kot njen generalni sekretar.22 
Poleg politične delegacije, ki je predstavljala politično predstavništvo Kra-

ljevine SHS na mirovni konferenci, so bile posebnega pomena posamezne sek-
cije. Teh je bilo 8: Vojaška sekcija, Etnografsko-zgodovinska sekcija, Ekonomsko-
fi nančna sekcija, Sekcija za mednarodno pravo, Sekcija za tisk, Sekcija za žele-
znice in promet, Sekcija za pomorsko trgovino in Črnogorska sekcija. Slovenske 
predstavnike najdemo v šestih sekcijah:

 Sekcija za mednarodno pravo• : profesor prava dr. Leonid Pitamic;
 Vojaška sekcija• : kontraadmiral Alojz Šušteršič;
 Ekonomsko-fi nančna sekcija• : ekonomist dr. Milko Brezigar, Ivan Jerman, 
Vekoslav Kisovec, Milko Kramar, dr. Janko Hacin, dr. Drago Marušič, Ivan 
Praprotnik;
 Etnografsko-zgodovinska sekcija• : dr. Lambert Ehrlich (Koroška), dr. Franc 
Kovačič (Štajerska), dr. Matija Slavič (Prekmurje), dr. Ivan Čok, Ivan Mač-
kovšek (Trst), dr. Janko Pretnar, dr. Jožef Ribarič, dr. Tomaž Šorli; 
 Sekcija za železnice in promet:•  Franjo Vilfan;
 Sekcija za tisk:•  dr. Ivan Švegel.

Poleg omenjenih je bilo Slovence mogoče najti tudi v odsekih francoski in 
angleški jezik, v tajništvu in med pomožnim osebjem.23 

Daleč najpomembnejša sekcija znotraj delegacije Kraljevine SHS je bila 
Etnografsko-zgodovinska sekcija (Section etnographique et historique – terito-
riale), ki jo je vodil srbski predstavnik Josip Cvijić. Njeno delo je odločilno vpli-
valo na vprašanje oblikovanja nacionalnih teritorijev, ki je bilo za Kraljevino 
SHS osrednjega pomena, saj so se na konferenci določale prve meje in nacio-
nalni teritorij, ki je iz njih izhajal. Zato so v to sekcijo imenovali le največje po-
znavalce in strokovnjake za narodnostna vprašanja.24 Za vprašanja štajerskega 
ozemlja so v komisijo imenovali dr. Franca Kovačiča. On in dr. Matija Slavič (ki 
je bil ekspert za vprašanja Prekmurja) sta s strani lavantinske škofi je prejela do-
voljenje oziroma izredni dopust za potovanje v Pariz 14. januarja 1919.25 Pripo-
tovala sta 5. februarja 1919 in se bila primorana lotiti težkega dela dokazovanja 
upravičenosti slovenskih oziroma jugoslovanskih ozemeljskih zahtev. Problem, 
s katerim se je srečal ne le Kovačič, temveč celotna slovenska delegacija na pa-
riški mirovni konferenci pri dokazovanju upravičenosti zahtev po ozemljih v 

22 Božo Repe, "Vloga slovenskih politikov in diplomatov pri določanju meja", ADRISAS, 15 (2008): 111 
(dalje: Repe, "Vloga slovenskih politikov in diplomatov pri določanju meja"). Glej tudi: Mitrović, 
Jugoslavija na konferenci mira 1919–1920,18–22. 

23 Repe, "Vloga slovenskih politikov in diplomatov pri določanju meja": 111; Benedik, Lambert Ehrlich, 69.
24 Mitrović, Jugoslavija na konferenci mira 1919–1920, 23–24.
25 PAM, fond Franc Kovačič, 15. januar 1919, št. 205, dovoljenje za začasni dopust.

SHS 2_3_2009 OK.indb   674 12/11/09   4:53:40 PM



675

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Sloveniji, je namreč bil ta, da Slovenci (podobno kot Hrvati) na konferenci niso 
predstavljali kakega od pomembnejših političnih subjektov, temveč v prvi vr-
sti prebivalce teritorijev premagane države Avstro-Ogrske, ki so se želeli iz na-
rodnih razlogov združiti z zmagovito Kraljevino Srbijo v novo skupno državo 
Jugoslavijo. Slednje so Italijani izkoriščali v svoj prid ter pod Orlandovim vod-
stvom zmanjševali pomen slovenskih zahtev. Hkrati so se pri svojih zahtevah 
sklicevali na tajne pogodbe, ki so jih tekom vojne sklenili z Angleži in Francozi 
in zahtevali njihovo izpolnitev.26 Prav vprašanje mednarodnih tajnih pogodb je 
bilo za mirovno konferenco ključnega pomena. Wilson je zagovarjal mnenje, 
da bi mirovna konferenca morala imeti pravico do ponovnih razprav in mo-
rebitnih sprememb vsebine vseh tajnih pogodb, ki so bile sklenjene pred vsto-
pom ZDA v vojno. Pri tem je izhajal iz načela, da v primeru veljave medsebojnih 
dogovorov med zavezniki, sklenjenimi tekom vojne, te vežejo tudi dogovori 

26 Erjavec, Slovenci na mirovni konferenci 1919–1920, 7.

Potni list dr. Franca Kovačiča za potovanje v Pariz (PAM, fond M. Majcen, AŠ 2)
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in obljube, ki so jih dali ZDA.27 Pri tem se je skliceval predvsem na 14. točk, ki 
so jih zavezniki svečano sprejeli. Kljub vsemu je bilo dejansko stanje na poli-
tičnem prizorišču drugačno in v dejanskih okoliščinah je propagandno geslo 
o narodni samoodločbi izraženo v Wilsonovih 14. točkah ostalo mrtvo. Tako 
smo Slovenci (in tudi Hrvatje) predstavljali subjekte tedanjih ozemeljskih borb 
le zahvaljujoč našemu zedinjenju z zmagovito Kraljevino Srbijo, sicer pa smo, 
roko na srce (tudi glede na "izplen" konference) ostali le marginalni objekt vi-
soke politike. Dejansko nekakšna "kolateralna škoda". 

Dr. Franc Kovačič je imel tako v primeru štajerskega vprašanja razmeroma 
težavno nalogo. V prvih tednih konference se je pojavljalo več možnih rešitev 
mejnega vprašanja. Vprašanja so se zastavljala predvsem glede teorija, ki naj bi 
bil vključen v Kraljevino SHS, in kateri dejavniki bi morali biti odločilni za do-
ločitev meje. Sprva je namreč prevladovalo mnenje, da bi se na Štajerskem kot 
mejo moralo upoštevati reko Dravo oziroma območje med Dravo in Muro, saj 
naj bi to predstavljalo najbolj naravno možnost delitve med Republiko nemško 
Avstrijo in Kraljevino SHS. To idejo so zagovarjali tudi Avstrijci, ki so kot mejo pre-
dlagali Pohorje in njegove izrastke do Drave.28 Določitev takih mej bi za Kraljevi-
no SHS pomenila izgubo okoli 150.000 koroško-štajerskih Slovencev in 90.000 
prekmurskih Slovencev. Zato so kot možno mejo na Spodnjem Štajerskem videli 
mejo Radl – Remšnik – Mura. Pred Svetom deseterice je jugoslovanska delegacija 
prvič nastopila 28. februarja 1919 in se znašla v težavnem položaju, saj je imela 
odprtih več front (od katerih je skoraj največ pozornosti posvečala borbi za Pri-
morsko, kjer je Italija kot ena od zmagovitih sil izsiljevala predvsem Angleže in 
Francoze ter poskušala izsiliti uresničitev Londonskega pakta iz leta 1915)29, šta-
jersko vprašanje pa je bilo posebno problematično zaradi številnih narodnostnih 
bojev, ki so izbruhnili kot posledica narodnostno mešanega področja in dejstva, 
da je konferenca razpolagala s statističnimi podatki nacionalne strukture rezul-
tatov avstrijskih popisov prebivalstva. Vrhovni svet je tako 28. februarja teritorial-
ni komisiji določil 8. marec kot rok, do katerega so morali pripraviti in predstaviti 
predloge za razmejitev Kraljevine SHS z Republiko nemško Avstrijo. Slovenska 
delegacija je pod vodstvom dr. Žolgerja svoj predlog o možni rešitvi meje pred-
stavila 3. marca in se v njem iz geografskih, zgodovinskih, administrativnih in 
etnografskih razlogov odločno izrekla za priključitev t. i. področja "južnega Šta-
jerja" h Kraljevini SHS.30 Da bi podkrepili svoje teritorialne zahteve in za potrebe 
obveščanja teritorialne komisije je dr. Žolger 4. marca Tardieuju kot predsedniku 

27 "Mirovna konferenca", Slovenski narod, 5. februar 1919, 3; "Wilson za male narode", Slovenec, 7. febru-
ar 1919, 2.

28 Benedik, Lambert Ehrlich, 132.
29 Erjavec, Slovenci na mirovni konferenci 1919–1920, 15.
30 Benedik, Lambert Ehrlich, 133.
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teritorialne komisije predstavil obsežen memorandum Frontiere entre le Roya-
ume des Serbes, Croates et Slovenes et l'Autriche allemande, ki sta ga pripravila 
dr. Franc Kovačič in dr. Mitja Slavič. V slednjem so se izrekli proti upoštevanju 
Drave kot mejne črte, saj bi to povzročilo umetno delitev teritorija, ki je izrazito 
nacionalno mešano. Pri tem so se sklicevali na dejstvo, da reke, kakršna je Drava, 
v gornjem in srednjem toku niso ustvarjale naravnih meja, marveč so zaradi ge-
ografskih danosti celo pospeševale kolonizacijo in vzpodbujale razvoj prometa. 
To je bil razlog, zaradi katerega bi bilo iz političnih in etničnih razlogov potrebno 
opustiti idejo o reki Dravi kot možni mejni črti med Republiko nemško Avstrijo 
in Kraljevino SHS. Hkrati sta dr. Kovačič in dr. Slavič v svojem pisanju opozorila 
na delo društev Südmark in Schulverein, ki sta izvajala kolonizacijo nemškega 
prebivalstva na mejnem področju in s tem spreminjala prebivalstveno podobo 
ozemlja v prid Nemcem.31 

Teritorialna komisija velikega sveta na mirovni konferenci je razpolagala 
z rezultati popisov prebivalstva, ki za Slovence niso bili nič kaj obetavni, saj so 
nakazovali, da je pri ozemlju spodnje Štajerske dejansko šlo za narodnostno 
mešana področja, čeprav so bili nemški predvsem urbani centri, ki so vplivali na 
pretežno slovensko okolico. Slednje je bilo razlog več za možnost uvedbe ple-
biscita tudi na Štajerskem. Iz rezultatov je namreč razvidno, da so Nemci v Ma-
riboru uspeli ohraniti več kot 70-odstotno večino, s čimer so lahko, kot lastniki 
gospodarskih ustanov, krojili življenje slovenskemu prebivalstvu. Kljub vsemu 
pa menim, da gospodarski dejavnik ni bil edini ali celo odločilen. V prvi vrsti 

31 Benedik, Lambert Ehrlich, 318–348, 353.

Skupinska fotografi ja etnografske sekcije jugoslovanske delegacije na mirovni konferenci v Parizu (PAM, 
Zbirka fotografi j in razglednic, inv. št. 4632)
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je na rezultate vplivala nemščina ter nemška kultura, ki je bila v centrih, kot so 
Maribor, Celje ali Ptuj, izjemno močna in stoletja prisotna. Takšnega pečata pa v 
identiteti posameznika ni bilo mogoče kar čez noč izbrisati. 

Tabela 1: Rezultati popisa prebivalstva v letih 1880 do 1910.32

1880 1890 1900 1910

Št
aj

er
sk

a

celotno* 1.186.393 1.249.998 1.313.325 1.394.699

Nemci 794.841 67,00 847.923 67,83 902.343 68,71 983.252 70,50

Slovenci 388.419 32,74 400.480 32,0 409.531 31,18 409.684 29,37

ostalo** 3.133 0,26 1.595 0,13 1.451 0,11 1.763 0,13

sp
o

d
n

ja
 

Št
aj

er
sk

a*
** celotno* 32.265 35.215 41.104 45.932

Nemci 22.272 69,02 26.530 75,33 30.198 73,46 35.123 76,46

Slovenci 7.149 22,15 6.298 17,88 8.385 20,39 8.409 18,30

ostalo** 2.884 8,83 2387 6,79 2521 6,15 2400 5,24

M
ar

ib
o

r

celotno* 17.628 19.898 24.601 27.994

Nemci 13.517 76,67 15.950 80,15 19.298 78,44 22.653 80,90

Slovenci 2.431 13,79 2.653 13,33 4.062 16,51 3.823 13,65

ostalo** 1680 9,54 1295 6,52 1241 5,05 1518 5,45

*Legenda: Navedbe označujejo celotno prebivalstvo glede na popis prebivalstva.

**Legenda: Navedbe se nanašajo na prebivalstvo drugih narodnosti: Čehi, Madžari, Slovaki, Hrvatje, Srbi …
***Legenda:  Navedbe se nanašajo na prebivalstvo mest: Celje, Maribor, Ptuj, Ormož, Brežice, Šoštanj, Slovenska Bistrica in Slovenj  Gradec.

Tabela kaže rezultate popisov prebivalcev v habsburški monarhiji iz let 
1880, 1890, 1900 in 1910, ki so bile opravljene po ključu občevalnega jezika. 
Posebno zanimivi sta pri tem rubriki spodnja Štajerska in mesto Maribor, kjer je 
viden izjemen razkorak med razmerjem slovenskega in nemškega prebivalstva 
glede na stanje v celotni deželi. Maribor, izhajajoč iz podatkov ljudskih štetij, 
predstavlja nemški jezikovni otok znotraj večinsko slovanskega ozemlja. Po-
dobne rezultate najdemo tudi v mestih Celje in Ptuj, zaradi česar lahko ta tri 
mesta resnično označimo, kot ugotavlja Janez Cvirn, za zadnje nemške "trdnja-

32 Povzeto po: Filip Čuček, "Kraji na slovenskem Štajerskem in Maribor med leti 1750 in 1918", Studia 
Historica Slovenica 6, št. 2–3 (2006): 387 (dalje: Čuček, "Kraji na slovenskem Štajerskem in Maribor 
med leti 1750 in 1918"); Stefan Kraner, Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien (Celovec–
Ljubljana–Dunaj, 1998), 26 (dalje: Kraner, Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien); Janez 
Cvirn, "Nemško (avstrijsko) in slovensko zgodovinopisje o Nemcih na Slovenskem (1848–1941)", v: 
Dušan Nečak, ur., Nemci na Slovenskem 1941–1955 (Ljubljana, 1998), 36–37.
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ve" na spodnjem Štajerskem.33 
Slovenska nemška skupnost predvsem s področja Štajerske je še pred kon-

cem svetovne vojne postala glavna zagovornica nedeljivosti avstrijskih krono-
vin in združitve področij z nemškim prebivalstvom z Avstrijo. O tem je razpra-
vljal mestni svet MOM že na seji 29. maja 1918, ko je predstavil stališče pred-
stavnikov nemških mest iz spodnje Avstrije na avdienci pri cesarju, v kateri so 
(med njimi tudi Julius Pfeifer in dr. Otokar Orosel, organizatorja demonstracij) 
izrekli, da bi morala "zelena Štajerska, ki je nespremenjeno že stoletja povezana 
z monarhijo, /…/ tudi v prihodnje ostati njen del."34 Takšnega mnenja je bila ob 
koncu vojne tudi avstrijska vlada, ki je po poročanju nemških časnikov, ki so 
izhajali na področju spodnje Štajerske, odločno zavračala ravnanje jugoslovan-
ske strani, ki je po njihovem mnenju nasilno in brez pravne podlage anektirala 
območje južne Štajerske, za katero je trdila, da je izrazito narodnostno mešano. 
Predvsem mesta, kot so Maribor, Radgona, Celovec in Velikovec naj bi bila tako 
po mnenju avstrijske vlade prisiljena sprejeti slovensko oziroma jugoslovan-
sko nadvlado. Avstrijska vlada je po poročanju časnik Deutsche Wacht tako že 
4. januarja 1919 predlagala, da bi prebivalci teh regij morali dobiti pravico, da 
o svoji usodi odločajo sami. Tako se je že v začetku leta 1919 izrekla za plebi-
scit.35 Avstrijska vlada je bila pri teh razmišljanjih, po poročanju Deutche Wacht, 
vzpodbujena s strani francoskega zunanjega ministrstva, ki naj bi že 20. decem-
bra 1918 kot edino možno rešitev za mejne spore videlo mirovno konferenco 
in hkrati tudi možnost plebiscita.36 

Kot oteževalne okoliščine so nastopili razni izgredi in domnevno nasilje 
nad nemškim prebivalstvom, kar je predstavljala predvsem avstrijska in itali-
janska propaganda. 27. januarja 1919 (torej še pred uradnim zaslišanjem) se 
je v mestu Maribor mudila ameriška komisija polkovnika Milesa in poročnika 

33 Leta 1880 je po rezultatih popisa v mestni občini Maribor z vsemi mestnimi okrožji živelo skupno 
17.628 ljudi. V rubriko občevalni jezik je nemščino vneslo kar 13.517 oseb oz. 69,47% prebivalstva. 
Za slovenščino se je izreklo le nekaj več kot 13% ali 2431 oseb. Čuček kot primer navaja tudi Celje in 
Ptuj, kjer je bilo razmerje med slovenskim in nemškim življem po podatkih štetja nekoliko milejše. V 
Celju se je 34% oseb izreklo za slovenski in 60% za nemški jezik, podobno pa tudi na Ptuju, kjer se je 
20% oseb izreklo za slovenski in 64% za nemški jezik. Več o rezultatih popisov glej: Čuček, "Kraji na 
slovenskem Štajerskem in Maribor med leti 1750 in 1918": 387.

34 PAM, fond Mestne občine Maribor, AŠ 49, seja mestnega sveta MOM, 29. maj 1918.
35 "Die Entente und die Besetzungstaktik", Deutsche Wacht, 4. januar 1919, 1. 
36 "Die Entente und die Besetzungstaktik", Deutsche Wacht, 4. januar 1919, 1; "Die Abgrenzung 

Deutschösterreichs", Deutsche Wacht, 18. januar 1919, 1.
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Kinga, ki sta pripadala Coolidgeovi ameriški komisiji37 na Dunaju, ki je ocenje-
vala potek mednarodne meje oziroma njen predlog. Pripadniki nemške naro-
dnostne skupine so priložnost hoteli izkoristiti ter prikazati komisiji, da ima 
mesto nemški značaj, zaradi česar so Maribor preplavili nemški demonstranti iz 
vse Štajerske in po poročanju slovenskih časnikov tudi slovenski delavci raznih 
nemških tovarn.38 Zborovanje je povzročilo posredovanje policije in vojske, ki 
sta poskušali vzpostaviti red in mir. Pri tem je bilo ubitih 8 ljudi in več kot 30 
ranjenih. Nemški tisk je poskušal incident izkoristiti in je dogodke označeval 
kot znak barbarstva kraljevine SHS.39 

Mariborski dogodki ob obisku ameriške komisije so zelo slabo vplivali na 
njeno mnenje, saj je Slovence predstavilo v negativni luči, kar je morala popra-
viti delegacija na mirovni konferenci v Parizu. Benedik piše, da je kot posebna 
oteževalna okoliščina nastopila tudi italijanska delegacija, ki je trdila, da so na 
levem bregu Drave živeli le "debris" (ostanki, tudi odpadki) slovenskega naroda, 
ki naj bi se kot cigani vlekli od kraja do kraja in bi jim zato vpliv nemško-madžar-
ske kulturne sfere lahko pomagal. V zvezi s štajersko mejo je teritorialna komisija 
med 15. in 20. marcem opustila idejo o Dravi kot mejni črti. Benedik navaja, da 
je član ameriške delegacije v teritorialni komisiji Johnson dr. Žolgerju zatrdil, da 
je bila v redakciji predloga glede severne meje ideja o plebiscitu na Štajerskem in 
v Mariboru opuščena. To naj bi se že maja 1919 spremenilo, saj Italija ideje o ple-
biscitu ni opustila, temveč jo je vse odločneje zagovarjala, kar je mogoče pripisati 

37 Le nekaj mesecev po tem, ko so ZDA vstopile v prvo svetovno vojno, je tedanji ameriški predsednik 
Wilson svojemu zaupniku, polkovniku Edwardu Mandelli Houseu naročil ustanoviti posebno stro-
kovno delovno skupino, ki je imela nalogo pripraviti študije in zbirati podatke o vprašanjih, ki bi se 
lahko pojavila na mirovni konferenci, s katero bi se svetovna vojna končala. Skupina, ki jo je pol-
kovnik House sestavil, je štela 150 uglednih univerzitetnih profesorjev, ki so se združili pod imenom 
"Inquiry". V okviru "Inquiry" so še pred začetkom mirovne konference v Parizu ustanovili posamezne 
delovne skupine ali oddelke. Eden od njih je bil Oddelek za vzhodno Evropo pod vodstvom prof. 
Archibald Coolidge, ki je na univerzi v Harvardu vodil vzhodnoevropske študije in je veljal za najve-
čjega poznavalca tega področja v ZDA. Več o delovanju "Inquiry" glej: Uroš Lipušček, Ave Wilson: ZDA 
in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919–1920 (Ljubljana, 2003), 40–45. 

38 "Mariborske tovarne laži in hujskarij", Straža, 24. januar 1919, 1; "Der Fridenskongress", Marburger 
Zeitung, 25. januar 1919, 1; "Wilson", Marburger Zeitung, 26. januar 1919, 1; "Aufruf", Marburger 
Zeitung, 29. januar 1919, 1; "An die Bevölkerung!", Marburger Zeitung, 29. januar 1919, 1; "Eine 
Amtliche Erklärung", Marburger Zeitung, 29. januar 1919, 3; "Ameriški gostje pozdravljeni", Straža, 
27. januar 1919, 1; "Tako se godi nahujskanim mladičem", Straža, 27. januar 1919, 2; "Govor pod-
polkovnika Milesa", Straža, 24. januar 1919, 3; "Vsenemške demonstracije v Mariboru", Straža, 27. 
januar 1919, 3. O mariborskih dogodkih glej: Bruno Hartman, Rudolf Maister (Znameniti Slovenci) 
(Ljubljana, 1989), 162–163; Ribnikar, Sejni spisi, I., 308, 315–316, 325–327.

39 "Mariborske tovarne laži in hujskarij", Straža, 24. januar 1919, 1; "Der Fridenskongres", Marburger 
Zeitung, 25. januar 1919, 1; "Wilson", Marburger Zeitung, 26. januar 1919, 1; "Aufruf", Marburger 
Zeitung, 29. januar 1919, 1; "An die Bevölkerung!", Marburger Zeitung, 29. januar 1919, 1; "Eine 
Amtliche Erklärung", Marburger Zeitung, 29. januar 1919, 3; "Ameriški gostje pozdravljeni", Straža, 
27. januar 1919, 1; "Tako se godi nahujskanim mladičem", Straža, 27. januar 1919, 2; "Govor podpol-
kovnika Milesa", Straža, 24. januar 1919, 3; "Vsenemške demonstracije v Mariboru", Straža, 27. januar 
1919, 3, "Ein Deutschösterreichicher Protest", Deutsche Wacht, 1. februar 1919, 2.

SHS 2_3_2009 OK.indb   680 12/11/09   4:53:42 PM



681

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

tudi ravnanju Maistra in mestnih oblasti, saj je slednje Italija označevala za bar-
barstvo. Veliko bolj kot to je verjeten razlog za takšno ravnanje Italijanov strah 
pred izgubo gospodarskih vezi z Avstrijo, ki so do tedaj tekle po južni železnici.40 
Da bi dokazali upravičenost naših ozemeljskih zahtev, je dr. Fran Kovačič okoli 
20. aprila 1919 v okviru delovne skupine La Question du Prekmurje, de la Styrie et 
de la Carinthie spisal študijo La Styrie, v kateri je predstavil geografski, etnografski 
ter zgodovinski položaj dežele in mesta Maribor ter njun slovenski značaj.41 

20. maja 1919 je slovenska delegacija teritorialni komisiji sporočila nov 
predlog glede nove državne meje. V njem so se odrekli ozemlju severno od 

40 Benedik, Lambert Ehrlich, 133–134.
41 Fran Kovačič, La Question du Prekmurje, de la Styrie et de la Carinthie (Pariz, 1919).

Naslovnica študije 
dr. Franca Kovačiča 
La Styrie, ki je nasta-
la v Parizu leta 1919 
(PAM, fond dr. Franc 
Kovačič)

SHS 2_3_2009 OK.indb   681 12/11/09   4:53:43 PM



G. Jenuš: Štajersko vprašanje in vloga dr. Franca Kovačiča ...

682

Špilja in okolici Lučan, vendar le pod pogojem, da bi mesto Radgona postalo 
del Kraljevine SHS. Predlagali so, da bi meja potekala med razvodjem rek 
Muro in Dravo, po grebenu Remšnika in Radla. 26. maja 1919 je Vrhovni 
svet ponovno sklepal o slovenski meji na Štajerskem. Na osnovi uspešnih 
predstavitev zgodovinskih ozadij je bil 29. maja 1919 pripravljen predlog re-
šitve meje na Štajerskem v mirovni pogodbi z Avstrijo. Ta je bil za slovensko 
delegacijo, kot so domnevali, ugoden, saj je vključeval za Slovence uspešno 
rešitev meje na Štajerskem. Ta naj bi potekala severno od Drave, tako da bi 
ostala mesti Maribor in Radgona v Kraljevini SHS (slednje je predstavljalo 
zasedeno ozemlje generala Maistra).42 

Po poročanju spodnještajerskih nemških časnikov je Republika nemška 
Avstrija predlog o rešitvi štajerske meje prejela 2. junija 1919, ko je prejela prvi 
osnutek mirovne pogodbe. Avstrija je tako imela 15 dni časa, da je na predlog 
ustrezno odgovorila in podala protipredloge. V predlogu mirovne pogodbe bi 
se Avstrija preoblikovala v državo s približno 6 milijoni prebivalcev in bi, da bi se 
izognila povezovanju z Nemčijo, imela ime Avstrija. Obsegala bi teritorij med 50 
in 60 tisoč kvadratnimi kilometri. Za Slovence izjemnega pomena je bila točka, 
ki je določala, da bi se Avstrija s podpisom pogodbe odrekla vsem ozemeljskim 
zahtevam ter priznala neodvisnost in samostojnost Češkoslovaške, Madžarske 
in Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. V drugem odstavku tega predloga 
mirovne pogodbe je bilo govora tudi o meji na Koroškem in Štajerskem, ki je 
bila določena severno od reke Drave, s čimer bi Slovenci dobili tudi mesti Mari-
bor in Radgona.43 Avstrijska delegacija na mirovni konferenci je 16. junija 1919 
sporočila, da se s predlogom, ki ga je prejela 2. junija, ni mogla strinjati, češ da 
je do Avstrije preveč restriktiven, z vidik štajerskega vprašanja pa naj na ome-
njenem območju južne Štajerske ne bi bilo mogoče potegniti natančne etno-
grafske ločnice med slovenskim in nemškim prebivalstvom. Sklicujoč se na 
statistične podatke iz popisov prebivalstva je bilo namreč jasno, da so imela ur-
bana središča izrazito nemški značaj, medtem ko po avstrijski interpretaciji za 
ruralno področje ni bilo mogoče z gotovostjo reči, kateri narodnosti (slovenski 
ali nemški) so prebivalci pripadali, saj naj bi imeli vse značilnosti "Štajerca", ki 
so ga vezale iste šege, navade, ekonomsko-agrarni interesi na urbana središča 
in končno provincialni patriotizem.44 Ker je avstrijska delegacija medtem glede 

42 Benedik, Lambert Ehrlich, 135–136, 447.
43 PAM, fond Prevratni dogodki na štajerskem, št. 7-275, Kovačičev rokopis z naslovom Eventualni 

pelbiscit na Štajerskem; "Der Friede für Deutschösterreich", Marburger Zeitung, 4. junij 1919, 1–2; 
"Der Friede für Deutschösterreich", Marburger Zeitung, 6. junij 1919, 1; "Die Grenzbestimmungen", 
Marburger Zeitung, 6. junij 1919, 1; "Weitere Bestimmungen des Friedensvertrages", Marburger 
Zeitung, 7. junij 1919, 1; "Die Friedensbedingungen für Deuschösterreich", Cillier Zeitung, 7. junij 1919, 
3; "Von den Friedensverhandlungen in Paris", Cillier Zeitung, 14. junij 1919, 2.

44 Benedik, Lambert Ehrlich, 136.
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koroškega vprašanja uspela prepričati Vrhovni svet v potrebo po izvedbi plebi-
scita, so tudi na Štajerskem vse glasneje zagovarjali to možnost kot rešitev mej-
nih vprašanj. V odgovoru Tardieujevi teritorialni komisiji so 25. junija podali 
drugi predlog o rešitvi mejnega vprašanja, ki je predvidel plebiscit. Slednjega so 
opravičevali tudi z vidika socialne varnosti z domnevo, da bi v primeru izgube 
tega ozemlja več kot 4000 nemških javnih uslužbencev, ki so v Mariboru bivali 
že več kot desetletje, lahko izgubilo zaposlitev in bi se bilo prisiljeno izseliti.45 
Iz navedenih razlogov je avstrijska delegacija 25. junija 1919 predlagala, da bi 
se vršil plebiscit v sledečih sodnih okrajih: Arnfels, Ivnica, Marenberg (Radlje), 
Maribor, Cmurek, Ptuj, Radgona, Lenart v Slovenskih Goricah, sodni okraj Li-
pnica (občine: Ehrenhausen, Gamlitz, Gersdorf, Nestelberg, Oberfahrenbach, 
Oberwogau, Ottenberg, Rasch, Retznei, Spielfeld, Strass, Unterwogau). Plebiscit 
naj bi se vršil tudi v sodnem okraju Zgornja Radgona v občini Gornja Radgo-
na, v sodnem okraju Slovenska Bistrica v občini Spodnja Polskava in v sodnem 
okraju Slovenj Gradec v občini Ottischnigberg.46 

Avstrijska delegacija je svoje dvome v učinkovitost slovenske uprave na 
zasedenem območju poskušala dokazati z različnimi incidenti, ki so se zgodili 
od začetka zasedanja mirovne konference. Tako je izpostavljala, da je Maister v 
Mariboru zapiral talce in se sklicevala na 21. talcev, ki jih je zaprl, da bi dosegel 
poslušnost nemške skupnosti.47 Medtem ko se je avstrijska delegacija na mi-
rovni konferenci trudila predstaviti dokaze, ki bi opravičili njihove ozemeljske 
zahteve, pa je postajalo vse bolj očitno, da so Nemci na spodnjem Štajerskem 
izgubljali upanje na ugodno rešitev mejnega vprašanja. Vse pogosteje so se po-
javljala vprašanja, v kakšno smer je pariška mirovna konferenca zavila, pa tudi 
kritike, ki so izhajale iz načel "visoke politike". Časnik Deutsche Wacht je tako že 
aprila 1919 zapisal, da je bila mirovna konferenca polna nasprotij, saj je vsaka 
od sodelujočih velesil zastopala le lastne interese.48 

Zanimivo je, da je v teh okoliščinah delegacija Kraljevine SHS na seji 4. av-
gusta odločila, da je delo dr. Franca Kovačiča na mirovni konferenci opravljeno 

45 Že 15. marca 1919 je spodnještajerski nemški časnik Deutsche Wacht izrazil zaskrbljenost nad usodo 
nemškega uradništva in gospodarstva ter pri tem opozoril, da so bili Nemci tisti, ki so gradili podlago 
za ekonomski in socialni razcvet slovenskih dežel. S prevzemom oblasti so se Slovenci po njihovem 
mnenju prelevili v gospodarje in vsak način hoteli doseči, da bi nekdaj uspešna nemška podjetja prišla 
v slovenske roke. Tako so izpostavili problematiko sekvestrov oz. državnega nadzora nad podjetji. 
Takšnega nadzora pa naj ne bi bila deležna le podjetja, ampak tudi kulturna društva oz. celotno nem-
štvo v "slovenskih" deželah. Glej: "Gegen die laibacher Zentralisten", Deutsche Wacht, 15. marec. 1919, 
1; "Die Nationalisierung der Industrie", Deutsche Wacht, 5. april 1919, 1. 

46 Benedik, Lambert Ehrlich, 136–137.
47 "An die Bevölkerung Marburgs", Marburger Zeitung, 1. januar 1919, 1; "Die Haft des Pfarrers Mahnert", 

Marburger Zeitung, 3. januar 1919, 3; "Mesto in okrajni zastop Maribor v slovenskih rokah", Slovenski 
gospodar, 7. januar 1919, 1; "Veriženje", Slovenski gospodar, 7. januar 1919, 2; Ribnikar, Sejni spisi, I., 
236–237.

48 "Die Friedenskonferenz", Deutsche Wacht, 26. april 1919, 1.
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in se mu 15. avgusta 1919 zahvalila za sodelovanje. S tem dnem se je Kovačič 
moral vrniti v Maribor.49 

6. avgusta je avstrijska delegacija pripravila nov predlog pod naslovom 
Observations sur l'ensemble des conditions de paix avec l'Autriche allemande. 
Ta je plebiscit predvidel le v dravski dolini s središčem v Mariboru in v mur-
ski dolini s središčem v Radgoni. Ptujski okraj in Slovenske gorice bi bile iz 
plebiscita izvzete. Avstrijska delegacija se je pri tem sklicevala na dejstva, da 
je v tem kontekstu šlo za izrazito narodnostno mešano ozemlje, z ekonom-
skega vidika vezano na osrednjo Štajersko s središčem v Gradcu. Le plebiscit 
bi namreč lahko rešil integriteto svetovne prometne zveze, ki jo je predsta-
vljala južna železnica, kar bi dalje pomenilo ohranitev ekonomskega razvo-
ja omenjenega ozemlja, ki se je po avstrijski interpretaciji naravno oziralo 
proti severu. Po njihovem mnenju naj bi bilo nemško delavstvo tisto, ki je 
omogočilo ves napredek industriji na spodnjem Štajerskem. Absurdna pa se 
zdi dodatna argumentacija avstrijske delegacije, s katero je te zahteve opra-
vičevala in jih poskušali podkrepiti z etničnimi razlogi. Medtem ko so v pre-
dlogih 16. oziroma 25. junija še govorili o tem, da na spodnjem Štajerskem 
ni bilo mogoče potegniti ločnice med Slovenci in Nemci, so v predlogu 6. 
avgusta v narodnostnem oziru pričeli govoriti o Vendih in Nemcih. Nemci 
naj bi prebivali v mestih, medtem ko naj bi Vendi prebivali v ruralnem ob-
močju spodnje Štajerske in se odločilno razlikovali od kranjskih Slovencev. 
Predvsem naj bi jih odlikoval čut za Štajersko, šege, navade, celo narodne 
noše naj bi bile podobne tistim s severne Štajerske. Dodatno naj bi na to 
kazala govorica: "Pflug/plug, Schere/škarje, Sessel/zezelj, Gewehr/gvir, pu-
tzen/pucati." Ime Kranjec naj bi pri njih veljala za žalitev.50 Protislovno je v 
avstrijskem sporočilu oziroma predlogu dejstvo, da so na eni strani zanikali 
obstoj Slovencev v teh krajih, po drugi strani pa govorili, da je v Mariboru in 
okolici zraven 35.000 Nemcev živelo le 5.900 Slovencev. Nemci naj bi tako 
bili nosilci vsega intelektualnega in ekonomskega življenja; šole, trgovine, 
rokodelstvo, industrija, banke naj bi bile v 90 do 100% v nemških rokah. Av-
strijska delegacija je dalje navajala, da se je prebivalstvo omenjenega obmo-
čja že leta 1918 izreklo za Avstrijo. Slovenska nemška skupnost, predvsem s 
področja Štajerske, je s koncem svetovne vojne tako postala glavna zagovor-
nica nedeljivosti avstrijskih kronovin in združitve področij z nemškim pre-
bivalstvom z Avstrijo. O tem je na seji 29. maja 1918 razpravljal tudi mestni 
svet MOM, ki je uvodoma predstavil obisk predstavnikov nemških mest iz 
spodnje Avstrije pri cesarju. Že 25. maja 1917 naj bi se namreč Julius Pfe-

49 PAM, fond Franc Kovačič, obvestilo dr. Žolgerja, v katerem Kovačiča obveščajo, da je njegovo delo na 
konferenci zaključeno. 

50 Benedik, Lambert Ehrlich, 139.
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ifer in dr. Otokar Orosel na avdienci pri cesarju izrekla, da bi morala "zelena 
Štajerska, ki je nespremenjeno že stoletja povezana z monarhijo, /…/ tudi v 
prihodnje ostati njen del."51 Po ocenah avstrijskega ljudskega štetja iz leta 
1910 naj bi na ozemljih, ki so bila priključena h Kraljevini SHS, živelo okoli 
106.377 ljudi z nemškim občevalnim jezikom. Večina, kar 69%, naj bi bila 
navzoča na spodnjem Štajerskem, predvsem v mestih in trgih, zlasti pa v treh 
avtonomnih mestih Mariboru, Celju in Ptuju ter na območju Apaškega polja. 
Nekaj več kot četrtina (26%) jih je živela na Kranjskem, tukaj predvsem na 
Kočevskem in v Ljubljani, ostalih 5% pa je bilo raztresenih po Koroškem in 
v Prekmurju.52,53 

Avstrijska delegacija je zato v predlogu s 6. avgusta svoje zahteve s 25. juni-
ja nekoliko spremenila. Na Štajerskem je tako kot plebiscitno cono predlagala 
Kurji vrh – Selovc – Pohorje do reke Drave (obsegala bi tudi kraja Rogeis in 
Skoggen, ki bi bila v plebiscitni coni), od tod naprej preko Oberjakobstala do 
Mure pri Cmureku. Na vzhodu bi bilo v plebiscitno območje vključeno admi-
nistrativno območje med okraji Cmurek – Maribor, Cmurek – Sveti Lenart, 
Cmurek – Zgornja Radgona, s tem da bi trg Zgornja Radgona še sodil v plebi-
scitno območje.54 

Že 11. avgusta je slovenska delegacija odgovorila na avstrijsko argumen-
tacijo ter jo označila za protislovno. Predvsem se je zgrozila nad mistifi kacijo 
zgodovinskih dogodkov, ki so jih Avstrijci prilagodili sebi v prid, ko so štajerske 
Slovence označili za Vende, kakor tudi opozorili na ekonomsko povezavo in 
odvisnost od avstrijske prestolnice. Slovenska delegacija se prav tako ni strinja-
la z avstrijskimi zahtevami, po katerih naj bi reka Drava kljub vsemu bila upo-
števana kot možna meja. Slednje v primeru mesta Maribor sploh ne bi moglo 
priti v poštev, saj bi s tem mesto razdelili na dve polovici. Slovenska delegacija 

51 PAM, fond Mestne občine Maribor, AŠ 49, seja mestnega sveta MOM, 29. maj 1918.
52 Dušan Biber, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1933–1941 (Ljubljana, 1966) (dalje: Biber, Nacizem in 

Nemci v Jugoslaviji 1933–1941), 1; Mitja Ferenc in Božo Repe, "Nemška manjšina v Sloveniji med 
obema vojnama", v: Dušan Nećak, Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju/ Slowenische – öster-
reichische Beziehungen im 20. Jahrhundert (Ljubljana, 2004), 148; Kraner, Die deutschsprachige 
Volksgruppe in Slowenien, 21.

53 Stefan Kraner ugotavlja, da je daleč najmočnejša nemška skupnost na slovenskem bila, sodeč po 
popisu leta 1910, v Mariboru, kjer je živelo kar 22.653 prebivalcev z nemškim občevalnim jezikom, 
kar je predstavljalo kar 80,9% mestnega prebivalstva. Mesto je bilo do leta 1918 središče nemške 
kulture na spodnjem Štajerskem, kjer je bila vsaka tretja hiša v nemških rokah. Toda številke ljudskih 
štetij so varljive, saj se zastavlja vprašanje možne statistične asimilacije s strani oblasti, ki bi jih hotela 
izkoristiti sebi v prid.

 Več o vprašanju Nemcev na Spodnjem Štajerskem glej: Kraner, Die deutschsprachige Volksgruppe in 
Slowenien, 22–70.

54 Benedik, Lambert Ehrlich, 140; Lambert Ehrlich, "Mirovna konferenca in Jugoslavija", v: Koledar Družbe 
Sv. Mohorja za navadno leto 1922 (Prevalje, 1922), 40–41 (dalje: Ehrlich, "Mirovna konferenca in 
Jugoslavija"); Jurij Perovšek, "Ehrlich in pariška mirovna konferenca 1919–1920", v: Ehrlichov simpozij 
v Rimu (Celje, 2002), 75–76 dalje: Perovšek, "Ehrlich in pariška mirovna konferenca 1919–1920").
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naj bi v odgovoru mirovni konferenci po navajanju Benedika zapisala, da je av-
strijska delegacija pogoje prilagajala po svoje, pri tem pa sledila načelu: "Moj 
interes je moja pravica!" Poleg tega naj bi se slovenska delegacija ponovno od-
ločno izrekla proti vsem možnostim plebiscita na Štajerskem, saj naj bi jim bil 
že plebiscit na Koroškem vsiljen.55 

Kot strela z jasnega je slovensko in jugoslovansko delegacijo na pariški mi-
rovni konferenci zadela novica, ki sta jo prejeli 25. avgusta 1919. Dr. Ante Trum-
bič je 26. avgusta ministra Žolgerja obvestil o zadnjih odločitvah Vrhovnega 
sveta glede štajerskega vprašanja. Predsedujoči teritorialni komisiji Tardieu je 
namreč Trumbiča obvestil, da naj bi se Vrhovni svet glede vprašanj mariborske 
in radgonske regije v smislu predlogov, ki jih je podala avstrijska delegacija, iz-
rekel za plebiscit. Ozemlje, ki naj bi ga plebiscit obsegal, naj bi bilo razdeljeno 
v tri plebiscitne cone. Prva bi obsegala ozemlje severno od reke Drave, druga 
cona bi obsegala ozemlje južno od reke Drave, tretja plebiscitna cona pa obmo-
čje kotline reke Mure.56,57

 Na primeru štajerskega vprašanja je mogoče videti, da države, ki so se ude-
ležile pariške mirovne konference, niso imele enakega položaja ter da ni bilo 
mogoče govoriti o načelu enakopravnosti, saj so države zastopale le lastne 
interese in zato svoje obljube nenehno spreminjale. Benedik tako navaja, naj 
bi sredi avgusta dr. Žolger s strani Tardieujeve teritorialne komisije dobil zago-
tovilo, da slovenski delegaciji v zvezi z avstrijskimi zahtevami, ki so jih izrazili 
v predlogu 6. avgusta, ni potrebno skrbeti, saj naj bi veljalo načelo, da se sle-
dnjim nikakor ne bo ugodilo. Kljub vsemu so se "karte obrnile". Commission de 
Coordination (komisija, ki je urejala formalnosti velikega sveta) na iniciativo 
ameriškega predstavnika Headlema Morleya namreč slovenski delegaciji ni bila 
tako naklonjena kot Tardieu. Morley je glede vprašanja plebiscita na Štajerskem 
podal diametralno nasprotno mnenje kot teritorialna komisija. Američan Ar-
chibald Coolidge, ki je nekaj časa kot gostujoči profesor deloval v Berlinu, in 
Headlem Morley sta se namreč, po navedbah Benedika, izhajajoč iz lastnih iz-
kušenj izrekala za plebiscit. V teh odločitvah je čutiti veliko mero avstrofi lizma. 
V to sta privolila tudi japonski in italijanski predstavnik v tej komisiji. Že 25. 
avgusta naj bi Morley podal predloga, ki jasno kažeta njegove motive. Morley 
naj bi predlagal dva možna scenarija rešitve avstrijskega vprašanja. Po prvem 
scenariju naj bi se Avstrija priznala kot nova država, ki nima nikakršne zveze s 

55 Benedik, Lambert Ehrlich, 141.
56 S tem bi bili v okvir plebiscitarnega območja vključeni sledeči kraji oziroma mejne črte: na Štajerskem 

Kurji vrh – Selovc – Pohorje do reke Drave (obsegala bi tudi kraja Rogeis in Skoggen), od tod naprej 
preko Oberjakobstala do Mure pri Cmureku. Na vzhodu administrativno območje med okraji 
Cmurek – Maribor, Cmurek – Sveti Lenart, Cmurek – Zgornja Radgona. Več o tem glej: Benedik, 
Lambert Ehrlich, 448–449.

57 Prav tam, 141–142.

SHS 2_3_2009 OK.indb   686 12/11/09   4:53:43 PM



687

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

staro Avstrijo,58 in bi zato morala sodelovati na mirovni konferenci popolnoma 
enakopravno kot druge države, ki so nastajale na ozemlju stare Avstrije. Torej ni 
mogla biti bolj ali manj odgovorna za napake stare Avstrije. Po drugem scena-
riju naj bi se uresničila ideja o nekakšni Confederation danubienne (Donavska 
konfederacija). Vrhovni svet naj bi oba predloga odbil.59 

Kljub vsemu Benedik navaja, naj bi Žolger od Tardieuja dobil namig, naj 
slovenska in jugoslovanska delegacija razmislita o posledicah odločitve za ple-
biscit in naj pripravita protipredloge glede plebiscitnih con. Žolger naj bi Tar-
dieuju kljub protestom glede plebiscita predlagal, naj se ptujski in ljutomerski 
okraj vključita v plebiscitarno drugo cono, saj naj bi s preostalim spodnještajer-
skim ozemljem tvorila naravno enoto. Hkrati se je izrekel, naj se glede meja in 
teritorijev na Koroškem ne bi nič spreminjalo in naj se Dravograd zato vključi v 
okvir štajerskega vprašanja.60 

Teritorialna komisija je o vprašanju slovenske severne meje ponovno raz-
pravljala 26. avgusta pozno popoldne, ko naj bi se pojavljala dva nasprotujoča 
si predloga, ki sta ju izdelala francosko-angleška in italijansko-ameriška dele-
gacija.

Francosko-angleški predlog je plebiscit na Štajerskem zavračal, saj naj bi 
bila meja, ki so jo Avstrijci predlagali 6. avgusta, umetna. Prav tako naj bi na 
predlaganem plebiscitarnem ozemlju tedaj že več kot devet mesecev obstaja-
la delujoča oblast in bi njena odstranitev lahko povzročila ljudske nemire ter 
povzročila pogrome, kar bi pomenilo veliko tveganje za stabilnost pokrajine. 
Uvedba teritorialnih sprememb na Štajerskem bi povzročila spremembo teri-
torialnih določil tudi v zvezi z mejo na Koroškem in v Prekmurju, s čimer bi se 
spremenil celoten potek severne meje. Slovensko ozemlje bi bilo zaradi takih 
sprememb dodatno razkosano in bi slovenski narod prišel pod tri različne tuje 
vladavine, kar bi povzročilo le dodatno trpljenje. Meja, kakršno je določila av-
strijska delegacija, bi vzpodbujala nadaljevanje germanizacijskih procesov in bi 
bila vsiljena, tako kot je bil jugoslovanski delegaciji vsiljen plebiscit na Koro-
škem. Izhajajoč iz te argumentacije je francosko-angleški predlog Vrhovnemu 
svetu bil, naj se plebiscit na Štajerskem opusti, če pa to ne bi bilo mogoče, naj bi 
se nujno popravilo plebiscitarno ozemlje, saj naj bi bilo (po Žolgerjevem pre-
dlogu) potrebno v njegov okvir vključiti tudi ljutomerski in ptujski okraj ter 
Mežiško dolino (torej že defi nitivno slovensko ozemlje glede na načrt koroške-
ga plebiscita).61 

58 "acun lien avec l'Autriche ancienne". Glej Benedik, Lambert Ehrlich, 142.
59 Prav tam, 142.
60 Benedik, Lambert Ehrlich, 142–143.
61 Benedik, Lambert Ehrlich, 143; Perovšek, "Ehrlich in pariška mirovna konferenca 1919–1920", 

75–76; Ehrlich, "Mirovna konferenca in Jugoslavija", 40–41.
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Italijansko-ameriški predlog je bil diametralno nasprotje francosko-angle-
škega. Odločno se je izrekal za plebiscit, kakor ga je predvidel avstrijski predlog 
iz 6. avgusta. Vključitev ljutomerskega in ptujskega okraja v plebiscitno obmo-
čje naj ne bi prišla v poštev, češ da ga ne bi nihče predlagal in naj bi le na umeten 
način zagotovil potrebno večino Slovencem. Kljub nasprotnim navedbam naj 
bi bili mariborska in radgonska regija povezani s srednjo Štajersko in mestom 
Gradec, slednje pa naj bi motila jugoslovanska okupacija in uprava z izvajanjem 
nasilja in represije, ki je po nepotrebnem povzročala prelivanje krvi. Slednje naj 
bi bil tudi argument za ovreči bojazen Francozov, da bi plebiscit povzročal ne-
lagodje in pogrome. Razburjenje, ki bi sledilo objavi plebiscita, bi bilo namreč 
le prehodnega značaja in kot protiargument popolnoma zgrešeno, saj bi bil v 
tem primeru plebiscit kot rešitev mejnih vprašanj nemogoč. Čeprav bi lahko 
povzročil razkosanost slovenskega naroda, je bilo to ocenjeno kot kolateralna 
škoda, ki so jo Slovenci zaradi zemljepisnih in ekonomskih razmer pač morali 
nositi. Plebiscit naj bi bil tako popolnoma liberalno sredstev za rešitev spornih 
teritorialnih vprašanj, zato naj ne bi smela jugoslovanska delegacija imeti nika-
kršnih načelnih razlogov za njegovo zavračanje.62 

Med 27. in 29. avgustom se je po Benedikovih navedbah vprašanje štajer-
skega vprašanja še dodatno zapletalo in tako navsezadnje ni bilo jasno, ali je 
plebiscit zavrnjen ali ne. Terdieu naj bi Trumbića 28. avgusta obvestil, da je ideja 
o plebiscitu sicer zavržena, da pa naj bi imel italijanski predstavnik Tittoni še 
vedno izredno velike osebne ambicije glede izpeljave plebiscita. Istega dne naj 
bi avstrijski predstavnik Reener od komisije zahteval, da naj bi se ne glede na 
odločitev o plebiscitu ozemlje t. i. tretje cone (ozemlje južno od Mure in tri-
kotnik Radgone) prepustilo Avstriji. Temu je 31. avgusta Vrhovni svet dejansko 
ugodil Radgono z obrazložitvijo, da se "narodnostne in gospodarske razmere 
usmerjajo bolj proti Avstriji kakor proti državi SHS!"63

Po objavi sporazuma 31. avgusta 1919 glede meje na Štajerskem je bilo 
pričakovati, da bo prišlo do podpisa mirovne pogodbe z Republiko nemško 
Avstrijo, vendar se to ni zgodilo. Jugoslovanski predstavniki Nikola Pašić, Ante 
Trumbić in Ivan Žolger so namreč pogodbo podpisali šele 5. decembra 1919. 
Podpis se je zavlekel zaradi protesta proti določbam o vprašanju manjšin, ki jih 
je bila Kraljevina SHS primorana upoštevati.64 

Dr. Franc Kovačič v Parizu ni dočakal podpisa mirovne pogodbe, saj se je 

62 Benedik, Lambert Ehrlich, 143–144; Perovšek, "Ehrlich in pariška mirovna konferenca 1919–1920", 
76–77; Ehrlich, "Mirovna konferenca in Jugoslavija", 41–42.

63 "Mirovna pogodba Avstriji", Straža, 5. september 1919, 3.
O mirovni pogodbi glej tudi: Benedik, Lambert Ehrlich, 146, Perovšek, "Ehrlich in pariška mirovna kon-

ferenca 1919–1920", 76; Ehrlich, "Mirovna konferenca in Jugoslavija", 40–41.
64 Prav tam.
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moral že avgusta 1919 predčasno vrniti v Maribor, toda kljub temu mu gredo 
velike zasluge za rešitev mejnega vprašanja na Štajerskem, k kateremu je pripo-
mogel s svojo strokovnostjo in znanjem ter delom v okviru slovenskega dela 
delegacije, ki se je udeležila pogajanj na mirovni konferenci. 

Gregor Jenuš

THE STYRIAN QUESTION AND THE ROLL OF DR. FRANC KOVAČIČ 
ON THE PEACE CONFERENCE IN PARIS

SUMMARY 

At the end of World War I in 1918 it became clear that the days of the Austro-
Hungarian Monarchy count. Nations, which have lived for centuries under the 
scepter of the Habsburg Dynasty, wanted to break free and live independent, 
free. In January 1918, it seemed that fate has been smiling at the Habsburg na-
tions, including the Slovenes, when the ideas of U.S. President Thomas Wood-
row Wilson, who has advocated national emancipation of the Habsburg Na-
tions, have been published, and for the fi rst time they actually granted the right 
to self-determination to small nations. Still the fate and self-determination had 
its price. The World was aware that the consequences of the Great War could 
not be eliminated overnight, or the solutions left to individual nations, because 
it could lead to more wars. In February 1919, with the intention to reorganize 
the world and particularly the European borders, in Paris has been a meeting 
of the representatives of the victorious coalition. For the fi rst time the Slovenes 
became the chance to collaborate in resolving border issues. The Slovenes were 
on the side of the winners, as part of the newly created Kingdom of Serbs, Cro-
ats and Slovenes, but they were far away of the utopian promises expressed in 
Wilson's 14th points. We need to remember that the Slovenes at the conference 
did not represent a major political entity, but primarily people a defeated coun-
try; the Austro-Hungarian Monarchy. Just the mere fact that prior the confer-
ence the Slovenes joint the Kingdom of Serbia, which was a part of the victori-
ous coalition, put them in a position where we could raise territorial claims, 
but otherwise we have actually been a marginal object of high policy. Dr. Franc 
Kovačič, priest of the Lavantine diocese based in Maribor (Slovenia), which has 
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been called to Paris in early 1919 as an expert for the territorial and historical 
issues involved in the Ethnographic-Historical section of the Yugoslav delega-
tion, had to work in that circumstances. Kovačič was confronted with the diffi  -
cult task of proving the eligibility of Slovenian territorial claims in Styria, which 
has been claimed by the Austrians. On the case of the Styrian dispute in fact it 
becomes evident that the decisions of the fate of the territory actually were de-
pendent on contracts, agreements and promises between the allies. The allies 
followed their own interests and allowed even the most abstract interpreta-
tions and arguments why a territory should be connected to a specifi c country. 
As in Carinthia, in Styria several times has been mentioned the possibility of a 
plebiscite, because the allies had the opinion that in the ethnically mixed area 
only a plebiscite could gave an objective response to what the people actually 
wanted. That was in favor of the Austrian delegation, which was aware of the 
Germanization, performed through decades from Südmark and Schulverein. 
There have been many discussions on the Carinthian plebiscite in the Slove-
nian historiography, but only a few people actually know how close we were to 
a plebiscite in Styria. Fortunately, only close…
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Viljem Brumec

Kratka zgodovina medicine
Založba Pivec

Maribor, 2008, 150 str.

Konec leta 2008 je Založba Pivec, ki se zadnje čase uveljavlja kot založnica me-
dicinskih publikacij, izdala knjigo .Kratka zgodovina medicine, ki jo je napisal 
profesor dr. Viljem Brumec, dr. med. V slovenski zgodovini medicine in v drugih 
mejnih področjih, ki obravnavajo podobno tematiko, imamo zelo malo pregle-
dov celotnega razvoja medicine in orisov zgodovinsko pomembnih dogodkov 
in osebnosti, ki so imeli zasluge za napredek zdravstva.

Do izida Kratke zgodovine medicine sta bili na razpolago le dve pomembnej-
ši publikaciji. Prvo je leta 1950 napisal nestor slovenske zgodovine medicine dr. 
Ivan Pintar (1888–1963), ki je predaval zgodovino medicine med obema svetov-
nima vojnama, po drugi svetovni vojni pa je bil docent na že popolni Medicinski 
fakulteti in predstojnik Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani. Kljub nazivu "Kratka zgodovina medicine" pa ima njegova 
knjiga skupno 390 strani. V predgovoru je avtor zapisal, da bo s svojim besedilom 
našim medicincem "prikazal razvoj znanosti, ki so se ji posvetili" in da bo "Krat-
ka zgodovina medicine pripomogla k razširjanju medikohistoričnega obzorja". 
Delo, ki po njegovih besedah ni povsem idejno in vsebinsko originalno, pa je, po 
mnenju mnogih starejših zdravnikov, opravilo pomembno poslanstvo pri vzgoji 
zdravstvenih delavcev. Še danes je Pintarjeva Kratka zgodovina medicine cenjena 
knjiga v knjižnici vsakega slovenskega zdravnika.

Druga je knjiga profesorja dr. Petra Borisova Zgodovina medicine, ki jo je 
leta 1985 izdala Cankarjeva založba in obsega 427 strani. V predgovoru je Bo-
risov zapisal "dober zdravnik mora vedeti, kaj so drugi pred njim odkrili, izku-
sili, si zamislili in storili. Zgodovina medicine je edina veda, ki obravnava me-
dicinsko tematiko enotno in pri vsem tem opozarja na zablode in napake, ki 
so v preteklosti odločilno zavirale razvoj medicine". Publikacija je skoraj 35 let 
opravljala svoje poslanstvo v našem zdravstvu.

Poleg teh dveh najpomembnejših predstavitev celotne zgodovine medici-
ne imamo še nekaj zapisov. Med te sodi nekoliko skromnejša knjiga Petra Kap-
ša, ki je izšla leta 2001 in ki na približno šestdesetih straneh predstavlja oris 
svetovnega in slovenskega zdravstva, na preostalih straneh pa so podatki o 
zdravstvu na Dolenjskem skozi čas do danes.
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V to skupino lahko uvrstimo še dva prispevka, "Zgodovina splošne medici-
ne" in "Razvoj osnovnega zdravstva v Sloveniji", ki ju je napisal France Urlep za 
učbenik Splošna medicina in je izšel leta 1992 v Ljubljani.

V ta pregled moramo uvrstiti tudi prof. mr. ph. Franca Minařika, ki je s svo-
jimi knjigami in preko 100 samostojnimi razpravami s področja farmacije in 
medicine presegel slovenski okvir in odločno posegel v zgodovino medicine.1 
Zaradi teh zaslug ga je Medicinska fakulteta v Ljubljani imenovala za izrednega 
profesorja za zgodovino medicine. 

Naklonjenost slovenske strokovne javnosti zgodovini medicine dokazujejo 
številni zdravstveni delavci, ki so se poklicno ali ljubiteljsko posvetili proučevanju 
te veje zgodovine in številni zborniki, letopisi, pregledi in druge oblike zapisovanja 
preteklih dogodkov na lokalnih področjih, ki jih je v naši sredini izredno veliko.

Avtor novega in celovitega pregleda razvoja medicine od začetkov do 
zadnjih dogodkov, profesor dr. Viljem Brumec, dr. med., je napisal KRAT-
KO ZGODOVINO MEDICINE na osnovi svojih predavanj študentom medicine 
nove Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Učni program obsega samo 
skromnih petnajst ur, v katerih se naj bodoči zdravniki seznanijo z razvojem 
medicinske znanosti, ki je skozi tisočletja vplivala na razvoj celotnega člo-
veštva.

Prav zaradi tega zunanjega okvira je besedilo skrbno izbrano in razvoj je 
napisan tako, da so predstavljena samo faktografsko gola, dokazljiva dejstva. 
Takšno podajanje obširnega gradiva je pripeljalo do tega, da ima knjiga skupno 
samo 150 strani, vključno s predgovorom, stvarnim in imenskim kazalom ter 
literaturo, iz katere je avtor črpal podatke in jo priporoča kot začetek prouče-
vanja obsežne zgodovine medicine.

Vsebina drobne knjižice ima deset poglavij. Nekatera so kratka, saj je vse-
bina zapisana na skromnih dveh do petih straneh. Med taka prištevam prvo 
poglavje, ki obravnava začetke zdravljenja in zdravstvene nege in npr. zadnje, 
ki ima naslov: "Konvencije, strokovna združenja, zdravstvene ustanove, huma-
nitarne organizacije".

Obsežnejša so drugo, tretje in četrto poglavje, ki opisujejo zdravilstvo v ne-
katerih visoko razvitih kulturah, in poglavje o antični medicini starih Grkov in 
Rimljanov. Tretje poglavje o "Medicini v srednjem veku" je zelo zanimivo pred-
vsem zaradi opisa razvoja medicine v različnih delih sveta. Gre za opis bizan-
tinske, arabsko-islamske in zahodnoevropske samostanske medicine. V tem 
poglavju so zanimivi podatki o nastajanju in razvoju medicinskih šol ter prvih 
univerz, ki so bile popolne, če so imele štiri fakultete, med njimi medicinsko, ki 
pa ni imela kirurgije, ki se je kot ročna spretnost poučevala ločeno.

1                       Drago Mušič, Franc Minařik – zgodovinar medicine, Farmacevtski vestnik 18 (1967): 90–114.
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Sledi pet obsežnejših poglavij, ki zelo pregledno prikazujejo razvoj medi-
cine od šestnajstega do dvajsetega stoletja. V vsakem od njih avtor na zanimiv 
način prikaže pomembne zdravnike, ki so živeli v določenem obdobju, sočasno 
pa v skladu z razvojem opisuje nastanek in uveljavljanje posameznih disciplin 
medicine,  npr. anatomije, porodništva in kirurgije. Prav zaradi pomembnih 
medicinskih odkritij sta poglavji, ki obravnavata 19. in 20. stoletje, v primer-
javi z ostalimi najobsežnejši, vendar je to povsem upravičeno, saj se je v tem 
obdobju razvila in uveljavila večina današnjih laboratorijskih in kliničnih vej 
sodobne medicine.

Poglavje "Medicina v 20. stoletju" je zaradi bližine zgodovinskega dogajanja 
po obsegu najobširnejše in vsebinsko sega že v 21. stoletje. Zanimivi so zapisi 
o nastajanju prve slovenske medicinske fakultete v Ljubljani in nato različni 
dogodki, ki so pomembni za ustanovitev Medicinske fakultete Univerze v Mari-
boru, Fakultete za zdravstvene vede ter ustanovitev Kliničnega centra Maribor, 
kar bo zanimalo številne Mariborčane in prebivalce Štajerske. 

V tem poglavju je avtor je na značilen zgoščen način opisal skoraj vse me-
dicinske stroke in nekatere pomembne osebnosti, žal pa je pri tem izpustil vsaj 
kratek zapis o začetku in razvoju zgodovine medicine, ki bi si v takem pregledu 
to vsekakor zaslužila.

V zadnjem, desetem poglavju, so kratki pregledi mednarodnih konvencij, 
podatki o mednarodnih združenjih, pomembnih zdravstvenih ustanovah in 
humanitarnih organizacijah, ki imajo veliko vlogo pri celovitem zdravstvenem 
varstvu prebivalstva in je priporočljivo, da jih poznajo zdravstveni delavci, zani-
mivi pa so tudi za številne bralce, ki jih zanima ta problematika.

Za tiste, ki boste bolj natančno pregledali Kratko zgodovine medicin,e bo 
verjetno zanimiva ugotovitev, da je avtor pri opisu posameznih pomembnih 
osebnosti iz tuje zgodovine medicine spretno in nevsiljivo prikazal tudi razi-
skovalce in zdravnike, ki so delovali na našem področju ali pa so bili celo slo-
venskega rodu. Tako je tudi dovolj podatkov za tiste, ki jih zanimata razvoj in 
pomen slovenske medicine v svetovnem okviru. 

Kljub temu jedrnatemu podajanju golih zgodovinskih dogodkov, po-
membnih za zgodovino zdravstva, pa se jasno kaže pisateljeva namera, da 
sočasno opravi vzgojno vlogo zgodovine medicine in je namenjena pred-
vsem študentom medicine in bodočim zdravnikom. To vzgojno naravnanost 
ugotovimo med prebiranjem besedila, kaže pa se tudi bolj očitno v navaja-
nju velikih in globokih misli velikanov medicine, ki so se skozi čas ohranile 
in še danes predstavljajo za bodoče zdravnike moralno vrednoto in vodilo 
za bodoče delo.

Posebno vrednost besedila predstavljajo nekatera poglavja iz medicine v 
kriznih obdobjih 20. stoletja. Avtor nas seznanja s problemi in obsegom holo-
kavsta, nedovoljenimi raziskavami na ljudeh ter z zdravstvom v odporniškem 
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vojskovanju med drugo svetovno vojno v Sloveniji. Po obsegu in vsebini lah-
ko ugotovimo, da je ta del zgodovine zdravstva namenjen predvsem mlajšim 
bralcem, ki niso doživeli strahot in nekaterih nesprejemljivih dejanj med drugo 
svetovno vojno in po njej na raznih kriznih področjih po svetu. Napisan je zelo 
spretno, saj krepi narodno zavednost in ne dodaja dvomov v upravičenost od-
pora proti okupatorju med drugo svetovno vojno.

Avtor novega kratkega učbenika za zgodovino medicine je poznan 
slovenski medicinski javnosti kot začetnik sodobne perinatologije in ute-
meljitelj sodobnih postopkov pri vodenju nosečnosti in poroda v Slove-
niji in na širšem področju bivše Jugoslavije. Zelo zanimivo pa je, da so vsi 
trije avtorji, ki so se lotili orisa svetovne zgodovine medicine, zdravniki, 
ki so se poklicno ukvarjali z zdravstvenim varstvom žensk. Tako je dr. 
Ivan Pintar leta 1944 napisal Porodništvo za zdravnike in medicince in 
šele kasneje postal docent za zgodovino medicine. Tudi prof. dr. Peter 
Borisov je začel v medicini kot specialist za ginekologijo, predno se je 
preusmeril v strokovnjaka za zgodovino medicine. Podobno je profesor 
dr. Brumec po svoji osnovni usmerjenosti zdravnik za ženske bolezni in 
porodništvo, soavtor jugoslovanskega učbenika za perinatologijo, ki se 
je uveljavil tudi kot pedagoški delavec, saj je dolga leta poučeval anato-
mijo in fiziologijo na Pedagoški akademiji in bil njen dekan. Ima velike 
zasluge kot ustanovitelj in dekan Višje in nato Visoke zdravstvene šole. 
Za ta prispevek k razvoju Univerze v Mariboru so ga leta 1998 imenovali 
za zaslužnega profesorja. 

Profesor Brumec se je že od sredine sedemdesetih let uvrstil med pobu-
dnike za ustanovitev Medicinske fakultete v Mariboru. Kot avtor in soavtor 
pomembnih medicinskih knjig, raziskovalec življenja pomembnih osebnosti 
iz slovenskega medicinskega in glasbenega sveta in član številnih združenj za 
zgodovino je bil leta 2004 imenovan za predavatelja zgodovine medicine na 
novoustanovljeni Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Zato bo nova, sicer morda nekoliko kratka predstavitev zgodovine 
zdravstva od začetkov do sedanjosti, ponovno vzbudila zanimanje. Knjiga 
je s svojo vsebino že pritegnila širok krog bralcev, ne samo bodoče zdravni-
ke, temveč tudi druge zdravstvene delavce, prav tako pa je zanimiva za šte-
vilne bralce, ki ne sodijo v medicinske kroge, saj je napisana na enostaven 
in skoraj vsem razumljiv način. Besedilo je tekoče, napisano v izdelanem 
stilu, za kar ima zasluge mag. Darja Gabrovšek Homšak, ki je opravila jezi-
kovni pregled. Nova lepo opremljena knjiga Viljema Brumca je pomem-
ben prispevek k poznavanju svetovne in slovenske zgodovine medicine, 
saj kljub skromnemu obsegu ponuja izjemno veliko podatkov in na nevsi-
ljiv način prikazuje vrednote vztrajnega raziskovalnega in vsakodnevnega 
rutinskega dela, ki so ga opravili veliki zdravniki in njihovi sodelavci skozi 
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celotno zgodovino medicine. Zato menim, da je knjiga, ki je dostopna po 
izjemno ugodni ceni, primerna za ljubitelje knjig in se lahko uporabi kot 
lepo in koristno darilo učencem, študentom in vsem drugim ljubiteljem 
dobre slovenske knjige.

 Elko Borko
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Janko Prunk

Racionalistična civilizacija 
1776–2000 

Mladinska knjiga
Ljubljana, 2008, 586 str.  

Profesorja Janka Prunka, mednarodno uveljavljenega zgodovinarja, odličnega 
predavatelja in avtorja nekaj odmevnih monografi j s področja politične zgodo-
vine, verjetno ni potrebno posebej predstavljati. Njegovo zadnje delo Raciona-
listična civilizacija 1776–2000 obravnava približno zadnjih 300 let evropske 
in deloma svetovne zgodovine, civilizacije, kakor jo poimenuje. Glede avtorja 
morda ni odveč dodati, da se je pred kratkim označil za "politično zainteresi-
ranega državljana", da so mu blizu izvorne ideje socialdemokracije je prav tako 
znano. O bistvu racionalizma in njegove civilizacije, kar analizira v pričujočem 
delu, pa je povedal, da nam je racionalizem "dal" narod, ki pa se v sodobnosti, 
ki jo živimo in soustvarjamo, vse bolj utaplja v raznih drugih pojavnih oblikah 
našega bivanja, npr. v evropski ali naši planetarni zavesti (glej intervju Vanesse 
Čokl z avtorjem v Večeru, Sobotna priloga, 27. december 2008, 42). 

To navajamo le zato, ker je izrečeno v tesni zvezi z vsebino dela, z njegovim 
miselnim tokom, vrednostnimi opredelitvami in s pomenskim bistvom zapi-
sanega. Delo namreč predstavlja, obravnava in razčlenjuje "politično" v tistem 
prvotnem, izvornem pomenu besede, ki je danes, ob vsesplošni zlorabi in in-
fl aciji tega pojma že skoraj pozabljen. Vsebina se namreč v bistvenem nanaša 
na izvorni pojem političnega, na "javni prostor" in posledično vse človeško de-
lovanje, povezano z njim. Ta "javni prostor" pa je razumljen tako v svoji geo-
grafski, časovni kot tudi socialni pogojenosti. Lahko bi rekli, da je metodološko 
zaobjet "horizontalno", skozi čas in "vertikalno", glede na družbeno slojevitost 
v določenem času in prostoru. Omenjene koordinate lahko, skladno s pogledi 
avtorja, označimo kot temeljne pokazatelje civilizacije. Posamezniki, ki jo so-
ustvarjajo, so njeni akterji. Pri tem mislimo tako na državnike, znanstvenike, 
politike, umetnike kakor tudi na povsem "običajne" posameznike, množico, 
katere člani so zaradi zgodovinskega okvira študije največkrat državljani (pred 
tem so bili npr. podaniki, meščani, ali kaj drugega). Pričujoče, ne samo za slo-
venske razmere kar monumentalno delo, predstavlja študijo o obstoju, delova-
nju in razmišljanju posameznikov skozi čas; študijo o posameznih družbenih 
skupinah (interesnih, političnih, kulturnih, državljanskih); prav tako je to tudi 
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delo o nastanku, obstoju in propadu državnih tvorb in družbenih sistemov; vsa 
zgodovinska snov pa je obdelana z vidika državne, meddržavne, tudi svetovne 
ravni, prepletena v medsebojni soodvisnosti. Avtor predstavlja koncept poli-
tičnega, družbenega javnega prostora skozi različne pojavne oblike (politika, 
znanost, umetnost, kultura, industrija) v času in geografskem prostoru, torej 
civilizacijske spremembe. 

Vendar se delo dotika tudi področja družbenega, socialnega v ožjem smi-
slu, saj večkrat posega v odnose družinskega oziroma zasebnega, ki pa je, kakor 
nam pokaže avtor, predvsem odsev tistega prvega, javnega. Z njim je namreč 
pogojeno.

Čeprav je dejansko izhodišče dela antropološko, tj. človek, njegova eksi-
stenca, bivanje in posledično njegovo ustvarjanje, pa je ta eksistenca znotraj ča-
sovnega okvira nujno in vedno vpeta v družbeni okvir, karkoli že ta na določeni 
stopnji zgodovinskega oziroma civilizacijskega razvoja predstavlja (instituci-
je, politične stranke, države). Ta družbeni okvir pa ima vedno prisilni značaj. 
Preplet javnega in zasebnega se v delu pokaže zlasti pri analizi vsakodnevnih 
družbenih struktur, predvsem družine. Ravno ta dvojnost, "vrženost" človeka, 
njegova "razpetost" med svobodno voljo ustvarjanja in institucionalnim okvi-
rom, se prepleta skozi celotno delo. Izražena je v različnih konceptualizacijah 
družbenega ali v različnih duhovnih osmislitvah (politični, ideološki, verski, 
umetnostni). Hkrati pa lahko to ponazarja tudi dvojnost njegovih teženj, tj. 
dvojnost človeške življenjske sile, ki je lahko tako humanistična, osvobajajoča 
kot tudi destruktivna, reakcionarna. Vendar je to delovanje vedno propulzivno, 
vprašanje je le, kakšna je "uporaba" teh človeških stvaritev.   

V zgornjem zapisu smo nakazali nekaj bežnih vsebinskih poudarkov, ki po 
našem mnenju  predstavljajo bistvo, "okvir" dela. In kako je ta "okvir operacio-
naliziral" prof. Prunk?

Najprej ga je historično zamejil. Racionalistični koncept civilizacije izvira 
s konca 18. stoletja, geografsko pa se je najprej pojavil v Evropi in obeh Ame-
rikah. Avtor ga nato defi nira: "Ta civilizacija poskuša v človeškem življenju in 
družbi vsestransko uveljaviti ideje o človeku in njegovem mestu v univerzumu, 
kakršne so se izoblikovale v predhodnem poldrugem stoletju v dveh duhovnih 
gibanjih v Evropi: v racionalizmu in razsvetljenstvu" (str. 9). Zgoraj defi niran, 
izvorno evropski način mišljenja in delovanja predstavlja prav tisto temeljno 
razliko, po kateri se Evropa (avtor kot sinonim včasih uporablja tudi pojem Za-
hod) bistveno loči od preostalih delov sveta (str. 9). Racionalistična civilizacija 
je torej predvsem evropski dosežek.   

Tako kompleksno materijo je avtor metodološko analiziral s pomočjo 
koncepta "totalne zgodovine" in pristopa "zgodovinske antropologije", kakor 
večkrat zapiše. S takšnim metodološkim pristopom je namreč edino mogoče 
analizirati vse sfere človeškega delovanja (str. 11). Termin, ki je po avtorjevem 
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mnenju najustrezneje opredelil predmet zgodovinske vede in njenega prou-
čevanja nasploh, je sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja defi niral in uvelja-
vil nemški zgodovinar Rudolf Vierhaus. Gre za pojem Lebenswelt ("življenjski 
svet"), ki ga je kot metodološko vodilo prevzel tudi prof. Prunk. Ta pojem tudi 
po njegovem mnenju najustrezneje defi nira metodološko polje proučevanja 
sodobne zgodovinske znanosti. 

Hkrati se moramo vselej zavedati metodoloških omejitev na področju 
zgodovinopisja, na kar opozori avtor v enem izmed poglavij, ko problematizi-
ra status humanistike napram naravoslovnim znanostim. Humanistične vede 
(npr. zgodovinopisje) proučujejo človeka v vseh njegovih pojavnostih, pred-
vsem družbeni. Torej so izsledki humanistike tisti, ki se tičejo predvsem zave-
sti in mentalitete, ti pa sta tisti, ki povzročata spremembe v človeku in kulturi, 
vendar le skozi daljša časovna obdobja (str. 380). Zavesti in mentalitete pa ne 
moremo meriti, z njima računati in podobno, kar lahko počnemo npr. s števili 
v matematiki. Daljša časovna obdobja nam ravno omogočajo boljši uvid v neko 
preteklo problematiko. Vendar je "pomanjkljivost" v tem, da bodo npr. današnji 
čas najbolje ovrednotili drugi, tisti za nami. Toliko o metodoloških omejitvah. Z 
omenjenima pojmoma, zavest in mentaliteta skozi daljše časovno obdobje, bi 
lahko prav tako kratko povzeli del vsebine pričujočega dela. 

Pozornemu bralcu ne bo ušlo, da opisani koncept totalne zgodovine in 
uporaba pojma civilizacija izhajata iz francoske šole integralne totalne zgodo-
vine (histoire totale), nastale konec dvajsetih let prejšnjega stoletja iz šole ana-
listov (imenovane po njihovi reviji Les Annales d' histoire economique et social). 
Utemeljitelja koncepta oziroma revije sta bila zgodovinarja Marc Bloch in Luci-
en Febvre, njen najbolj znani predstavnik, pisec t. i. "zgodovine civilizacij" ozi-
roma "civilizacijske zgodovine" pa Fernand Braudel (v slovenskem prevodu se 
npr. njegova /tri/ dela glasijo Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, 
v hrvaškem pa Civilizacije kroz povijest).          

Z zgornjim opisom smo nakazali tisto, kar bi lahko imenovali "idejna rdeča 
nit" dela. Avtor namreč ne ostane le pri metodoloških konceptih in opredeli-
tvah teoretične narave, ampak pri utemeljevanju poseže po konkretnih zgo-
dovinskih zgledih, ki jih jemlje neposredno iz materije, ki jo opisuje. Tako npr. 
s pomočjo Kantove misli predstavi ne le njegove oziroma razsvetljenske ideje 
o zgodovini, ampak posredno izpričuje tudi lastna stališča. Povzema Kanta, ki 
pravi "da v zgodovini vlada neka naravna namera, ki posameznemu človeku ni 
vidna brez nadaljnjega, ampak se da spoznati le iz celotne narave stvari. Imel je 
za naravno (Kant, op. p.), da človek poseduje naravno bogastvo razuma in da se 
pri ljudeh naravno razvijajo ustanove, ki so usmerjene na človekov razum ter da 
more človek vse, kar se tiče njegovega razuma, izraziti popolnoma sam. Človek 
se mora sam razumno udejanjiti. Kolikor bolj se človeka nagiba k podružablja-
nju, toliko bolj je izrazita tendenca, da bi se izoliral" (str. 85). Preko Kanta tako 
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ponovno predstavi koncept totalne zgodovine, hkrati pa defi nira razum kot 
temeljni koncept pričujočega dela. Po Kantovi razlagi smo posegli zato, ker se 
nam zdi bistvena in se kot rdeča nit vleče skozi celotno delo – "človek se mora 
sam razumno udejanjiti". Tisto, kar se spreminja, je le zunanja forma tega udeja-
njanja ("ustanove, ki so usmerjene na človekov razum"). Nakaže se že tudi ome-
njen paradoks, tendenca, da bi se človek pri večjem podružabljanju izoliral. 

Kot vsak zgodovinski pojav tudi racionalizem skozi čas doživlja spre-
membe. Je njihov povzročitelj, hkrati pa tisti, ki se sam najbolj spreminja. 
Eden izmed pokazateljev razvoja racionalizma in civilizacije so tudi razne 
etape modernizacije, tako na socialnem kot na političnem področju, prav-
zaprav kar v celotnem življenju. Vendar pa lahko te pozitivne  spremembe 
sovpadajo z vdori "iracionalizma". Najočitnejši zgled za to gotovo predstavlja 
obdobje med obema svetovnima vojnama, ko je etapo silovite družbene mo-
dernizacije spremljal hkraten iracionalističen zanos množic, ki se je kazal v 
podpori totalitarnim režimom in je  kulminiral v obeh vojnah (str. 370–371, 
394). Tako se racionalizem razkrije kot dvojen, dvoumen koncept, ki je skla-
den z življenjsko silo človeka. Ta je lahko humanistična, osvobajajoča, pa tudi 
uničevalna. To pa ni pravzaprav nič nenavadnega, saj je to prav tista sila, ki 
je ustvarila racionalizem. "Hiter prodor modernizacije je pomenil ogromno 
mentalno obremenitev, ki je nekatere družbe vodila na rob možnosti," kon-
kretizira avtor zgodovinske pogoje, ki so vodili do opisanih sinhronih sopoja-
vov modernizacije in iracionalizma. Omenjeno obdobje, ki ponazarja dvojno 
naravo racionalizma in njegovega tvorca, človeka, avtor povzame: "Druga sve-
tovna vojna je bil čas in priložnost, ko se je najbolj razkril dvojni značaj evrop-
ske racionalistične civilizacije; z zlorabo pridobitev racionalizma, po drugi 
strani pa s plemenitimi dejanji: neizmernim prizadevanjem in žrtvovanjem za 
odstranitev iracionalnih fašistično-nacionalističnih režimov" (str. 420). Avtor 
ponovno operacionalizira abstraktni koncept racionalizma na konkretnem 
zgledu določenega zgodovinskega obdobja. 

Zapisali smo že avtorjevo misel, da je eden  temeljnih dosežkov racionaliz-
ma ta, da nam je "dal" narod. Vendar pa se je ta največji dosežek racionalistične 
civilizacije (zlasti pri velikih narodih) in z njim povezano "pozitivno naravna-
no emancipacijsko prizadevanje za nacionalno državo / …/ preobrnilo v svo-
je nasprotje in je manjšim narodom odreklo enake pravice. Prišlo pa je tudi v 
konfl ikt s sebi enakimi velikimi narodi, rodilo pretiran nacionalistični egoizem, 
ki je izrabljal iracionalne argumente in celo elemente šovinizma, kar je pripelja-
lo evropske narode v strašne nacionalne spopade, ki so dosegli vrhunec v prvi 
polovici 20. stoletja. O življenjski sili kot fi zikalno-materialno nedoločljivi sno-
vi, obenem pa viru življenja in mišljenja, je še enkrat v začetku 20. stoletja raz-
pravljal veliki francoski fi lozof Henri Bergson" (str. 158). Citirani del ponovno 
predstavlja zgled tega, kar avtor pojmuje kot totalno zgodovino. Spopadi med 
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narodi, vojne, politična zgodovina torej, se prepletajo s pojmom življenjske 
sile, Bergsonovim fi lozofskim konceptom, ki je hkrati sam eden izmed možnih 
konstrukcij, ki nam pomagajo misliti tisto, kar "poganja" racionalistični razvoj.     

Kadar govorimo o narodu, neizogibno naletimo tudi na temeljne pojme 
modernega političnega življenja, ki pa so svoje izvorne pomene večkrat že pre-
segli in spremenili, tako da danes pravzaprav predstavljajo določen svetovni 
nazor, celo način življenja in mišljenja, brez katerega si sodobnega političnega 
sveta ne moremo več zamišljati. Mislimo seveda na tri velike koncepte, siste-
me: liberalizem, konservativizem, socializem, ki skušajo odgovoriti na vpraša-
nje, kaj je "idealna družba" oziroma njena ureditev. Hkrati nam s tem pomagajo 
osmišljati probleme sodobnega sveta in našega bivanja v njem. 

Rojstvo omenjenih koncepcij je v francoski revoluciji, ki je "sprožila in-
tenziven razvoj politične misli v svojem okviru, kakor tudi refl eks nanjo zunaj 
njega. Ta misel se je raztezala od racionalistično-razsvetljensko-liberalne prek 
ljudsko-demokratične do prvih komunitarno-

-socialističnih nazorov. Revolucija pa je sprožila tudi nastanek protirevo-
lucionarne misli, ki je postala temelj konservativni ideologiji naslednjih dveh 
stoletij" (str. 96). Revolucija nam je torej dala sodobno politično misel, ti trije 
koncepti oziroma sodobna politična misel pa so se nato v Evropi uveljavili v 
dobi restavracije. Ena izmed odlik knjige so tudi kratke, a koncizne in precizne 
defi nicije določenih temeljnih pojavov, fenomenov, ki bralca nazorno uvedejo 
v srž problematike, ali pa to poantirano zaključijo. 

Tri velike, sodobne politične koncepte, avtor predstavi v sosledju. Pri vsa-
kem pojasni njegovo bistvo ter opiše njegov razvoj in uveljavitev, geografski 
domet oziroma razširjenost, intelektualni vpliv na elito in množice,  razširje-
nost in transformacijo ideologije skozi čas na različnih prostorih, predstavi naj-
pomembnejše in najvplivnejše zagovornike, doktrine o najbolj pravični, "naj-
boljši" ureditvi družbe oziroma države, praviloma pa na več mestih povzame 
bistvo zapisanega in s tem osnove ideologije, ki jo analizira. Seveda ne nujno v 
omenjenem vrstnem redu. O konkretnih analizah liberalizma, konservativizma 
in socializma, prostoru, ki je vsakemu sistemu odmerjen, in o glavnih predstav-
nikih (ideologih) te ali one struje, si bodo bralci ustvarili svoje mnenje. Tudi to 
je ena izmed "nalog" takšnih del, da namreč bralce spodbujajo k nadaljnjemu 
iskanju, raziskovanju, prebiranju specializiranih del, tistih, ki obravnavajo le 
parcialne ali specifi čne tematike. Osebno se nam zdi, ko smo že omenili pred-
stavnike, posrečen izbor oziroma uvrstitev manj znanih imen, ki jih podobna 
(slovenska) dela ali enciklopedije izpuščajo (npr. pri liberalizmu omenja nem-
škega zgodovinarja in politika Dallmana, pa bretonskega patra Lamennaisa, pri 
konservativizmu publicista Gentza, pa bernskega profesorja von Hallerja, pri 
socialistih nekatere, vsaj pri nas, ne ravno pogosto imenovane predstavnike kr-
ščanskih socialistov, itd.) (str. 135, 137–138, 140). 
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Koncept totalne zgodovine, ki ga avtor vseskozi zasleduje, se ne kaže le 
na ravni analize različnih segmentov družbenega, kot zgodovinska antro-
pologija v najširšem smislu, ampak je predstavljen tudi skozi "horizontal-
no" optiko. Osebnostim, ki so na racionalen ali iracionalen način ustvarjale 
zgodovino na kateremkoli področju, lahko sledimo skozi različna časovna 
obdobja. Tako se npr. že omenjeni francoski filozof Bergson (1859–1941) 
s svojim konceptom življenjske sile kot fizikalno-materialno nedoločljive 
snovi, pojavlja kot metafora, ponazoritev ali možna razlaga za velike nacio-
nalne spopade v prvi polovici 20. stoletja (str. 158); nato ga ponovno zasle-
dimo, tokrat v čisto filozofski vlogi, kot enega glavnih kritikov racionalizma 
in scientizma oziroma kot filozofa, ki je skušal ponovno zaobjeti realnost in 
razrešiti staro dvojnost med duhom in materijo; na tem mestu izvemo še, da 
je bil Bergson do neke mere nadaljevalec Nietzschejeve filozofije vitalizma 
in da ga je okupiral predvsem problem časa; nato avtor predstavi še ostale 
idejne premise njegove filozofije (str. 265–267); nadalje se Bergson pojavlja 
s Schopenhauerjem, Nietzschejem in Einsteinom kot eden izmed mislecev, ki 
so na začetku 20. stoletja razkrajali takratne ustaljene predstave o znanosti, 
filozofiji oziroma kot se je kasneje pokazalo, o življenju in bivanju nasploh 
(str. 276); Bergson je naveden tudi kot eden izmed duhovnih, miselnih iz-
vorov takrat precej popularnega nemškega ekonomista in industrialca Wal-
terja Rathenaua, ki je svoje ekonomske analize združeval s kulturno-zgodo-
vinskimi. Bil je predvsem liberalni racionalist, navdih za svoje kulturno-zgo-
dovinske študije pa je jemal zlasti iz del kritika racionalizma, Bergsona (str. 
306–307). Nazadnje se Bergsonovo ime pojavlja v poglavju o humanističnih 
znanostih in njihovem razvoju med obema vojnama. Vendar avtor tokrat ne 
predstavlja Bergsonovih filozofskih tez in ne opredeljuje njihovega pomena 
znotraj razvoja takratne humanistike. Bergson je omenjen le kot eden izmed 
mislecev, ki je v obdobju med vojnama s svojo iracionalistično "filozofijo 
življenja" močno vplival na tedanje generacije. Zakaj? Zato, ker generacije, 
ki so jih "do temeljev pretresli vojna, zlom starega sveta in kriza dotedanjih 
prepričanj, niso čutile posebnega zanimanja za abstraktna vprašanja" ( …) in 
so zahtevale "filozofijo, ki ne bo zanemarjala vsakdanjika in soočanja z njim" 
(str. 381). To je bil tudi eden izmed vzrokov, ki je pojasnjeval takratno po-
pularnost Bergsonove in Nietzschejeve filozofije. Tako filozofa Bergsona v 
pričujočem delu srečamo v poglavju o političnem razvoju v Evropi med leti 
1815–1848, poglavju o letu 1900 (prelomu stoletja), poglavju o ideoloških 
tokovih med vojnama in v poglavju o humanističnih vedah med vojnama. 
Namenoma smo za ponazoritev izbrali filozofa (in ne npr. politika). Vidimo, 
da so lahko filozofske ideje politične, ideološke, kulturno-zgodovinske ali 
humanistične. S tem je potrjena tudi stara misel, da ideje (tako kot knjige), 
potem ko enkrat pridejo v javnost, uberejo lastno pot in je zato njihova uso-
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da negotova, njihova interpretacija pa je največkrat prepuščena drugim. O 
avtorjevi soodgovornosti pa se da le razpravljati. (Morda bi bil najbolj tipi-
čen zgled Karl Marx in posledice njegovega nauka).  

Drugi primer "horizontalnega zgleda" totalne zgodovine je npr. avstrijski 
državni kancler (od leta 1809) knez Metternich. V svoji politiki in življenjski fi -
lozofi ji je zasledoval načelo ravnovesja sil, tako v družbi, državi in na meddržav-
ni ravni (načelo, sicer duhovno-fi lozofsko koncepcijo, je povzel po delu nekega 
nemškega zgodovinarja in ga implementiral na področje politike). V praksi je 
to pomenilo, da se je Metternich zavzemal za stabilizacijo in ohranitev stano-
vske fevdalne družbe in meddržavnih razmerij, kakršne je vzpostavil dunajski 
kongres leta 1815. S takšno politično doktrino je bil vzor številnim uglednim 
konservativnim zgodovinarjem, političnim teoretikom in nenazadnje ga je kot 
vzornika navedel tudi ameriški zunanji minister iz sedemdesetih let prejšnje-
ga stoletja Henry Kissinger (str. 138). Ponovno torej vidimo, da je pot idej in 
njihova usoda negotova in da npr. obdobje približno dvestotih let na podro-
čju zgodovinske antropologije ne pomeni prav veliko. Čas in človek namreč 
ustvarjata presenetljive, zanimive in tudi nenavadne povezave, ki so si bolj so-
rodne kot se zdi na prvi pogled (združujeta "navidez nezdružljivo"). S tem se 
potrjuje tudi dejstvo, da je t. i. načelo "objektivnosti" oziroma "subjektivnosti", 
kot še vedno eno izmed brezprizivnih načel v (slovenskem) zgodovinopisju, 
globoko problematično. Enako velja za načela t. i. zgodovinske periodizacije. 
Ob branju tega dela lahko ob sledenju duhovno-zgodovinskim konceptom, 
njihovim transformacijam in tudi predstavnikom, dobro uvidimo to proble-
matiko. Delo nudi obilo zgledov (Benthama, Bismarcka, Darwina, Einsteina, 
Goetheja, Heideggerja, Kanta, Marxa, Napoleona, Nietzscheja), če naštejemo le 
nekaj najizrazitejših.  

Ena izmed pomembnejših komponent totalne zgodovine in njenega ra-
zvoja, kjer se racionalizem uveljavlja na svojstven način, je tudi kultura. Gre za 
izredno širok pojem, ki se v širši interpretaciji (kot sinonim) enači s pojmom ci-
vilizacija, v ožjem  pomenu pa se nanaša na religijo, duhovnost, moralo, vzgojo, 
izobraževanje, umetnost in še kaj. Avtor analitično povezuje obe interpretaciji, 
ožje kulturne sklope umešča v širši družbeni kulturno-civili- zacijski kontekst. 
Tudi tu ostaja zvest svojim metodološkim vodilom, ki smo jih že nakazali.  Za 
ponazoritev navedimo le dva kratka primera. Avtor opisuje napredna delavske-
ga gibanja v takrat delavsko najbolj množični, napredni in organizirani Veliki 
Britanij, nato pa še na evropski celini. Tako je npr. prišlo do upora tkalcev v 
industrijsko zelo razviti Šleziji, ker je vpeljava takrat moderne industrijske pro-
izvodnje povzročila nezaposlenost in posledično obubožanje med obrtnimi in 
manufakturnimi tkalci. Te razmere je v delu Šlezijski tkalci upesnil znameniti 
nemški pesnik Heinrich Heine (str. 164). Dokaz, da je lahko visoka umetnost, 
konkretno pesništvo, inspirirana z največjo človeško bedo. Naslednji zgled 
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nam predstavlja glasba. "Čeprav je ta umetnost najbolj sui generis, se najmanj 
ozira na zunanje okoliščine, je najbolj avtonomna, nekateri teoretiki umetno-
sti jo ocenjujejo celo za ''najbolj umetniško'', ker je od vseh umetnosti najbolj 
ponotranjena, najmanj materialna, ki najbolj osebo povezuje s splošnim." / …/, 
vendar: "Nobena umetnost ljudi ne povezuje tako kot glasba. Skupno petje in 
igranja zliva individualna občutja v skupna." Torej je najbolj avtonomna, pono-
tranjena umetniška forma hkrati tista, ki ljudi najbolj povezuje. To so ugotovili 
tudi v času nastanka nacionalnih držav. Neposredna posledica? Nastanek naci-
onalnih himen. (str. 248). 

Ko smo že pri kulturi, lahko omenimo (kar pa je naša osebna afi niteta) da 
delo, kot eno redkih svoje vrste v slovenskem prostoru, obravnava tudi "novo-
sti" kulturno-civilizacijske dobe 20. stoletja, namreč analizo fenomena daljšega 
prostega časa pri urbanem prebivalstvu in načine njegovega preživljanja. (str. 
397). Ti pa vključujejo celo vrsto novih načinov in oblik družbenosti, celo no-
vih realnosti, ki so postale sinonim za 20. stoletje, predvsem za njegovo drugo 
polovico, ko so dobile dokončno "domovinsko pravico". Mislimo seveda na 
fi lm, kot ključno umetnost 20. stoletja, na glasbo (jazz, swing, rock'n'roll), na 
to, da dobi svoje mesto v knjigi tudi šport, t. i. "lahko umetnost", beatništvo, 
hipijie, seksualno revolucijo in študentsko protestniško gibanje. Gre za pojavne 
oblike, kulturne fenomene, ki so bili izraz in odraz širjenja človekove svobode, 
ustvarili pa so podobo sveta, kakršen se nam kaže danes (str. 541). Zato se nam 
zdi umestitev omenjenih fenomenov v knjigo zelo dobrodošla, morda bo to 
spodbuda za nadaljnje raziskave omenjenih pojavov na področju slovenskega 
zgodovinopisja, ki žal tu zaostaja za ostalimi humanističnimi disciplinami, in 
standard v bodočih podobnih delih. 

Nazadnje je vredno omeniti še, da se avtorju razvoj racionalistične civiliza-
cije  najočitneje pokaže prav v razvoju tehnike oziroma tehnologije (str. 499). 
Obema je v delu, v povezavi z razvojem naravoslovnih znanosti, namenjenega 
kar precej prostora. Podobna sintetična zgodovinska dela, ki bi se vsaj do neke 
mere enakovredno posvetila tudi razvoju naravoslovnih znanosti, njihovim do-
sežkom in odkritjem, so redka, zato je bralec prisiljen poseči po specializiranih 
delih. Se pa avtorjeva teza o tehnologiji, kot enem izmed temeljnih pokazate-
ljev racionalizma in njegove civilizacije, pokaže kot popolnoma upravičena, če 
npr. pogledamo samo razvoj fi zike v začetku 20. stoletja. Ta je takrat predvsem z 
Einsteinom formulirala takšna revolucionarna spoznanja, da se je "prepad med 
teoretično sliko sveta fi zike in sliko, ki jo ima vsakdanje življenje, ki obvlada mi-
šljenje in čustveno življenje / …/ povečal, ker so fi zikalna spoznanja in posledice 
presegle predstave človeške sposobnosti" (str. 272). Za razvoj tehnologije, za 
tehnološke dosežke, ki so nastali na podlagi znanstvenih odkritij, ki so bila nato 
uporabljena v raznih vejah gospodarskega  razvoja, je bilo značilno, da so ve-
dno igrali temeljno vlogo predvsem na političnem področju (npr. pri uporabi v 
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vojne namene). Vendar pa je bil ravno skokovit razvoj znanosti (in posledično 
tehnoloških inovacij) v drugi polovici 20. stoletja tisti, ki je temu stoletju vtisnil 
odločilen pečat. Avtor piše kar o družbeni omnipotentnosti znanosti, ki pa je 
bolj kot kadar koli prej pokazala svoj dvojni značaj, kar je seveda popolnoma v 
skladu z dvojnostjo, dvoumnostjo same racionalistične misli. (str. 484). Tako so 
na eni strani, s pojavom t. i. znanstveno-tehnične revolucije konec 19. stoletja, 
temeljna področja znanosti (fi zika, kemija itd.) postala osnova vsem tehničnim 
in naravoslovnim inovacijam. S tem so bili ustvarjeni pogoji sodobne ekono-
mije, temelječe na znanju in inovacijah, kar je prispevalo k razvoju človeštva 
nasploh, predvsem pa so tehnološke novosti našle neposredno pot do vedno 
širše množice uporabnikov. Na drugi strani pa se je ravno v drugi polovici 20. 
stoletja najbolj pokazala destruktivna moč znanstvenega in tehnološkega ra-
zvoja. Medtem ko so ga še v začetku 20. stoletja teoretiki predstavljali izključno 
kot družbeno silo, ki ljudem prinaša le koristi, so kasneje, po dveh svetovnih 
vojnah, kjer so bili znanstveni in tehnološki dosežki uporabljeni predvsem 
za uničevanje, pričeli razmišljati drugače. To je sprožilo predvsem vprašanja o 
moralni in etični odgovornosti znanstvenikov in zlorabah njihovih dosežkov. 
Avtor ob koncu nakazane problematike opozori, da tudi znanost v procesih ra-
cionalizacije ne predstavlja nobenega garanta racionalnega družbenega razvo-
ja, imunega na odklone v smeri iracionalnih ideoloških ali družbenih vzorcev,  
totalitarizmov (str. 484–485). 

S tem se ponovno znajdemo pred že večkrat nakazanim paradoksom, da 
racionalistični razvoj "proizvaja" (tudi, lahko, morda, včasih pa predvsem) ira-
cionalne družbene posledice. In tudi tu se pokaže, da je ključni faktor v razvoju 
ravno človek. Brez njega ni racionalizma, kot tudi ne iracionalizma, čeprav je s 
kompleksno dimenzijo sodobnih družb postal človek od njiju odvisen. A člo-
vek lahko s premišljeno uporabo svojega razuma pripomore, da bo racionaliz-
ma "več" in iracionalizma "manj". S tem si dejansko olajša bivanje in pospešuje 
svoj razvoj v racionalistični smeri. Lahko. Podobno meni tudi avtor. 

Marko Žuraj
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Dušan Nećak in Božo Repe

Kriza
Svet in Slovenci od prve svetovne vojne 

do sredine tridesetih let

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete 
Ljubljana, 2008, 268 str.

Leta 2008 je Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Lju-
bljani v okviru zbirke Razprave izdal monografi jo Dušana Nećaka in Boža Repeta 
Kriza – Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do tridesetih let. Avtorja sta slo-
venski in tuji znanstveni javnosti poznana kot izjemna strokovnjaka za sodobno 
zgodovino. Dušan Nećak, redni profesor in vodja katedre za sodobno zgodovino 
na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, je specialist za sodob-
no občo zgodovino, ki v svojih raziskavah posebno pozornost posveča sodobni 
zgodovini nemškega jezikovnega prostora, pri tem posebej narodnostnim vpra-
šanjem ter položaju slovenskih narodnih manjšin. Božo Repe, prav tako redni 
profesor za sodobno zgodovino na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete 
v Ljubljani, se raziskovalno ukvarja s sodobno slovensko, južnoslovansko in sre-
dnjeevropsko zgodovino. Posebno pozornost pa posveča tudi vprašanju pouka 
zgodovine v šoli, saj je avtor ali soavtor številnih učbenikov. 

Monografi ja predstavlja smiselno nadaljevanje leta 2005 pri Založbi Sophia 
izdane monografi je Prelom: 1914–1918 – Svet in Slovenci v 1. svetovni vojni, v ka-
teri sta avtorja prikazala obdobje od prehoda 19. v 20. stoletje do konca 1. svetovne 
vojne ter značilnosti političnega, vojaškega, kulturnega in ekonomskega dogajanja 
v svetu, s posebnim poudarkom na življenju Slovencev v okviru Avstro-Ogrske. Na 
predstavitvi monografi je Kriza – Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do tridese-
tih let aprila 2009 v Pokrajinskem arhivu v Mariboru sta avtorja izrazila upanje, da 
jima bo uspelo najti založnika, ki bo omogočil dopolnitev zbirke sedaj dveh mono-
grafi j ter nastanek vsaj še treh monografi j, ki bi na poljuden in zanimiv, a znanstve-
no korekten način, predstavile glavne zgodovinske tokove v svetu in med Slovenci 
v času od druge polovice tridesetih let do obdobja povojne zgodovine. 

Pričujoča monografi ja prikazuje novo svetovno ureditev, ki je nastala kot posle-
dica mirovnih pogodb po prvi svetovni vojni ter predstavi dogajanje tako v taboru 
zmagovalk kot v taboru poraženk. Osrednji del monografi je je namenjen krizi kapi-
talizma, gospodarski krizi ter dogajanju, ki je pripeljalo do vzpona novih ideologij, 
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fašizma in v tridesetih letih nacizma, v Evropi in svetu. V času recesije, ki je zajela 
tako svet kot tudi Slovenijo danes, bralca pritegne predvsem naslov Kriza, ki pa je, 
kot sta zagotovila avtorja na predstavitvi v Mariboru, le naključje in nikakor ni do-
kaz jasnovidnosti ali črnogledih napovedi. Je pa dokaz, da se zgodovina žal ponavlja 
in ne predstavlja pretirano dobre učiteljice (ali pa smo ljudje slabi učenci). 

Monografi jo lahko vsebinsko razdelimo na tri dele. Prvi je posvečen pred-
stavitvi glavnih tokov v svetovni zgodovini ter dogodkom, ki so pripeljali do go-
spodarske krize. Osrednji del je namenjen predstavitvi gospodarske krize. Tretji 
pa predstavlja dogajanje na Balkanu, v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ter 
Kraljevini Jugoslaviji. Monografi ja vsebuje osem poglavij, ki so med seboj smisel-
no povezana. Po krajšem uvodu, v katerem avtorja bralca opozorita na glavne 
značilnosti in probleme obravnavane dobe, sledita prvi dve poglavji. Dogajanje 
v taboru zmagovalk nam prikaže življenje v Združenih državah Amerike, Veliki 
Britaniji, Franciji, na Japonskem in v Italiji, ki je pred vzponom fašizma idejno še 
sodila v ta okvir. Odnosi med zmagovalkami so bili po vojni zaznamovani s šte-
vilnimi pogodbami, katerih namen je bil urediti politično in vojaško ravnotežje v 
svetu, zagotovili trajni mir (oziroma nadvlado posameznih držav v svetu). V no-
tranjepolitičnem smislu je države zmagovalke zajelo mrtvilo. Po začetnem zma-
goslavju in zanosu, ki je iz njega izhajal, so te države zelo hitro zašle v težave, ki so 
se kazale predvsem v socialnem preslojevanju in spremembah gospodarskega in 
političnega položaja, kar je privedlo v gospodarsko krizo. 

Drugo poglavje Dogajanje v taboru poraženk nam predstavi življenje v Sov-
jetski Rusiji, Weimarski Nemčiji, Avstriji ter Španiji. Vsem tem državam je po prvi 
svetovni vojni skupna radikalizacija politike, kar je posledica povojne krize, ki 
je omogočila graditev totalitarnih diktatorskih režimov. 

Tretje poglavje je posvečeno veliki gospodarski krizi. Avtorja v njem uvodo-
ma opozorita, da gospodarska kriza predstavlja popolnoma normalen pojav v 
gospodarskem ciklusu. Ta je sestavljen iz štirih temeljnih elementov: kriza, rece-
sija, oživljanje in polet. Obdobje gospodarskega razcveta ali poleta se tako sko-
raj nujno konča v krizi, s čimer se gospodarski ciklus ponovno sklene. Gospo-
darske krize so v svetu ekonomije tako popolnoma "naraven" pojav. V obdobju 
kapitalizma se je od leta 1825, ko govorimo o prvi večji krizi,  do leta 1929, ko 
nastopi velika gospodarska kriza, zvrstilo kar 11 kriz. Potem ko je oktobra 1929 
ameriški gospodarski mehanizem doživel zlom in so ZDA zapadle v krizo, je ta 
v zelo kratkem času obkrožila svet in imela daljnosežne posledice. Enega naj-
vidnejših razpoznavnih znakov gospodarske krize je predstavljala rast števila 
brezposelnih. Temu so sledile socialne, družbene in končno tudi politične po-
sledice. In ravno v tem se skriva kvaliteta obravnavane monografi je, saj predsta-
vlja večplastnost in medsebojno povezanost zgodovinskih dogodkov. 

V četrtem poglavju se avtorja posvetita Balkanu in glavnim tokovom zgo-
dovinskega dogajanja na Madžarskem, v Romuniji, Bolgariji, Albaniji in Grčiji, 
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torej v neposrednih sosedah Kraljevine SHS oziroma Jugoslavije. V naslednjih 
dveh poglavjih obravnavata dogajanje v Kraljevini SHS in Kraljevini Jugoslaviji. 
Bralcu predstavita problematiko obdobja po prvi svetovni vojni, ki je za Sloven-
ce pomenilo razkosanje med štiri države (Kraljevina SHS/Jugoslavija, fašistična 
Italija, Madžarska in Avstrija), a le v Kraljevini SHS so imeli resnično možnost za 
razvijanje nacionalne identitete.

 Peto poglavje predstavlja strnjen vpogled v narodnostno, versko in politič-
no sestavo novonastale države Kraljevine SHS. Avtorja predstavita glavne tokove 
političnega življenja v okviru kraljevine in problematiko neenotnosti v sloven-
skem političnem taboru. Kritično izpostavita ideološke spore med Slovenci, ki so 
imeli za posledico, da se je slovenski narod znašel v krizi lastne narodne identite-
te in pred vprašanjem smiselnosti njenega ohranjanja. Političnim težavam so ob 
boku stale gospodarske, kar avtorja osvetlita v šestem poglavju. Kraljevina SHS se 
je namreč v gospodarskih težavah znašla že neposredno po prvi svetovni vojni. 
Gospodarstvo je gradila na kmetijstvu, tako je manj kot 10 odstotkov (v Sloveniji 
22) živelo od industrije. Ravno zato so bile reforme v gospodarstvu, predvsem 
kmetijstvu, za preživetje države nujne. Avtorja sta kritična tudi do tega, da nobeni 
od vlad, ki so si sledile v tridesetih letih, ni uspelo sestaviti celovitega ekonomsko-
fi nančnega programa, zato je kriza leta 1929 gospodarstvo še huje prizadela. To 
pa je povzročilo, da se je Kraljevina Jugoslavija pričela sprva gospodarsko (kasne-
je tudi politično) spogledovati s tedaj že nacistično Nemčijo. 

V zadnjih dveh poglavjih monografi je spremljamo razvoj vsakdanjega ži-
vljenja, kulture, umetnosti in znanosti ter usodo slovenskih manjšin v Italiji, Av-
striji in na Madžarskem. Poglavji predstavljata antipod politični in gospodarski 
zgodovini, ki ji je bralec priča v prvih poglavjih knjige in pomenita veliko prido-
bitev, saj nam zgodovino predstavita v barvah in ne le črno-belo. 

Monografi ja Kriza – Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do tridesetih let 
predstavlja odličen prikaz dogajanja v sredini tridesetih let prejšnjega stole-
tja. Zaradi znanstvenega in strokovnega pristopa je namenjena širšemu krogu 
bralcev, tako ljubiteljskim zgodovinarjem, ki bodo v monografi ji našli odličen 
pregled zgodovinskega dogajanja, študentom, ki jim bo izjemen študijski pri-
pomoček ter tudi poznavalcem zgodovine. Kot je zapisal Aleš Gabrič v recen-
ziji monografi je nam "/ …/ na enem mestu omogoča primerjavo med razvojem 
sveta in Slovencev, preko seznama literature pa nam sporočajo, katerih (morda 
temeljnih) poglavij iz svetovne in slovenske zgodovine bralci še ne morejo pre-
brati v maternem jeziku."1 

Gregor Jenuš 

1  Dušan Nećak in Božo Repe, Kriza. Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do tridesetih let (Ljubljana, 
2008).
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Andrej Rahten

Izidor Cankar – Diplomat dveh 
Jugoslavij / A Diplomat of 

Two Yugoslavias 
Znanstvenoraziskovalni inštitut SAZU

Ljubljana, 2009, 420 str.

V zadnjem času ustroj Evropske unije doživlja precejšnje spremembe. Tem je 
botrovala globalna politična in gospodarska konstelacija, ki od stare celine ter-
ja osvežitev strateških smernic in občutnejšo centralizacijo na področju sku-
pnih zunanjepolitičnih interesov. Članice so namreč pred kratkim ratifi cirale t. 
i. Lizbonsko pogodbo in s tem omogočile izbor prvega predsednika Evropske-
ga sveta in zunanje ministrice. Zdi se, da slovenska zunanja politika po dobrih 
osemnajstih letih izgublja še dodaten del svoje avtonomije in suverenosti – del 
"svobode odločanja" je namreč žrtvovala že z vstopom v evropsko integracijo 
maja 2004. Domači evroskeptiki bodo nemara zagnali vik in krik, a če na situ-
acijo pogledamo z zgodovinske perspektive, opazimo, da takšen razvoj ni nič 
presenetljivega in novega. 

Slovenska diplomacija se je kot podaljšek narodnih interesov v podobnih 
razmerah znašla že z nastankom jugoslovanske kraljevine leta 1918.1 Zaradi 
navidezne demokratičnosti in represivnega značaja jugoslovanske države njen 
takratni položaj sicer ni bil tako ugoden kot je sedanji, vendar so vzporednice 
jasno vidne. Slovenska politična elita je takrat kot predstavnica enega od ju-
goslovanskih "plemen" lahko prvič neposredno stopila v bran slovenskih in-
teresov. Do streznitve je prišlo kmalu: po mirovni konferenci v Parizu v letih 
1919/1920 in neuspelem plebiscitu na Koroškem leta 1920 je postalo jasno, da 
pravkar formiranim slovenskim diplomatom pri prizadevanjih za uresničitev 
programa Zedinjena Slovenija zahodne velesile ne bodo nudile opore.

1 Zametke slovenske udeležbe v diplomaciji lahko opazimo že prej. Še za časa habsburške monarhije 
se je posameznim slovenskim izobražencem – npr. Antonu vitezu Lavrinu, Jozefu baronu Schweglu 
ali Alojzu Pogačarju – uspelo prebiti v bližino vrhov tedanje (zunanje) politike. Zaradi takratne zgo-
dovinske konstelacije in svojih omejenih možnosti sicer niso mogli zastopali slovenskih narodnopo-
litičnih prizadevanj, vendar so s svojim službovanjem in delovanjem na visokih položajih posredno 
prav gotovo prispevali k afirmaciji slovenstva.
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Prvi slovenski diplomatski koraki v novi državi so zaradi prevladujočega 
srbskega vpliva ostali nekoliko v senci, čeprav je kar nekaj Slovencev zasedalo 
pomembna mesta v jugoslovanskem diplomatskem establishmentu. Eden ta-
kšnih je bil Izidor Cankar, čigar monografi jo, temelječo na njegovem politič-
nem in diplomatskem delovanju, je napisal celjski zgodovinar dr. Andrej Rah-
ten. Dvojezična monografi ja Izidor Cankar – Diplomat dveh Jugoslavij (Izidor 
Cankar – A Diplomat of Two Yugoslavias) je izšla v okviru zbirke Studia diplo-
matica Slovenica, katere poglavitni namen je osvetliti relativno slabo raziskano 
diplomatsko zgodovino Slovencev v okviru večnacionalne jugoslovanske in 
habsburške države. 

Izidor Cankar (1886–1958) je bil vsestransko nadarjen človek. Ukvarjal se 
je z jezikoslovjem in literarno kritiko, urejal revijo Dom in svet, prvi je postavil 
na noge slovensko umetnostno zgodovino, bil je med pobudniki Slovenskega 
biografskega leksikona, dal je novi zagon Slovenski matici, itn. V dveh, za slo-
venski narod prelomnih obdobjih – v času fi nis Austrie 1917–1918 in med dru-
go svetovno vojno – je aktivno deloval tudi na političnem področju, predvsem 
iz skrbi za usodo slovenskega naroda. Kot v predgovoru k monografi ji ugotavlja 
Igor Grdina, je svojega bratranca Ivana, velikega pisatelja pa tudi ideologa in 
politika, presegel z dejansko udeležbo v prelomnih zgodovinskih dogodkih.

Diplomatska pot ostroumnega, a temperamentnega intelektualca Izidorja 
Cankarja korenini v burnem političnem dogajanju prve polovice 20. stoletja. 
Takratno politično realnost, njene razvojne tendence in pogoste preobrate je 
Rahten spretno stkal v kompaktno zgodbo. Cankarju ne sledimo le po liniji 
ene od njegovih dejavnosti, ampak ga ugledamo v njegovi polni zgodovinski 
veljavi. Vse od vstopa v družbenopolitično življenje na prelomu stoletja pa do 
njegove družbene in politične osamitve po drugi svetovni vojni lahko sledimo 
dvema Cankarjevima značajskima karakteristikama. Po eni strani je to svobo-
den, neuklonljiv in iščoč duh, ki je Izidorju omogočal nenehen osebnostni in 
intelektualni razvoj, a ga hkrati tudi mnogokrat zapletal v konfl ikte in prelome 
z idejnopolitičnimi somišljeniki. Takšno intelektualno "brezobzirnost" pa je po 
drugi strani krotila pragmatično nagla prilagodljivost njegove politične misli. 
Te ne smemo razumeti kot konvertitstvo, ampak kot daljnovidno in pretanjeno 
politično intuicijo.

Cankar je pripadal katoliškemu taboru. Vse od mladih let mu je bil v opo-
ro prelat Andrej Kalan, eden pomembnejših protagonistov krščansko-socialne 
struje v katoliškem gibanju. Pod njegovim varstvom se je Cankar formiral v pri-
staša Krekovih nazorov in si tako nakopal nasprotovanje takratnega vodilnega 
katoliškega misleca Aleša Ušeničnika. Kljub temu je v Slovenski ljudski stranki 
bliskovito napredoval. Po prepričanju večine veljakov in celo škofa Jegliča je ve-
ljal za glavnega pretendenta za strankinega vodjo. V visoko politiko je vstopil v 
času razpada habsburške monarhije. Jasno se je opredelil za narodnoemancipa-
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cijsko stališče in podprl Majniško deklaracijo kot minimalni pogoj za razrešitev 
jugoslovanskega vprašanja. Po nastanku Kraljevine SHS, pri katerem je dejavno 
sodeloval in podpiral slovensko "plemensko" avtonomijo, je leta 1920 iz politike 
izstopil in se posvetil profesuri na novoustanovljeni ljubljanski univerzi. S katoli-
ško cerkvijo je prelomil leta 1926, ko je opustil duhovniški stan in se poročil.

Cankar je, skladno s svojo radovedno naravo, vstopil v diplomacijo spon-
tano. Kljub temu njegovo imenovanje za veleposlanika v Buenos Airesu leta 
1936 ni bilo brez politične teže. Za Cankarjev angažma je bil ključen vpliv An-
tona Korošca. Prvak Slovenske ljudske stranke je z imenovanjem intelektual-
no razvitega Izidorja skušal utrditi slovenski položaj v pretežno srbski držav-
ni diplomaciji in obenem poskrbeti za slovensko skupnost v Argentini. Če je 
bilo imenovanje predvsem posledica notranjepolitičnih kalkulacij in merjenja 
moči znotraj Stojadinovićevega režima, pa je Korošca s Cankarjem družilo tudi 
osebno prijateljstvo. Kljub prelomu s cerkvijo je namreč ostal znotraj njenega 
kulturnega kroga.

Razmeroma mirno argentinsko obdobje se je končalo leta 1940 s Korošče-
vo smrtjo in vse večjo ogroženostjo Jugoslavije. Po aprilski katastrofi  je Can-
kar ostal lojalen kralju in emigrantski vladi v Londonu, obenem pa je bil eden 
redkih slovenskih politikov, ki je poiskal zaslombo pri zahodnih zaveznikih. V 
nasprotju s slovensko politično elito, ki je ostala v domovini in vodila pasivno 
politiko čakanja, je preoblikovanje Jugoslavije in zaščito slovenskega naroda 
sprva videl predvsem v navezi z Veliko Britanijo. Zato ni presenetljivo, da je bila 
maja 1942 njegova naslednja diplomatska postaja kanadska Ottawa, prek ka-
tere je ohranjal stike z Londonom in hkrati iskal zveze tudi z Washingtonom. 
Proti koncu vojne so nepomirljivi srbsko-hrvaškimi spori v vse manj kredibilni 
emigrantski vladi preusmerili pozornost zaveznikov na Titove partizane. Can-
kar je takrat od politikov v domovini zaman terjal iniciativo in obsojal domo-
branstvo, a se je državljanska vojna medtem že razplamtela. Zaskrbljen zaradi 
povojnih razmejitev in prepričan v partizanski uspeh je uvidel, da je edini mo-
žni garant za ohranitev slovenskih interesov Sovjetska zveza. Zato je kot eden 
redkih moralno neomadeževanih slovenskih meščanskih politikov leta 1944 
ponovno vstopil v politiko. V okviru Šubašićeve vlade je junija istega leta so-
deloval pri sporazumu s Titom. V dejstvu, da je podprl sporazum, se po Rahte-
novem mnenju zrcali predvsem njegova skrb za usodo primorskih Slovencev, 
vendar ga je prav to dejanje še bolj oddaljilo od katoliškega tabora. Konec sep-
tembra 1944 je tako iz vlade izstopil in se opredelil za Tita, politično zaslombo 
pa poiskal pri Kocbekovih krščanskih socialistih. Za podporo Titu je bil maja 
1945 nagrajen z mestom veleposlanika v Atenah, vendar je bilo že jasno, da ga 
nova oblast načrtno oddaljuje od visoke politike. Po upokojitvi spomladi leta 
1947 je preostanek življenja preživel politično izoliran in razočaran nad poli-
tičnim monopolom in represivnostjo komunističnega režima.
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Monografi ja, ki je pred nami, tako razkriva jedro Cankarjeve politične pra-
gmatičnosti in diplomatskega delovanja. Njun poglavitni namen ni bila hladna 
politična preračunljivost, ampak zaščita realnih slovenskih narodnih interesov. 
To nazorno kaže njegov prestop na Titovo stran. Ta bi takrat lahko edini prido-
bil Slovencem Trst – po Cankarjevem mnenju ključ do gospodarskega in sicer-
šnjega razcveta naroda. 

Rahtenova knjiga predstavlja enega najprodornejših in vsestranskih slo-
venskih intelektualcev prve polovice 20. stoletja kot narodu vdanega politi-
ka, ki se je imenitno znašel tako v razkošnih dvoranah visoke diplomacije kot 
v njenem spletkarskem zakulisju. Zelo dobro je osvetljena doslej zamegljena 
podoba takratne slovenske (jugoslovanske) politike v emigraciji. Monografi ja 
odstira kar nekaj tančic, ki so doslej po krivem prekrivale nekatere pomembne 
slovenske politike in diplomate, bodisi zaradi ignorance in nezanimanja bodisi 
zaradi politične "neustreznosti". Značilni slovenski politični partikularizem po-
nuja namreč pestro paleto zanimivih osebnosti, ki jih bo potrebno v prihodnje 
postaviti na ustrezno mesto (npr. Alojzij Kuhar, Anton Novačan, Andrej Gosar, 
itd.). Res lahko obžalujemo, da tak eminentnež, kakršen je bil Izidor Cankar, ni 
pustil za seboj spominov na izjemno pestro in turbulentno življenjsko pot. Ven-
dar ta manko odslej na najboljši način zapolnjuje prav Rahtenova monografi ja. 

Klemen Brvar
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Abstract: The author summarizes the cause for the World War I, its course and consequences. The fi rst part of 
the articles describes the prehistory of World War I, continues to depict major battlefi elds/fronts, addresses 
the Bolshevik October Revolution and at the end deals also with the epilogue of the bloodiest war in history 
until then. If we leave aside a review of military events which historiography has already discussed in detail, 
the main author’s conclusion on the meaning and historical dimension of the World War I is that follow-
ing World War I the world map changed; however, the main problems remained the same. It seemed that 
the victory with weapons would be followed by the victory of democracy. In Europe it seemed that in 1919 
the United States of America had reached its goal – the conduct of a "global democratic revolution". Nev-
ertheless, this was not enough. Totalitarian social systems played a decisive role in historical development 
between both wars, especially racist, chauvinistic, genocidal, Fascistic and Nazi. Humanity was not able to 
avoid even greater horrors than the ones seen in the World War I.
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Abstract: The article describes the life of the population in Slovenian countries and the developments in Slo-
venia during World War I. It addresses both the military and civilian war experience which shows the unique-
ness of Slovenian experience during the World War I. Diversity of military participation and related destinies 
refl ected the fate of each and every Austro-Hungarian family on the one hand, and stressed the high level of 
Slovenian involvement in World War I on the other. The experience of the civilian population, who fought for 
survival under the strict military regime and faced shortages, did not lag behind the military participation. Slo-
venian people became fully acquainted with all dimensions of war with the break-out of the Isonzo Front dur-
ing which the population along the river Isonzo experienced occupation and the problem of refugees, while 
the population in other Slovenian regions was forced to face the echoes of military gunfi re and the infl ow of 
refugees. The historical review ends with the author’s refl ection on Slovenian collective memory of World 
War I which has been subject to political circumstances of every state community, as well as to the burden of 
the loser who, only in the past few decades, has freed himself from the chains of military engagements and 
expressed himself in numerous war tales and in the awakened material memory of the years 1914–1918. 
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Title: THE MILITARY AND MARIBOR DURING WORLD WAR I AND IMMEDIATELY AFTER IT 

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 9 (2009), No. 2–3, pp. 317–342, 50 notes, 4 pictures

Category: 1.01 Original scientifi c paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Maribor, World War I, military life, Rudolf Maister, Slovenia, Slovenian Armed Forces, the Austro-
Hungarian Empire, the State of Slovenes, Croats and Serbs, the Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs.

Abstract: On the basis of studying archive sources and literature, the author addresses the infl uence of the 
military on life in Maribor during the World War I and the events after it, the period which at the and of the 
war was marked by the life and work of one of the most important generals of Slovenian military history, 
General Rudolf Maister who, during the decisive moments of the World War I, signifi cantly contributed to 
the development of the armed forces of a new emerging country.

UDC 94(497.4Gorica)"1915/1917" 
Author: SVOLJŠAK Petra
Ph.D., assistant professor, scientifi c counsellor
ZRC SAZU, Milko Kos Historical Institute
Novi trg 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: CHRONOLOGY OF THE WAR NEAR GORIZIA (1915–1917)

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 9 (2009), No. 2–3, pp. 343–356, 18 notes, 3 pictures

Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Isonzo Front, the Gorizia Bridge, battles for Gorizia.

Abstract: The discussion summarizes the chronology of military combats at the Gorizia Bridge, the defence 
system around Gorizia, which was to prevent the penetration and occupation of the Italian Army between 
1915 and 1917. Gorizia was occupied by the Italian Army in the 6th Isonzo Battle (6–17 August 1916); how-
ever, military combats around the town continued until the 12th Isonzo Battle in which Austro-German 
forces pushed the Italian Army to the front along the Piave River.
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Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 9 (2009), No. 2–3, pp. 357–382, 87 notes, 8 pictures, 2 fi gures

Category: 1.01 Original scientifi c paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Celje, World War I, the Austro-Hungarian Empire, the 87th Infantry Regiment, wounded soldiers, 
prisoners of war, military graveyard, military life, overthrow in Celje in 1918, Franjo Malgaj.

Abstract: In the article the author addresses the life of soldiers who, due to World War I, were based in Celje. 
On the basis of archive and newspaper sources and literature, the author depicts the main characteristics of 
the organization and life of the military in Celje during the war. One regiment in the Austro-Hungarian Empire 
forces was the 87th Infantry Regiment. Its members included conscripts from Celje who fought courageously 
on various fronts. Besides members of the regular armed forces, Celje also hosted wounded soldiers, many of 
whom were later buried in the military graveyard. Due to the lack of workers, the city used prisoners of war as 
a labour force. The presence of soldiers also encouraged a boost in prostitution. The military band organized 
several concerts. At the beginning of the overthrow of Austro-Hungarian rule in 1918, the infantry unit, based 
in Celje, refused to leave for the front and denied its allegience to the Emperor. The National Guard was estab-
lished and its soldiers swore an oath to the National Council. Volunteers under the command of Franjo Malgaj 
defended the Koroška region, while military support was given also to General Maister in Maribor. 

UDC 94(450.361)"1914/1918"
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Title: VOJAŠKO ŽIVLJENJE V TRSTU MED PRVO SVETOVNO VOJNO

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 9 (2009), No. 2–3, pp. 383–396, 28 notes, 3 pictures

Category: 1.01 Original scientifi c paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Trieste, World War I, Italy, the Austro-Hungarian Empire, demonstrations, social and economic 
conditions, the 97th Infantry Regiment.

Abstract: The article addresses military, political and social conditions in Trieste during World War I. Due to the 
lack of a labour force and the disruption of trade routes, the mobilization of Trieste people, who mostly served 
in the 97th Infantry Regiment called "demoghela", and the Triple Entente sea blockade weakened the Trieste 
economy. Poor economic and social conditions in Trieste caused much unrest and demonstrations which 
were supported by national riots. Trieste was never – neither prior nor following the Italian entry into the war 
against the Austro-Hungarian Empire – directly involved in military engagements. Trieste was a town to which 
soldiers went during their vacation time although the city itself was not allowed to accommodate soldiers, un-
less they had special permits. Law and order, as well as the city’s defence were the responsibility of the Police, 
Landsturm units and volunteers. Towards the end of the war the level of crime, hunger and misery increased 
due to the lack of authority in Trieste. Complete law and order was only established by the Italian Army which, 
on behalf of the Triple Entente, occupied the city in 1918. The new authority was highly suspicious of former 
Austro-Hungarian soldiers who were returning home, since they were considered to be potential opponents.
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Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: World War I, Ljubljana, Svetozar Boroević, honorary citizen of Ljubljana in 1915, withdrawal of 
honorary citizenship in 1919, nationalism.

Abstract: The author addresses conditions and causes for which, in 1915, Svetozar Boroević was granted, 
and in 1919 had withdrawn, the honorary citizenship of Ljubljana. According to him, this decision was a 
result of the increasing Yugoslav patriotism which wanted to abolish all ties with the Austro-Hungarian 
Empire. The Boroević case has a strong symbolic meaning since thousands of people shared a similar fate 
upon the disintegration of great empires and the emergence of new national states, for example, upon the 
fall of the Austro-Hungarian Empire and the Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs, during the World War 
II occupation, at the end of the World War II, upon the establishment of socialist Yugoslavia, as well as upon 
its disintegration and the establishment of national states in the area of former Yugoslavia. Similar conduct 
can be seen in politicians who, wishing to save their political career, "forget" their previous beliefs.

UDC 94(497.4Gorica)"1915/1918" 

Author: MARUŠIČ Branko
Ph.D., scientific counsellor
Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts,
Research Station in Nova Gorica
Delpinova 12, SI – 5000 Nova Gorica, Slovenia

Title: GORIZIA DURING WORLD WAR I

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 9 (2009), No. 2–3, pp. 417–438, 62 notes, 4 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Gorizia, Isonzo Front, refugees, Italy.

Abstract: Among all towns in the Slovenian area and among all Slovenian towns, Gorizia experienced World 
War I in the most turbulent way. On 24 May 1915, when the Italian declaration of war on the Austro-Hun-
garian Empire came into effect, Gorizia became directly involved in the events of the war. At the end of 1915 
Italy strived hard to occupy the city; its military attacks badly damaged the town. On 9 August Italian troops 
marched into Gorizia and remained there until the end of October when the Italian Army withdrew from 
the Isonzo Front and Gorizia once again became a part of the Austro-Hungarian Empire. In line with the 
provisions of the Armistice Agreement, at the end of the war, in November 1918, Goriza was re-occupied 
by Italy.
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Title:  POLITICAL LIFE IN KLAGENFURT (1914–1918) WITH SPECIAL EMPHASIS 
ON THE WORK OF SLOVENIAN PEOPLE 

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 9 (2009), No. 2–3, pp. 439–468, 100 notes, 3 pictures

Category: 1.01 Original scientifi c paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Dr. Janko Brejc, Franc Grafenauer, Fran Smodej, Carinthian Political and Economic Society, the 
May Declaration, Yugoslav Club, National Council of Carinthia, Dr. Fries-Skene, Freie Stimmen, Mir, Grazer 
Tagblatt, Utraquistic School, German offi  ce personnel, Trabesinger Hotel, Government Commission, Bishop 
Dr. Adam Hefter, Albin Prepeluh.

Abstract: Klagenfurt, a town with a mainly German population, was the centre of the political life of Car-
inthian Slovenes. Long before the assassination of Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo, the situation in 
Klagenfurt was already very tense. The German authorities and especially the Utraquistic School enhanced 
the German character of the town. Only the religious situation was diff erent. Carinthian Slovenes demanded 
equality for the Slovenian language in offi  ces, schools and courts. The war provided German nationalists 
with the opportunity to get rid of the unpopular leaders of Carinthian Slovenes, and it was the military 
administration which signifi cantly contributed to this. The Trabesinger Hotel, in which numerous impor-
tant decisions were adopted, was a shelter for Carinthian Slovenes. On 19 September 1918, the National 
Council for Carinthia was established. On 1 November, the Slovenian National Government nominated its 
president, Cathedral Vicar Fran Smodej as Commissioner of Slovenian Carinthia. Since he was not given ap-
propriate political and fi nancial support, his offi  ce remained of a rather declarative nature.

UDC 980.35(497.4Celje)"1914/1918" 
Author: HIMMELREICH Bojan
Ph.D. in History, archivist
Celje Historical Archives
Teharska cesta 1, SI – 3000 Celje, Slovenia

Title: EVERYDAY LIFE IN CELJE DURING WORLD WAR I 

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 9 (2009), No. 2–3, pp. 469–494, 99 notes, 2 tabels, 3 pictures

Category: 1.01 Original scientifi c paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: World War I, Celje, everyday life, diffi  culties in the provision, the attitude of the local authorities 
towards the citizens of Slovenian nationalities, propaganda, health conditions, birthrate and mortality.

Abstract: The article addresses the impact of World War I on the everyday life of the Celje population. The 
major problem they encountered was the provision of necessities; therefore, this is the main focus of the 
article. Diffi  culties in the provision of food, clothing, footwear, hygiene necessities, lighting products and 
fuel already appeared during the fi rst year of the war and escalated proportionately with the war’s duration. 
The article describes the eff orts made by the government to proportionately distribute the existing goods 
among the population, the quantity of the goods, methods of their distribution and attempts to fi nd sub-
stitutes for some of them. The article also depicts the attitude of the local authorities towards the citizens 
of Slovenian nationality, propaganda, the occupation of public facilities after the war, health conditions, 
birthrate and mortality, as well as the impact of the war on the economic standard of the population.
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Category: 1.01 Original scientifi c paper
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Key words: Ljubljana, religious life, World War I.

Abstract: The article addresses religious life in Ljubljana during World War I due to the eff orts of Ljubljana 
bishops Anton Alojzij Wolf (1814–1859) and Anton Bonaventura Jeglič (1898–1930), religious life in Lju-
bljana between 1850 and 1914 became more intense and included a wide spectrum of people. This is true 
also for the period during World War I. The enhanced religious life, on the level of offi  cial liturgy, societies 
and special forms of people's piety, remained exclusively the domain of various professions.
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Author: PODBERSIČ Renato Jr. 
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Category: 1.01 Original scientifi c paper
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Key words: Gorizia, religious life, the First World War, the archdiocese of Gorizia, non-catholic believers. 

Abstract: The article gives an overview of religious life in Gorizia during the First World War. The majority of 
the inhabitants of Gorizia belonged to the Roman Catholic Church and that is why the article concentrates 
on the conditions on the territory of the Archdiocese of Gorizia. The author examined the functioning of 
the Church in the area of Gorizia and was particularly interested in how diff erent priests and monks coped 
in the state of war. He is also interested in the spiritual and moral decay, which infl icted the area of Gorizia 
in the years 1915–1917. With the escalation of confl icts and the advance of the Italians the responsibilities 
of the (catholic) priests increased as believers frequently sought shelter in diffi  cult times of war in religion. 
The article only touches upon the few other non-catholic believers in the main town of the province (prot-
estants and Jews).
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Category: 1.01 Original scientifi c paper
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Key words: Refugees, the town of Celje, Catholic Church, World War I, wounded persons, military vicars. 

Abstract: The article addresses everyday life in Celje during World War I as summarized in the archive mate-
rial made by certain church institutions. Although such environment places focus mainly on certain aspects 
of life in the town, it is a source of various types of information which complement our existing knowledge 
of life in the town. Besides the Parish Church of St Daniel, whose priests took care of the parish and provided 
schools with religious lessons, the town hosted two other missionary orders: the Order of Capuchin Friars 
in St Cecily’s Church and the Missionary Society of Lazarists on the Jožef Hill above the town. The Sisters of 
Mercy worked in the city’s hospital, while school sisters ran the school. The war and an increasing number 
of soldiers and wounded persons in the town meant the presence of more military priests. The latter, besides 
refugees among whom there were many priests, enhanced the presence of the church in and beyond the 
area of the church. The war exhausted the church economy and destroyed a large number of bells.

UDC 929Grudenegg J.:271.2-788(436)
Author: MLINARIČ Jože
Ph.D., academician, professor emeritus of University of Maribor
Ljubljanska ulica 3, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title:  NOBLE JERNEJ GRUDENEGG FROM ŠKOFJA LOKA, ABBOT CISTERCIAN OF THE HOLY 
TRINITY IN WIENER NEUSTADT (1557–1559) AND IN REIN (1559–1577)

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 9 (2009), No. 2–3, pp. 575–614, 162 notes, 11 pictures

Category: 1.01 Original scientifi c paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Škofja Loka, noble Jernej Grudenegg, Cistercian abbot (1557–1677), life and his activities, Cis-
tercians in Wiener Neustadt and Rein.

Abstract: The author of the article presented the life and work of Jernej Grudenegg from Škofja Loka, abbot 
in the monastery of the Holy Trinity in Wiener Neustadt (1557–1559) and then in Rein (1559–1577) based 
on the sources kept by the Cistercian monastery in Rein. Jernej belongs to the abbots in Rein, who took 
over the heritage of commendatory abbot Ludvik Ungnad (1533–1549) which included a scarce convent 
and weak economy. Jernej, his predecessor Martin Duelacher from Celje (abbot 1549–1559) and especially 
Jernej’s successor Jurij Freyseisen from Luče ob Savinji (abbot 1577–1605) belonged to the so-called reform 
abbots, who in their half a century of activities in Rein organized monastic life and economy. Jernej has the 
merit for reintroducing studies in Rein, collecting the donations by the monasteries in Styria (1572) for 
building the Jesuit College, which was entrusted to him by the state prince, and for the repair of the collaps-
ing buildings of the monastery and reacquisition of seized monastic land. Jernej managed to regain the com-
plete rights of the Monastery in Rein over inferior Cistercian monasteries and hence his care for Cistercian 
monasteries in Stična and Kostanjevica. Therefore Jernej Grudenegg from Škofja Loka was not only a part of 
history of the Monastery in Rein but also of our Cistercian monasteries in Lower Carniola.
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Category: 1.01 Original scientifi c paper
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Key words: Dr. Franc Kovačič, Voditelj v bogoslovnih vedah, editor in years 1898–1909.

Abstract: Slovenian theological journal Voditelj v bogoslovnih vedah (Catholic leader in science) was formed 
in 1898 at the initiative of Lavantine Bishop Mihael Napotnik, its founder and fi rst editor was Dr. Franc 
Kovačič who designed the content, the external form and internal image of the journal. The journal pub-
lished the contributions written mainly by professors of the Lavantine catholic college in Maribor, but 
Kovačič invited also writers from neighboring dioceses and young theology students who were studying 
at various universities in Europe as well as in the USA. Annually, four editions of the journal were published. 
The editions generated the scientifi c discussion of the various catholic sciences, practical guidelines for the 
pastoral work, reports on current church life, a lot of space was devoted to the contribution of church his-
tory as well as developments in the Eastern churches and ecumenism. The magazine was edited until 1909 
by Dr. Franc Kovačič who was among the most creative contributors of the journal.

UDC 929Kovačič F.:654.92
Author: AMBROŽIČ Matjaž
Ph.D., assistant professor, scientifi c fellow
University of Ljubljana, Faculty of Theology
Poljanska cesta 4, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: DR. FRANC KOVAČIČ – CAMPANOLOGIST

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 9 (2009), No. 2–3, pp. 633–650, 23 notes, 1 table, 3 pictures

Category: 1.01 Original scientifi c paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Franc Kovačič, inventory of bells, bells, campanology.

Abstract: The representation of Dr. Franc Kovačič as a campanologist broadens our knowledge about the 
wide range of his scientifi c research. He prepared the results of a systematic collection of data about bells 
of the Lavantine diocese in 1907 and 1908 for publication in a supplement of the magazine Voditelj v bo-
goslovnih vedah (Guide in theological studies). Beside technical data the inventory gives information about 
decorations, inscriptions and reliefs. Descriptions of customs regarding ringing and chiming are very impor-
tant for ethnology. The inventory also represents a documented reminder of the destroyed religious cultural 
heritage of bells. This is important because 90% of the described bells were destroyed during the First World 
War. The article discusses Kovačič’ inventory of bells with an analytical-comparative method.
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Title:  FRANC KOVAČIČ’ INTERVENTION IN DEBATES AMONG SLOVENIAN MONARCHISTS AND 
REPUBLICANS

Studia Historica Slovenica
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Category: 1.01 Original scientifi c paper
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Key words: Dr. Franc Kovačič, Pan-Slovenian People’s Party, the Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs po-
litical activity, the Royal Family Karađorđević, Christian socialists.

Abstract: The article describes a less known episode from the life of Franc Kovačič when he actively inter-
vened in political life in the Pan-Slovenian People’s Party. The evaluation of his political orientation is based 
on articles that he published in the Slovenian press which are oriented in the context of a broader debate 
in the catholic block about the future organization of a new Yugoslav state. Kovačič’ intervention nicely 
illustrates the circumstances inside the dominant Slovenian political party which after the downfall of the 
Habsburg monarchy found itself faced with challenges for which it was impossible to fi nd consensus. How-
ever, a complete rupture never happened because after the party had moved into opposition it reunifi ed.
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B.A. in History, junior researcher – assistant
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
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Title:  THE STYRIAN QUESTION AND THE ROLL OF DR. FRANC KOVAČIČ 
ON THE PEACE CONFERENCE IN PARIS

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 9 (2009), No. 2–3, pp. 669–690, 64 notes, 1 table, 3 pictures

Category: 1.01 Original scientifi c paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Paris Peace Conference, 1919, Dr. Franc Kovačič, Styrian question, national confl icts, Germans, 
Slovenians.

Abstract: The Author deals with the occurrences on the peace conference in Paris in 1919 and the role of 
Dr. Franc Kovačič in the delegation, which represented the matters of the Kingdom of Serbs, Croats and 
Slovenes. Special attention is given on the defi nition of the border in Styria and diff erent concepts, which 
appeared as possible solutions of the problem. Based on archive material and newspapers of that time he 
also analyzes the responses between the Slovene and German community on the diff erent concepts, which 
have been presented as possible solutions on the territorial dispute. 
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Uredni{ka navodila avtorjem

1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) je znans tve na pe rio di~ na pub li ka ci ja, 
ki jo iz da ja Zgo do vin sko dru{ tvo dr. Fran ca Ko va ~i ~a, Ko ro{ ka ce sta 160, 
Ma ri bor. Re vi ja ob jav lja ~lan ke s po dro~ ja zgo do vi ne in os ta lih hu ma ni sti~-
nih in dru` bo slov nih ved, ki me ji jo na zgo do vin sko zna nost.

2. Re vi ja Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca iz ha ja v treh {te vil kah let no. V dveh 
{te vil kah ob jav lja pris pev ke v slo ven skem je zi ku – s pov zet kom (sum-
mary) v an gle{ kem, nem{ kem, ita li jan skem, fran co skem ali ru skem je zi ku 
in iz vle~ kom (ab stract) v an gle{ kem je zi ku. Ena {te vil ka je tu je je zi~ na in 
je na me nje na ob ja vam pris pev kov do ma ~ih in tu jih av tor jev v enem od 
sve tov nih je zi kov – s pov zet kom (sum mary) v slo ven skem je zi ku in iz vle~-
kom (ab stract) v slo ven skem je zi ku.

3. Pris pe vek, od dan ali po slan ured ni{ tvu, lah ko ob se ga do 30 eno stran-
sko tip ka nih stra ni s po 30 vr sti ca mi na stran (52.750 zna kov). Pris-
pe vek mora biti od dan na di ske ti (pra vi lo ma z ure je val ni kom Word for 
Win dows) in v iz ti ska ni ob li ki. Sli kov ni ma te rial v ob li ki la ser ske ko pi je 
ali v elek tron ski ob li ki (PDF ali TIF for mat) mora biti oprem ljen s pod na-
pi som in na ved bo vira.

4. Av tor mora na ve sti na sled nje po dat ke: ime in prii mek, aka dem ski na slov, 
de lov no me sto, us ta no vo za po sli tve, njen na slov in mo re bit ni na slov elek-
tron ske po {te (e-mail).

5. Od da ni pris pe vek mora biti oprem ljen: s pov zet kom (30-45 vr stic), 
iz vle~ kom (6-10 vr stic) in klju~ ni mi be se da mi. 

 Iz vle ~ek mora biti ra zum ljiv sam po sebi brez bra nja ce lot ne ga be se di la 
~lan ka. Pri pi sa nju se upo rab lja jo celi stav ki, izo gi ba ti se je tre ba slab {e 
zna nim kra ti cam in okraj {a vam. Iz vle ~ek mora vse bo va ti av tor jev pri mar ni 
na men ozi ro ma do seg ~lan ka, raz log, za kaj je bil na pi san, ter opis teh ni ke 
ra zi sko val ne ga pri sto pa (os nov na me to do lo{ ka na ~e la).

 Klju~ ne be se de mo ra jo odra ̀ a ti vse bi no pris pev ka in biti pri mer ne za 
kla si fi ka ci jo (UDK).

 Pov ze tek mora pred sta vi ti na men pris pev ka, glav ne zna ~il no sti in me to-
do lo gi jo ra zi sko val ne ga dela ter naj po mem bnej {e re zul ta te in skle pe. 

6. Be se di lo pris pev ka mora biti pre gled no in ra zum lji vo struk tu ri ra no 
(na slo vi po gla vij, pod po gla vij), tako da je mo go ~e raz bra ti na men, me to do 
dela, re zul ta te in skle pe.
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7. Opom be mo ra jo biti pi sa ne enot no kot sprot ne opom be pod ~r to. So 
vse bin ske (av tor jev ko men tar) in bib lio graf ske (na ved ba vira, upo rab lje ne 
– ci ti ra ne li te ra tu re). 

 Bib lio graf ska opom ba mora ob prvi na ved bi vse bo va ti ce lo ten na slov 
oz. na ha ja li{ ~e: ime in prii mek av tor ja, na slov dela (ko gre za ob ja vo v 
re vi ji ali zbor ni ku na slov le-tega), kraj in leto izi da, stra ni (pri mer – mo no-
gra fi ja: Jo ̀ e Mli na ri~, Stu de ni{ ki do mi ni kan ski sa mo stan : ok. 1245–1782 
(Ce lje, 2005), str. …; pri mer – re vi ja: Dar ko Fri{, "Ba no vin ska kon fe ren-
ca Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v Ljub lja ni", Zgo do vin ski 
~a so pis 59, {t. 1–2 (2005): str. …; pri mer – ~a snik: (av tor), "Vo li tve v ma ri-
bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27. no vem ber 1873, {t. 48, str. 
…; pri mer – zbornik: Va si lij Me lik, "Vpra {a nje re gij v na {i pre te klo sti", v: 
Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne : zbor nik re fe ra tov XXXI. zbo ro va-
nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ur. Peter [tih in Bojan Bal ko vec (Ljub lja na, 
2004), str. …), nato pa se upo rab lja smi sel na okraj {a va (da lje: Mli na ri~, 
Stu de ni{ ki do mi ni kan ski sa mo stan, str. …).

 Pri na va ja nju ar hiv skih vi rov je tre ba na ve sti: ar hiv (ob prvi na ved bi ce lot-
no ime, v pri me ru, da ga upo rab lja mo ve~ krat, je tre ba na ve sti okraj {a vo 
v ok le pa ju), ime fon da ali zbir ke (sig na tu ro, ~e jo ima), {te vil ko fas ci kla 
({kat le) in ar hiv ske eno te ter na slov na va ja ne ga do ku men ta (pri mer: 
Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, {kat la 7, pi smo Da vo-
ri na Tr ste nja ka Pa vlu Tur ner ju iz Sta re ga Trga, 7. ju ni ja 1889.)

8. Pris pev ki so re cen zi ra ni; re cen zi je so ano nim ne. Na os no vi po zi tiv ne ga 
mne nja re cen zen tov je ~la nek uvr{ ~en v ob ja vo.

9. Za znans tve no vse bi no pris pev ka in to~ nost po dat kov od go var ja av tor.

10. Ured ni{ tvo pre je te pris pev ke lek to ri ra, av tor lek tu ro pre gle da in jo av to-
ri zi ra. Ured ni{ tvo po sre du je av tor ju prvo ko rek tu ro pris pev ka, ki jo 
mora vr ni ti ured ni{ tvo v roku treh dni; {ir je nje ob se ga be se di la ob ko rek-
tu rah ni do vo lje no. Pri ko rek tu rah je tre ba upo rab lja ti ko rek tur na zna me-
nja, na ve de na v Slo ven ski pra vo pis (1962), Slo ven ski pra vo pis 1. Pra vi la 
(1990). Dru go ko rek tu ro opra vi ured ni{ tvo.

11. Do dat na po ja sni la lah ko av tor ji do bi jo na ured ni{ tvu.

Ured ni{ tvo SHS
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Editor’s Instructions to Authors

1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) is a pe rio di cal scien ti fic pub li ca tion 
pub lis hed by the Hi sto ri cal As so cia tion of Dr. Franc Ko va ~i~, Ko ro{ ka 
ce sta 160, Ma ri bor. The pub li ca tion pub lis hes hi sto ri cal ar tic les and ot her 
hu ma ni stic and so cio lo gi cal ar tic les that ad join hi sto ri cal scien ce. 

2. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca is is sued in three vo lu mes a year. The first 
two vo lu mes pub lish ar tic les in Slo ve ne lan gua ge – with sum ma ries in 
En glish, Ger man, Ita lian, French or Rus sian lan gua ge and ab stracts in 
En glish. The third vo lu me is a fo reign lan gua ge vo lu me, which is in ten ded 
for pub lis hing ar tic les writ ten by lo cal and fo reign aut hors in one of the 
world lan gua ges – with sum ma ries and ab stracts in Slo ve ne lan gua ge. 

3. An ar tic le, de li ve red or sent to the edi to rial board, can com pri se of at 
most 30 one-si ded typed pa ges with 30 li nes per page (52,750 print 
signs). It has to be de li ve red on a com pu ter di sket te (edi ted in Word for 
Win dows) and in a prin ted form. Ima ge ma te rial in the form of a la ser print 
or in elec tron form (PDF or TIF for mat) must be equip ped with sub tit les 
and the sour ce quo ta tion. 

4. The aut hor must sub mit fol lo wing data: name and sur na me, aca de mic tit le, 
oc cu pa tion, in sti tu tion of oc cu pa tion, its ad dress and e-mail. 

5. De li ve red ar tic le must be equip ped with: a sum mary (30-45 li nes), an 
ab stract (6-10 li nes) and key words.

 Sum mary must be un der stan dab le by it self, wit hout rea ding the ar tic le 
as a who le. In wri ting who le sen ten ces must be used, less known ab bre-
via tions and shor te nings should be avoi ded. Sum mary must con tain the 
aut hor’s pri mary goal and the pur po se of the ar tic le, the rea son why it was 
writ ten and the des crip tion of re search tech ni ques  (pri mary met ho do lo gi-
cal prin ci ples).

 Key words must ref lect the con tent of the ar tic le and must be ade qua te to 
clas si fi ca tion (UDK).

 The ab stract must pre sent the pur po se of the ar tic le, its main cha rac te ri-
stics and the met ho do logy of re search work as well as the most sig ni fi cant 
re sults and conc lu sions. 
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6. The text of the ar tic le must be clear and in tel li gibly struc tu red (chap ter 
tit les, sub-chap ters) for the pur po se of clear re cog ni tion of ar tic le’s aim, 
work met hods, re sults and conc lu sions. 

7. No tes must be uni quely for med as foot no tes, which can be con tex tual (aut-
hor’s com ment) and bib lio grap hi cal (sour ce quo ta tion, quo ted li te ra tu re).

 On first quo ta tion, a bib lio grap hi cal foot no te must con tain an en ti re tit-
le or lo ca tion: aut hor’s name and sur na me, tit le (re view or mis cel lany tit le 
when pub lis hed in it), pla ce and date of is sue, pa ges (exam ple – mo no-
graph: Jo ̀ e Mli na ri~, Stu de ni{ ki do mi ni kan ski sa mo stan: ok. 1245–1782 
(Ce lje, 2005), p…; exam ple – re view: Dar ko Fri{, "Ba no vin ska kon fe ren ca 
Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v Ljub lja ni", Zgo do vin ski ~a so-
pis 59, No. 1–2 (2005): p. …; exam ple – pa per: (aut hor), "Vo li tve v ma ri-
bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27. no vem ber 1873, No. 48, p. 
…; pri mer – mis cel lany: Va si lij Me lik, "Vpra {a nje re gij v na {i pre te klo sti", 
in: Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne: zbor nik re fe ra tov XXXI. zbo ro-
va nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ed. Peter [tih and Bojan Bal ko vec (Ljub-
lja na, 2004), p. …). On fol lo wing quo ta tions lo gi cal shor te nings are used 
(Mli na ri~, Stu de ni{ ki do mi ni kan ski sa mo stan, p. …).

 Whi le quo ting arc hi val sour ces, the arc hi ve must be sta ted: arc hi ve 
(who le name on first quo ta tion, on fol lo wing quo ta tions use a shor te ning 
in brac kets), name of fond or col lec tion (sig na tu re, if gi ven), num ber of 
fas cic le (box) and arc hi val unit, ad dress of quo ted do cu ment (exam ple: 
Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, box 7, let ter Da vo ri na 
Tr ste nja ka to Pa vel Tur ner from Sta ri Trg, 7. June 1889.)

8. Ar tic les are re vie wed; re views are anony mous. An ar tic le is pla ced for 
pub lis hing on the ba sis of re vie wer’s po si ti ve view. 

9. Aut hor is res pon sib le for ar tic le’s scien ti fic con tent and ac cu racy of 
data. 

10. The edi to rial board ar ran ges the lec tu res hip, which is re vie wed and aut ho-
ri zed by the aut hor. Edi to rial board sends the first cor rec tion to the aut hor, 
who has to re turn it in three days; en lar ge ment of text whi le cor rec ting is not 
per mit ted. Whi le cor rec ting cor rec ti ve signs, as sta ted in the ort ho graphy, 
must be used. The edi to rial board per forms the se cond cor rec tion.  

11. Ad di tio nal ex pla na tions are avai lab le at the edi to rial board.

Ed to rial board of SHS
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^asopis za humanisti~ne in dru`boslovne {tudije
H u m a n i t i e s  a n d  S o c i a l  S t u d i e s  R e v i e w

2-3
2009

DUŠAN NEĆAK: Svet v prvi svetovni vojni 
PETRA SVOLJŠAK: Vélika vojna in Slovenci 
TOMAŽ KLADNIK: Vojaštvo in Maribor v času 1. svetovne vojne in tik 
po njej
PETRA SVOLJŠAK: Kronologija vojne pri Gorici 1915–1917
MIRO HRIBERNIK: Vojaštvo v Celju v letih prve svetovne vojne 1914–
1918 
BLAŽ TORKAR: Vojaško življenje v Trstu med prvo svetovno vojno 
BOŽO REPE: Svetozar Boroević: slavljen in zavržen 
BRANKO MARUŠIČ: Gorica med prvo svetovno vojno 
TAMARA GRIESSER PEČAR: Politično življenje v Celovcu 1914–
1918 s posebnim poudarkom na delovanju Slovencev 
BOJAN HIMMELREICH: Vsakdanje življenje v Celju v času prve 
svetovne vojne
FRANCE M. DOLINAR: Versko življenje v Ljubljani v času prve 
svetovne vojne
RENATO PODBERSIČ ml.: Versko življenje v Gorici med prvo 
svetovno vojno
BOGDAN KOLAR: Celje v času prve svetovne vojne  kot se kaže v 
cerkvenem arhivskem gradivu
JOŽE MLINARIČ: Jernej pl. Grudenegg iz Škofje Loke, opat cisterc 
Presvete Trojice v Dunajskem Novem mestu (1557–1559) in v Reinu 
(1559–1577)
MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ: Dr. Franc Kovačič – ustanovitelj in sodelavec 
revije Voditelj v bogoslovnih vedah
MATJAŽ AMBROŽIČ: Dr. Franc Kovačič – zvonoslovec
ANDREJ RAHTEN: Poseg Franca Kovačiča v razprave med slovenskimi 
monarhisti in republikanci
GREGOR JENUŠ: Štajersko vprašanje in vloga dr. Franca Kovačiča na 
pariški mirovni konferenci
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