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Zbogom, profesor
dr. Janez Cvirn (1960–2013)

Poleti je bilo zadnje slovo od zgodovinarja dr. Janeza Cvirna, dolgoletnega profesorja na ljubljanski Filozofski fakulteti. Star komaj triinpetdeset let je boj z
zahrbtno boleznijo izgubil 7. avgusta 2013.
Ko sem pred zdaj že več kot dvajsetimi leti prvič poslušal njegovo predavanje, se mi je takoj vtisnil v spomin. Tedaj sem si, letom primerno, slovensko
zgodovino obdobja, s katerim se je ukvarjal, predstavljal precej črno-belo in
statično, kot epski boj za biti ali ne biti med "Nemci" in "Slovenci", pri čemer ni
bilo niti za hip kančka dvoma, kdo je v zgodbi v vsakem trenutku "dobri" in kdo
je v vsakem trenutku "slabi fant". Prof. Cvirn me sicer še ni takoj prepričal, da bi
lahko bilo kdaj tudi drugače, kaj šele o tem, da pravljična optika v zgodovini 19.
stoletja in v zgodovini nasploh verjetno ni najprimernejša. Mi je pa dal po nekaj
injekcijah šolske zgodovine in po branju nekaterih starejših zgodovinarjev prvi
vendarle misliti v to smer.
Tudi zaradi svojega pripovednega daru z obilo nevsiljive ironije je preprosto
znal razbremeniti prikaze čisto zemeljskih političnih bojev odvečne patetične,
skoraj metafizične teže. Slednja je v slovenskem pojmovanju zgodovine "njegovega" obdobja izhajala (in deloma še izhaja) iz dejstva, da je bilo prav dolgo 19.
stoletje odločilno za narodno emancipacijo Slovencev, zato velikokrat ni (bilo)
prostora za kaj preveč odtenkov.
Prof. dr. Cvirn je po zgledu svojega velikega učitelja, pokojnega akademika
prof. dr. Vasilija Melika, stavil prav nanje. Tako je v svoji prelomni knjigi Trdnjavski trikotnik kljub njenemu vojaško navdihnjenemu naslovu ob prikazu
prizadevanj nemško govorečih za ohranitev dominacije predvsem v trojici
spodnještajerskih mest (Celje, Maribor in Ptuj) učinkovito razblinil predstavo
o Nemcih na Slovenskem kot o brezoblični monolitni gmoti in izrisal pisano
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Prof. dr. Janez Cvirn
(Foto: Suzana Guček
Cvirn)

paleto njihovih različnih političnih in družbenih pogledov.
Podobno je s tistim, kar je začel že Melik, nadaljeval še na eni nevralgični
točki za vsakdanje razumevanje slovenskega 19. in zgodnjega 20. stoletja. Ni
bil v zadregi, ko je bilo treba slovensko politiko, družbo in kulturo tega časa
umeščati v avstro-ogrski prostor kot njihov naravni in skoraj do bridkega konca
samoumevni okvir, ki pa je že leta 1918 nenadoma moral postati in pozneje
vedno ostati "tuj in zatiralski". Njegova kot univerzitetni učbenik zastavljena
sinteza Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Habsburški monarhiji bo v tem
smislu še dolgo vredna temeljitega branja.
Seveda bi lahko navedel še marsikatero tehtno Cvirnovo besedilo ali kak
njegov dosežek. Toda navsezadnje je to v zadnjih mesecih storil že marsikdo
na drugih mestih. Dalo bi se povedati vsaj še to, da je na neki način oral ledino
za celo vrsto odličnih zgodovinarjev s celjskega območja in da se pri svojem
delu nikakor ni omejeval samo na politično zgodovino. Slovenski preučevalci socialne in kulturne zgodovine ter zgodovine vsakdanjega življenja zadnjih
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dveh stoletij ne bodo mogli mimo njegovega opusa in njegovih spodbud, kakor
jih je denimo vpisal v temelje revije Zgodovina za vse, ki je prav nekaj tednov
po njegovi smrti obeležila dve desetletji svojega obstoja. Veliko tehtnega izpod
njegovega peresa smo lahko navsezadnje prebrali tudi na straneh pričujoče
publikacije.
A naj zaključim z mislijo, da se v trenutkih žalosti, ker je tako kmalu odšel od
nas in ker na tem svetu ne bo več odmevala njegova klena beseda, sicer res vsi
poskusi iskanja tolažbe zdijo bolj ali manj enako plehki. Toda premiki, ki jih je
izpeljal v razumevanju naše skupnostne preteklosti, bodo še dolgo pomembno
odmevali.

Aleš Maver
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Prof. dr. Janez Marolt
– sedemdesetletnik

Več kot dve desetletji je že od mojega prvega srečanja s profesorjem Maroltom.
Bilo je v Glazerjevi dvorani mariborske Univerzitetne knjižnice, kjer sem se kot
osmošolec udeležil nekega tekmovanja iz znanja zgodovine. Profesor je kot
predsednik ocenjevalne komisije ob komentiranju enega izmed odgovorov
nenadoma začel iz glave navajati začetek Cezarjeve Galske vojne. Nikakor se ni
ustavil zgolj pri prvem stavku. Verjamem, da smo vsi šolarji v dvorani ostrmeli.
Verjetno tudi precej odraslih spremljevalcev. Tedaj sem si rekel: Postati hočem
prav tak.
Danes, ko je od tega dogodka preteklo že precej vode, seveda vem, da mi
kaj takega ne bo nikdar uspelo. Upokojeni izredni profesor dr. Janez Marolt
spada namreč v neki drug, skoraj bi rekel romantičen čas, ko je splošna izobrazba dosegala obale, o katerih se moji generaciji v času nadomeščanja knjige
in nalivnega peresa z drugačnimi mediji in pripomočki za pisanje, niti sanja ne.
Profesor Marolt je te obale lahko po eni strani dosegal zaradi temeljite in
raznovrstne izobrazbe, ki je je bil deležen, po drugi strani pa s svojim vedoželjnim odkrivanjem našega sveta v njegovi barvitosti. Po njegovem rojstvu
na praznik Jezusovega spremenjenja na gori (kar vzhodni kristjani imenujejo preobraženje) pred sedemdesetimi leti, 6. avgusta 1943, je bila v tem smislu pomembna postaja klasična gimnazija v istrskem Pazinu, skozi katero je
v povojnih desetletjih šlo mnogo slovenskih intelektualcev in ki jo je Marolt
zaključil z odličnim uspehom. Študij teologije je v naslednjih letih dopolnjeval
z daljšimi popotnimi podvigi po Evropi, kmalu pa tudi že po njemu tako ljubem
Bližnjem vzhodu. Še danes je užitek poslušati pripovedi o njegovem prestopanju egiptovske meje. Svoj (prvi) podiplomski študij je okronal z magistrsko
nalogo, posvečeno kartuzijanom.
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Prof. dr. Janez Marolt
(Zasebni arhiv družine Marolt)

Kljub nelahkim časom po zamenjavi poklicne poti ga neusahljiva želja po
znanju niti za hip ni zapustila. Leta 1977 je z njeno pomočjo končal še dodiplomski študij zgodovine, kjer mu je bil mentor diplomske naloge o času Jožefa
II. akademik dr. Fran Zwitter, in primerjalne književnosti, kjer se je pod mentorstvom prof. dr. Janka Kosa ukvarjal s pesniškim opusom Franceta Vodnika.
V naslednjem desetletju sta bili glavni postaji njegove službene poti VII.
gimnazija Vič v Ljubljani in nato Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. Tam je skoraj sedem let deloval kot knjižničar in bil med drugim vpet v
pripravo gradiva za filmski terminološki slovar pri SAZU.
Od leta 1987 je bilo njegovo najpomembnejše delovno okolje tedaj še precej nova stavba Pedagoške fakultete na Koroški cesti v Mariboru. Eno študijsko
leto je bil predstojnik fakultetnega raziskovalnega inštituta, sicer pa se je njegova dejavnost v glavnem združila z Oddelkom za zgodovino. V prvih mari-
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borskih letih je leta 1990 svoj doktorski študij zaključil z zagovorom disertacije
o naših krajih, kakor jih prikazuje znamenita poznoantična Historia Augusta.
Njegov mentor je bil legendarni profesor antične zgodovine dr. Jože Kastelic.
V Mariboru je Marolt med študenti zgodovine kmalu zaslovel kot predavatelj z neposnemljivim predavateljskim slogom in izjemnim smislom za humor.
V več kot dveh desetletjih in pol, ko je z mladimi na oni strani katedra delil
svoje obširno znanje o civilizacijah starega Vzhoda, o Grkih in Rimljanih, pa še
o marsičem, je postala pravo ljudsko blago cela vrsta njegovih anekdot in dovtipov. Dolga leta so jih bili deležni tudi študentje Filozofske fakultete v Ljubljani na zgodovinskem in arheološkem oddelku, za katere je imel predavanja iz
zgodovine starega Vzhoda. Slednjič je svojo vsestransko razgledanost koristno
uporabil še za predavanja iz terminologije za študente medicine v Ljubljani, vse
do nedavnega pa nato v Mariboru.
Niti po uradni upokojitvi februarja 2012 profesor Marolt ni opustil predavateljskega dela in prepričan sem, da celo njegovo trenutno nezadovoljstvo s
splošnimi razmerami v visokem šolstvu ne bo utišalo njegovega že od daleč
prepoznavnega glasu na hodnikih mariborske Filozofske fakultete, kjer je bil
desetletja dobrodošel sogovornik vsakomur, od kolegov na oddelku do referentk v "undergroundu", kot se rad pošali.
Po drugi strani sem prepričan, da bo vendarle mirnejše upokojensko življenje obogatilo slovensko zgodovinopisje s še kakšnim mozaičnim kamenčkom
z njegove pisalne mize. Doslej je največ pozornosti v svojih objavah kajpak
namenil bližnjevzhodnim temam. Pisal je o podobnostih in razlikah med dekalogom in drugimi bližnjevzhodnimi zakoniki in nazorno predstavil zgodovinsko pot Judov na Slovenskem. Veliko zapisov, med drugim obsežen sintetični članek o širšem mariborskem območju v arheoloških obdobjih, je namenil
svoji veliki ljubezni arheologiji.
To besedilo bi ostalo torzo, če ne bi omenili številnih ekskurzij in potovanj,
ki jih je profesor Marolt pripravil in vodil. Posebej izstopajo potovanja v Izrael
in Egipt, pa tudi v Grčijo, Italijo ali Turčijo. O njegovih številnih drugih konjičkih
raje sploh ne spregovorim, saj bi se potem moj zapis še precej razlezel.
Spoštovanemu zgodovinarju, cenjenemu predavatelju in dragocenemu kolegu
in sodelavcu lahko torej za konec predvsem zakličem na mnoga, mnoga leta.

Aleš Maver
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Sedemdeset let
doc. dr. Antona Ožingerja

Dan po decembrskih kalendah leta Gospodovega 2013 je sedemdeseto stran v
knjigi življenja obrnil doc. dr. Anton Ožinger. O njem lahko mirno rečemo ne le
to, da sodi skupaj s svojim sošolcem Janezom Maroltom med legende zgodovinskega oddelka mariborske Filozofske fakultete, pač pa tudi, da sodi med redke
še živeče "enciklopedije na dveh nogah", kakršne so iz tiskarne življenja nehale
prihajati kmalu po njegovem rojstvu. Kot jubilant rad pove, se je pod zvonom
Svete Marjete niže Ptuja rodil v posebnem letu 1943, ko je bila velika noč sploh
na zadnji možni (katoliški) termin. Svet se je tedaj v skladu s starim verovanjem,
povezanim z omenjenim datumom, dejansko stresal v morilskih krčih druge
svetovne vojne. Vsekakor pa je bila dr. Ožingerju nekako že v zibelko položena
posebna ljubezen do kronologije, zlasti še izračunavanja datuma velike noči, in
drugih temeljnih zgodovinskih ved, o katerih si je nabral razkošno znanje.
Podobno kot za vrstnika Marolta je bila zanj nekakšna vstopnica v svet
humanistične učenosti klasična gimnazija. Obiskoval jo je zelo daleč od doma,
v staroslavnem Zadru, kjer je lahko iz častitljivih prostorov Zmajevićevega
semenišča opazoval živo zgodovino. V ozračju presihajočega glagoljaštva, za
katerega je bil drugi vatikanski cerkveni zbor s svojimi liturgičnimi novotarijami teoretično triumf, dejansko pa žebelj v krsto, se je za vse življenje navdušil
nad svetemu Cirilu pripisano pisavo, s katero lahko v naših neukih dneh učinkovito šifrira vsako svoje sporočilo. Tudi znanja latinščine in grščine si je v dalmatinskih letih nabral toliko kot malokateri njegovih vrstnikov.
Dr. Ožinger je podobno kot profesor Marolt šolanje nadaljeval na tedaj z
univerze pregnani Teološki fakulteti v Ljubljani. Bila je to ena izmed vsaj številčno zlatih generacij, iz katere sta doslej že dva škofa. V z dogodki nabitem
letu 1968 je po polaganju rok škofa Držečnika postal duhovnik tedaj še sveže
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Doc. dr. Anton Ožinger (slomsek.net)

preimenovane mariborske škofije in potem pastoralno deloval predvsem na
južnem Štajerskem. Že kmalu je svoje zanimanje za zgodovino lahko poglobil v
institucionalnih okvirih študija zgodovine na ljubljanski Filozofski fakulteti. Z
diplomo o slovenskih študentih na Dunaju v poznem srednjem veku je krepko
opozoril nase in si prislužil študentsko Prešernovo nagrado.
Zaradi prerane smrti škofijskega arhivarja Jakoba Richterja je takoj po diplomi junija 1975 prevzel njegovo mesto in ostal na njem naslednjih šestindvajset,
nikakor ne vedno lahkih let. V tej vlogi ga leta 1978 najdemo kot dušo in urednika zbornika ob 750-letnici lavantinske škofije, ki sodi med najpomembnejša dela o Slomškovi diecezi sploh. Tudi sicer je na področju cerkvene zgodovine
kmalu dozorel v prvovrstnega strokovnjaka. O tem pričata ne le njegova izdaja
vizitacijskih zapisnikov prvega goriškega nadškofa Karla Mihaela Attemsa za
območje savinjskega arhidiakonata ali še nekoliko starejša izdaja regestov listin
lavantinske škofije v Pokrajinskem arhivu Maribor, pač pa tudi vrsta drugih
objav. Med njimi je njegovo nadaljnjo življenjsko pot do določene mere sooblikovala in narekovala predvsem na podlagi omenjenih zapisnikov Attemsovih
vizitacij pripravljena disertacija o cerkvenih razmerah na slovenskem Štajerskem v času omenjenega goriškega nadškofa. Slednja mu je odprla pot do univerzitetne docenture in do poučevanja na mariborski Filozofski fakulteti, kjer
se je po nekaj letih honorarnih predavanj zaposlil leta 2001. Ustanovi je ostal
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zvest vse do upokojitve deset let pozneje in še čez. Še vedno namreč predava
svoja najljubša predmeta, temeljne zgodovinske vede in cerkveno zgodovino,
prav tako v zadnjem študijskem letu starejšo zgodovino vsakdanjega življenja.
V preteklih letih so lahko študentje iz njegovega obširnega znanja sočasno zajemali pri predmetih iz srednjeveške zgodovine.
Seveda po prihodu na fakulteto ni mirovalo Ožingerjevo znanstveno delo.
S svojimi prispevki je obogatil nekaj prvih letnikov naše revije. V glavnem je
ostajal zvest cerkveni zgodovini, čeprav je z zanimivim člankom o jezikovni
podobi Maribora v luči nemškega jezikovnega štetja iz leta 1942 vsaj malo zajadral tudi v vode sodobne politične zgodovine.
Tukaj se lahko znova povrnemo k oznaki jubilanta iz uvodnih stavkov. Z dr.
Ožingerjem se je moč namreč pogovarjati o tako rekoč kateri koli zgodovinski temi iz katerega koli zgodovinskega obdobja. Za vse kaže iskrivo zanimanje
in o veliki večini med njimi si je nabral zavidljivo znanje. Prav njegova iskrena
radovednost učenjaka, vidna na vsakem koraku, začenši z vztrajnim jutranjim
reševanjem križanke, ki nikoli ne ostane nerešena, je morda tisto, v čemer nam
je slavljenec lahko najbolj za zgled. O tem, da imamo opraviti s polihistorjem,
priča nadalje bogata osebna knjižnica, katere večina krasi njegov fakultetni kabinet. Zavidanja vredna je še zbirka kovancev, ki jo dr. Ožinger vztrajno
dopolnjuje. Ne bom pozabil otroškega navdušenja, s katerim mi je nedavno
razlagal o novih evrskih kovancih iz Latvije. Nenazadnje je treba vsaj omeniti njegovo domiselno sestavljanje latinskih kronogramov, v čemer je dostojen
učenec in naslednik svojega starejšega vrstnika, škofa Jožefa Smeja.
Dragemu jubilantu ob njegovem življenjskem prazniku v svojem imenu in v
imenu naše revije želim, da bi nas še dolgo, dolgo bogatil kot "enciklopedija na
dveh nogah". Pa naj bo še veliko ironičnih utrinkov, s katerimi zna dr. Ožinger
resda varčevati, a se jih, ko se zanje odloči, ne da zlahka preseči.

Aleš Maver
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1.01 Izvirni znanstveni članek

"Extra Jugoslaviam non est vita!"
Politični in idejni oris
Alberta Kramerja (1882–1943)
Jurij Perovšek
Dr., znanstveni svetnik
Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana
e-pošta: jurij.perovsek@inz.si

Izvleček:

Albert Kramer je v mladostni dobi pripadal narodnoradikalni mladini in je bil
iskreno predan emancipacijskemu dvigu slovenstva. Z njim naj bi politično
razbremenjeno in na svobodni idejni podlagi zagotovili osebno in narodovo
svobodo ter njun polni socialni, kulturni in politični razmah. Le-ta je bil po
njegovem prepričanju nezdružljiv s katoliškim idejnopolitičnim sistemom,
ki mu je še bolj poudarjeno nasprotoval po vstopu v liberalno stranko leta
1909. Svoje slovensko stališče je Kramer že pred prvo svetovno vojno pretočil
v jugoslovanstvo, v narodno integralistični jugoslovanski koncept, ki naj bi
bil edina zgodovinsko utemeljena oblika rešitve slovenskega nacionalnega
problema. Potrdilo naj bi jo oblikovanje jugoslovanske države leta 1918, v
kateri se je Kramer kot eden najvidnejših zagovornikov unitarizma s svojo
idejno doslednostjo in močno politično voljo povzpel na visoka politična
mesta in položaje državne oblasti. V prvi Jugoslaviji je udejanjal kontinuiteto
slovenskega liberalnega unitarizma in njegove kulturnobojne usmeritve
in po tej poti je v jugoslovanski stopnji slovenske zgodovine 20. stoletja s
svojo dejavnostjo vidno pripomogel k uveljavljanju Slovencev kot vidnega
političnega dejavnika. Seveda skozi paradoks, saj je vse Kramerjevo delovanje
v Kraljevini SHS/Jugoslaviji temeljilo v načelu slovenskega samozanikanja. Med
drugo svetovno vojno pa je, ob protiokupatorski in protikomunistični drži,
pristal na slovensko narodnopolitično uveljavitev v jugoslovanski skupnosti.

Ključne besede:

Albert Kramer, narodnoradikalna mladina, jugoslovanstvo, liberalizem, unitarizem, protikatolištvo, prva svetovna vojna, Kraljevina SHS/Jugoslavija, protikomunizem, druga svetovna vojna
Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 353–430, 327 cit., 13 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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I1
V Kraljevini SHS/Jugoslaviji sta le dva slovenska politika skozi vse stopnje njenega razvoja opazno oziroma odločilno (so)oblikovala razmere v slovenskem
in jugoslovanskem prostoru. Prvi je bil katoliški prvak dr. Anton Korošec, drugi
pa liberalec dr. Albert Kramer. Njuna vloga in politični pomen sta bila seveda
različna – Korošec je bil nesporno tedanji vodilni in po môči nepreseženi slovenski politik – drugi pa eden od vodilnih in nato vodilni predstavnik katoliškemu gibanju nasprotnega, a šibkejšega liberalnega tabora. V enaki zgodovinski povezavi ju lahko omenjamo na podlagi trajanja (in tudi učinkov) njune
vpetosti v politične odnose prve jugoslovanske skupnosti.
Albert Kramer je svojo idejno in politično pot začel v okviru liberalno
usmerjene narodnoradikalne mladine in kot eden od njenih voditeljev sredi
prvega desetletja 20. stoletja pomembno vplival na njen značaj in razvoj. Slednje velja vsekakor poudariti, saj se navadno za glavnega usmerjevalca narodnoradikalnega gibanja omenja Kramerjevega tovariša – tako so se narodni
radikalci imenovali med seboj – in političnega sopotnika (lahko bi rekli tudi
obratno), dr. Gregorja Žerjava. Kramer je bil podpredsednik I. shoda narodnoradikalnega dijaštva septembra 1905 v Trstu,2 v letih 1905–1908 predsednik
njegove eksekutive,3 leta 1907 pa glavni organizator in predsednik II. narodnoradikalnega shoda v Celju.4 Poleg tega je bil urednik oziroma sourednik IV. in
V. letnika (1907/08, 1908/09) glasila narodnoradikalnega dijaštva Omladina,
zelo dejaven pa je bil tudi v številčno močnem Akademičnem tehničnem društvu Tabor v Gradcu (štelo je dobrih 60 članov), v katerem je bila povezana
približno polovica vseh slovenskih graških študentov.5 Vodil je društveni izobraževalni klub in bil član društvenega nadzornega odbora.6 Bil je tudi glavni
ustanovitelj narodnoradikalnega ferialnega akademskega društva Skala za Šta-

1

2
3

4

5
6

Članek je nastal v okviru izvajanja raziskovalnega programa št. P6-0281 Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. / The autors acknowledge the financial support from the state budget by the Slovenian Research Agency (Programme No. P6-0281
Conceptually-Political and Cultural Pluralism and Monism in 20th Century Slovenia).
Albert Kramer na letnem zboru liberalne Zveze kulturnih društev 27. novembra 1932 v Ljubljani. –
"Pregled našega prosvetnega dela", Jutro, 28. november 1932, št. 277a, 1.
"I. shod narodno-radikalnega dijaštva v Trstu", Omladina 2, št. 7 (1905), 109.
"Eksekutiva narodno-radikalnega dijaštva", Omladina 3, št. 5, (1906), 76; "Dva naša. – Praga.",
Omladina 7, št. 3–4 (1910), 54.
"II. shod narodno-radikalnega dijaštva v Celju", Omladina 4, št. 5 (1907), 78; "II. shod narodno-radikalnega dijaštva v Celju", Omladina 4, št. 7 (1907), 101.
"Akademično tehnično društvo 'Tabor'", Omladina 2, št. 8 (1905), 124.
"Izobraževalni klub 'Tabora'", Omladina 2, št. 10 (1906), 155; "Akademično tehnično društvo 'Tabor' v
Gradcu", Omladina 2, št. 8 (1905), 125.
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Notranja naslovnica
IV. letnika Omladine,
ki ga je uredil Albert
Kramer

jersko leta 1906, ki pa ni zaživelo, ker oblasti niso potrdile njegovih pravil.7
Kramer je v oblikovanje glavnih načel in razvoja narodnoradikalnega gibanja vložil veliko svojih moči. V programskem pogledu je utemeljil pomen delovanja akademskih društev na področju splošnega izobraževanja članov, da bi
dosegla svoj glavni namen – "povzdigniti dijaštvo duševno, nravno, gmotno,

7

K.(ramer Albert), "Ustanovni občni zbor narodno-radikalnega ferijalnega akademičnega društva
'Skala' za Štajersko", Omladina 2, št. 10 (1906), 155, "'Skala' in suspenso?", prav tam, 156; A.(lbert)
K.(ramer), "Poročilo o sestanku štajerskega narodno-radikalnega dijaštva v Rušah", Omladina 3, št. 6
(1906), 84 (dalje: Kramer, Poročilo o sestanku v Rušah); K–(ramer Albert), "Narodno-radikalno akademično ferijalno društvo 'Skala' za Štajersko", Omladina 2, št. 12 (1906), 189–190; "Ustanovni občni
zbor Celjskega odseka 'Prosvete'", Omladina 3, št. 10 (1907), 155.
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vzgojiti torej slovenskemu narodu dobro razumništvo".8 Sam je k temu prispeval z nastopi v taborskem izobraževalnem klubu, kjer je predaval o narodnem
gospodarstvu, mednarodnih gospodarskih odnosih, pomenu in ciljih samoizobrazbe (tu je poudarjal tudi potrebo in korist počitniških potovanj), sociologiji,
monizmu, narodnem radikalizmu ter gmotnem položaju graških študentov.9
Glede zadnjega vprašanja se je opazno zavzemal za pravičnejši način podeljevanja denarnih podpor, ki naj bi jih prejemali le študenti z dohodki pod eksistenčnim minimumom. Opominjal je še, da bi bila
častna dolžnost onih, ki so bili nekdaj deležni podpor naših podpornih društev,
danes pa plavajo v blagostanju, da vrnejo podeljene podpore. Žalibog ti ljudje
večinoma ne pomislijo več, kako dobrodošle so jim bile nekdaj podporne kronice, s katerimi so si privoščili toplo kosilo ali večerjo. Te ljudi bo treba brezobzirno javno osramotiti. Za danes naj navedem le en sam slučaj: ker je prvi, ki ga
objavljamo, zamolčimo še imena. Mož je študiral v Gradcu in je danes doktor
nekje na slovenskem Štajerskem, ima posestvo in vilo. Prejel je svoj čas od slovenskega podpornega društva 200–300 K podpore, a ne vrne jih, ker pravi, da bi jih
mogoče dobili dijaki neke njemu neljube struje, katerim ničesar ne privošči! To je
vendar skrajno škandalozno.

Kramer se je zgražal še nad podeljevanjem štipendij tistim, ki se za njihovo
pridobitev "hodijo že osebno 'priporočat'" podpornim ustanovam.10
Poleg prizadevanj za splošno razgledanost narodnoradikalne mladine in
ustrezen gmotni položaj njenih študirajočih pripadnikov je Kramer precejšnjo
pozornost namenil tudi idejnopolitičnim vprašanjem. Skladno z vodilnimi
načeli narodnih radikalcev je že na njihovem I. shodu poudaril, da zanje "politika nikdar ne more in ne sme biti glavni interes, še manj pa edina vez". Politično
strankarstvo je odklonil v imenu akademske svobode in

8

9

10

Albert Kramer, "O nalogah naših akademičnih društev", v: Iz naroda za narod!: I. shod narodno-radikalnega dijaštva od 5.–8. kimovca 1905 v Trstu (Ljubljana, 1905), 85, 88, 89. Podrobneje o oblikah in
načinih splošnega izobraževanja članov akademskih društev, ki ga je priporočal Kramer, glej 89–92
(dalje: Kramer, O nalogah naših akademičnih društev).
J. P., "Iz Gradca", Omladina 2, št. 9 (1905), 142 (dalje: J. P., iz Gradca); –a–, "Izobraževalno delo v
Taboru", Omladina 3, št. 2 (1906), 27; K.(ramer Albert), "Izobraževalno delo v 'Taboru'", Omladina
3, št. 3 (1906), 43; A.(lbert) K.(ramer), "Počitniška potovanja", Omladina 3, št. 4 (1906), 54–56;
ak, "Izobraževalno delo v 'Taboru'", Omladina 3, št. 9 (1906), 140; "Izobraževalno delo v 'Taboru'",
Omladina 2, št. 12 (1906), 189; "Zborovanje slovenskega graškega dijaštva", Omladina 3, št. 10 (1907),
154.
(Albert Kramer), "Doneski h gmotnemu vprašanju", Omladina 3, št. 10 (1907), 145, 146. Prim. tudi J.
P., "Iz Gradca", Omladina 2, št. 9 (1905), 142.
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že samo s tega stališča moramo biti nasprotni našim liberalnim in klerikalnim
akademskim društvom in jih obsojati, dejstva pa tudi dokazujejo, da z vso pravico, kajti njih politično naziranje jim omeji njih obzorje in delokrog v taki meri, da
so nesposobna izvrševati prave in glavne naloge akademičnih društev.

To je razvijanje posameznikovih sil v korist slovenske celote, kar naj bo trajni program akademskega društvenega življenja. Zato je ob obsodbi liberalnih
in katoliških društev nasprotoval tudi tistim, ki od svojih članov ne zahtevajo
druge prisege, kot da so Slovenci in svobodomiselni. "V takem društvu ni resnega dela in tudi ni mogoče, ker ločijo člane temeljna načela, jih razdeljujejo v več
taborov in strank in ovirajo vsak razvoj." Njihovo delovanje se razvodeni.11
Na I. shodu narodnoradikalne mladine je Kramer spregovoril tudi o odnosu
do vere. Opozoril je, da morajo akademska društva – "dom slovenskega dijaka
v tujini", v katerem se zbirajo svobodni akademiki –, spoštovati versko prepričanje vsakogar. Zato se morajo ravnati po načelu, da je vera zasebna zadeva, ki
ne sodi v društveni delokrog.
Nikdar ne smemo žaliti verskega čustvovanja. Akademika nevredno je, če seje
s posmehovanjem in zaničljivo kritiko razpor. Takih netaktnosti – da ne rabim
druge besede – akademično društvo ne sme trpeti, kajti tako postopanje rodi le
prepir in krši tovariške prijateljske razmere. Resnemu razpravljanju in debatam o
verskih vprašanjih pa se seveda ne smemo upirati, ampak jih gojiti.12

Ustavil se je še pri vprašanju dvoboja, ki so mu narodni radikalci odločno
nasprotovali. Spomnil je, da vsakdo priznava,
naj društva ne stoje na stališču brezpogojnega zadoščenja z orožjem. Društva,
ki jim je nasprotno stališče kriterij vsprejemanja, ali jim je gojenje sabljanja in
menzur [študentskih dvobojev – op. J. P.] celo glavna naloga, so anahronizmi,
ki jih bo slovensko dijaštvo tudi dejansko gotovo kmalu prebolelo. Akademiki
naj se le izobražajo, potem jih mine domišljavost in dobili bodo druge boljše
pojme o časti in njenem reševanju. Prizadevanja različnih antiduelnih lig bodo
gotovo zmagovita. Za nekaj tudi naša društva lahko skrbijo: odpraviti morejo
naravnost škandalozne afere med dijaki-rojaki. Zaradi malenkostnega spora se
bijeta Slovenca, z bridkimi sabljami si razbijata glave, ki jih tako nujno rabita za –
študije. Taki dvoboji se morajo preprečiti.

11
12

Kramer, O nalogah naših akademičnih društev, 86–88.
Prav tam, 91, 92. O tem prim. tudi (Albert Kramer, Vekoslav Zalokar), "Ob novem letniku", Omladina
5, št. 1 (1908), 1 (dalje: Kramer-Zalokar, Ob novem letniku).
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Priporočljivo pa je pospeševanje telesne vzgoje med študenti in njihovo
vključevanje v društvo Sokol. Kot pomembno nalogo akademskih društev je
poudaril še delovanje za slovansko vzajemnost in prizadevanje za "prijateljske
razmere /…/ tudi med Slovenci samimi".13
Kramer je bil prepričan v uspeh narodnoradikalne ideje, ki ruši "stare stavbe liberalizma in klerikalizma".14 Akademska mladina naj se torej razvija samostojno in neodvisno od političnih strank in na ta način zagotovi napredovanje
slovenskega političnega življenja. Tako bo lahko na podlagi svojega svobodnega političnega prepričanja, razgledanosti, značajnosti in delavnosti prihodnji
vodník in branitelj slovenskega naroda v njegovem boju proti številnim sovražnikom. K temu naj pripomorejo tudi opazovanje javnega življenja in razčlenjevanje različnih aktualnih vprašanj ter – kjer je to mogoče – poseganje v javno
narodno delo.15 Ker je bilo odklanjanje politično strankarskega apriorizma in
vezi "trajen in nespremenljiv del našega programa",16 je kot predsednik eksekutive narodnoradikalne mladine začrtal jasno ločnico nasproti liberalizmu, "ki
razpada kakor trhli les".17 Izrazil jo je takole: Ne omaje nas
noben nov pojav v slovenski politiki, tedaj tudi ne reformno stremljenje v [liberalni – op. J. P.] narodno-napredni stranki, niti njen sklep, da podpira ljudskoizobraževalno delo narodno-radikalnega dijaštva. S tem odločno zavračamo vse
tendenčne laži, ki so se z raznih stranij širile v tej zadevi.18

Narodni radikalci se nikakor niso čutili "kri od krvi 'narodno-napredne
stranke'".19
Kramer je narodnoradikalno mladino nedvoumno razmejil tudi nasproti
katoliški politiki. Kot je poudaril na II. narodnoradikalnem shodu, ki je potekal
od 5. do 8. septembra 1907 v Celju, je "naša struja /…/ v svojem bistvu napredna

13

14
15

16

17

18
19

Kramer, O nalogah naših akademičnih društev, 93, 94. – Na očitno žgoče dvobojno vprašanje je
Kramer opozoril tudi kasneje. Leta 1907 je v Omladini poudaril, da je njegova rešitev "kulturna zadeva dijaškega napredka in osvoboditve iz spon preperelih srednjeveških nazorov". Dvoboju zato ni
mesto med modernimi, resnimi študenti. (A./lbert/ K. /ramer/, "II. shod narodno-radikalnega dijaštva
v Celju", Omladina 4, št. 5 /1907/, 69 /dalje: Kramer, II. shod v Celju/) Prim. tudi "V Celje!", Omladina
4, št. 6 (1907), 85 (dalje: V Celje!).
Prav tam, 94.
Albert Kramer, "Eksekutiva narodno-radikalnega dijaštva", Omladina 3, št. 3 (1906), 44 (dalje: Kramer,
Eksekutiva narodno-radikalnega dijaštva); (Albert Kramer, Vekoslav Zalokar), "Ob začetku četrtega
letnika", Omladina 4, št. 1 (1907), 1–2.
Kramer, Eksekutiva narodno-radikalnega dijaštva, 44–45. O tem glej tudi "II. shod narodno-radikalnega dijaštva v Celju", Omladina 4, št. 7 (1907), 102 (dalje: II. shod narodno-radikalnega dijaštva).
k–(ramer Albert), "Akademična podružnica ,Družbe sv. Cirila in Metoda' v Gradcu", Omladina 3, št. 1
(1906), 11 (dalje: Kramer, Akademična podružnica DCM).
Kramer, Eksekutiva narodno-radikalnega dijaštva, 45.
A.(lbert) K.(ramer), "'Triglav' – njegov razvoj in zgodovina tekom 30 let", Omladina 3, št. 9 (1906), 133.
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in naš svetovni nazor diametralno nasproten klerikalizmu, ne le kot specifični slov. politični stranki, temveč kot protinarodnemu, protidemokratičnemu,
protisvobodnemu svetovnemu naziranju". In čeprav ne nosi v svojem naslovu nobenih naprednih pridevnikov, jo je označil "za edino napredno, ker se
ne omejuje le na idejo napredka, ampak zanjo tudi dela". V idejnem pogledu
predvsem proti "klerikalnim društvom, v katerih vidimo za bodočnost slovenske inteligence skrajno nevarne organizacije, /…/ nasprotnike z jasno izraženim
programom in doslednim delom".20 Ker ju je pri liberalnih društvih pogrešal, je
v narodnoradikalnih videl "levo krilo slov. dijaških vrst".21 Temeljna razlika med
liberalnimi in narodnoradikalnimi društvi je bila torej v njihovem konkretnem
delu v lastnih društvih in med ljudstvom sploh.22
Poleg gornjih je Kramer (so)oblikoval tudi druge programske smernice
narodnoradikalne mladine. Poudarjal je pomen svobodne šole, utemeljene v
ideji napredka in moderne znanosti,23 ter zgodovinsko nujo po vzpostaviti slovenskega narodnega šolstva, saj se "slovenski narod toliko časa ne povzdigne
na enako stopnjo z drugimi, dokler ne zadobi kulturne samostalnosti, dokler ne
postane individuv v družini narodov". To mu lahko zagotovijo le popolna slovenska srednja šola, višje obrtne šole, slovenska učiteljišča in slovenska univerza.24 Opozarjal je še na pomen ženskega vprašanja.25 Prihodnost nasproti nemštvu duhovno, kulturno in gospodarsko osamosvojenega slovenskega naroda
pa je videl v prizadevanju za uresničenje jugoslovanske skupnosti. K temu je
poklicana tudi narodnoradikalna mladina.26 Ti poudarki so bili zajeti tudi v
resolucijah II. narodnoradikalnega shoda, ki so jih dopolnili še zahteve po ločitvi šole in Cerkve, poziv slovenskemu dijaštvu, naj se posveča vprašanjem vseh
gospodarskih strok, in stališče, da narodnoradikalna mladina "smatra kulturno
edinstvo jugoslovanskih narodov za potrebno". Zato naj se uči jugoslovanskih
jezikov, spoznava razmere med posameznimi jugoslovanskimi narodi in se
zbliža predvsem s srbohrvaško in z bolgarsko mladino. Izstopala so še stališča
o neizogibni potrebi po gospodarski okrepitvi vseh stanov, pomenu izobrazbe

20

21
22

23
24

25
26

II. shod narodno-radikalnega dijaštva, 102–103. – Na podlagi idejnega odklanjanja političnega katolicizma je Kramer tudi nasprotoval vključevanju katoliških študentov v liberalno usmerjeno telesnovzgojno organizacijo Sokol. Po njegovem poudarku sta namreč bila "pravo sokolstvo in klerikalizem
nespojljiva pojma" ("Izredni občni zbor graškega Sokola", Omladina 3, št. 12 /1907/, 189).
II. shod narodno-radikalnega dijaštva, 103.
Zvonko Bergant, Slovenski klasični liberalizem: idejno-politični značaj slovenskega liberalizma v letih
1891–1921 (Ljubljana, 2000), 139.
Kramer, II. shod v Celju, 69. Prim. tudi V Celje!, 85.
A.(lbert) K.(ramer), "Pred novim parlamentom", Omladina 4, št. 3 (1907), 33–34 (dalje: Kramer, Pred
novim parlamentom). Prim. tudi A.(lbert) K.(ramer), "Eksekutiva narodno-radikalnega dijaštva",
Omladina 4, št. 3 (1907), 42.
Kramer-Zalokar, Ob novem letniku, 2.
Kramer, II. shod v Celju, 70. Prim. tudi Kramer-Zalokar, Ob novem letniku, 2.
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žensk ter neustreznosti dvobojevanja. Med resolucijami II. shoda je bilo vprašanje dvoboja na prvem mestu.27
Programsko in organizacijsko področje seveda ni bilo edino torišče Kramerjevega delovanja v narodnoradikalni mladini. Svoj pečat je vtisnil tudi v
delu njenih posameznih organizacij – od že omenjenih predavateljskih nastopov v graškem Taboru do obravnavanja za mladino najpomembnejših vprašanj
na dobro obiskanih shodih v nekaterih slovenskih krajih.28 Narodnoradikalna
mladina se je poleti 1906 zbrala na dveh. 14. julija v Rušah, 25. in 26. avgusta pa
v Št. Jakobu v Rožu. Na shodih, ki so se jih udeležili vidni predstavniki narodnoradikalnega gibanja, opazno vlogo pa je imel tudi Kramer (prvemu je tudi predsedoval), so razpravljali o razvoju gibanja, narodnem vprašanju na Štajerskem,
počitniškem delovanju ter gmotnem položaju štajerskega dijaštva, narodnih
razmerah koroških Slovencev, šolstvu na Koroškem, problemih, s katerimi se je
v svojem delu srečevalo koroško dijaštvo, in narodni statistiki na Koroškem.29
Shod v Rušah je sprejel tudi posebno resolucijo, v kateri je poudaril potrebo po
gospodarskem dvigu štajerskega slovenstva, ki je predpogoj za njegovo uspešno narodno politiko. Resolucija je še zahtevala slovensko šolstvo, pozvala slovenske denarne zavode in druge ustanove h gmotni podpori slovenskih dijaških kuhinj v Celju, Mariboru in na Ptuju ter slovenskih študentov na Dunaju, v
Gradcu in Pragi in opozorila na premajhno zanimanje štajerskih dijakov za tehnični študij. Priporočila jim je študij medicine, tehnike, živinozdravstva, kmetijstva in trgovskih ved, odsvetovala pa študij filozofije. Od štajerskih študentov
je terjala, da po končanem študiju službo iščejo v svoji ožji domovini. Kramer
je na shodu v Rušah zagovarjal usmeritev v tehnični študij (predvsem inženirsko stroko), opozoril pa je tudi na potrebo po študiju prava. Študija filozofije ni
podpiral.30 Na shodu v Št. Jakobu pa je tehtno poudaril,
da manjka na Koroškem moči, ki bi mogle uspešno delovati. Zato je dolžnost
posebno koroških akademikov, da se po dokončanih študijah pred nobeno silo
ne umaknejo iz dežele. Saj manjka ne le političnih uradnikov, ampak tudi sodnikov, odvetnikov, zdravnikov itd., ki bi poleg velenarodne duhovščine, delovali za
narod. Dokler tega ne bo, bomo zastonj tožili, da manjka voditeljev na Koroškem,
tudi mi smo krivi.

27

28
29

30

"Resolucije II. shoda nar.-rad. dijaštva v Celju od 5. do 8. kimovca 1907", Omladina 4, št. 9 (1907),
142–145.
O tem glej Albert Kramer, "Narodno-radikalnemu dijaštvu!", Omladina 3, št. 4 (1906), 58–59.
A.(lbert) K.(ramer), "Poročilo o sestanku štajerskega narodno-radikalnega dijaštva v Rušah, Omladina
3, št. 5 (1906), 65–69; isti, Poročilo o sestanku v Rušah, 81–84; – vlj. –, "Naš letošnji koroški sestanek",
Omladina 3, št. 7 (1906), 97–102 (dalje: Vlj., Naš koroški sestanek).
Kramer, Poročilo o sestanku v Rušah, 83, 82.
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Ob tem je še opozoril na pomen študentskih organizacij v univerzitetnih
mestih, v katere se morajo vključevati zlasti Korošci.31 Poleg pripravljanja njenih shodov je Kramer narodnoradikalno mladino seznanjal tudi z razmerami v
drugih akademskih društvih. Tako je v Omladini večkrat poročal o idejnopolitičnih trenjih v graški akademski podružnici Družbe sv. Cirila in Metoda.32
Kramer je svoje delovanje v narodnoradikalnem gibanju zaključil leta
1909, ko je z drugima pomembnima članoma gibanja – Gregorjem Žerjavom
in Adolfom Ribnikarjem – vstopil v Narodno napredno stranko (NNS). Njihov
vstop v NNS so v gibanju, kljub njegovemu odklonilnemu odnosu do političnega strankarstva in kritiki liberalne stranke, podprli s trditvijo, da sta za starešine nastopili potreba in dolžnost političnega dela za kulturni in gospodarski
napredek naroda, medtem ko narodnoradikalna mladina še naprej ostaja nadstrankarska.33 Vzrokov, ki so privedli do tako korenitega preobrata v ravnanju
dotedanjih narodnoradikalnih voditeljev, lahko naštejemo več. Po eni strani jih
je k temu verjetno vodilo spoznanje, da so se "stranke polastile naroda", kar v
ostrini političnih bojev očitno ni dopuščalo dovolj prostora za krepitev in večji
družbeni vpliv mimo njih oblikovanega samostojnega idejnopolitičnega toka.
Po drugi strani pa so narodnoradikalni voditelji med tem tudi "odrasli",34 zaključili oziroma zaključevali študij (Kramer leta 1910) in iskali vidnejše mesto v
slovenskem družbenem in političnem življenju. Pri tem so jih vodile želja po
nadaljnjem javnem delovanju in nedvomno tudi osebne ambicije – tako so,
kljub prejšnjim zadržkom, pristali v idejno sorodni liberalni stranki. Mladostnega idealizma in načelnosti ni bilo več, našli so svojo "strankarsko politično
streho".35 Pomembno vlogo pri njihovem vstopu v NNS je imel tudi njen tedanji
načelnik, sicer predstavnik strankinih "starinov", Ivan Hribar. Bil je bolj demokratičen kot večina njegove generacije in bolj odprt za nove ideje – in uspelo
mu je, da se je večina prihajajoče generacije nazadnje le vključila v za katoliško
Slovensko ljudsko stranko (SLS) zaostajajočo liberalno politično organizacijo.36

31
32

33

34

35

36

Vlj., Naš koroški sestanek, 100, 101.
Kramer, Akademična podružnica DCM, 11–12; A.(lbert) K.(ramer), "Akademična podružnica sv. Cirila
in Metoda v Gradcu", Omladina 3, št. 3 (1906), 40–41; k.(ramer Albert), "Akademična podružnica sv.
Cirila in Metoda v Gradcu", Omladina 3, št. 11 (1907), 174–175.
Irena Gantar Godina, T. G. Masaryk in masarykovstvo na Slovenskem (1895–1914) (Ljubljana, 1987),
84.
Prim. Janko Pleterski, Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925: pot prvaka slovenskega političnega katolicizma
(Ljubljana, 1998), 197 (dalje: Pleterski, Šušteršič).
Lojze Ude, Slovenci in jugoslovanska skupnost (Maribor, 1972), 50 (dalje: Ude, Slovenci in jugoslovanska skupnost).
Vasilij Melik, Slovenci 1848–1918: razprave in članki (Maribor, 2002 [i. e. 2003]), 555; Igor Grdina,
Ivan Hribar: "jedini resnični radikalec slovenski" (Ljubljana, 2010), 60.
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II
Po vstopu v Narodno napredno stranko je Kramer svoje delovanje vsebinsko
občutno razširil. Leta 1910 je postal parlamentarni dopisnik strankinega glasila
Slovenski narod na Dunaju, kjer je ostal do začetka prve svetovne vojne leta
1914. V svojih dunajskih letih je v svojih rokah sčasoma združil poročevalsko
službo za vrsto jugoslovanskih listov. Bil je še parlamentarni dopisnik tržaške
Edinosti, zagrebške Riječi in splitske Svobode. V sporazumu s srbskim poslanikom na Dunaju Jovanom Jovanovićem je izdajal tudi informacijsko korespondenco Südslavische Rundschau in vodil politično redakcijo Slavisches Tagblatta.
S tem delovanjem in svojim osebnim vplivom med dunajskimi dopisniki velikih
evropskih časopisov je zlasti v času balkanskih vojn mnogo prispeval k razvoju
in poznavanju jugoslovanske ideje doma in v svetu. V tistem času je z Dunaja
potoval tudi na Balkan in stopil v stik z narodnimi političnimi organizacijami
v Bosni, Dalmaciji in na Hrvaškem. Leta 1911 se je udeležil tudi slovanskega
časnikarskega kongresa v Beogradu. V letih 1911–1913 je kot izdajatelj in urednik sodeloval še v reviji liberalno usmerjenih izobražencev Veda, ki je izhajala
v Gorici. Izdajatelje revije, v katero Kramer ni pisal, je družilo predvsem spoznanje, da je treba ustvariti Slovencem in drugim jugoslovanskim narodom znanstveno revijo, ki bi tudi jugoslovansko vprašanje obravnavala znanstveno.37
Med svojim delovanjem na Dunaju je imel Kramer priložnost, da je ob spremljanju visoke državne politike razvil in seveda tudi pokazal svoj pretanjeni
občutek za celovito dojemanje raznovrstnih in zapletenih družbenih, idejnih,
političnih, vojaških, kulturnih in gospodarskih procesov, ki so zaznamovali
dogajanje v avstro-ogrski monarhiji in mednarodnem prostoru.38 Na podlagi njegovih razčlemb, ki so redno izhajale v Narodu, so bili bralci kakovostno
vpeti v tedanji politični čas. Kramer je poročal o vseh ključnih notranje- in
zunanjepolitičnih vprašanjih, njegovo idejno ter narodnopolitično stališče pa
je zajemalo naslednje glavne poudarke: parlament je bil po njegovem prepričanju sredstvo, s katerim se predvsem izraža volja z vladarjem enakopravnega državnega dejavnika – ljudstva, "ki ima tudi dolžnost in pravico spoznavati
in določevati prave in dosegljive cilje ter interese države".39 Pri tem bi morala
imeti ključno vlogo poslanska zbornica, ki pa ji ugled in veljavo krnita vlada in

37

38

39

Avgust Pirjevec, "Kramer Albert", v: Slovenski biografski leksikon, 4, ur. Franc Ksaver Lukman (Ljubljana,
1932), 554; "Naši kraji in ljudje", Jutro, 16. januar 1931, št. 13, 3; Ude, Slovenci in jugoslovanska skupnost, 51; Irena Gantar Godina, Neoslavizem in Slovenci (Ljubljana, 1994), 163.
Zanimanje za razčlenjevanje političnega položaja v Avstriji je Kramer pokazal že v času urednikovanja
pri Omladini. Po uvedbi splošne in enake volilne pravice (za moške) leta 1907 je ugotavljal, da je strla
predpravice in privilegije avstrijskega nemštva v parlamentu, državnozborska vrata pa se odpirajo
avstrijskemu ljudstvu in njegovi slovanski večini. – Kramer, Pred novim parlamentom, 33.
(Albert Kramer), "Končano je", Slovenski narod, 18. marec 1914, št. 63, 1.

362

S tudia
H istorica
S lovenica

gosposka zbornica. "Proti tema dvema zaveznikoma je naš demokratični parlament, izvoljen na podlagi splošnega in enakega volilnega prava, danes že skoraj
brez moči, njima podleže skoraj v vsakem vprašanju." Zdrav ustavni razvoj pa
bi moral zagotoviti primat zbornice demokratično izvoljenih ljudskih poslancev pred imenovanimi predstavniki plemstva. Ustava ga omogoča in ta naravni
razvoj se lahko "v ugodnih razmerah razvije v takozv. parlamentarni sistem".40
Poleg kritičnih misli o avstrijskem parlamentarizmu je Kramer obsojal tudi
parlamentarno delovanje Slovenske ljudske stranke (SLS). Ob tem, ko si je znal
privoščiti njene vodilne predstavnike,41 je posebej opozarjal, da je njeno parlamentarno delovanje politično, materialno in moralno pogubno. SLS naj v resnici ne bi zanimale slovenske narodne pravice, pač pa le njene strankarske koristi.
Način je vedno isti: klerikalci vpijejo po parlamentu in v odsekih, rohné proti
vladi in ministrom, groze z obstrukcijami in akcijami, vse kričanje pa je le prirejena komedija, ki naj prikrije zaupno šepetanje njihovih voditeljev z ministrskim
predsednikom, tajne pogodbe, ki jih podpisujejo na korist onim, katere javno
proglašajo za svoje sovražnike. Ta nevredna igra je jugoslovansko politiko popolnoma kompromitirala in v parlamentu se govori: kadar Jugoslovani najhujše
kričijo, takrat so najbolj gotovo pod vladno streho.

Kramer je to imenoval "prostituiranje našega zatiranega naroda državnim
mogotcem" – "višek brezznačajne in brezvestne politike". Ravnanje, s katerim
se predstavnikom SLS vedno posreči prevarati svoje volivce, je dobro znano.
Njihova opozicijonalna taktika obstoja v tem, da nastopajo s skrajno radi-

40
41

(Albert Kramer), "Državni zbor", Slovenski narod, 28. december 1912, št. 298, 1.
Tako je na primer, ko je poročal o seji vodogospodarskega odseka 4. julija 1912, Kramer zapisal naslednje: "Iz prezidijalne dvorane, kamor je bila danes sklicana seja vodogospodarskega odseka, se je
popoldne razlegalo divje kričanje. Skoraj se je nabrala na hodniku gosta množica poslancev in žurnalistov, ki so ugibali, kaj da je moglo tako razburiti Rusine v njihovi obstrukciji proti vodnim cestam, da
so pozabili na najprimitivnejše predpise družabnega vedenja. Skoraj so se vrata odprla in trgovinski
minister je prihitel na hodnik, preplašen in pregnan od huronskega vpitja, na dolgi mizi, ki stoji sredi
predsednikove sobe pa je bilo videti ležati dolgo človeško postavo … Krik je naraščal, iz sobe je bilo
slišati treskati stole, drobiti črepinje, od časa do časa so pokale knjige in druge težke stvari po tleh. Na
hodniku se je pričelo domnevati, da je par poslancev zblaznelo, kajti le blazni ljudje morejo počenjati
tako vandalske reči, kakor so to danes delali obstrukcijonisti v vodogospodarskem odseku. – Kmalu
se je izvedelo, da ti vandali niso v svojih narodnostnih zahtevah varani Rusini, temveč – slovenski
klerikalci. Dostojanstveni deželni glavar dr. Šušteršič in prečastiti prefekt dr. Korošec sta v vodogospodarskem odseku uprizorila igro iz Wildwesta in svojim dejanjem pridejala besede, ki so se docela skladale z vandalističnim počenjem obeh dignitarjev S. L. S. Kričala sta kakor Indijanca in grozila kakor
desperada, dr. Šušteršič je celo obetal, da prinese k prihodnji seji revolver …! In dr. Korošec je koncem
koncev opsoval načelnika poslanca Udržala, nekdanjega najzvestejšega oprodo dr. Šušteršičevega, o
katerem je 'Slovenec' prepeval himne, katerega so naši klerikalci slavili kot najzvestejšega prijatelja
Slovencev, moža 'zlatega slovanskega srca'." – (Albert Kramer), "Državni zbor", Slovenski narod, 5. julij
1912, št. 151, 1.
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kalnimi predlogi, naziranji in akcijami, o katerih so vnaprej prepričani, da bodo
brezuspešne. Tam pa, kjer gre za stvar, kjer je pozicija vlade faktično v nevarnosti,
kjer je verjetno in mogoče, da pride do vladinega poraza, zasuka klerikalna taktika in z rjovečih levov postanejo krotke ovce, katere gladi radodarna roka min.
predsednika.42

Kramer je bil oster tudi do politike SLS na domačih tleh. Imenoval jo je "klerikalni terorizem", uperjen proti vsemu, kar je na Slovenskem napredno.
Toda sila mora roditi odpor. Napredne stranke morajo napeti vso svojo energijo ter
zbrati v svojih vrstah vse, ki nočejo, da se uduši v političnem življenju države zadnji
napredni glas. Napredna misel je danes na Slovenskem misel manjšine. Dobro: smatrajmo svojo stranko za obrambno organizacijo in ostanimo pri ideji obrambnega
dela. Žrtvujmo tudi na tem polju, kakor žrtvujemo pri narodni obrambi. Drobno
delo in politična prosveta, ki ne zanemarja najmanjšega in najneznatnejšega, nam
mora biti vodilni princip. Tudi v onih krajih, kjer danes gospoduje klerikalizem brez
odpora, zbirajmo svoje ljudi /…/. Naš boj ne gre samo proti reakcijonarni ideji, gre
tudi proti neodkritosrčnosti, zahrbtnosti in nestvarnosti naše politike.43

Kramerjevo spremljanje parlamentarnega življenja na Dunaju je pomembno označevalo tudi jugoslovansko vprašanje. Po prvi balkanski vojni (1912)
je poudaril, da ga je potisnila v ospredje državnega interesa in sedaj predstavlja eno najbolj pomembnih življenjskih vprašanj monarhije.44 Jugoslovanski
poslanci bi zato morali oblikovati skupen parlamentarni oziroma politični program in iskati novih poti ter možnosti za sodelovanje pri ureditvi razmerja med
državo in "narodom jugoslovanskim".45 Rešila naj bi ga trialistična preureditev
monarhije, ki bi vključevala tudi Slovence, saj če bi bili iz nje izključeni, "potem
smo izgubljeni". A narodnopolitična podlaga te rešitve je lahko le načelo, da
so Slovenci, Hrvati in Srbi enoten narod trojnega imena.46 Po Kramerjevem
prepričanju je namreč na jugu monarhije obstajalo "le eno nacijonalno vprašanje, to je jugoslovansko, ne pa posebno srbsko, posebno hrvatsko in posebno

42
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(Albert Kramer), "Državni zbor", Slovenski narod, 13. junij 1913, št. 133, 1.
(Albert Kramer), "Nove volitve", Slovenski narod, 31. marec 1911, št. 74, 1. – O "klerikalnem terorizmu"
prim. tudi (Albert Kramer), "Državni zbor", Slovenski narod, 18. junij 1912, št. 137, 1.
(Albert Kramer), "Državni zbor", Slovenski narod, 21. maj 1913, št. 114, 1. O jugoslovanskem vprašanju
kot najvažnejšem problemu monarhije glej tudi (Albert Kramer), "Državni zbor", Slovenski narod, 18.
junij 1912, št. 137, 1. O pogledih slovenske politike na balkanski vojni in jugoslovansko vprašanje v
letih 1912–1913 glej monografsko obravnavo Andreja Rahtena, Jugoslovanska velika noč: slovenski
pogledi na balkanski vojni (1912–1913) in jugoslovansko vprašanje (Ljubljana, 2012).
(Albert Kramer), "Spomladansko zasedanje", Slovenski narod, 9. maj 1913, št. 105, 1.
(Albert Kramer), "Po celovškem shodu", Slovenski narod, 23. junij 1914, št. 140, 1.
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slovensko".47 "Misel narodne solidarnosti je prešinila najširje mase in narodno
edinstvo vseh Jugoslovanov se ne da več razrušiti."48
Zavzemanje za jugoslovansko narodno enotnost, tj. idejo "zbližanja in solidarnosti jugoslovanskih plemen v Avstriji", je Kramer poudarjeno ločeval od
velikosrbske ideje. Le-ta namreč ne odgovarja pojmu in vsebini jugoslovanskega problema v monarhiji. Nasproti jugoslovanski misli je separatistična in zato
nacionalno škodljiva. "Le jugoslovanska ideja je čisto narodna, velikosrbska je
predvsem državna."49 V monarhiji bo onemogočena, če bodo njeni Jugoslovani
dobili svoje pravice.
Tedaj bo izginila velesrbska nevarnost, ker se med Jugoslovani monarhije ne bo
našel nikdo, ki bi hotel gledati preko mej. Srbija se ne bo mogla vdajati nikakim
iluzijam več, monarhija ne bo morala trepetati za svoj slovanski jug – in takrat
bodo še le dani predpogoji trajnega prijateljstva med obema državama.50

Ko je sarajevski Vidov dan, "eden izmed najogavnejših zločinov",51 na začetku
poletja 1914 pretresel monarhijo in nato sprožil svetovno vojno, je Kramer precej
pisal tudi o različnih možnostih izbruha vojne ali ohranitve miru. Prepričan je bil,
da "v eventualni avstrijsko-srbski vojni ne bo šlo za malenkosti, ne za male praske
in lahke pohode. In čim dalje bi trajal boj, tem ljutejši bi bil, tem bolj morajo švigati
iskre na velikansko gromado evropskega netiva."52 In če bi do vojne prišlo, "bo
preživel tudi naš mali slovenski rod težke trenotke in padla bo kocka o njegovi
bodočnosti". Neposredno pred vojno jo je videl v monarhiji, saj bi bil
naš mali slovenski narod /…/ ena prvih žrtev, če bi evropejska konfiguracija
končala katastrofalno za trozvezo. – Ne le državljanska, temveč tudi narodna
dolžnost, ne le zvestoba do monarhije, temveč tudi do lastnega naroda nas vodite
v tabor onih, ki v teh težkih trenotkih iz celega srca želijo, da izide monarhija iz
vseh nevarnosti, vseh bojev krepka in silna in da zadobi v skušnji usode tudi one
moralne moči, ki je potrebna, da po zmagi nad zunanjimi sovražniki premaga
tudi prave notranje sovrage svoje eksistence, to je one, ki pozdravljajo njen morebitni vojni pohod kot uničujoč udarec avstrijskemu Slovanstvu.53
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(Albert Kramer), "Ferrum non sanat", Slovenski narod, 10. julij 1914, št. 156, 1.
(Albert Kramer), "Državni zbor", Slovenski narod, 13. junij 1913, št. 133, 1.
(Albert Kramer), "Ferrum non sanat", Slovenski narod, 10. julij 1914, št. 156, 1. O Kramerjevi podpori
jugoslovanskemu narodnemu zbliževanju glej tudi (Albert Kramer), "Ponesrečen naklep", Slovenski
narod, 8. julij 1914, št. 154, 1.
(Albert Kramer), "Pred demaršo", Slovenski narod, 22. julij 1914, št. 166, 1.
(Albert Kramer), "Ponesrečen naklep", Slovenski narod, 8. julij 1914, št. 154, 1.
(Albert Kramer), "Pred resnimi dogodki", Slovenski narod, 23. julij 1914, št. 167, 1.
(Albert Kramer), "Ure potekajo", Slovenski narod, 25. julij 1914, št. 169, 1.
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Ob nastopu vojne se je Kramer vrnil v Ljubljano in kot politično odlično
razgledan časnikar prevzel vodenje Slovenskega naroda. S tega mesta ga je pot
vodila v načelstvo NNS, ki se mu je pridružil leta 1917. Že od začetka vojne pa
je sledil misli o nujnosti jugoslovanske državne združitve. Leta 1917 je ponovno postal parlamentarni dopisnik Slovenskega naroda in pomembno vplival na
njegovo podporo Majniški deklaraciji ter politiki Jugoslovanskega kluba. Kot
pripadnik liberalnih "mladinov" je bil dejaven v deklaracijskem gibanju, skupaj
z Žerjavom pa je sodeloval še v pripravah za organizacijo enotne jugoslovanske
politike. Obenem je v okviru političnega dogajanja na Slovenskem kot član vodstva NNS leta 1918 zavrnil zamisel štajerskega liberalnega politika dr. Vekoslava
Kukovca o oblikovanju enotne vseslovenske politične stranke, pomembno pa je
prispeval k združitvi pokrajinskih liberalnih strank v eno, vseslovensko liberalno politično organizacijo. V tistem času je bil prepričan, da bo bodoča slovenska
politika temeljila na načelu medsebojnega spoštovanja, lojalnosti in poštenosti.
Naša bodočnost mora biti "tudi v strankarskem oziru lepša, kakor je bila naša
preteklost", je dejal v nagovoru predsedniku Jugoslovanskega kluba in načelniku
SLS dr. Antonu Korošcu ob njegovem obisku v Ljubljani 23. in 24. marca 1918.
Vaše in Vaših tovarišev delovanje nas je učilo zaupanja v sebe samega, nas je učilo
pozabiti žalostno dobo bratomornega boja, učilo, da nas mora spajati velika
ljubezen brez razlike v svetovnem nazoru in da nas mora ta velika ljubezen
zbrati v trdno celoto. /…/ Danes, ko stojimo bok ob boku v boju proti skupnemu
sovražniku, ko si zremo oko v oko kot bratje, ali si morete predstavljati, da se
bomo bojevali še kdaj drug proti drugemu po starih strupenih metodah?54

54

"Praznik slovenskega ženstva", Slovenski narod, 26. marec 1918, št. 69, 2. – Omenjena Kramerjeva
dejavnost med prvo svetovno vojno je bila že večkrat zgodovinopisno in memoarsko obravnavana.
Glej Građa o stvaranju jugoslovenske države (1. I – 20. XII 1918), tom I–II, ur. Dragoslav Janković,
Bogdan Krizman (Beograd, 1964), 114 (dalje: Građa); Janko Prunk, "Škof Jeglič – politik: II. del",
Kronika 19, št. 3 (1971), 169; Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo : politika na
domačih tleh med vojno 1914–1918 (Ljubljana, 1971), 34, 112, 113, 129, 132, 133, 134, 138, 144, 166,
264, 294 (dalje: Pleterski Prva odločitev); isti, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917:
poročili vojaške in vladne komisije, 1 (Ljubljana, 1980), 75; isti, Šušteršič, 392; isti, Pravica in moč za
samoodločbo: med Metternichom in Badinterijem: študije, razgledi, preudarki iz petnajstletja po tretji
odločitvi Slovencev, 78, op. 18; Momčilo Zečević, Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje 1917–1921: od majniške deklaracije do vidovdanske ustave (Maribor, 1977), 55, 57, 103 (dalje:
Zečević, SLS in jugoslovansko zedinjenje); Veljko Rus, Zapiski iz življenja Josipa Rusa (Ljubljana, 1992),
66, 67 (dalje: Rus, Zapiski); Feliks J. Bister, Anton Korošec: državnozborski poslanec na Dunaju: življenje in delo 1872–1918 (Ljubljana, 1992), 231; Mojega življenja pot: spomini dr. Vladimirja Ravniharja
(Ljubljana, 1997), 94, 148 (dalje: Ravnihar, Mojega življenja pot); Igor Grdina, Slovenci med tradicijo
in perspektivo: politični mozaik 1860–1918 (Ljubljana, 2003), 295, 336 (dalje: Grdina, Slovenci med
tradicijo in perspektivo); Jurij Perovšek, Na poti v moderno: poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in 20. stoletja (Ljubljana, 2005), 195, 196, 198–201 (dalje: Perovšek, Na poti
v moderno); Vlasta Stavbar, Politično delovanje dr. Vekoslava Kukovca do leta 1918: doktorska disertacija (Ljubljana, 2011), 181, 190, 199, 201, 202, 203, 206 (dalje: Stavbar, Politično delovanje Vekoslava
Kukovca). Glej tudi "Naš Zajec", Jutro, 25. februar 1923, št. 47, 6.
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Svojo strankarsko politično dejavnost v času habsburške monarhije je zaokrožil kot namestnik tajnika nove, vseslovenske liberalne Jugoslovanske demokratske stranke (JDS), ustanovljene konec junija 1918. Za stranko je pripravil
organizacijski statut in vse podrobnosti glede volitev v strankin izvrševalni
odbor, tvorno pa je tudi sodeloval na njenem ustanovnem zboru.55 Nadaljeval je
tudi z delom v vseslovenski in jugoslovanski politiki. Postal je član predsedstva
Narodnega sveta za slovenske dežele in Istro v Ljubljani (Narodni svet, ustanovljen avgusta 1918) in tajnik Narodnega vijeća SHS v Zagrebu (Narodno vijeće,
ustanovljeno oktobra 1918), v katerem je opravljal tudi posle poverjenika za
Slovenijo.56 Niso pa ga upoštevali pri sestavi prve slovenske Narodne vlade –
Narodne vlade SHS v Ljubljani (Narodna vlada).57 26. oktobra 1918 je sodeloval
tudi v razpravi predsedstva Narodnega sveta, kjer so govorili o pripravi znane
narodne manifestacije, na kateri je bila kasneje (29. oktobra na Kongresnem
trgu v Ljubljani) razglašena slovenska samoodločba in ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS). V razpravi je, verjetno zaradi še prisotnega avstro-ogrskega vojaštva v mestu, nasprotoval zamisli, da bi bil v javnem
vabilu za udeležbo na manifestaciji, Narodni svet naveden kot njen sklicatelj.58

III
Z delom v zagrebškem Narodnem vijeću si je Kramer odprl vrata v svet državnih političnih odločitev. V času Države SHS jih je sooblikoval s pritiskom na
slovensko Narodno vlado, naj se čim prej odloči v vprašanju jugoslovanske
državne združitve, kar je dejansko pomenilo pritisk, da podpre takojšnje združenje Države SHS s Kraljevino Srbijo na monarhistični podlagi.59 Bil je tudi med
tistimi politiki, ki so odločilno prispevali, da je delegacija Narodnega vijeća 1.

55
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59

Jurij Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva: nacionalna politika liberalnega tabora v letih
1918–1929 (Ljubljana, 1996), 35 (dalje: Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva); isti, Na poti v
moderno, 211, 212, 215; Stavbar, Politično delovanje Vekoslava Kukovca, 207, 211.
O Kramerjevem delu v ljubljanskem Narodnem svetu in zagrebškem Narodnem vijeću glej podrobneje Albin Prepeluh, Pripombe k naši prevratni dobi (Ljubljana, 1938), 165, 173, 182; Građa, 272, 341,
400, 570, 582, 625, 626, 640, 641; Zečević, SLS in jugoslovansko zedinjenje, 119, 123, 130, 132, 133,
165, 166; Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918: študija o slovenski državnosti v Državi
Slovencev, Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 1998), 87, 148–153, 155 (dalje: Perovšek, Slovenska osamosvojitev 1918); Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad
za Slovenijo 1918–1921, 1. del, ur. Peter Ribnikar (Ljubljana, 1998), 89, 90, 91, 93, 103, 108 (dalje:
Sejni zapisniki NV in DVS, 1); Grdina, Slovenci med tradicijo in perspektivo, 343; "Osemletnica izjalovljene italijanske okupacije Ljubljane", Jutro, 21. november 1926, št. 269, 2.
Andrej Rahten, Pozabljeni slovenski premier: politična biografija dr. Janka Brejca (1869–1934)
(Celovec, 2002), 196, 204 (dalje: Rahten, Pozabljeni slovenski premier).
Pleterski, Prva odločitev, 313, op. 657.
Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, 87; isti, Slovenska osamosvojitev 1918, 134, 142.
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decembra 1918 pristala na unitaristično in monarhistično izpeljavo jugoslovanske združitve.60 Njegov pravi politični vzpon pa se je začel po ustanovitvi
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevina SHS – od leta 1929 Kraljevina Jugoslavija), v kateri je v različnih političnih položajih polno izrekal oziroma
uresničeval svoje idejne in narodnopolitične nazore.
Kramerjevo osnovno idejno in politično vodilo v Kraljevini SHS/Jugoslaviji
je bila brezpogojna podpora jugoslovanskemu narodnemu in državnemu unitarizmu. Slovenskemu liberalnemu unitarističnemu prepričanju in delovanju je
dal tudi učinkovito politično podlago, saj je bil eden od najvidnejših utemeljiteljev vsedržavne Jugoslovanske demokratske stranke (1919).61 Ta je bila eden od
glavnih dejavnikov sprejetja unitaristične in centralistične vidovdanske ustave
(1921)62 in nato v prvi polovici dvajsetih let – v obdobjih, ko je bila na oblasti –
ključna nosilka politike jugoslovanskega unitarizma. Njena temeljna predstavnika na Slovenskem sta bila Gregor Žerjav in Albert Kramer, ki sta po razhodu
med "starini" (dr. Ivan Tavčar, dr. Vladimir Ravnihar, dr. Karel Triller) in "mladini" (Žerjav, Kramer, dr. Vekoslav Kukovec, Adolf Ribnikar, dr. Milko Brezigar)
v slovenskem delu JDS leta 1923 prevzela vajeti slovenske liberalne politike.63
Kramer se je, tako kot tudi vodilni liberalni politik dvajsetih let in njegov
prijatelj Gregor Žerjav, zavedal, da liberalci politično občutno zaostajajo za
katoliškim taborom.64 Zato je najboljšo idejno in politično obrambo proti avtonomistično usmerjeni SLS videl v jugoslovanskem unitarizmu, v katerega je tudi
resnično verjel.65 Pri njem sta se križala vera v jugoslovanstvo in politični izra60

61
62

63

64

65

Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, 97–98; Rahten, Pozabljeni slovenski premier, 204. Glej
tudi "Delegati N. V. pri regentu Aleksandru", Slovenski narod, 2. december 1918, št. 286, 2, "O splošnem
političnem položaju", Slovenski narod, 7. januar 1919, št. 5, 1–2.
O tem glej podrobneje Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, 124–130.
O vidovdanski ustavi glej Jurij Perovšek, "Unitaristični in centralistični značaj vidovdanske ustave",
Prispevki za novejšo zgodovino 33, št. 1–2 (1993), 17–26.
O razhodu med liberalnimi "starini" in "mladini" leta 1923 glej Perovšek, Liberalizem in vprašanje
slovenstva, 245–246. Prim. tudi Momčilo Zečević, Na zgodovinski prelomnici: Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918–1929, I. knjiga (Maribor, 1986), 89; Ravnihar, Mojega življenja pot, 148–149,
152–153, 163–164, 168.
Kljub zavesti o prevladujoči vlogi katoliškega gibanja v slovenski družbi, ki je Kramerja spremljala več
čas njegovega javnega in političnega delovanja, pa so bili odnosi med njim in katoliškim prvakom
Antonom Korošcem v času neposredno po nastanku jugoslovanske države zelo dobri. "V prvi vladi
nove Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev pod predsedstvom Stojana Protića je bilo razmerje med
tedaj vodilnima slovenskima politikoma dr. Antonom Korošcem in dr. Albertom Kramerjem celo tako
složno in idilično, da sta mogla v Beogradu stanovati skupno v meblirani [s pohištvom opremljeni
– op. J. P.] sobi." (Stavbar, Politično delovanje Vekoslava Kukovca, 221–222; prim. tudi Zečević, SLS
in jugoslovansko zedinjenje, 200, op. 37.) Kramer se je ob Koroščevi smrti, 14. decembra 1940, tudi
spoštljivo poklonil njegovemu spominu. Koroščevemu nasledniku dr. Francu Kulovcu je poslal sožalni telegram in kot zasebnik prispeval venec za pogreb pokojnega voditelja SLS. ("Sožalje političnih
strank", Jutro, 17. december 1940, št. 295, 2, "Zadnja pot dr. Korošca", Jutro, 18. december 1940, št. 296,
2.)
Po oznaki Josipa Vidmarja bi lahko táko idejno držo razumeli kot značilnost "jugoslovenstvujuščih
demokratov Žerjavovega in Kramerjevega tabora". Josip Vidmar, Obrazi (Ljubljana, 1979), 201.
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čun, oprt na unitaristično in centralistično karađorđevićevsko kraljevino. Če je
v avstrijski dobi še mislil, da lahko šibkejša liberalna stran katoliški nasprotuje
ali jo vsaj omejuje z drobnim in sistematičnim političnim delom, je zdaj to prizadevanje preložil na jugoslovanski državni sistem, in se mu z vso bitjo zavezal.
Mogoče je pri tem svoj vpliv imela tudi njegova življenjska izkušnja, ki jo je Kramerjeva nečakinja, pisateljica Mira Mihelič, videla v njegovi ironično skeptični
osebnostni drži, razbremenjeni utvar o človeštvu.66
Kramer je jugoslovanski narodni in državni unitarizem v dvajsetih letih
zagovarjal z opozorilom, da je notranja utrditev države in njenih interesov
mogoča le, "ako se nekoliko mehanično zloženih konglomeratov, ki tvorijo
našo kraljevino, v resnici unificirajo".67 Njegov ideal je bila enonarodna, centralistična parlamentarna in ustavna monarhija zahodnoevropskega tipa z enim
vladarjem, enim parlamentom in eno vlado.68 V službo tega ideala je postavil
tudi vodilni liberalni politični dnevnik Jutro,69 ki ga je leta 1920 ustanovil skupaj z Gregorjem Žerjavom in bil nato najprej njegov glavni urednik, od 1921 pa
predsednik redakcijskega odbora (direktor) vse do smrti leta 1943.70 Kramer
je svoje unitaristično prepričanje – kljub temu, da je kot minister za konstituanto in izenačenje zakonov prvi predhodni sestanek Začasnega Narodnega
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Mira Mihelič, Ure mojih dni: spomini (Murska Sobota, 1985), 68, 110 (dalje: Mihelič, Ure mojih dni).
(Albert Kramer), "Obče smeri JDS v jedinstveni državi", Slovenski narod, 19. februar 1919, št. 43,
1. – Kot primer Kramerjevega stališča o nujnem poenotenju jugoslovanske države lahko opozorimo na poudarek, ki ga je v zvezi z vojaškimi zadevami izrekel na zborovanju JDS 12. septembra 1920 v Ljubljani. "Nočemo," je dajal, "da bi se uveljavilo načelo, da sme Srb sicer stopiti na fronto proti Italiji in na Koroškem, v Ljubljani pa naj ukazuje in vedri Šusteršič!" In
"ne razumemo, da se zažene krik, če mora slovenski vojak tudi v Albanijo. Kdor hoče, da nastopijo na
Koroškem Srbi, kdor brzojavlja po pomoč v Beograd, če je v stiski na severu, ta nima pravice protestirati, da branijo slovenski vojaki našo domovino na jugu. /…/ Če naš vojak sproži svojo puško v Debru,
je počila v Postojni!" ("Manifestacijskio zborovanje JDS", Slovenski narod, 14. september 1920, št. 209,
str, 1, 2.)
Prav tam. Glej tudi "Sedanji politični položaj", Slovenski narod, 21. februar 1919, št. 45, 1,
"Manifestacijsko zborovanje JDS", Slovenski narod, 14. september 1920, št. 209, 1. – Načelo enotne
jugoslovanske države je Kramer zagovarjal tudi z vidika uresničitve ideje Združene Slovenije oziroma vključitve Primorske in Koroške v jugoslovansko skupnost. 5. novembra 1920 je na shodu
JDS v Ljubljani poudaril, da "nikdar ne bo neodrešena domovina združena z materinsko zemljo, če
Jugoslavija ne bo jedinstvena in močna". ("Volilni shod JDS v Unionu", Jutro, 6. november 1920, št.
66, 1. Prim. tudi "Sijajen volilni shod JDS v Ljubljani, Slovenski narod, 7. november 1920, št. 255, 2.) O
Kramerjevem jugoslovanskem unitarističnem narodnopolitičnem pogledu glej še "Sijajna manifestacija", Slovenski narod, 2. marec 1920, št. 50, 2, "Sijajen volilni shod JDS v Ljubljani", Slovenski narod,
7. november 1920, št. 255, 2, Albert Kramer, "Prve borbe v Ustavotvorni skupščini", Njiva 1, št. 1–2
(1921), 1–4, "Sijajni zbor zaupnikov JDS v Mariboru", Jutro, 11. april 1922, št. 86, 2, "Iz seje izvrševalnega odbora demokratske stranke", Jutro, 30. april 1922, št. 102, 3, "Resnica o govoru dr. A. Kramerja",
Jutro, 27. november 1924, št. 279, 2, "Triumf politike SDS in Svetozarja Pribićevića v Ljubljani", Jutro,
19. januar 1926, št. 14, 4.
Prim. Vekoslav Kukovec, "Ljubljana, 12. junija", Jutro, 13. junij 1922, št. 138, 1,
"Izpremembe pri uredništvu 'Jutra'", Jutro, 1. april 1921, št. 76, 2, "Dr. Albert Kramer umrl", Jutro, 28. maj
1943, št. 121, 3.
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Prva številka Jutra z dne 24. 8. 1920

predstavništva (ZNP) Kraljestva SHS 1. marca 1919 odprl v slovenskem jeziku71
– okrepil še s pobijanjem stališča o obstoju posebnega slovenskega naroda, ker
ogroža položaj Slovencev v državi, in nas "potiskuje iz vrst enotnega državnega naroda jugoslovenskega v obcestje nacijonalne manjšine".72 Prihodnost slovenstva je videl le v jugoslovanstvu, ki naj bo tudi osnovno poslanstvo najvišje
slovenske znanstvene in pedagoške ustanove – ljubljanske univerze. "Ljubljana
bi morala postati s svojo univerzo naš jugoslovenski Heidelberg", je zaklical na
shodu Naprednega bloka pred volitvami v Narodno skupščino Kraljevine SHS
11. septembra 1927.
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"Ob petletnici ujedinjenja", Jutro, 1. december 1923, št. 282, 5.
"Jugoslovenska demokracija na pohodu", Jutro, 5. februar 1924, št. 31, 2.
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Albert Kramer v dvajsetih letih (Album slovenskih književnikov
(Ljubljana: Tiskovna
zadruga v Ljubljani,
1928, 118)

Tu je mesto za jugoslovenskega študenta, bolj kakor v Beogradu ali Zagrebu /…/.
Tu bi se v plemeniti tekmi vzgajala jugoslovenska mlada generacija Srbi, Hrvati
in Slovenci. Ljubljana je poklicana biti središče vzgoje jugoslovenske mladine. Tu
bi morali stati internati in vzgajališča za deco iz Šumadije in Bosne, Dalmacije in
Slavonije, Vojvodine in Srema.

Zaradi zgodovinsko pogojene občutljivosti za vprašanje jezika in slovenske
kulture pa je še dejal:
Glavni tvorci naše kulture v preteklosti in sedanjosti so bili slovenske napredne
misli, klerikalizem pa je bil njim sovražnik. /…/ Mi si ne damo reči od nikogar,
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da nismo z vso silo svoje duše za povzdigo slovenskega jezika, za povzdigo naše
narodne domače kulture, ker vidimo v tem svoje najvažnejše delo za jugoslovensko idejo, o kateri vemo, da se bo razvila le takrat, če bodo združene v njej v harmoniji vse sile našega naroda. Brez slovenske kulture ni jugoslovenske kulture.73

Kramer je zagovarjal dosledno jugoslovansko razsežnost unitaristične
narodnopolitične misli. Le-ta bi morala imeti "realno vsebino v upravi, zakonodaji, v politiki in taktiki. Jugoslovenstvo pomenja enake dolžnosti in enake
pravice za vse, pri davkih, v budžetu, v kulturnih in gospodarskih vprašanjih, pri
bremenih in ugodnostih, v notranji in zunanji politiki. Jugoslovenska koncepcija ne dopušča, da se vodi država le od pripadnikov enega plemena. Demokrati
smo zadnji," je poudaril na zboru zaupnikov JDS 3. februarja 1924 v Ljubljani,
ki bi hoteli negirati, da je naša država ustvarjena predvsem z žrtvami srbskega dela
naroda in se pri današnjih prilikah še posebno dobro zavedamo, da je srbstvo steber naše domovine in vsled svoje državljanske tradicije najjačji naš državotvorni
element. Toda baš najboljši srbski sinovi z nami vred odklanjajo velesrbsko koncepcijo naše države.74

Njeno demokratično nasprotje bi morala biti skozi unitarizem dosežena enakopravnost "novozdruženega [jugoslovanskega – op. J. P.] naroda vseh
plemen in pokrajin". To je Kramer posebej poudaril po razhodu vsedržavne
Samostojne demokratske stranke (SDS) s srbsko radikalsko politiko (Pašićevo
Narodno radikalno stranko (NRS)) sredi dvajsetih let, ki mu je 10. novembra
1927 sledila znana povezava SDS in Radićeve Hrvaške kmečke stranke v okviru Kmečko demokratske koalicije (KDK).75 Kramer je upor KDK proti veliko-
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"Ljubljana za zmago združene demokracije", Jutro, 10. september 1927, št. 213, 1.
"Jugoslovenska demokracija na pohodu", Jutro, 5. februar 1924, št. 31, 2.
Albert Kramer, "V borbi za pravo državno idejo", Jutro, 24. december 1927, št. 303, 2. (O razhodu
med SDS in NRS ter oblikovanju KDK glej podrobneje, Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, 258–262.) – Kljub razhodu z vodilnim srbskim politikom v Kraljevini SHS Nikolo Pašićem ga
je Kramer ohranil v spoštljivem spominu. Ob prvi obletnici njegove smrti, 10. decembra 1926, je o
njem podal naslednjo izjavo: "Mi nacionalni [unitaristični – op. J. P.] Slovenci se bomo vedno spominjali pokojnega Nikole Pašića z največjo pijeteto. Ko smo kot mladi ljudje sanjali o ujedinjenju in
o srbskem Pijemontu, nam je bila v Pašićevem imenu poosebljena borba svobodnih Jugoslovenov
proti politiki Dunaja. V naši svobodni skupni domovini je prišlo med nami in pokojnim Pašićem do
načelnih nasprotij in kot jugoslovenski politiki smo se našli v protivnih taborih. Vendar pa nam je
naše čustvovanje napram državniku-velikanu ostalo v glavnem nespremenjeno in Pašićevo ime bo
ostalo sveto za vedno v srcu vseh sinov slovenskega dela našega naroda, ki ne more pozabiti dolžne
hvaležnosti." ("Naši kraji in ljudje: obletnica smrti N. Pašića", Jutro, 11. december 1927, št. 292, 3.) Na
Pašićevo pomembno politično vlogo so opozorili tudi v slovenskem zgodovinopisju. Tako je Metod
Mikuž o njem zapisal: " Bil je politik velikega kova in objektivna zgodovina mu bo prisodila mesto,
kakršno mu gre." (Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941 (Ljubljana,
1965), 340 (dalje: Mikuž, Slovenci v stari Jugoslaviji).
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Ilustrirani Slovenec se
je takole ponorčeval
iz jezikovne podobe
unitaristično
usmerjenega liberalnega Jutra: njegovo
"jugoslovanščino" naj
bi sestavljale srbščina,
turščina,
madžarščina, nemščina in
italijanščina; z omenjenimi jeziki je poimenoval dele oblačil,
pokrivalo in obutev,
v katerih je predstavil
Jutrovega direktorja
Alberta
Kramerja
(Ilustrirani Slovenec,
28. 2. 1926)

srbskemu radikalskemu državnostrankarskemu monopolu utemeljil v svojem
unitarističnem razumevanju jugoslovanske države. Po njem so bili zagovorniki
velikosrbske usmeritve dejansko "separatisti, ki s svojo politiko, s celim svojim
pojmovanjem države in naroda naravnost ženejo prečanski [zahodni – op. J. P.]
del Jugoslavije v posebno fronto ter ustvarjajo globok jez med matico države,
Srbijo[,] in ostalimi kraji Jugoslavije. Po vsej pravici jim očitamo," je zapisal v
božični številki Jutra leta 1927, "da oni vlečejo v blato svetlo ime one junaške
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demokratične in nacijonalne Srbije in njenega naroda, katere stoletni napori
in mučeniško trpljenje je, združeno z neodoljivo voljo ostalega našega naroda,
ustvarilo našo novo domovino".76
Kramer, ki enako kot Žerjav ni sledil kasnejšemu političnoprogramskemu
zasuku prvaka SDS Svetozarja Pribićevića k večnarodnemu in proticentralističnemu jugoslovanskemu stališču,77 je rešitev vprašanja državne ureditve v Kraljevini SHS videl v celostnem uresničenju vidovdanske ustave. Namesto njene
revizije, ki so jo zahtevali avtonomisti in federalisti, naj bi državnopravne probleme rešili prek ustavno zagotovljene oblastne samouprave, tj. bolj ali manj
samostojnega urejanja socialnogospodarskih in kulturno-prosvetnih vprašanj
v posameznih oblasteh – upravno-ozemeljskih enotah, na katere je bila v dvajsetih letih razdeljena jugoslovanska država.78 Tako decentralizacijo, pri kateri
so bile končne odločitve še vedno pridržane osrednji državni oblasti in ne bi
nasprotovale "zmagoviti ideji narodnega in državnega edinstva", je Kramer
zagovarjal že pred sprejetjem ustave.79
Kramer je jugoslovanski unitarizem povezal tudi s kulturnobojnim odnosom nasproti SLS. Klical je v boj "proti klerikalni stranki, ki hoče nas Slovence
odtrgati od skupnega narodnega telesa ter ustvariti iz naših slovenskih pokrajin
corpus separatum, ki naj bi tvoril oblast najopasnejše struje v našem narodu
– rimskega klerikalizma". Zato je odločno nasprotoval avtonomističnim prizadevanjem SLS. Opozarjal je, da je "državnopravni boj klerikalne stranke /…/ le
sredstvo njene ultramontanske politike", katere cilj je – ker si SLS za Slovenijo
lasti monopol – "strankarska eksploatacija državne oblasti".80 Predstavljala bi
jo Koroščeva avtonomija "z ministrskim svetom na Bleiweisovi cesti [mišljeni
so prostori v današnji vladni palači na Prešernovi cesti v Ljubljani – op. J. P.],
orlovsko 'milico' [milico, ki bi jo sestavljali pripadniki katoliške telesnovzgojne
organizacije Orel – op. J. P.] in slovenskimi državnimi dolgovi". Zato boj liberalne politike proti "klerikalizmu danes ni le boj svobodomiselstva proti kulturnemu nazadnjaštvu, temveč je boj za državo in za uveljavljenje slovenskega dela
naroda in njegovih interesov v tej državi". In ta boj je tako pomemben, da "ne
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Albert Kramer, "V borbi za pravo državno idejo", Jutro, 24. december 1927, št. 303, 2.
O tem glej podrobneje Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, 263–266.
"Jugoslovenska demokracija na pohodu", Jutro, 5. februar 1924, št. 31, 2, Albert Kramer, "V borbi za
pravo državno idejo", Jutro, 24. december 1927, št. 303, 2. – O oblastni samoupravi na Slovenskem glej
Miroslav Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927–1929: avtonomistična prizadevanja skupščin
ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni razvoj Slovenije ter za
udejanjenje parlamentarizma (Ljubljana, 2000), 40–480 (dalje: Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927–1929).
"Manifestacijsko zborovanje JDS", Slovenski narod, 14. september 1920, št. 209, 1.
Prav tam, "Jugoslovenska demokracija na pohodu", Jutro, 5. februar 1924, št. 31, 2, "Demokratska
manifestacija v Mariboru", 21. junij 1925, št. 142, 1.
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more biti suspendiran niti za eno sekundo".81
Na politični katolicizem je Kramer opozoril tudi ob drugih vprašanjih. Nastopal je proti zlorabljanju vere in Cerkve v politične namene,82 saj je ocenjeval, da na
Slovenskem "vlada najsramotnejši duševni teror, teror politikujoče duhovščine, ki
izrablja cerkev v zasužnjenje duš".83 Zahteval je svobodno šolo, ki naj ne bo "vzgojevališče klerikalne stranke",84 sicer pa je menil, da "če bi ne bilo nedovoljenega cerkvenega in gospodarskega pritiska, bi se pokazalo, da je polovica Slovenije in še več
izven tabora SLS".85 K temu bi lahko pripomogli tudi liberalci, če bi uspeli preseči
politično razcepljenost "naprednega [liberalnega – op. J. P.] slovenstva".86
Kramer je govoril tudi o drugem nasprotniku liberalcev – komunistih. Ko
ga je na shodu SDS 2. septembra 1927 v gostilni Pri Košaku na Krekovem trgu
v Ljubljani pripadnik Komunistične partije Jugoslavije (KPJ) Tone Habe pozval,
naj pojasni svoje stališče o Zakonu o zaščiti države, je odgovoril takole:
Res je, da je SDS [JDS – op. J. P.] sodelovala pri zakonu o zaščiti države [zakon, s katerim je bila KPJ izločena iz političnega življenja, so sprejeli 2. avgusta 1921 – op. J.
P.], zgodilo pa se je to v dobi atentatov, v dobi splošnega strahu, da nam boljševizem
uniči s tolikimi žrtvami ustvarjeno našo nacijonalno državo. Takrat je padel eden
najsposobnejših državnikov Drašković [23. julija 1921 je v komunističnem atentatu izgubil življenje nekdanji minister za notranje zadeve Milorad Drašković –
op. J. P.] in izvršen je bil atentat na nositelja državne suverenosti [29. junija 1921
je bil izveden neuspešen komunistični atentat na regenta Aleksandra – op. J.
P.]. Takrat smo imeli mi pogum prevzeti odgovornost za zakon o zaščiti države,
klerikalci tega poguma niso imeli. Danes pa odkrito rečemo: za našo državo
ni nobene opasnosti, strasti so že zdavnaj se umirile, danes nimamo poguma
braniti ta zakon in smo zato, da se ga odpravi in da se pusti vsakemu legalnemu
političnemu udejstvovanju svobodno pot. /…/ Jugoslovenska demokracija nikdar
ni in ne bo sovražnik delavstva,

je ob tej priložnosti zagotovil Kramer, in "kljub vsemu, kar loči marksistično delavstvo od SDS, obstoja skupna vez med vsemi onimi, ki se bore proti
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"Jugoslovenska demokracija na pohodu", Jutro, 5. februar 1924, št. 31, 2. Prim. tudi "Resnica o govoru
dr. A. Kramerja", Jutro, 27. november 1924, št. 279, 2.
"Seja izvršilnega odbora JDS za ljubljansko oblast", Jutro, 19. februar 1925, št. 43, 2.
"Dr. Kramerjev mandat verificiran", Jutro, 15. oktober 1927, št. 245, 1.
"Manifestacijsko zborovanje JDS", Slovenski narod, 14. september 1920, št. 209, 1.
"Nadaljevanje zagrebških posvetovanj", Jutro, 3. avgust 1928, št. 180, 1.
"Ljubljana za zmago združene demokracije", Jutro, 10. september 1927, št. 213, 1.
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klerikalizmu".87 V tistem času je tudi zanikal povezanost SDS s teroristično protikomunistično in unitaristično Orjuno,88 kar pa glede na vlogo, ki jo je imela
JDS/SDS pri njenem pojavu v Sloveniji, in podporo, ki jo je imela Orjuna pri
demokratih, ni bilo prepričljivo.

* * *
Ob vprašanjih, ki jim je namenil trajno pozornost, je tekla tudi Kramerjeva
nadaljnja politična pot. Najprej ga je vodila na že omenjeno mesto ministra za
konstituanto in izenačenje zakonov, ki ga je zasedal od 20. decembra 1918 do
16. avgusta 1919. V tej vlogi je že na začetku leta 1919 sodeloval v poskusu osrednje vlade, da bi po neparlamentarni poti in pred sklicem Ustavodajne skupščine uveljavili centralistično državno ureditev in monarhistično obliko vladavine. Bil je član posebne vladne komisije, ki je imela nalogo, da prilagodi besedilo
ustave Kraljevine Srbije iz leta 1903 razmeram v Kraljevini SHS. Preoblikovano
besedilo nekdanje srbske ustave bi nato razširili na celotno Kraljevino SHS, kar
bi bil zelo prikladen način za prejudiciranje monarhije in centralizma. Začasno ustavo, ki jo je pripravila omenjena komisija, so v začetku februarja 1919
objavili v Službenih novinah Kraljevine SHS, vendar so jo nato zaradi dinastičnih interesov srbskega dvora takoj umaknili. Redaktorji začasnega ustavnega
besedila so namreč zaradi naglice pri prepisovanju srbske ustave spregledali
določilo, ki je prvorojenca kralja Petra, tj. princa Đorđa, imenovalo za Petrovega naslednika. To pa je bilo v nasprotju z dejanskim stanjem, saj so Aleksandra Karađorđevića že pred tem razglasili za regenta in je že opravljal kraljevsko
oblast.89 Na položaju ministra za konstituanto in izenačenje zakonov se je Kramer opredelil tudi v vprašanju ženske volilne pravice. Splošnemu slovenske-
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"Krasen napredni shod pri Košaku", Jutro, 3. september 1927, št. 207, 2;
SI AS 1872, Zbirka spominskega gradiva o delavskem gibanju in NOB, t. e. H–I–J, mapa Habe Anton,
Habe Marija, ovoj f, Spomini od leta 1927 do 1941, 1–3. – Podobna stališča je Kramer zagovarjal tudi
na shodu 6. septembra 1927 v Ljubljani. Poudaril je, da Zakona o zaščiti države ne bi smeli uporabljati
proti nobenemu "legalnemu političnemu pokretu, pa naj bo še tako levičarski" ("Napreden shod za
šentpeterski in vodmatski okraj", Jutro, 7. september 1927, št. 210, 2).
"Napreden shod za šentpeterski in vodmatski okraj", Jutro, 7. september 1927, št. 210, 2.
Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, 134–135. – O drugih vidikih Kramerjeve dejavnosti na
položaju ministra za konstituanto in izenačenje zakonov glej Branislav Gligorijević, Parlament i političke stranke u Jugoslaviji (1919–1929) (Beograd, 1979), 341, 33; Neda Engelsfeld, Prvi parlament
Kraljestva Srba, Hrvata i Slovenaca – Privremeno narodno predstavništvo (Zagreb, 1989), 96–97, 132,
134, 236, 237 (dalje: Engelsfeld, Prvi parlament Kraljestva Srba, Hrvata i Slovenaca); Sejni zapisniki
NV in DVS, 1, 213, 227, 246, 297, 315, 361, 364, 387. O Kramerjevi ministrski dejavnosti v tem času glej
tudi Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo
1918–1921, 2. del, ur. Peter Ribnikar (Ljubljana, 1999), 34, 55, 66, 115, 124, 131, 150, 222, 236; "Ostra
kritika notranje politike", Jutro, 17. marec 1927, št. 65, 1.
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mu ženskemu društvu zagotovil, da aktivna in pasivna volilna pravica žensk
odgovarja njegovemu političnemu prepričanju,90 a je JDS že naslednje leto ni
več podpirala.91 Drugače pa je zagovarjal proporcionalni volilni sistem. Pred
volitvami v Ustavodajno skupščino leta 1920 je poudaril, da omogoča "vsaki
struji možnost, da se uveljavi, če je le zadosti močna".92 Tako se ne bo ponovilo,
da bi, "kakor smo videli pri zadnjih volitvah [volitve v dunajski državni zbor 13.
junija 1911, izvedene po večinskem volilnem sistemu – op. J. P.] skoraj polovica
slovenskih glasov dobila samo enega [liberalnega – op. J. P.] poslanca, vse druge
mandate pa da bi pobasali klerikalci."93
Razen položaja ministra za konstituanto in izenačenje zakonov je Kramer
od 20. decembra 1918 do 2. aprila 1919 in od 16. avgusta 1919 do 19. februarja
1920 zasedal tudi položaj ministra za kmetijstvo oziroma ministra za trgovino
in industrijo.94 Kot minister za trgovino in industrijo je sodeloval pri reševanju
valutnega vprašanja, ki ga je spremljal že od januarja 1919.95 Po lastni izjavi je
bil edini član vlade, ki se je do konca upiral znani povojni menjavi avstrijskih
kron za dinarje v razmerju 4 krone za 1 dinar. Menjava je bila izvedena na škodo
kronskega območja, Kramerju pa naj bi zaradi nasprotovanja njeni izvedbi v
Beogradu očitali, da so ga v Ljubljani podkupili.96 Omenjeni beograjski očitek
bi lahko bil odziv na dejstvo, da je valutno vprašanje "sodilo med maloštevilne
probleme, ki so izražali skupne interese slovenskih klerikalcev in liberalcev in
za katere so se borili v popolnem zavezništvu".97 Ko je 15. januarja 1920 prišlo
do odločitve o menjavi kron za dinarje, je po Kramerjevem zatrdilu nastopila

90
91

92
93
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Irena Selišnik, Prihod žensk na oder slovenske politike (Ljubljana, 2008), 150.
O tem glej podrobneje Jurij Perovšek, "Liberalci, demokracija in volilni sistem 1918–1941", v: Problemi
demokracije na Slovenskem v letih 1918–1941: zbornik prispevkov na simpoziju 7. in 8. decembra
2006, ur. Jože Pirjevec, Janko Pleterski (Ljubljana, 2007), 120–124.
"Manifestacijsko zborovanje JDS", Jutro, 14. september 1920, št. 209, 1.
Prav tam. – Na državnozborskih volitvah leta 1911 je bilo izvoljenih 21 slovenskih poslancev. 19 jih
je pripadalo katoliški Vseslovenski ljudski stranki, dva pa sta pripadala liberalnemu taboru. Od liberalnih politikov je bil v volilnem okraju Ljubljana mesto v državni zbor izvoljen dr. Vladimir Ravnihar
(nanj je v svojem govoru verjetno mislil Albert Kramer), v volilnem okraju Ajdovščina (obsegal je
sodne okraje Ajdovščina, Komen in Sežana) pa je bil izvoljen dr. Gustav Gregorin (Vasilij Melik, Volitve
na Slovenskem 1861–1918 /Ljubljana, 1965/, 306, 363, 379–380).
V času, ko je opravljal funkcijo ministra za trgovino in industrijo, je bil Kramer po odstopu Gregorja
Žerjava s položaja predsednika Deželne vlade za Slovenijo 29. januarja 1920 tudi eden od možnih
kandidatov za njenega predsednika, vendar ponujene funkcije ni sprejel. ("Demisija deželnega predsednika drja. Gregorja Žerjava", Slovenski narod, 1. februar 1920, št. 26, 2; Bojan Balkovec, Prva slovenska vlada 1918–1921 /Ljubljana, 1992/, 47.)
Jože Šorn, "Narodni svet v Ljubljani in njegov gospodarski odsek", Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 23, št. 1–2 (1993), 61; Momčilo Zečević, Prošlost i vreme: iz istorije Jugoslavije (Beograd,
2003), 190.
Albert Kramer, "'Štiri proti eni'", Jutro, 12. november 1922, št. 269, 2. O Kramerjevih pogledih na valutno vprašanje glej tudi "Konferenca poslancev J. D. S. o valutnem vprašanju", Slovenski narod, 25.
december 1919, št. 252, 3.
Zečević, SLS in jugoslovansko zedinjenje, 231.
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naslednja alternativa:
Ali podpišem in prevzamem politično odgovornost za zamenjavo ali pa odklonim
podpis in demisijoniram. Moja demisija bi bila takrat izzvala padec celokupnega
kabineta. Vlado bi bili prevzeli radikalci, ki so zagovarjali še mnogo neugodnejšo
relacijo. Ko sem zato dal stranki svoj portfelj na razpolago ter jo zaprosil za
naročilo, da odklonim podpis in demisijoniram, je načelstvo v moji odsotnosti
soglasno sklenilo, da naj podpišem valutno uredbo in ostanem v vladi.98

Kramer je uredbo podpisal ob zagotovilu, da razmerje 4 : 1 ne bo dokončno. "To garancijo sem dobil, ker je ministrski svet na mojo zahtevo sklenil, da
ostane poleg dinarja tudi krona denarna edinica /…/ in da se končna relacija
med krono in dinarjem uredi zakonodajnim potom, torej v Narodni skupščini."
Tako naj bi bila krona zavarovana pred stalnim rušenjem vrednosti.99 Dejansko pa ni bilo tako. Prizadevanja, o katerih je pisal Kramer glede svoje vloge v
reševanju valutnega vprašanja, so bila neuspešna. Že 28. januarja 1920 je izšla
predhodna objava o umiku kronskih bankovcev iz prometa, ki so jo začeli izvajati 3. februarja. 26. februarja 1920 pa je prenehala plačilna veljavnost kron.100
Zamenjava kronskih bankovcev za kronsko-dinarske je bila izpeljana do maja
1920.101 Kramer se je v kasnejšem pojasnjevanju neugodnega razpleta valutnega vprašanja skliceval na vladno krizo, ki je nastopila nekaj dni po podpisu
uredbe o menjavi kron za dinarje, in ravnanje nove vlade, oblikovane 19. februarja 1920. Nova vlada, v kateri je bila poleg njene prve stranke, NRS, tudi SLS, pa
je – kot je trdil – "provizorično določitev relacije 4 : 1" določila za stalno. Tako
naj bi bili po njegovem poudarku za uveljavitev omenjenega razmerja s slovenske strani krivi ministri SLS, ne pa on oziroma JDS.102 To vprašanje bi vsekakor
potrebovalo posebno obravnavo.
Zamenjavo krone v razmerju 4 : 1 so v dvajsetih letih zaradi pomanjkanja
objektivnih analiz v preteklosti različno tolmačili. V politični propagandi je
nato bilo to vprašanje prvo in vselej prisotno v medsebojnih spopadih in obra-
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Albert Kramer, "'Štiri proti eni'", Jutro, 12. november 1922, št. 269, 2.
Albert Kramer, "Kdo je dr. Kramer?", Jutro, 20. januar 1925, št. 16, 2.
100
Melita Pivec, "Kronološki pregled glavnih dogodkov", v: Slovenci v desetletju 1918–1928 : zbornik
razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), 763.
101
Ivan Slokar, "Valutne razmere, devizna politika in bankarstvo", v: Slovenci v desetletju 1918–1928:
zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), 556
(dalje: Slokar, Valutne razmere).
102
Albert Kramer, "Kdo je dr. Kramer?", Jutro, 20. januar 1925, št. 16, 2. – O reševanju valutnega vprašanja
v Kraljevini SHS glej Slokar, Valutne razmere, 553–557; Zečević, SLS in jugoslovansko zedinjenje, 230–
232; Jože Šorn, Slovensko gospodarstvo v poprevratnih letih 1919–1924 (Ljubljana, 1997), 125–128;
Aljaž Mejal, Delovanje dr. Miroslava Ploja na Dunaju po I. svetovni vojni (1919–1920): diplomsko delo
(Maribor, 2008), 68–73.
99
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Karikatura Alberta
Kramerja (z Gregorjem Žerjavom) v
Ilustriranem Slovencu
pred volitvami v
Narodno skupščino
Kraljevine SHS 8. 2.
1925; s karikaturo
je list opozarjal na
Kramerjevo
domnevno odgovornost
pri zamenjavi kron
za dinarje in spominjal na Žerjavovo
afero Agro-Merkur
(Ilustrirani Slovenec,
1. 2. 1925)

čunavanjih, slabo pa je tudi vplivalo na mednacionalne odnose v jugoslovanski
državi med obema svetovnima vojnama.103 Kramerju so politični nasprotniki
– predvsem SLS – v predvolilnem času redno očitali soodgovornost za neugodno zamenjavo kron, on oziroma Jutro pa sta na izrečene očitke odgovarjala z

103

Zečević, SLS in jugoslovansko zedinjenje, 232.
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zgoraj navedenimi pojasnili.104 Kramer se je v dvajsetih letih tudi večkrat branil
očitkov korupcije, ki jih je bodisi v političnem tisku utemeljeno zavrnil bodisi s
tožbo (ali z njeno napovedjo) dokazal, da je šlo za klevete.105 Ni pa bil izmišljen
očitek o tesnih povezavah njegovih srbskih strankarskih somišljenikov z bankami in njihovim izvajanjem "bankokratske", tj. z bančnimi interesi usklajene
politike.106 Kramerja so se očitki o korupciji dotaknili in že leta 1922 je prizadeto zapisal: "Pravijo mi, da ne manjka obrekovalcev, ki mi kradejo dobro ime.
Na plan, lopovi!"107 Zavzel se je tudi za svojega prijatelja in tedanjega slovenskega liberalnega prvaka Gregorja Žerjava, ko so mu sredi dvajsetih let s katoliške
strani očitali znano afero Agro-Merkur oziroma so ga politično napadli v t. i.
aferi Kulovec.108
Poleg ministrskih dolžnosti, na katerih se je podrobneje seznanil še s položajem slovenskega prebivalstva na Madžarskem in Koroškem,109 je Kramer v

104

Glej "4 : 1", Slovenski narod, 12. november 1922, št. 258, 2; "Kdo je dr. Kramer?", Slovenec, 18. januar
1925, št. 14, 3, "Nespametna laž", Slovenec, 8. januar 1927, št. 5, 2, "Nov izum SKS", Slovenec, 25. avgust
1927, št. 190, 3, "Nepoboljšljiva lažnivost", Slovenec, 28. avgust 1927, št. 193, 3; Albert Kramer, "'Štiri
proti eni'", Jutro, 12. november 1922, št. 269, 2, Albert Kramer, "Kdo je dr. Kramer?", Jutro, 20. januar
1925, št. 16, 2, "Nepoboljšljivi lažniki", Jutro, 9. januar 1927, št. 7, 2, "Nepoboljšljivi lažniki", Jutro, 26.
avgust 1927, št. 200, 2, "'Dolžni so povedati resnico!'", Jutro, 30. avgust 1927, št. 203, 2.
105
"Ponesrečen poizkus", Slovenec, 11. junij 1922, št. 132, 2, "Kdo je dr. Kramer?, Slovenec, 31. januar 1925,
št. 25, 3; Albert Kramer, "Gospodu Ivanu Deržiču, predsedniku nar.-soc. stranke", Jutro, 12. november
1920, št. 71, 2, Albert Kramer, "Odgovor na vprašanja", Jutro, 13. junij 1922, št. 138, 2, "Razkrinkana
kleveta", Jutro, 14. november 1922, št. 270, 1–2, "Prva obsodba Ćire Kamenarovića", Jutro, 10. januar
1923, št. 7, 2, Albert Kramer, "Izjava", Jutro, 23. februar 1924, št. 47, 1, Albert Kramer, "Lažnjivce kakor
vedno so se gospodje pri 'Slovencu'", Jutro, 1. februar 1925, št. 27, 2.
106
"'Nova Straža' – 'stare metode'", Slovenski narod, 6. januar 1921, št. 4, 2. – O "bankokratskem" značaju
vsedržavne JDS in "bankokratski" politiki glej Ivan Ribar, Politički zapisi, I (Beograd, 1948), 116–119.
107
Albert Kramer, "Odgovor na vprašanja", Jutro, 13. junij 1922, št. 138, 2. – Kot v svojih spominih piše
Mira Mihelič, je bil Kramer "nezmožen pridobiti si veliko premoženje". Ob zaplembi njegovega imetja
po drugi svetovni vojni le-to razen deleža pri Jutru in Narodni tiskarni ni obsegalo ničesar, "če odštejemo skromno vilo na Bledu, ki so jo vključili v rezervat okoli Titove vile, v kateri ni Tito nikoli prebival,
in so jo potem podrli, in parcele na Rašici, kjer si je hotel, ko so mu povedali, da je jetičen bolnik, postaviti hišico, da bi tam preživljal svoje zadnje dneve na boljšem zraku, kot je bil ljubljanski" (Mihelič, Ure
mojih dni, 83, 109).
108
Albert Kramer, "Resnica o Agro-Merkurju", Jutro, 25. marec 1925, št. 72, 2, "Izjava dr. Alberta Kramerja",
Jutro, 18. junij 1926, št. 135, 2, "Nova klerikalna lopovščina", Jutro, 20. junij 1926, št. 139, 2. – O aferi
Agro-Merkur in aferi Kulovec glej podrobneje Jurij Perovšek, "Idejni in politični oris Gregorja Žerjava
(1882–1929)", Studia Historica Slovenica 11, št. 2–3 (2011), 320–323, 338–339.
109
"Deputacija prekmurskih Slovencev v Beogradu", Slovenski narod, 8. marec 1919, št. 58, 3, "Regent
Aleksander natančno informiran o dogodkih na Koroškem", Slovenski narod, 13. maj 1919, št. 111,
4; Jurij Perovšek, "V zaželjeni deželi": slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918–1941
(Ljubljana, 2009), 124 (dalje: Perovšek, "V zaželjeni deželi"). O Kramerjevem odnosu do prekmurskega vprašanja v času Države SHS in kasnejšem spremljanju razmer v Prekmurju glej Perovšek, "V
zaželjeni deželi", 129; Zečević, SLS in jugoslovansko zedinjenje, 282. Kramerjevo stališče o drži, ki naj
jo zavzame delegacija Kraljevine SHS pri sklenitvi mirovne pogodbe s Kraljevino Italijo leta 1920, glej
v "Kapitulacija", Jutro, 12. november 1921, št. 267, 4. Pripominjam, da je Kramer sodeloval tudi pri
odločanju o sestavi slovenskega dela jugoslovanske delegacije na pariški mirovni konferenci. O tem
se je z njim in Antonom Korošcem dogovoril glavni slovenski zastopnik na konferenci in pooblaščeni
delegat delegacije Kraljevine SHS, dr. Ivan Žolger. (Zečević, SLS in jugoslovansko zedinjenje, 215.)
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prvem jugoslovanskem desetletju opravljal tudi parlamentarno funkcijo. Od 1.
marca 1919 do 28. oktobra 1920 je bil član Začasnega narodnega predstavništva, od 11. septembra 1927 do 6. januarja 1929 pa Narodne skupščine Kraljestva oziroma Kraljevine SHS. Od 23. januarja 1927 do 11. septembra 1927 je bil
tudi član oblastne skupščine ljubljanske oblasti. V ZNP je skupaj s predstavnikom Jugoslovanske socialnodemokratske stranke dr. Dragotinom Lončarjem
nasproti zamisli, da bi za volitve v Ustavodajno skupščino vzeli volilno pravico vsem pripadnikom narodnih manjšin, ki so po mirovnih pogodbah dobili
opcijsko pravico, brez uspeha zagovarjal predlog, da se volilno pravico odreče
samo tistim Nemcem, ki so šele v zadnjih 30 letih v jugoslovanskih v deželah
dobili domovinsko pravico.110 Sicer pa je na podlagi svojega unitarističnega stališča že tedaj zagovarjal kasneje uvedeni d'Hondtov volilni sistem;111 ki je bolj
favoriziral velike vsedržavne stranke.112 Kramer se je v jugoslovanskem predparlamentu odlično počutil.113 To je opazil dopisnik Slovenskega naroda, ki je
njegovo gibanje v ZNP opisal takole:
Ministra dr. Kramerja je videti povsod, enkrat pri poslancih, enkrat pri žurnalistih,
enkrat na ministrski klopi; vidi se, da je parlamenta dobro vajen kot izkušen nekdanji poročevalec in kot dober poznavalec parlamentarnih običajev. Ni njegova
najmanjša zasluga, da se je moglo začeti zasedanje našega prvega skupnega parlamenta točno ob določenem roku.114

Kramerjeva druga jugoslovanska parlamentarna izkušnja je neposredno
sledila njegovemu poslanskemu delu v oblastni skupščini ljubljanske oblasti.115
110

S., "Iz sobotne razprave o volilnem redu", Slovenski narod, 21. julij 1920, št. 163, 3.
Stenografske beleške Privremenog narodnog predstavništva Kraljevine Srba, Hrvata i Sloveneca, V
(Zagreb, 1921), 167–169; Bojan Balkovec, "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša":
volilna teorija in praksa v prvi jugoslovanski državi (Ljubljana, 2011), 84 (dalje: Balkovec, "Vsi na noge,
vsi na plan").
112
Balkovec, "Vsi na noge, vsi na plan", 86, 87.
113
ZNP je bilo prvo zakonodajno telo novoustanovljene jugoslovanske države, t. i. predparlament.
Oblikovano je bilo zato, da v vmesnem obdobju od ustanovitve Kraljevine SHS do sklica Ustavodajne
skupščine po hitrem postopku sprejema zakone, nujne za državo, nadzoruje delo vlade, da bi bilo
načelo parlamentarne odgovornosti uveljavljeno še pred sklicem konstituante, predvsem pa, da pripravi volilni zakon za volitve v Ustavodajno skupščino. ZNP je delovalo od 1. marca 1919, ko ga je
sklicala vlada, do 28. oktobra 1920, ko je bilo z ukazom regenta Aleksandra razpuščeno. O ZNP glej
Engelsfeld, Prvi parlament Kraljestva Srba, Hrvata i Slovenaca.
114
"Za naše ozemlje", Slovenski narod, 17. marec 1919, št. 66, 3.
115
Po izvolitvi v Narodno skupščino Kraljevine SHS 11. septembra 1927 je zaradi nezdružljivosti funkcije
poslanca Narodne skupščine in oblastnega poslanca Kramerju prenehal mandat v oblastni skupščini ljubljanske oblasti. Kramer je bil nato samo poslanec Narodne skupščine v Beogradu. – Miroslav
Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927–1929: avtonomistična prizadevanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni razvoj Slovenije ter za udejanjenje parlamentarizma (Ljubljana, 2000), 193, op. 588 (dalje: Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem
1927–1929).
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V njej je sodeloval z obravnavami različnih vprašanj s področja delovanja oblastne skupščine in oblastnih samouprav.116 Iz Kramerjevega oblastnega poslanskega dela naj opozorimo na njegovo podporo načelu depolitizacije oblastnega
uradniškega aparata117 in na njegovo kasnejšo oceno razmer na tem področju.
"Danes gg. pri oblastni upravi [v obeh slovenskih oblastnih upravah, ljubljanski
in mariborski, je imela absolutno politično večino SLS – op. J. P.] ne sprejmejo
nobenega sluge, nobenega pisarja, nobenega uradnika in nobene strojepiske,
če ni klerikalen", je dejal na shodu t. i. Naprednega bloka 9. septembra 1927 v
Ljubljani.118 Ob takih opozorilih, ki niso bila daleč od resnice, je bil pozoren tudi
na druga vprašanja. Zavzemal se je za to, da bi med avtonomna slovenska mesta
uvrstili tudi Kranj in Novo mesto,119 "s stališča socijalne previdnosti in s stališča
res krščanske ljubezni napram zapuščenim otrokom" pa se je zavzel, naj oblastni nameščenci dobivajo draginjske doklade tudi za svoje nezakonske otroke.
Za rodbinske člane naj bi se torej šteli "vsi oni otroci in torej tudi nezakonski, za
katere je nameščenec po zakonu dolžan skrbeti".120
Socialno vprašanje je spremljalo Kramerjevo poslansko delo tudi v Narodni skupščini Kraljevine SHS. Prizadeval si je, da bi upokojenim orožnikom priznali draginjske doklade, kakršne so imeli vsi drugi državni upokojenci, vendar
brez uspeha.121 Prav tako ni uspel v prizadevanju, da bi odpravili (katoliško)
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O tem glej Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927–1929, 132, 134, 140, 143, 145–147, 150, 161,
162, 175, 180, 182, 356, 369–371, 373, 374; isti, "Vodilni funkcionar samouprave Ljubljanske oblasti
(1927–1929) in Dravske banovine (1945–1941)", v: Marko Natlačen (1886–1942) v zgodovinskem
dogajanju, ur. Zdenko Čepič (Ljubljana, 2012), 72.
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"Stvarne razprave v ljubljanski oblastni skupščini", Jutro, 29. april 1927, št. 101, 2. – Kramer je tudi
izven oblastne skupščine zagovarjal depolitiziran uradniški aparat. Pred volitvami v Narodno skupščino leta 1927 ga je skrbelo, da bo državni uradnik "kmalu brezpravna raja v rokah vsakokratne vladajoče politične stranke, bo kmalu degradiran v partizanskega [strankarskega – op. J. P.] pisarja, ki živi
le od milosti režima" ("Iskrena beseda državnim nameščencem", Jutro, 8. september 1927, št. 211, 3).
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"Ljubljana za zmago združene demokracije", Jutro, 10. septembra 1927, št. 213, 2.
119
"Seja ljubljanske oblastne skupščine", Jutro, 23. april 1927, št. 98, 6.
120
"Stvarne razprave v ljubljanski oblastni skupščini", Jutro, 29. april 1927, št. 101, 2.
121
"Posl. dr. Kramer za orožniške upokojence", Jutro, 16. december 1927, 2, "Značilna in burna seja
Narodne skupščine", Jutro, 17. december 1927, št. 297, 1, "Klerikalci se cinično norčujejo iz orožniških
upokojencev!", Jutro, 18. december 1927, št. 298, 2, "Ljubljana, 15. maja", Jutro, 16. maj 1928, št. 114, 1,
"Klerikalci in orožniški upokojenci", prav tam, 2. – Za Kramerja je bil značilen razvit socialni čut. Tako
se Mira Mihelič spominja, da so pred njegovo pisarno v uredništvu Jutra "vsakega prvega v mesecu
stale njegove 'tobakarice', kronske upokojenke, za katere se je zaman trudil, da bi jim zvišali pokojnino, pa jim je dodajal iz svojega žepa". Prav tako je diskretno vzdrževal svojo mater, skrbel pa je tudi za
Miro (Mihelič, Ure mojih dni, 64, 70–71, 72). Pomagal je tudi pri ustanovitvi meščanske šole v rodnih
Trbovljah leta 1926 ("Nova meščanska šola v Trbovljah", Jutro, 4. november 1928, št. 260, 3). Sicer pa je
o Kramerjevi dobrotljivosti Jutro v nekrologu zapisalo: "Kar mimogrede naj omenimo njegovo znano
dobrotljivost, katere se sam nekako ni zavedal, smatrajoč se samo po sebi umevno, da tisti, ki ima več,
daje onemu, ki ima manj. Marsikdo na njegovem mestu bi si bil napravil znatno imetje, pokojnik pa je
vse sproti razdal in njegova radodarnost je bila tolika, da odhaja v večnost daleko manj oblagodarjen
z gmotnimi dobrinami, nego je bil tedaj, ko je stopil kot mlad idealist na našo politično pozornico". V
"dobrotljivosti po evangelijski besedi, da levica ni vedela, koliko je desnica razdala, /…/ je bil naravnost
potratnež" ("Dr. Albert Kramer umrl", Jutro, 28. maj 1943, št. 121, 3).
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duhovniško biro, to je obvezo kmetov v posameznih župnijah, da enkrat letno
za vzdrževanje svojega župnika (enako je veljalo tudi za kaplane, mežnarje in
učitelje) prispevajo dobrine v naravi.122 Sodeloval pa je v uspešnem vseslovenskem odporu proti poskusom okrnitve ljubljanske univerze konec leta 1927 in
v začetku 1928, ki so jih nato v Beogradu opustili.123 Proti omenjeni okrnitvi, ki
jo je razumel kot "kulturno amputacijo",124 je protestiral v Narodni skupščini.125
Ob tem se je zavzel še za ustrezno financiranje ljubljanskega gledališča – to je
učinkovito storil že jeseni istega leta – in protestiral proti prepovedi, ki jo je
izdala politična oblast v Ljubljani, da bi liberalna Zveza kulturnih društev prirejala kulturne filmske predstave v nedeljskih dopoldanskih urah oziroma pred
10.30. Prepoved je bila utemeljena s pojasnilom, da bi s tem motili nedeljske
cerkvene obrede.126 V skupščini je opozoril tudi na nerešeno vprašanje državljanstva za Slovence, ki so se iz Kraljevine Italije preselili v Kraljevino SHS.127
Kramer je o različnih političnih vprašanjih govoril tudi zunaj skupščinskih
klopi. Poudarjal je pomen gmotno, moralno in politično neodvisnega uradništva in zagovarjal pravico do svobodno izraženega publicističnega družbenega
in političnega mnenja.128 Sicer pa je menil, da se lahko posameznikova intelektualna moč v družbenem življenju polno uveljavi le prek politično strankarskega organizma. Leta 1926 je posebej poudaril, da je "v demokraciji, v državi,
v kateri je ljudska volja suverena, pa naj bo ta država republika ali monarhija,
/…/ strankarstvo življenjska funkcija, boj med strankami gibalo vsega napredka, zdravi strankarski egoizem najboljša garancija pred opasnostmi nedemokratične reakcije".129 O delovanju države je razmišljal tudi z vidika njenega
položaja v mednarodnih odnosih. Leta 1927 je opozarjal, da je Kraljevina SHS
v mednarodnem prostoru neaktivna država, ki ne stori nič za večjo naklonjenost zunanjega sveta. Prav tako je ne zanimajo jugoslovanski izseljenci v tujini
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"Klerikalci proti siromašni duhovščini", Jutro, 7. marec 1928, št. 57, 1, "Hegemonisti tudi katoliški
duhovščini ne privoščijo dostojne eksistence", prav tam, 2, "Spomini na čase tlačanstva", Jutro, 13. maj
1928, št. 112, 9.
123
O nameravani, a nato neizvedeni okrnitvi ljubljanske univerze glej podrobneje Ervin Dolenc, Kulturni
boj: slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–1929 (Ljubljana, 1996), 246–250 (dalje:
Dolenc, Kulturni boj).
124
"Napredna Ljubljana odobrava delo svojih predstavnikov", Jutro, 15. januar 1928, št. 13, 4.
125
"V obrambi kulturnih interesov Slovenije", Jutro, 1. januar 1928, št. 1, 2.
126
"V obrambi kulturnih interesov Slovenije", Jutro, 1. januar 1928, št. 1, 2, "Kulturne redukcije za
Slovenijo", Jutro, 3. januar 1928, št. 2, 1, "V znamenju 'Slovenčevih' falzifikatov", prav tam, 2; Dolenc,
Kulturni boj, 242.
127
"Posl. Kramer za odpravo škandaloznega postopanja pri podeljevanju državljanstva", Jutro, 25. marec
1928, št. 73, 2.
128
"Manifestacijsko zborovanje JDS", Slovenski narod, 14. september 1920, št. 209, 1; "Jugoslovenska
demokracija na pohodu", Jutro, 5. februar 1924, št. 31, 2; Josip Fr. Knaflič, "Slovenska pisma", Jutro, 17.
julij 1927, št. 167, 3.
129
Albert Kramer, "Predgovor", v: Albin Ogris, Politične stranke (Ljubljana, 1926), VII, VIII.
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(Združenih državah Amerike, Nemčiji). "O nas se govori takrat največ, kadar
se govori o diplomatskih škandalih," je dejal. Kritičen je bil tudi glede ravnanja
Kraljevine SHS pri vprašanju Slovencev in Hrvatov v Kraljevini Italiji. "Mi gotovo ne zahtevamo, da naj danes Jugoslavija potegne svoj meč in napelje svoje
kanone na mejo," je poudaril, "zahtevamo pa, da naša država pokaže, da tega
našega naroda pozabiti nočemo in ne moremo." Ob tem bi morala jugoslovanska država graditi prijateljske odnose s svojimi sosedami, zlasti pa s slovanskimi
državami.130
Kramer je v svoji neparlamentarni politični dejavnosti klical še proti socialni "reakciji" in zagovarjal enakopravnost dela ter kapitala oziroma njuno v
socialni pravičnosti (delavska socialnopolitična zakonodaja, delavsko zavarovanje) utemeljeno harmonično zvezo, socialno pravično izvedeno agrarno
reformo in popolno ukinitev fevdalnih odnosov. Ker je bila Jugoslavija država z
večinskim kmečkim prebivalstvom, je zagovarjal še kompromis med neagrarnimi sloji in interesi kmeta. Demokratične razmere bi bile tudi porok za obstoj
in razvoj gospodarstva, saj bi zagotovile njegovo pravno varnost in dobro premišljen, sistematično zaščiten svoboden gospodarski promet.131 Iz Kramerjevih
ust se je slišala tudi zahteva: "Pošteno ven s politiko iz našega gospodarstva!"132
Kramer se je v zaključnem obdobju vidovdanskega parlamentarizma
dejavno vključil v reševanje tedanjih perečih notranjepolitičnih vprašanj. Sodeloval je v prizadevanju KDK za temeljito preoblikovanje obstoječega političnega sistema, državljansko enakopravnost, demokratične metode vladanja in
odpravo velikosrbske hegemonistične politične in gospodarske prakse.133 Te
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"Ljubljana za zmago združene demokracije", Jutro, 10. september 1927, št. 213, 1.
"Sedanji politični položaj", Slovenski narod, 21. februar 1919, št. 45, 1, "Manifestacijsko zborovanje
JDS", Slovenski narod, 14. september 1920, št. 209, 1; "Ljubljana za zmago združene demokracije".
Jutro, 10. september 1927, št. 213, 1, 2. – Kar zadeva Kramerjev odnos do kmeta pa je treba opozoriti
še na njegovo stališče, ki naj bi ga po poročilu komunističnega Rdečega prapora izrekel na shodu
liberalne Samostojne kmetijske stranke 21. novembra 1920 na Igu. Tedaj naj bi dejal, da se kmeta
ustroj države in politika ne tičeta, njegovo delo je le obdelovanje polja (Viri za zgodovino komunistične stranke na Slovenskem v letih 1919–1921, ur. Jasna Fischer, Janko Prunk … [et al.] /Ljubljana, 1980/,
199).
132
"Ljubljana za zmago združene demokracije", Jutro, 10. september 1927, št. 213, 1.
133
Kot zanimivost opozarjam na oceno Edvarda Kardelja, ki je politiko KDK oziroma "unijo PribičevićŽerjav (oziroma Kramer)" razumel le kot "ponesrečen poskus slovenske in prečanske buržoazije, da
bi okrepila svoje pozicije in svoj vpliv v centralistično urejeni Jugoslaviji nasproti močnim političnim
pozicijam srbijanske buržoazije". – Edvard Kardelj (Sperans), Razvoj slovenskega narodnega vprašanja (Ljubljana, 1957), 328.
131
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zahteve je izrekel ob različnih priložnostih,134 jedro njegovega stališča pa je
bilo: "Hegemonistični sistem [je] opasnejši za državno idejo, nego vsi plemenski in državnopravni spori /…/. Na razvalinah hegemonizma je šele mogoča
prava Jugoslavija."135 Opazen del svojih moči je namenil tudi organizacijsko-političnemu razvoju JDS/SDS in KDK v Sloveniji in Jugoslaviji,136 vprašanju
strankarske discipline137 in pojasnjevanju liberalnih pogledov na posamezna
pomembna notranje- in zunanjepolitična ter socialnogospodarska vprašanja
tistega časa. Bil je tudi direktor Društva Kazina, odbornik Dramatičnega društva
in predsednik Jugoslovansko-češkoslovaške lige v Ljubljani.138

IV
Vzpostavitev diktature kralja Aleksandra, ki je 6. januarja 1929 razveljavil ustavo, razpustil Narodno skupščino, prepovedal in razpustil politične stranke ter
prevzel vso oblast v državi,139 je Kramer razumel kot zgodovinsko priložnost
za polno uveljavitev jugoslovanstva in v njem utemeljeno ozdravitev političnih
134

Albert Kramer, "V borbi za pravo državno idejo", Jutro, 24. december 1927, št. 303, 2, "Napredna
Ljubljana odobrava delo svojih predstavnikov", Jutro, 15. januar 1928, št. 13, 4, "Mogočna manifestacija za Kmečko-demokratsko koalicijo", Jutro, 24. januar 1928, št. 20, 5, "Tudi Vojvodina se priključuje
borbi za enakopravnost", Jutro, 6. marec 1928, št. 56, 7, "Otvoritev zbora v dvorani", Jutro, 20. marec
1928, št. 68, 4, "Zaključni govor dr. Kramerja", prav tam, 5, Albert Kramer, "Letošnji politični pirhi",
Jutro, 7. april 1928, št. 84, 2, Albert Kramer, "Nerazumljivi argumenti ljubljanskega sodišča", Jutro, 26.
junij 1928, št. 148, 2, "Poštena Slovenija obsoja ogabno politiko SLS", Jutro, 24. julij 1928, št. 171, 2,
"Zaključek zasedanja KDK v Zagrebu", Jutro, 4. avgust 1928, št. 181, 1, "Manifestacija solidarnosti in
borbenosti KDK", Jutro, 24. avgust 1928, št. 198, 1. O Kramerjevih stališčih glede gospodarske in davčne enakopravnosti v državi ter njegovi politični dejavnosti v zadnjem obdobju vidovdanskega parlamentarizma glej tudi "Demokratski zbor v Mariboru", Jutro, 3. november 1926, št. 253, 2, "Ljubljana za
zmago združene demokracije", Jutro, 10. september 1927, št. 213, 1, "Dr. Kramer pri g. Davidoviću",
Jutro, 22. september 1927, št. 224, 1, "Voditelji KDK pri kralju", Jutro, 23. junij 1928, št. 146, 1; Todor
Stojkov, Opozicija u vreme šestojanuarske diktature 1929–1935 (Beograd, 1969), 66 (dalje: Stojkov,
Opozicija u vreme šestojanuarske diktature); Branislav Gligorijević, Demokratska stranka i politični
odnosi u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (Beograd, 1970), 489, 502; Matkovič, Pribićević i SDS, 211,
229, 231; Nadežda Jovanović, Politički sukobi u Jugoslaviji 1925–1928 (Beograd, 1974), 296, op. 131.
135
Albert Kramer, "Letošnji politični pirhi", Jutro, 7. april 1928, št. 84, 2.
136
"Ljubljanske politične organizacije sklenjene za drjem. Žerjavom", Jutro, 17. junij 1922, št. 142, 2,
"Nova oblastna organizacija JDS", Jutro, 11. julij 1922, št. 161, 2; Hrvoje Matković, Svetozar Pribićević i
Samostalna demokratska stranka do šestojanuarske diktature (Zagreb, 1972), 100, 228, op. 801 (dalje:
Matkovič, Pribićević i SDS).
137
Balkovec, "Vsi na noge, vsi na plan", 244.
138
"Iz društva Kazina", Jutro, 30. december 1922, št. 308, 3, "Občni zbor Dramatičnega društva v Ljubljani",
Jutro, 12. november 1922, št. 269, 2, "Občni zbor Jugoslov.-češkoslovaške lige v Ljubljani, Jutro, 3. maj
1927, št. 104, 6. – O delovanju Jugoslovansko-češkoslovaške lige v Ljubljani glej Marjeta Keršič-Svetel,
Češko-slovenski stiki med svetovnima vojnama (Ljubljana, 1996), 64–69 (dalje: Svetel, Češko-slovenski
stiki med vojnama).
139
O značaju kraljeve diktature glej Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija
do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, 1 (Ljubljana, 2005), 321–333 (dalje:
Slovenska novejša zgodovina, 1).
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in družbenih razmer v Kraljevini SHS. Radikalna in nedemokratično izvedena
politična sprememba ga ni motila, saj je v idejnem pogledu zaostrovala jugoslovanski unitarizem,140 ki je dejansko postal oblika političnega militarizma.141
Diktaturo je pozdravljal, zanj je pomenila salomonsko sodbo, s katero je kralj
ustavil "usodepolno kolo naše zgodovine, ki se je razvijala v nesrečno smer".142
V kraljevi diktaturi ni videl "diktatur/e/ osebe, klike ali interesne skupine, temveč /…/ diktaturo ideje, da je nacijonalni princip proglašen za kategorični imperativ našega življenja". Gre torej za nerazrušljivo utrditev temeljev "naše države
in narodne eksistence ter razvojne linije naše bodočnosti. Jugoslovenska ideja
je iztrgana iz okvira partijskih programov." In v slovenskem delu naroda ima
"svojo trdno domačijo", kajti naše ljudstvo se zaveda, "da mu je od Boga usojeno,
od zgodovine odrejeno, od njegove krvi in duše izbrano mesto samo v nerazrušni jedinici s Srbi in Hrvati, samo v sklopu velikega naroda jugoslovenskega".143
Zato se mora vsestransko zavzeti za zmago jugoslovanske obnove in politiko
jugoslovanskega zbiranja.144 K temu ga kliče "dolžnost nacionalne discipline",
da bodo v duhu jugoslovanskega optimizma in konstruktivnega dela Slovenci
dobili pravo mesto v jugoslovanski družini.145
Kljub njegovi predanosti jugoslovanskemu unitarizmu pa za Kramerja ob
uvedbi diktature ni bilo mesta v novo oblikovani strukturi jugoslovanske oblasti. V vlado šestojanuarskega režima je vstopil načelnik nekdanje SLS in dotedanji predsednik vlade Anton Korošec. Aleksander je namreč v vladi potreboval
tudi opaznejšega političnega predstavnika iz Slovenije, po možnosti takega,
ki bi užival večinsko podporo slovenskega političnega telesa in ugled v tujini.
Izbor se je v tem primeru dejansko zožil zgolj na Korošca.146 Kramer je prvem
letu in pol diktature v javnosti nastopal le kot direktor Jutra in sodeloval pri
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Prav tam, 322.
Nedim Šarac, Uspostavljanje šestojanuarskog režima 1929. godine: sa posebnim osvrtom na Bosnu i
Hercegovinu (Sarajevo, 1975), 277.
142
"Mogočen kmečki tabor na Krškem polju", Jutro, 16. avgust 1932, št. 189a, 1. – O Kramerjevi brezpogojni podpori kraljevi diktaturi glej tudi "Velik odmev ljubljanske politične manifestacije", Jutro,
8. junij 1932, št. 132, 1, "Minister Kramer v Prekmurju", Jutro, 6. september 1932, št. 207, 2, "Ministra
Kramer in Pucelj o političnem položaju", Jutro, 8. november 1932, št. 260, 2, Albert Kramer, "Od božiča
do božiča", Jutro, 24. december 1932, št. 298, 2.
143
"Predsednik Živković med zastopniki naroda", Jutro, 11. november 1930, št. 262, 1. Prim. tudi "'Na potu
v lepšo bodočnost Jugoslavije'", Jutro, 6. oktober 1929, št. 234a, 1.
144
Albert Kramer, "Beseda v slovo", Jutro, 25. januar 1931, št. 21, 2
145
"Naši kraji in ljudje", Jutro, 25. januar 1931, št. 21, 3.
146
O tem glej Jure Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo: diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske
ljudske stranke v letih 1929–1935 (Ljubljana, 2007), 83 (dalje: Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo).
141
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posameznih novinarskih, publicističnih in društvenih dejavnostih.147 Sredi leta
1930 pa so v Beogradu pomislili tudi nanj in ga 4. junija imenovali za člana
Vrhovnega zakonodajnega sveta (VZS) pri ministrstvu za pravosodje; le-ta je
kot posvetovalni organ predsednika vlade pregledoval in ocenjeval načrte
novih zakonov, uredb in pravilnikov.148 S tem sta se na načelni ravni v državno politiko vrnila tudi slovenska liberalna politika in njen novi prvak Albert
Kramer, ki mu je to mesto pripadlo po smrti Gregorja Žerjava 27. junija 1929.
Kmalu po imenovanju za člana VZS se je Kramer vrnil tudi v upravnopolitično
življenje na Slovenskem. 3. julija 1930 je bil imenovan za člana banskega sveta
Dravske banovine (jugoslovanske Slovenije). Banski sveti so bili posvetovalni
organi banov, najvišjih vladnih predstavnikov politične in upravne oblasti v
novo oblikovanih upravno-teritorialnih enotah – banovinah, na katere je bila
razdeljena jugoslovanska država (Kraljevina Jugoslavija) po 3. oktobru 1929.
Tedaj je bilo uzakonjeno tudi njeno novo državno ime. Kramer omenjenih
funkcij ni dolgo opravljal, saj je bil že 12. januarja 1931 imenovan za izrednega poslanika Kraljevine Jugoslavije v Češkoslovaški republiki (ČSR).149 Medtem
je večkrat javno podprl diktaturo in vlado šestojanuarskega režima pod vod-
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"Ustanovni občni zbor 'Avale'", Jutro, 21. junij 1929, št. 143, 1, "Naši kraji in ljudje", Jutro, 30. avgust 1929,
št. 202, 3, "Jugoslovenskim naprednim akademikom!", Jutro, 10. oktober 1929, št. 237, 2, "Prisrčen praznik naših starih in mladih akademskih generacij", Jutro, 21. januar 1930, št. 16, 8, "Naročajte 'Našo
dobo'!", Jutro, 22. februar 1930, št. 44, 7, "Prvi dan slovanskega gasilskega kongresa v Ljubljani", Jutro,
2. avgust 1930, št. 177a, 1, "Kulturni pregled", Jutro, 12. september 1930, št. 211, 6, "Ustanovitev Zveze
naprednih jugoslovenskih starešin v Ljubljani", Jutro, 30. september 1930, št. 226, 3, "Naši kraji in ljudje", Jutro, 5. november 1930, št. 256, 3.
148
Silvo Kranjec, "Slovenci v Jugoslaviji", v: Spominski zbornik Slovenije : ob dvajsetletnici Kraljevine
Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal, France Stele (Ljubljana, 1939), 94, 96 (dalje: Kranjec, Slovenci v
Jugoslaviji). O VZS glej tudi Miroslav Stiplovšek, Banski svet Dravske banovine 1930–1935: prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti banovine (Ljubljana, 2006), 52
(dalje: Stiplovšek, Banski svet 1930–1935). – Kramer je v VZS sodeloval v sekciji za predmete iz resorja Ministrstva za socialno politiko in narodno zdravje in v sekciji za obravnavo zakonskih osnutkov
o pomorskih akademijah, srednjih tehničnih šolah, moških in ženskih strokovnih šolah ter obrtnih
šolah ("Seja VZS", Jutro, 28. junij 1930, št. 148, 1, "Delo VZS", Jutro, 16. oktober 1930, št. 240, 2).
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Kranjec, Slovenci v Jugoslaviji, 96. Kramer v banskem svetu Dravske banovine ni deloval, saj je zaradi
imenovanja za poslanika v Pragi odstopil že pred njegovim prvim zasedanjem. Nastopil je le ob slovesni izročitvi dekretov o imenovanju banskih svetnikov, ko se je v imenu svetnikov ljubljanskega
območja 23. julija 1930 zahvalil banu Dušanu Sernecu za njihovo izročitev (Stiplovšek, Banski svet
1930–1935, 54–55; prim. tudi "Izročitev dekretov članom banskih svetov", Jutro, 23. julij 1930, št.
168, 2). – O zadovoljnem odzivu praškega časopisja na imenovanje Alberta Kramerja za jugoslovanskega poslanika v Pragi ter svečani in množični poslovitvi predstavnikov slovenskega (liberalnega)
političnega, upravnega, gospodarskega, kulturnega in društvenega življenja ter Vojske Kraljevine
Jugoslavije ob njegovem odhodu na novo delovno dolžnost glej "Zadovoljstvo na češkoslovaškem
zaradi imenovanja poslanika dr. Kramerja", Jutro, 17. januar 1931, št. 14, 1, "Naši kraji in ljudje", Jutro,
25. januar 1931, št. 21, 3, "Prisrčna poslovitev od poslanika dr. Kramerja ob odhodu v Prago", Jutro, 27.
januar 1931, št. 22, 3.
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Albert
Kramer
v
času imenovanja za
poslanika Kraljevine
Jugoslavije v Pragi
(Ilustrirani Slovenec,
8. 2. 1931)

stvom generala Petra Živkovića.150
Podobno kot članstvo v VZS in banskem svetu Dravske banovine se je tudi
Kramerjevo diplomatsko delo v Pragi razmeroma hitro končalo. Že 2. septembra 1931 je namreč po dobrih desetih letih znova stopil na vrh jugoslovanske

150

"Sestanek javnih delavcev iz mariborske okolice", Jutro, 30. avgust 1930, št. 201, 1, "Sestanek v Ormožu",
Jutro, 31. avgust 1930, št. 202, 1, "Sestanek javnih delavcev v Murski Soboti", Jutro, 3. september 1930,
št. 204a, 2, "Zastopniki Dravske banovine pri predsedniku vlade", Jutro, 6. september 1930, št. 207, 1,
"Predsednik Živković med zastopniki naroda", Jutro, 11. november 1930, št. 262, 1–2.
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politike.151 Kot minister za javne gradnje je postal član Živkovićeve vlade. Slovenski liberalci so v vlado vstopili potem, ko je zaradi stopnjevanega uresničevanja programa jugoslovanskega unitarizma, pri čemer kot nekdanja vodilna
slovenska avtonomistična sila ni mogla več sodelovati, iz nje izstopila nekdanja
SLS.152 Kramer je bil pred tem v Pragi, ki je med vojnama veljala za svojevrstno
domeno in diplomatsko postojanko Slovencev,153 precej dejaven. Sodeloval je
pri zahtevni pripravi pomembne trgovske pogodbe med ČSR in Jugoslavijo154
in si nasploh prizadeval za poglobitev stikov med češkoslovaškimi in jugoslovanskimi gospodarstveniki.155 Spremljal je tudi širše gospodarsko dogajanje v
ČSR.156 Obenem je gojil stike s češkoslovaškimi novinarji in z vojsko,157 posebno
pozornost pa je izkazal predsedniku ČSR Tomášu Garriguu Masaryku ob njegovi 81-letnici 7. marca 1931. V listih Češke Slovo in Prager Presse je o Masaryku
objavil daljši članek. V članku, ki ga je objavilo tudi Jutro, je predstavil Masarykova narodnoemancipacijska in osvobodilna prizadevanja v avstrijski dobi in
med vojno ter svoje poznanstvo z njim in poudaril njegovo politično vodilo, da
je bolje propasti, kot izdati idejo svobode.158 Masaryku je na njegov rojstni dan
na posebni avdienci predstavil delegacijo ljubljanske univerze, v kateri so bili

151

Kramerjev politični tovariš in zaveznik v dvajsetih letih Svetozar Pribićević je, potem ko je povsem
prekinil z jugoslovanskim unitarizmom in kraljem, v svoji knjigi Diktatura kralja Aleksandra, ki jo je
leta 1933 napisal v politični emigraciji v Parizu, njegov pristop k diktaturi ocenil kot veliko politično
in osebno nemoralnost. Zlasti zato, ker ga je, kot piše v svoji Diktaturi, Kramer nekaj dni po smrti hrvaškega narodnega voditelja Stjepana Radića (Radić je za posledicami atentata, ki ga je nanj 20. junija
1928 v Narodni skupščini izvršil velikosrbsko usmerjeni poslanec NRS Puniša Račić, umrl 8. avgusta
1928) opozoril, da si na dvoru želijo tudi njegove smrti. To naj bi mu povedala zanesljiva oseba, ki je
slišala pogovor med jugoslovansko kraljico in njeno materjo. Danes pa je Kramer, ki mu je leta 1928
svetoval naj pobegne, "tako blizek kralju," se je zgražal Pribićević. Drugače pa je menil, da je Kramer, ki
naj bi leta 1932 nekemu skupnemu prijatelju dejal, "sedaj ko sem začel služiti diktaturi, moram delati
proti svoji volji do konca [sic! – J. P.]", nanjo pristal, ker je verjel, da bo kralj močnejši od ljudstva. Poleg
tega je s svojimi prijatelji vložil milijone v Jutro, ki bi ga lahko diktatura s potezo peresa razgnala in vse
Jutrove (tiskarske) stroje spremenila v staro železo. Predvsem pa naj bi Kramer mislil, da se bo lažje
postavil nasproti svojim katoliškim nasprotnikom, če bo na oblasti, kot če bi bil v opoziciji (Svetozar
Pribićević, Diktatura kralja Aleksandra /Zagreb, 1990/, 95, 96, 97, 136, 155).
152
O sodelovanju SLS v vladi v letih 1929–1931 glej Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, 83–85, 91–97,
107–114.
153
Marjan Drnovšek, Slovenski izseljenci in Zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije (Ljubljana, 2012),
123.
154
"Trgovinska pogajanja v Pragi", Jutro, 5. marec 1931, št. 53, 1, "Novi ministri", Jutro, 3. september 1931,
št. 202a, 1. Prim. tudi "Poslanik dr. Kramer v Brnu", prav tam, 2. O trgovski pogodbi, sklenjeni med
Češkoslovaško republiko in Kraljevino Jugoslavijo spomladi 1931, ter Kramerjevi dejavnosti, povezani s trgovskimi pogajanji med obema državama, glej Vuk Vinaver, Jugoslavija i Mađarska 1918–1933
(Beograd, 1971), 445–449.
155
"Poset naših gospodarstvenikov v Pragi", Jutro, 21. julij 1931, št. 165, 1.
156
"Kmetijska razstava v Pragi", Jutro, 31. maj 1931, št. 123, 1.
157
"Prijateljstvo med Češkoslovaško in Jugoslavijo", Jutro, 1. marec 1931, št. 56, 2, "Bratstvo med češkoslovaško in jugoslovansko vojsko", Jutro, 8. julij 1931, št. 154, 2.
158
"Ves svet spoštuje Masaryka", Jutro, 7. marec 1931, št. 55, 1, Albert Kramer, "Prezident Masaryk", prav
tam, 2.
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Minister Albert Kramer (v sredini) med pogovorom z novinarji (Jutro, 8. 11. 1932)

rektor prof. dr. Alfred Šerko, dekan Filozofske fakultete prof. dr. Jakob Kelemina in promotor prof. dr. France Kidrič. Delegacija je Masaryku, ki je bil njegov
prvi prejemnik, izročila častni doktorat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.159 Poleg tega se je Kramer udeleževal ali bil pokrovitelj različnih kulturnih in
športnih dogodkov, pri katerih so sodelovali Jugoslovani,160 za jugoslovansko
poslaništvo je priskrbel nove prostore,161 prizadeval pa si je tudi za postavitev

159

"Ves svet spoštuje Masaryka", Jutro, 7. marec 1931, št. 55, 1, "Zastopniki ljubljanske univerze pri
Masaryku", Jutro, 8. marec 1931, št. 56, 1. – Masaryk je bil sicer drugi častni doktor Univerze kralja
Aleksandra I. v Ljubljani. Za častnega doktorja je bil promoviran 31. januarja 1931 (Petdeset let slovenske Univerze v Ljubljani 1919–1969, ur. Roman Modic /Ljubljana, 1969/, 633).
160
"Domače vesti", Jutro, 8. februar 1931, št. 32, 6, "Ekskurzija licejk na Češkoslovaško", Jutro, 8. april 1931,
št. 80, 3, "Kulturni pregled", Jutro, 29. april 1931, št. 96, 3, "Concordija : Slavija 5 : 2 (2 : 1)", Jutro, 11. junij
1931, št. 132, 2.
161
"Nova palača jugoslovenskega poslaništva v Pragi", Jutro, 19. december 1931, št. 293, 2. – Poslaništvo
Kraljevine SHS/Jugoslavije je do konca leta 1931 svoje prostore imelo v palači malteških vitezov, nato
pa na Mostecki ulici v neposredni bližini zunanjega ministrstva in sedeža predsednika ČSR na Gradu
(prav tam).
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novega jugoslovanskega visokošolskega doma v Pragi.162
Po vrnitvi iz Prage so se za Kramerja začela jugoslovanska "zvezdna leta".
Ministrsko funkcijo, ki jo je nastopil leta 1931, je obdržal v kar sedmih vladah,
oblikovanih od septembra 1931 do aprila 1934. V njih je opravljal dolžnost
ministra za javne gradnje, ministra za trgovino in industrijo in ministra brez
portfelja.163 Zlasti položaj ministra za trgovino in industrijo je bil zelo zahteven
in nehvaležen, saj je sovpadal s časom velike gospodarske krize.164 Ob opravljanju ministrskih dolžnosti je bil tudi eden od glavnih tvorcev in glavni tajnik unitaristične vsedržavne Jugoslovanske radikalne kmečke demokracije (JRKD),
kasneje preimenovane v Jugoslovansko nacionalno stranko (JNS), edine politične organizacije, ki jo je dopustil kraljevi diktatorski režim.165 To ga je uvrščalo
med najvidnejše in najbolj zanesljive predstavnike šestojanuarske politike, kar
se je kazalo tudi v tem, da je bil ob oblikovanju druge Srškićeve vlade (vlada
je delovala od 5. novembra 1932 do 27. januarja 1934) določen za stalnega
namestnika predsednika vlade.166 Omenjeno funkcijo je začasno opravljal že
prej.167 Ob tem je od začetka leta 1932 do pomladi 1934 občasno nadomeščal
še ministra za zunanje zadeve.168 V tej vlogi je 18. decembra 1932 sodeloval pri
pogovorih češkoslovaškega zunanjega ministra dr. Eduarda Beneša s kraljem
Aleksandrom v Beogradu.169 Pri tem je lahko prišlo do izraza njegovo poznavanje češkoslovaško-jugoslovanskih odnosov, ki ga je pridobil kot poslanik v
Pragi.
Kramerjeva jugoslovanska unitaristična doslednost in zvestoba sta z njego-

162

"Novi jugoslovenski dijaški dom v Pragi", Jutro, 10. maj 1931, št. 107, 5. – Po poročilu Jutra z dne 7.
februarja 1932 je občinski odbor mesta Prage 6. februarja 1932 sklenil podeliti subvencijo 500.000 Kč
za izgradnjo jugoslovanskega doma v Pragi pod pogojem, da bo imel v upravnem odboru tega doma
svojega zastopnika ("Jugoslovenski dom v Pragi", Jutro, 7. februar 1932, št. 32, 1).
163
Karl Kaser, Handbuch der Regierungen Südosteuropas (1833–1980), II (Graz, 1982), 32–39 (dalje:
Kaser, Handbuch der Regierungen Südosteuropas, II).
164
Stiplovšek, Banski svet 1930–1935, 117.
165
O nastanku JRKD/JNS glej Slovenska novejša zgodovina, 1, 332–333.
166
"Druga Srškićeva vlada", Jutro, 6. november 1932, št. 259, 1.
167
"Dr. Kramer namestnik ministrskega predsednika", Jutro, 14. junij 1932, št. 137, 2.
168
"Priprave za redno delo Narodnega predstavništva", Jutro, 7. januar 1932, št. 5, 1, "Dr. Kramer namestnik zunanjega ministra", Jutro, 22. september 1932, št. 221, 1, "Minister dr. Kramer zastopnik zunanjega ministra", Jutro, 6. december 1932, št. 283, 2, "Novi zakonski predlogi", Jutro, 10. december 1932,
št. 287, 1, "Poset kralja in kraljice na Sinaji", Jutro, 23. januar 1933, št. 19a, 1, "Odhod zunanjega ministra v Ženevo", Jutro, 31. januar 1933, št. 26a, 2, "Odklonjen predlog za ločitev cerkve od države", Jutro,
8. februar 1933, št. 33, 1, "Domače vesti", Jutro, 15. marec 1933, št. 63, 4, "Jevtić odpotoval v Ženevo",
Jutro, 12. maj 1933, št. 109, 2, "Dr. Kramer namestnik zunanjega ministra", Jutro, 31. maj 1933, št. 125,
1, "Minister dr. Kramer v Ljutomeru", Jutro, 11. junij 1933, št. 134, 2, "Zakon o gasilcih sprejet", Jutro,
13. junij 1933, št. 135, 1, "Seja senata", Jutro, 15. junij 1933, št. 137, 1, "Odhod zunanjega ministra v
Sinajo", Jutro, 22. september 1933, št. 222, 1, "Minister dr. Kramer zastopnik zunanjega ministra", Jutro,
9. februar 1934, št. 32, 2, "Dr. Kramer namestnik zunanjega ministra", Jutro, 17. april 1934, št. 86, 1.
169
Stojkov, Opozicija u vreme šestojanuarske diktature, 238.
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vim z ministrskim položajem podkrepljenim "povratkom v politiko"170 dobili politično zadoščenje, prevevati pa ga je morala tudi misel, da je unitarizmu
zagotovljena polna zgodovinska uveljavitev. Slovenski unitaristični liberalizem
je s tem po sprejetju unitaristične in centralistične vidovdanske ustave leta
1921 v Kraljevini SHS/Jugoslaviji dosegel svoj drugi politični vrh,171 saj je bil v
letih 1931–1935 sooblikovalec jugoslovanske državne politike, na Slovenskem
pa monopolni dejavnik oblasti. Kramerjev tedanji vzpon, povezan z očitno
delovno prizadevnostjo, je kalila le bolezen, zakaj vedno je bil rahlega zdravja
in to stanje se je z vsakim letom slabšalo. "Njegovo telo je bilo," kot se spominja
Mira Mihelič, "spet in spet plen raznih bolezni, čeprav je volja zmagovala nad
slabostjo, dokler ni tudi volja slednjič [1943 – op. J. P.] opešala".172 V tem je bil
podoben Gregorju Žerjavu, ki ga je v najboljših letih premagala bolezen. Drugače pa sta se po spominu Mire Mihelič oba politika razlikovala. "Dr. Žerjav je bil
s svojo dinamično osebnostjo močnejši od strica, ki je imel bolj diplomatične
sposobnosti, pa nobenega daru za ljudskega tribuna, kar je za politika precejšnja izguba. /…/ Nič ni bilo v njem tistega ognja, ki privlači množice." Gotovo pa
ga je, ko je po Žerjavovi smrti prišel na položaj političnega voditelja, "navdajalo
s samozavestjo, da se je znašel tako na vrhu političnega dogajanja pri nas".173
Glede na tedanje razmerje politične moči na Slovenskem in v državi je bil Kramer v tistem času dejansko prvi politični predstavnik Slovenije.
Kramer se je na svojih ministrskih položajih posvetil reševanju vrste vprašanj. Kot minister za trgovino in industrijo je v začetku februarja 1932 dvodomnemu Narodnemu predstavništvu Kraljevine Jugoslavije (jugoslovansko
predstavniško telo sta v tridesetih letih sestavljala Narodna skupščina in Senat)
predložil predlog zakona o srednjih trgovskih šolah, predlog zakona o pomorskih trgovskih akademijah, predlog zakona o ženskih obrtnih in strokovnih učiteljskih šolah, predlog zakona o srednjih tehničnih in moških obrtnih
šolah ter predlog zakona o gospodarskem svetu. Po njihovem sprejetju konec
februarja sta bila v celotni državi izenačena ustroj in učni program srednjega
strokovnega šolstva, zagotovljena pa je bila tudi zakonska podlaga za oblikovanje posvetovalnega organa (gospodarskega sveta) za obravnavo socialnih in

170

"'Slovenec' vprašuje: Kdo je kriv?", Jutro, 20. december 1935, št. 295, 2.
O sprejetju vidovdanske ustave kot enem od zgodovinskih vrhov slovenskega liberalizma glej
Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, 197.
172
Mihelič, Ure mojih dni, 22, 62. O Kramerjevem krhkem zdravju glej tudi 31, 66–67, 70, 75, 107.
173
Prav tam, 21–22, 83. Glej tudi 70, 102.
171
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gospodarskih vprašanj v okviru Narodnega predstavništva.174 Naslednji mesec
je Kramer Narodnemu predstavništvu predložil še predlog zakona o ukinitvi
žitnega monopola. Njegovo sprejetje v drugi polovici marca 1932 je omogočilo
splošno pocenitev moke in kruha.175 Zaradi njihove odgovornosti za podražitev posameznih predmetov (sladkorja) dnevne porabe je marca 1932 napovedal tudi pripravo zakona o državni kontroli nad karteli;176 pred tem je že preklical do tedaj veljavni pristanek vlade na sklep jugoslovanskih tovarn sladkorja o
njihovi pridružitvi mednarodnemu sladkornemu kartelu.177 Intenzivno delo pri
pripravi omenjenih zakonov in njihovi obravnavi v Narodnem predstavništvu
in drugih (zlasti proračunskih) ministrskih naporih pa mu je še bolj skrhalo
zdravje. Spomladi 1932 se je za slaba dva meseca umaknil iz javnega življenja
in odpotoval na zdravljenje v Prago, kjer naj bi po Jutrovih poročilih povsem
okreval. Svoje službene dolžnosti je začel ponovno opravljati sredi maja.178
Kot minister za trgovino in industrijo je Kramer oblikoval tudi glavne
usmeritve tedanje jugoslovanske gospodarske politike. Poudaril jih je v poročilu, ki ga je podal v proračunski razpravi marca 1932. Dobile so državnopolitični
značaj s soglasnim sprejetjem proračuna njegovega ministrskega področja za
leto 1932/1933. Kramer je na področju trgovinske politike po eni strani zago-

174

"Začetek rednega dela Narodne skupščine", Jutro, 3. februar 1932, št. 28, 2, "Prvi zakoni pred Narodno
skupščino", Jutro, 4. februar 1932, 1, "Seja Narodne skupščine", Jutro, 5. februar 1932, št. 30, 2, "Zakon o
gospodarskem svetu v odboru sprejet", Jutro, 7. februar 1932, št. 32, 1, "Gospodarski svet pred Narodno
skupščino", Jutro, 12. februar 1932, št. 326, 1, "Zakon o gospodarskem svetu v Narodni skupščini sprejet", Jutro, 13. februar 1932, št. 37, 1, "Enotna ureditev strokovnega šolstva", Jutro, 18. februar 1932, št.
41, 1, "Za povzdigo naše trgovske mornarice", Jutro, 19. februar 1932, št. 42, 1, "Važni zakonski predlogi pred Narodno skupščino", Jutro, 25. februar 1932, št. 47, 1, "Včerajšnja seja senata", prav tam, "Seja
Narodne skupščine", Jutro, 26. februar 1932, št. 48, 1, "Senat sprejel zakon o gospodarskem svetu", prav
tam, "Manifestacija Narodne skupščine za Romunijo", Jutro, 27. februar 1932, št. 49, 1, "Naše strokovne
šole", Jutro, 28. februar 1932, št. 50, 2. – Kar zadeva področje srednjega šolstva, lahko opozorimo še na
Kramerjevo načelno stališče iz leta 1931 o potrebi po oblikovanju posebnega zakona o meščanskih
šolah, ki naj bi določil dolžnosti in pravice učencev ter učiteljev teh šol ("Iz Ljubljane", Jutro, 27. september 1931, št. 223, 6).
175
"Zakon o likvidaciji žitnega režima", Jutro, 9. marec 1932, št. 58, 2, "Ukinjenje žitnega monopola", Jutro,
10. marec 1932, št. 59, 1, "Državni proračun sprejet", Jutro, 11. marec 1932, št. 60, 1, "Zasedanje odbora
za likvidacijo žitnega režima", Jutro, 12. marec 1932, št. 61, 1, "Minister Kramer o likvidaciji žitnega
režima", Jutro, 22. marec 1932, št. 68, 1, "Borba za cenejši kruh", Jutro, 25. marec 1932, št. 71, 2.
176
"Gospodarstvo", Jutro, 11. marec 1932, št. 60, 5. – O problemu kartelov v tedanjem jugoslovanskem
gospodarstvu glej Milica Bodrožić, "Obrazovanje Jugoslovenske radikalno-seljačke demokratije",
Istorijski glasnik, št. 2–3, (1964), 53–56 (dalje: Bodrožić, Obrazovanje JRSD).
177
"Ukrepi vlade proti kartelom", Jutro, 3. marec 1932, št. 53, 1.
178
O tem glej "Prva banovinska skupščina nove politične stranke", Jutro, 30. marec 1932, št. 73, 2,
"Minister dr. Kramer na zdravljenju v Pragi", Jutro, 15. april 1932, št. 87, 2, "Minister dr. Kramer
odpotoval v Beograd", Jutro, 13. maj 1932, št. 111, 1, "Obnova po zadnji poplavi opustošenih krajev", Jutro, 20. maj 1932, št. 116, 1, "Minister dr. Kramer med svojimi volilci, Jutro, 31.
avgust 1932, št. 202, 2. – O Kramerjevem zdravljenju v Pragi piše – ne da bi opozorila, kdaj je potekalo
– tudi Mira Mihelič. Po njeni navedbi je odšel v Prago, da bi ga tam operirali na želodcu. Do načrtovane
operacije pa ni prišlo, ker so tamkajšnji zdravniki ocenili, da je zanjo prešibak in je ne bi preživel. Zato
so ga vrnili v Ljubljano (Mihelič, Ure mojih dni, 75).
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varjal pospeševanje neposrednega povezovanja s tujino s ciljem ustvarjanja
novih trgov, po drugi strani pa zaščito in pospeševanje domače proizvodnje,
da bi ustvarili nove pogoje dela in zaslužka, znižali brezposelnost in povečali
narodni dohodek. V tej zvezi je posebej opozoril, da se bo morala Jugoslavija v
svoji bodoči uvozni politiki ravnati v sozvočju z odnosom posameznih držav
do jugoslovanskega izvoza. Nadalje je opozoril na potrebo po carinski zaščiti
jugoslovanskega poljedelskega izvoza, saj je le-ta kljub temu, da je bila Jugoslavija po svoji prevladujoči socialni strukturi poljedelska država, v tedanjem
času znašal le 51 odstotkov vsega izvoza. Obenem je kot eno od odločilnih
vprašanj gospodarskega razvoja poudaril nujno vzpostavitev primernega razmerja med poljedelskim in industrijskim delom države. Izravnati bi morali tudi
interesna nasprotja med posameznimi gospodarskimi področji, ki izhajajo iz
nesistematične in pomanjkljivo organizirane industrije. Kramer se je ustavil še
pri finančni krizi. Zanj to ni bilo le vprašanje bank, pač pa življenjsko vprašanje
celotne gospodarske in socialne politike. Zato je treba denar, ki ga je zmanjkalo v denarnih zavodih, vrniti, da bi znova dobil svoj pravi gospodarski pomen.
Lahkomiselnost in zlorabe na tem področju pa lahko v bodoče prepreči strog
in temeljit nadzor denarnega gospodarstva. Zagotovil naj bi ga zakon o bankah,
ki ga je pripravljalo ministrstvo za trgovino in industrijo. Po Kramerjevi napovedi naj bi zakon posebej zaščitil interese vlagateljev in jasno določil razmerje
med lastnimi sredstvi denarnih zavodov in sredstvi, ki so jim bila zaupana. Kramer je spregovoril še o pripravi zakona o hranilnicah in pripravi revizije zakona
o prisilni poravnavi. Ustavil se je še pri vprašanju obrestnih mer, pri čemer je
zagovarjal njihovo omejitev in maksimiranje. Na koncu je spregovoril še o tujskem prometu in najavil pripravo zakona o njegovem pospeševanju.179 O ključnih vprašanjih gospodarskega razvoja je Kramer spregovoril še ob drugih priložnostih. Ob uveljavitvi novega trgovinskega sporazuma med Italijo in Jugoslavijo 1. junija 1932 je poudaril pomen sistematičnega, dobro premišljenega
in tesnega gospodarskega sodelovanja med obema državama, dopolnjenega z
ohranjenim režimom svobodne trgovine. Kot častni predsednik XII. ljubljanskega velesejma pa je 4. junija 1932 v svojem otvoritvenem nagovoru zagovarjal najtesnejšo gospodarsko spojitev Slovencev z jugoslovanskim prostorom.180
Med Kramerjevimi dolžnostmi, ravnanjem in dejavnostjo, ki jo je opravljal
na mestu ministra jugoslovanske vlade, je treba omeniti še druga področja. V
okviru že omenjenega nadomeščanja zunanjega ministra je v skupščinskih
proračunskih razpravah leta 1932 in 1933 predstavil razvoj in usmeritve jugo-
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"Glavni problemi naše gospodarske politike", Jutro, 9. marec 1932, št. 58, 2, "Zaščita in pospeševanje
domačega gospodarstva", Jutro, 10. marec 1932, št. 59, 5.
180
"Danes stopi v veljavo novi trgovinski sporazum z Italijo", Jutro, 1. junij 1932, št. 126, 1, "Naši kraji in
ljudje", Jutro, 5. junij 1932, št. 130, 3.
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slovanske zunanje politike. V svojih poročilih je govoril o pomenu Društva
narodov, odnosih s sosednjimi državami, sodelovanju Kraljevine Jugoslavije v
mali antanti in na mednarodnih gospodarskih konferencah, vprašanju reparacij (avstrijskih, bolgarskih, madžarskih in nemških) ter položaju Jugoslavije pri
ureditvi reparacijskega vprašanja. Dotaknil se je tudi vprašanja razoroževanja
v Evropi, revizije jugoslovanskih vojnih dolgov, ohranitve tedanjega mednarodnega reda in državne integritete Jugoslavije v njem, odnosov med sveto stolico in Jugoslavijo ter vprašanja miru na Balkanu. Kramerjava izvajanja je skupščina v celoti sprejela, kar je bila podlaga za potrditev proračunov ministrstva
za zunanje zadeve za leta 1932/1933 in 1933/1934.181 V času nadomeščanja
zunanjega ministra je na žalni seji Narodne skupščine 8. marca 1932 govoril še
ob smrti večkratnega predsednika in ministra francoske vlade Aristida Brianda,
13. junija 1933 pa je podal obširno poročilo v skupščinski razpravi o ratifikaciji
19 konvencij, sklenjenih med Romunijo in Jugoslavijo decembra 1932. Sprejete
konvencije so urejale vsa sporna vprašanja, ki so oteževala dotedanje odnose
med državama.182 V zvezi z notranjepolitičnimi vprašanji je v Narodni skupščini v imenu vlade odklonil še predlog zakona o ločitvi Cerkve od države, ki so
ga predlagatelji utemeljili kot nujnega. Kramer je omenjeni zakonski osnutek
zavrnil s pojasnilom, da zadeva vprašanje, "ki je tako obsežno in delikatno, da
gotovo ne more biti predmet nujnega in skrajšanega postopka".183
Ob temeljnih vprašanjih državne politike se je Kramer v svoji ministrski
dejavnosti opazno posvetil tudi različnim razvojnim problemom Slovenije.
Sodeloval je v široko zastavljeni akciji najvišjih predstavnikov Zasavja za zgraditev zasavske ceste,184 odobril je projekt za dokončanje regulacije Ljubljanice
in zagotovil denarna sredstva za njeno izvedbo,185 odobril pa je tudi postavitev
kolodvorskega mostu v Tržiču.186 Vztrajno ter bolj ali manj uspešno si je prizadeval za ohranitev oziroma povečanje odjema premoga iz trboveljskih revirjev za državne železnice in tako pomagal reševati težke socialne razmere na
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"Naša zunanja politika in naša narodna obramba", Jutro, 7. marec 1932, št. 56a, 1, "Proračunska razprava v Narodni skupščini", Jutro, 8. marec 1932, št. 57, 2, "Naša zunanja politika", Jutro, 20. marec 1933,
št. 67a, 2.
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"Jugoslavija ob Briandovi smrti", Jutro, 9. marec 1932, št. 58, 1, "Lepa manifestacija prijateljstva z
Romunijo", Jutro, 14. junij 1933, št. 136, 2.
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Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije, knjiga 2 (Beograd, 1933), 4.
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"Za zasavsko cesto!", Jutro, 28. februar 1934, št. 48, 8, "Sestanek odličnih gostov v zasavski metropoli",
Jutro, 4. april 1934, št. 75, 3.
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odobreno!", Jutro, 21. februar 1934, št. 42, 2, "Regulacija Ljubljanice pred zadnjo fazo", Jutro, 25. april
1934, št. 93, 3, "Nj. Vis. knez-namestnik za regulacijo naših rek", Jutro, 19. januar 1935, št. 16, 1.
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"Domače vesti", Jutro, 9. september 1932, št. 210, 4, "Naši kraji in ljudje", Jutro, 2. oktober 1932, št. 230, 3.
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omenjenem območju.187 Zavzel se je tudi za jeseniško delavstvo, saj je soglašal z
uvedbo ukrepov, s katerimi naj bi zmanjšali uvoz železa iz Avstrije in tako zaščitili delovno silo na Jesenicah in Javorniku pred tujo konkurenco.188 Podpiral
je tudi prizadevanja za zmanjšanje kuluka (obveznega plačevanja javnega dela
delavcev v kraju njihovega bivanja) v Dravski banovini.189 Pomembna je bila
tudi njegova podpora prizadevanjem celjske občine za regulacijo Savinje po
katastrofalni poplavi v Celju in v velikem delu celjskega območja 23. septembra
1933.190 O položaju prizadetih poplavljencev je v posebni avdienci poročal še
kralju, ki jim je iz lastnih sredstev nakazal precejšen znesek za omilitev njihove
stiske.191
Kot smo že opozorili, je bil za Kramerja značilen razvit socialni čut. To je
pokazal, ko je v času pomanjkanja denarja v denarnih zavodih zagotovil, da
so na državni ravni za tri leta preložili prenos pupilarnih vlog (gotovine sirotinskih skladov) iz regulativnih hranilnic na državno hipotekarno banko; ob
tem so bili v njegovi ministrski pristojnosti tudi ukrepi, ki so zadevali varnost in
obrestovanje pupilarnega denarja.192 Poleg tega je Narodno predstavništvo na
Kramerjevo pobudo decembra 1933 nakazalo božično podporo trboveljskim
in ljubljanskim siromašnim otrokom ter onemoglim, sam pa je gmotno podprl
božično socialno akcijo, ki jo je za 100 revnih družin pripravila poljanska organizacija JNS v Ljubljani.193 Pomembni sta bili tudi njegova gmotna in moralna
podpora 263 barjanskim družinam s 1023 družinskimi člani v okviru socialne
akcije, ki jo je januarja 1934 pripravila ljubljanska barjanska organizacija JNS.194
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"Trboveljski premog za državne železnice", Jutro, 2. april 1933, št. 78, 1, "Premog za železnice", Jutro, 9.
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193
"Narodno predstavništvo za ljubljanske siromake", Jutro, 21. december 1933, št. 297, 1, "Božično darilo rudarski deci", prav tam, "Lep zgled poljanske organizacije JNS", Jutro, 3. januar 1934, št. 1, 2.
194
"Barjanska organizacija JNS v Ljubljani", Jutro, 23. januar 1934, št. 17, 2.

396

S tudia
H istorica
S lovenica

Kramer je v okviru svoje s Slovenijo povezane ministrske dejavnosti
vidno podpiral prizadevanja za zgraditev Narodne in univerzitetne knjižnice
v Ljubljani,195 po njegovi zaslugi je Zasavje dobilo meščansko šolo v Litiji,196
Narodno predstavništvo pa je leta 1932 odobrilo naknadne kredite za srednje
in osnovno šolstvo ter financiranje slovenskih občin.197 Na podlagi njegovega
posredovanja je prosvetno ministrstvo decembra 1933 odstopilo še od prvotno predvidene delitve božičnih počitnic na srednjih šolah za katoliške in pravoslavne božične praznike. To je pomenilo, da so leta 1933 božične počitnice v
Dravski banovini, v kateri ni bilo versko mešanega dijaštva, ostale nedeljene.198
Podpiral je tudi prizadevanja ljubljanske Drame za izboljšanje lastnega finančnega položaja v času gospodarske krize.199 Po prenehanju ministrskih funkcij
sta se mu dve slovenski občini – Mirna in Ovsišče – posebej zahvalili za pomoč,
ki jima ju je nudil kot minister, in ga izvolili za častnega občana.200
Ob ministrskih funkcijah je bil Kramer v svojih "zvezdnih letih" tudi poslanec Narodne skupščine Kraljevine Jugoslavije. V času svoje poslanske funkcije (1931–1935) je – po prenehanju ministrskih mandatov – uspešno nastopil proti ukinitvi režijskih kart za prometno osebje na državnih železnicah
(režijske karte so zagotavljale vozne olajšave za železniško osebje in njihove
družine) in zagotovil, da so ljubljanski železničarji ob upokojitvi v najkrajšem
času dobili s tem povezane ustrezne dokumente.201 Ko je Trboveljska premogokopna družba leta 1934 znižala prejemke rudarjev, je zaprosil predsednika
vlade Nikolo Uzunovića za posredovanje, da bi jim omogočili najpotrebnejši
zaslužek za preživetje.202 Glede drugih razvojnih problemov Slovenije je poleti 1934 uspešno posredoval pri Privilegirani agrarni banki v Beogradu, da je
Savinjski posojilnici in Hmeljarni v Žalcu zvišala kratkoročni kredit za zbiranje
in sušenje hmelja,203 prav tako uspešno pa je podprl tudi prizadevanja občinskega odbora v Mostah pri Ljubljani za ustanovitev nove meščanske šole obrtno-industrijske smeri; šola je dobila dovoljenje prosvetnega ministrstva, da v
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Članska izkaznica pripadnika JRKD (Jugoslovenske radikalno seljačke demokratije (AJ, 37–19–146)

šolskem letu 1934/1935 prične s poukom, vanjo pa naj bi se vpisalo nad 120
učencev in učenk.204 Kramer je tudi kot poslanec zagotovil (nadaljnja) sredstva
za regulacijo Ljubljanice, uspešno pa je nadaljeval še s prizadevanji za regulacijo
Savinje.205 Dejaven je bil tudi na socialnem področju. Tako kot leto pred tem je
decembra 1934 zagotovil, da je Narodna skupščina nakazala božično podporo ljubljanskim sirotam, obenem pa gmotno podprla še menzo akademskega
društva Jadran.206 Bil je tudi med tistimi, ki so omogočili božičnico revežem in
siromašnim otrokom dvorskega okraja v Ljubljani.207
Poseben vidik, ki je v idejnem in političnem pogledu nadgradil Kramerjevo
delovanje v prvi polovici tridesetih let, pa je bila njegova vloga pri ustanovitvi,
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organizaciji in razvoju režimske JRKD/JNS.208 Ustanovitev JRKD je bila povezana s predhodno ustavno uzakonitvijo nedemokratičnega načina vladanja po
uvedbi kraljeve diktature. Po razglasitvi oktroirane ustave 3. septembra 1931 in
na podlagi nedemokratične volilne zakonodaje 8. novembra 1931 oblikovane
ter režimu prilagojene Narodne skupščine209 sta namreč dvor in vlada presodila, da potrebujeta širše politično zaledje oziroma politično stranko, ki bi na
vsedržavni ravni izvajala njuno politiko. Zato so po volitvah v Narodno skupščino, na katerih je nastopila zgolj ena – režimska vladna kandidatna lista –,
njeni poslanci ustanovili svoj poslanski klub. Na seji kluba 15. decembra 1931
so sklenili ustanoviti novo vsedržavno politično stranko – Jugoslovansko radikalno kmečko demokracijo. Oblikovali so tudi njen program. 2. januarja 1932
je notranji minister in predsednik vlade Živković dovolil organiziranje JRKD.
Stranka, v katero so se združili nekdanja SDS, Narodna radikalna stranka ter
unitaristični disidenti iz nekdanje Demokratske stranke, je bila ustanovljena 1.
maja 1932.210
Kramer, ki je tedaj pozabil na svoj zagovor večstrankarskega življenja leta
1926, je v rast monistične JRKD/JNS vložil veliko organizacijskih in političnih
naporov. Na podlagi njegovih prizadevanj so na zboru banovinske organizacije
JRKD za Dravsko banovino, 5. in 6. junija 1932 v Ljubljani, ustanovili prvo strankino banovinsko organizacijo v državi.211 Strankinemu izgrajevanju v jugoslovanskem okviru pa je posebej namenil svoje moči, ko je ob spremembi sestave
vlade 2. julija 1932 postal minister brez listnice.212 Stranka, ki je bila do maja
1933 organizirana po vsej državi (po Kramerjevi navedbi je štela nad 6500 kra-
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redu ter prizadevanju, da bi z volitvami v Narodno skupščino dobil parlamentarno obliko, glej "Vsi
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jevnih in okrajnih organizacij),213 je bila odobrena z odlokom notranjega ministra 15. oktobra 1932.214 Kramer se je v času njenega organiziranja gibal po vsej
Jugoslaviji in obenem spremljal njen razvoj na Slovenskem. Pomenljivo je, da je
za strankino organiziranje najprej poskrbel v zahodnem delu države (Slovenija,
Hrvaška, Bosna), kjer je bila federalistična narodnopolitična volja najmočnejša.
Kasneje se je z enako vnemo posvetil strankinemu razvoju v vzhodnem delu
države.215
Na shodih JRKD/JNS je Kramer nedvoumno poudarjal njeno vlogo in
pomen v tedanji jugoslovanski politiki. Stranka je bila po njegovem večkrat
celo ognjevitem tolmačenju politična vojska, osnovana kot sredstvo uresničevanja ("fundamentiranja") idejnih načel in politike šestojanuarskega režima.
To je pomenilo utrditev Jugoslavije kot enotne nacionalne in državnopravne
skupnosti, ki jo JRKD/JNS, sposobna da nosi odgovornost državne oblasti, na
političnem področju brani tako, kot bi jo sicer oborožene sile na vojaškem.216 In
v tej smeri se morajo v stranki posvetiti intenzivnemu ideološkemu in organi-
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"Mogočna manifestacija JRKD na Sušaku", Jutro, 21. maj 1933, št. 117a, 1. – Ob preoblikovanju JRKD
v JNS, 20. julija 1933, je Kramer v svojem tajniškem poročilu navedel manjše (4858) število strankinih
organizacij, stranka pa naj bi štela 1,500.000 članov ("Novi statut stranke", Jutro, 21. julij 1933, št. 168,
2). Kot je opozorila Milica Bodrožić, je bilo navedeno število članov JRKD/JNS pretirano. Zaradi šibke
podpore, ki jo je imela med prebivalstvom, je po njeni oceni nesprejemljivo, da bi JRKD/JNS "celo na
papirju" imela vpisanih 1,500.000 članov (Bodrožić, Obrazovanje JRSD, 93, 94).
214
"Nova stranka stopa v življenje", Jutro, 16. oktober 1932, št. 242, 1, "Seja poslanskega kluba JRKD",
Jutro, 21. oktober 1932, št. 246, 1.
215
"Minister dr. Kramer o nalogah in delu JRKD", Jutro, 28. september 1932, št. 226, 1, "Minister dr. Kramer
v Dubrovniku in Kotoru", Jutro, 30. september 1932, št. 228, 2, "Nova stranka stopa v življenje", Jutro,
16. oktober 1932, št. 242, 1, "Manifestacija jugoslovenske misli v Zagrebu", Jutro, 24. oktober 1932, št.
248a, 1, "Razmah JRKD v savski banovini", Jutro, 9. maj 1933, št. 106, 2, "Mogočna manifestacija JRKD
na Sušaku", Jutro, 21. maj 1933, št. 117a, 1, "Stranka pozitivnega dela", Jutro, 29. maj 1933, št. 123a, 2,
"Nezadržen razmah JRKD", Jutro, 2. junij 1933, št. 127, 2, "100.000 ljudi na taboru v Sarajevu", Jutro,
6. junij 1933, št. 129a, 1, "Zborovanje zaupnikov JRKD iz ljutomerskega sreza", Jutro, 12. junij 1933,
št. 134a, 2, "Minister dr. Kramer na treh zborovanjih", Jutro, 19. februar 1934, št. 40a, 2, "Čvrsti temelji nacionalne misli v Prekmurju", Jutro, 16. maj 1934, št. 110, 2, "Zbori JNS v Srbiji", Jutro, 21. avgust
1934, št. 191a, 2, "Zbor JNS v Pirotu", Jutro, 22. avgust 1934, št. 192, 1, "Konferenca JNS v Nišu", Jutro,
23. avgust 1934, št. 193, 1, "Minister dr. Albert Kramer o ciljih in nalogah JNS", Jutro, 26. avgust 1934,
št. 196, 2, "Nadaljevanje delegatskih zborov JNS", Jutro, 13. september 1934, št. 210, 1, "Dalmatinsko
Zagorje v nacionalnem taboru", Jutro, 14. september 1934, št. 211, 1, "Zbor JNS v Valjevu", Jutro, 5.
oktober 1934, št. 229, 2.
216
"Ministra dr. Kramer in Pucelj o političnem položaju v državi in Sloveniji", Jutro, 7. junij 1932, št. 131, 4,
"Minister Kramer v Prekmurju", Jutro, 6. september 1932, št. 207, 2, "Iz blejskih govorov", Jutro, 10. september 1932, št. 211, 2, "Poročilo ministra dr. Alberta Kramerja", Jutro, 13. september 1932, št. 213, 4,
"Minister dr. Kramer o nalogah in delu JRKD", Jutro, 28. september 1932, št. 226, 1, "Dolenjska v taboru
vsedržavne stranke", Jutro, 1. maj 1933, št. 100a, 1, "Nova stranka stopa v življenje", Jutro, 16. oktober
1932, št. 242, 1, "Manifestacija jugoslovenske misli v Zagrebu", Jutro, 24. oktober 1932, št. 248a, 1,
"Ministra Kramer in Pucelj o političnem položaju, Jutro, 8. november 1932, št. 260, 2, "Mogočna manifestacija JRKD na Sušaku", Jutro, 21. maj 1933, št. 117a, 1, "Čvrsti temelji nacionalne misli v Prekmurju",
Jutro, 16. maj 1934, št. 110, 2, "Stranka pozitivnega dela", Jutro, 29. maj 1933, št. 123a, 2, "100.000 ljudi
na taboru v Sarajevu", Jutro, 6. junij 1933, št. 129a, 1, "Minister dr. Kramer o poslanstvu JNS", Jutro, 13.
julij 1934, št. 158, 2, "Novi statut stranke", Jutro, 21. julij 1933, št. 168, 2, "Minister dr. Albert Kramer o
ciljih in nalogah JNS", Jutro, 26. avgust 1934, št. 196, 2.
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Vodilni člani JRKD pri zajtrku na terasi hotela Bellevue po prihodu na strankin zbor 11. 9. 1932 v
Ljubljani; z leve proti desni Nikola Uzunović, dr. Kosta Kumanudi, dr. Janko Rajar, Albert Kramer, Adolf
Ribnikar in dr. Miroslav Ploj (Jutro, 13. 9. 1932)

zacijskemu delu.217 Na nacionalnem področju naj ga vodi prizadevanje k asimiliranju "plemenskih posebnosti" v močno, v svojem notranjem razvoju svobodno jugoslovansko celoto,218 "v kateri je tudi v polni meri zagarantirana svoboda Slovencev".219 JRKD/JNS naj tako ne bi bila "stranka onega nacionalističnega
razpoloženja, kakor ga vidimo sedaj po Evropi v onem starem šovinističnem
smislu, marveč /…/ stranka realističnega nacionalnega dela".220 Le-to naj bo na
političnem področju usmerjeno v dosledno preseganje nekdanjega strankarskega življenja, saj z ustanovitvijo JRKD/JNS ne more biti več povratka. Z njo

217

"Narodni poslanci in senatorji o bojevništvu in sličnih akcijah", Jutro, 23. junij 1934, št. 142, 1.
"Manifestacija jugoslovenske misli v Zagrebu", Jutro, 24. oktober 1932, št. 248a, 1, "Ministra dr. Kramer
in Pucelj o političnem položaju v državi in Sloveniji", Jutro, 7. junij 1932, št. 131, 4.
219
"Ministra dr. Kramer in Pucelj o političnem položaju v državi in Sloveniji", Jutro, 7. junij 1932, št. 131,
4. – Kljub takim zagotovilom pa se je Kramer moral soočiti tudi z dejstvom, da so stvarne razmere
drugačne. Nanje se je odzval takole: "Zavedamo pa se tudi, da vsaka vlada lahko kaj pogreši. Mi nismo
bogovi in v nobeni drugi državi nimajo bogov za upravitelje, ker nezmotljivih ljudi ni. Zato tudi ne
smemo vzeti tragično vsake male pogreške. Tako se je na primer zgodilo, da so bile izdane pobotnice
za najemnino samo v srbohrvatskem jeziku in tudi razni drugi formularji prihajajo brez upoštevanja
zakonito zajamčenih pravic našega jezika. Nikdo tega ni želel in ne nameraval in take stvari se dogajajo le po nepazljivosti podrejenih organov. V tej veliki politični organizaciji [JRKD – op. J. P.] nihče niti
ne misli na to, da bi slovenskemu delu našega naroda odvzel kake pravice in oviral njegov svoboden
razvoj. Če kaj takega opazite, vas prosim, da nas o tem obvestite in bodite prepričani, da se bodo take
pogreške takoj odpravile." (Prav tam)
220
"Stranka pozitivnega dela", Jutro, 29. maj 1933, št. 123a, 2.
218
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je konec nekdanjih strankarskih okovov, razprtij in bojev. JRKD/JNS namreč ni
koalicija nekdanjih političnih subjektov, pač pa enotna jugoslovanska nacionalna in državnopolitična organizacija, ki zanika stare strankarske tradicije ter
pokrajinsko, plemensko in versko razdvojenost.221 Podobna stališča je Kramer
zagovarjal tudi pred ustanovitvijo JRKD.222 Politični monizem, ki ga je osmislil
skozi trinom države, stranke in jugoslovanstva, je bil po njegovem poudarku
posebej pomemben za Slovence. Zato je na ustanovnem zboru banovinske
organizacije JRKD za Dravsko banovino zbrane delegate pozval k
sistematičnemu iztrebljenju vseh starih prepirov, k ustvaritvi mogočne armade,
ki edina bo sposobna, da se Slovenci uveljavimo kot oni faktor v državni politiki,
kakršen zaslužimo biti po svoji zgodovini, po svoji kulturi in po svoji gospodarski
moči in sposobnosti, po svojem navdušenju za našo [jugoslovansko – op. J. P.]
nacionalno stvar.223

* * *
"Narodnemu voditelju dr. Kramerju", kot so ga 15. maja 1934 poimenovali na
skupščini organizacije JNS za lendavski okraj,224 sta bila prva ideja in politika
jugoslovanskega unitarizma. Druga idejna in politična vprašanja je, razen iz
političnih funkcij neposredno izhajajočih nalog, obravnaval le obrobno. Tako
se je v prvi polovici tridesetih let kratko ustavil le pri vprašanju vere, ki jo JNS in

221

Albert Kramer, "Naporno delo za lepše dni", Jutro, 24. december 1931, št. 297, 2, "Ministra dr. Kramer
in Pucelj o političnem položaju v državi in Sloveniji", Jutro, 7. junij 1932, št. 131, 3, 4, "Mogočen kmečki
tabor na Krškem polju", Jutro, 16. avgust 1932, št. 189a, 1, "Minister Kramer v Prekmurju", Jutro, 6. september 1932, št. 207, 2, "Veliko manifestacijsko zborovanje v Mariboru", Jutro, 7. november 1932, št.
259a, 1, "100.000 ljudi na taboru v Sarajevu", Jutro, 6. junij 1933, št. 129a, 1, "Novi statut stranke", Jutro,
21. julij 1933, št. 168, 2, "Minister dr. Albert Kramer o ciljih in nalogah JNS", Jutro, 26. avgust 1934, št.
196, 2. Prim. tudi "Banovinski zbor JRKD", Jutro, 5. junij 1932, št. 130, 1, "Ministra Kramer in Pucelj o
političnem položaju, Jutro, 8. november 1932, št. 260, 2, Albert Kramer, "Od božiča do božiča", Jutro,
24. december 1932, št. 298, 2, "Lep shod JNS v Velenju", Jutro, 28. maj 1934, št. 119a, 2.
222
Prim. "Vsi Jugosloveni na delo!", Jutro, 6. september 1931, št. 205, 3, "Ljubljana se zbira v tabor jugoslovenstva", Jutro, 4. november 1931, št. 255, 1, "Slovenci pri volitvah", Jutro, 11. november 1931, št. 261,
2, "Slovenskim volilcem!", Jutro, 18. november 1931, št. 207, 2.
223
"Ministra dr. Kramer in Pucelj o političnem položaju v državi in Sloveniji", Jutro, 7. junij 1932, št. 131, 4.
224
"Čvrsti temelji nacionalne misli v Prekmurju", Jutro, 16. maj 1934, št. 110, 2. – Povsem drugače pa so
Kramerja ocenili na revolucionarni levici. Tako je Edvard Kardelj nekaj mesecev kasneje zaradi večletnega sodelovanja z režimom kraljeve diktature o Kramerju zapisal, da je "danes najbolj osovražen
človek na Slovenskem" (Edvard Kardelj, Zbrana dela: prva knjiga: maj-junij 1928 – december 1934 /
Ljubljana, 1989/, 335 /dalje: Kardelj, Zbrana dela, 1/). O Kramerjevi nepriljubljenosti v Sloveniji je leta
1932 v Narodni skupščini govoril tudi slovenski poslanec JRKD Alojzij Pavlič, a so se drugi strankini
poslanci iz Slovenije postavili Kramerju v bran (Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine
Jugoslavije, knjiga 1 /Beograd, 1932/, 109; "Seja Narodne skupščine", Jutro, 19. november 1932, št.
270, 1).
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nova državna politika spoštujeta, a ne želita, da se uporablja za politične prepire. Posebej je tudi opozoril na pomen krščanstva kot osnove etičnega življenja
velikega dela jugoslovanskega prebivalstva. Zaradi verske raznolikosti v državi
je poudaril še potrebo po popolni medkonfesionalni toleranci.225 Poleg tega
je bilo moč v njegovih člankih opaziti tudi protirevolucionarno stališče.226 Kar
zadeva njegovo javno dejavnost lahko omenimo še sodelovanje v načelstvu
stavbne in gospodarske zadruge Novinarski dom, sodelovanje v Zvezi naprednih jugoslovanskih starešin, sodelovanje v glavnem odboru Akademskega
društva Jadran in vodenje Zveze kulturnih društev v letu 1935.227
Kramer, ki ni veljal le za političnega, ampak tudi za idejnega voditelja slovenskega liberalizma,228 je v prvi polovici tridesetih let s širokimi zamahi plaval v
jugoslovanski unitaristični plimi. Zelo jasno je poudaril resnico, da so slovenski
liberalizem in njegove kulturne organizacije "najjačja duhovna trdnjava jugoslovenske ideje".229 Zanj je "z vidika večnosti nacionalnega problema" pomenila
"vrv ob strmi poti",230 novo slovensko nacionalno samozavest ter njeno odrešenjsko kulturno in gospodarsko prihodnost.231 Izražala ni le čustvovanja, da so
Slovenci, Hrvati in Srbi en narod, pač pa idejo "našega življenja, našega kruha,
našega zadovoljstva in našega miru".232 Zato je po protirežimskih demonstracijah študentov ljubljanske univerze, 27. januarja 1932, kot minister celo izjavil,
da bi po njih od nje ne smel ostati niti kamen niti trava; ljubljanska univerza se
ima zahvaliti edino velikodušnosti vlade, da še stoji.233 Tako kot se je med svetovno vojno narod odločil za svobodo in samoodločbo, se je danes treba boriti za jugoslovansko enotnost, četudi do zadnje kaplje krvi.234 Njeno osnovno

225

Albert Kramer, "Beseda v slovo", Jutro, 25. januar 1931, št. 21, 2, "Minister Kramer v Prekmurju", Jutro, 6.
september 1932, št. 207, 2, "Ministra dr. Kramer in Pucelj o aktualnih političnih vprašanjih", Jutro, 30.
januar 1933, št. 25a, 1, "Čvrsti temelji nacionalne misli v Prekmurju", Jutro, 16. maj 1934, št. 110, 2.
226
Albert Kramer, "Naši železničarji", Jutro, 26. junij 1934, št. 144, 1.
227
"Naši kraji in ljudje", Jutro, 21. marec 1931, št. 67, 3, "Lep večer Zveze naprednih starešin", Jutro, 19.
oktober 1931, št. 241a, 3, "Praznik AD Jadrana in starešinske zveze", Jutro, 18. januar 1932, št. 14a, 2,
"Delo, naloge in cilji Zveze kulturnih društev", Jutro, 7. januar 1935, št. 5a, 1, "Delo Zveze kulturnih
društev", Jutro, 28. oktober 1935, št. 250a, 2.
228
"Pregled našega prosvetnega dela", Jutro, 28. november 1932, št. 277a, 1.
229
"Delo, naloge in cilji Zveze kulturnih društev", Jutro, 7. januar 1935, št. 51, 1.
230
"Idejni tečaj srednješolske omladine", Jutro, 28. december 1931, št. 298a, 2.
231
"Spomenik orjaku duha in dela", Jutro, 19. oktober 1931, št. 241a, 1, "Mogočen kmečki tabor na
Krškem polju", Jutro, 16. avgust 1932, št. 189a, 1, "Delo, naloge in cilji Zveze kulturnih društev", Jutro,
7. januar 1935, št. 51, 1. Prim. tudi "Slovenci ob severni meji za nedeljivo Jugoslavijo", Jutro, 6. februar
1933, št. 31a, 1.
232
"Stranka pozitivnega dela", Jutro, 29. maj 1933, št. 123a, 2. Prim. tudi "Poročilo ministra doktorja
Kramerja", Jutro, 12. september 1932, št. 212a, 2.
233
Slavko Kremenšek, Slovensko študentovsko gibanje 1919–1941 (Ljubljana, 1972), 140 (dalje:
Kremenšek, Slovensko študentovsko gibanje 1919–1941).
234
"Vsa Slovenija v jugoslovenskem taboru", Jutro, 2. november 1931, št. 253a, 1, "'Plebiscit za novo državno politiko'", Jutro, 3. november 1931, št. 254, 1.
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Predsednik
in
tajnik JRKD Nikola
Uzunović in Albert
Kramer
zapuščata
palačo Nebotičnik
po ogledu ljubljanske
okolice z njegovega
vrha po strankinem
zboru 11. 9. 1932 v
Ljubljani (Jutro, 13. 9.
1932)

počelo sta enakost in enakopravnost Slovencev, Hrvatov in Srbov ter vsakega
dela jugoslovanske države.235
Unitaristično idejo, ki mora imeti čvrsto politično oporo že v občinskih
strukturah,236 je Kramer poudarjeno povezoval z obstojem slovenskega dela
jugoslovanskega naroda.237 Kot je dejal na velikem zboru JRKD 11. septembra
1932 v Ljubljani – zbora so se udeležili strankin predsednik Nikola Uzunović,
predsednik Narodne skupščine dr. Kosta Kumandi, ministri za promet, kmetij235

"Stranka pozitivnega dela", Jutro, 29. maj 1933, št. 123a, 2, "100.000 ljudi na taboru v Sarajevu", Jutro, 6.
junij 1933, št. 129a, 1. Prim. tudi "Poročilo doktorja Kramerja", Jutro, 12. september 1932, št. 212a, 2.
236
"Minister dr. Kramer o občinskih volitvah", Jutro, 10. september 1933, št. 212, 1, "Sresko zborovanje
JNS v Celju", Jutro, 19. september 1933, št. 219, 2, "300 občin v nacionalnih rokah", Jutro, 17. oktober
1933, št. 243, 1. – Kramer je ob vsaki priložnosti poudarjal idejo jugoslovanskega unitarizma. Tako je
npr. ob otvoritvi tramvajske proge iz Ljubljane do Šentvida izjavil, da stoji tudi ta proga "v znamenju
jugoslovenske ideje in tvornosti" ("Svečana otvoritev šentviškega tramvaja", Jutro, 29. november 1931,
št. 277, 2).
237
"Slovenci pri volitvah", Jutro, 11. november 1931, št. 261, 2, "Dolenjska v taboru vsedržavne stranke",
Jutro, 1. maja 1933, št. 100a, str.1.
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stvo, socialno politiko in narodno zdravje inž. Laza Radivojević, Juraj Demetrović in Ivan Pucelj, podpredsednik JRKD Milovan Lazarević, skupščinski tajnik dr.
Dragoljub Jevremović ter dober ducat poslancev iz celotne Jugoslavije –, lahko
Slovenci samo v močni in enotni Jugoslaviji ohranijo svoje kulturne dobrine in
pridobitve, ki so jih dobili po zlomu avstro-ogrske monarhije (pospešen razvoj
šolstva, univerza, razmah knjižnega trga). Zato
jugoslovenska politika in načelo narodnega in državnega edinstva za Slovence
ni greh napram posebnim dolžnostim do našega plemena. Nasprotno, ta politika je za nas edini spas, da očuvamo svoje pleme, vse posebnosti v velikem sklopu
jugoslovenskega naroda, katerega neoddeljiv del se moramo sami sebe občutiti,
da lahko z njim delimo ne samo dolžnosti, temveč tudi pravice.238

Kramer Slovencem ni priznaval narodne samostojnosti in pravice do svobodnega nacionalnega razmaha, sporna pa sta mu bila tudi skrb za slovenski
jezik in z njim povezan kulturni razvoj. To je dobro pokazal na shodu JRKD 29.
januarja 1933 v ljubljanski Šiški, ki jo je Jutro v svojem poročilu posebej omenilo kot "rojstni kraj prvega slovenskega pesnika Valentina Vodnika".239 Kramer je
v Vodnikovem rojstnem kraju dejal naslednje:
Oni, ki predstavljajo slovenski problem le kot nekako jezikovno stvar, gledajo
nanj z ozkega stališča, kakršnega dopušča samo popolno nerazumevanje pravih
slovenskih problemov. Kulturni razvoj slovenskega ljudstva je odvisen od njegovih gospodarskih pogojev. Slovensko vprašanje v Jugoslaviji je vprašanje gospodarskega in socialnega razvoja naše ožje domovine v okviru naše države in vse
drugo nam bo po svetem pismu navrženo [podčrtal J. P.].240

Kramer se je seveda tudi v tridesetih letih potrudil, da je izrazil svoje globoko nasprotovanje federalističnim pogledom na notranjo ureditev države. Skla-

238

"Slovenska Ljubljana jugoslovenska", Jutro, 12. september 1932, št. 212a, 1, prav tam, "Poročilo ministra doktorja Kramerja", 2. Prim. tudi "Minister Kramer v Prekmurju", Jutro, 6. september 1932, št. 207,
2.
239
"Ministra dr. Kramer in Pucelj o aktualnih političnih vprašanjih", Jutro, 30. januarja 1933, št. 25a, 1.
240
Prav tam. – Kar zadeva slovensko vprašanje, se je Kramer v prid zagovarjanju jugoslovanstva skliceval
tudi na položaj Slovencev v avstro-ogrski monarhiji. "Hodijo med vas taki," je dejal na ljudskem taboru
v Beltincih 5. septembra 1932, "ki pravijo, da jugoslovenska politika pomeni škodo za slovensko stvar,
da so v nevarnosti naš slovenski jezik, naša kultura, naša šola ter da se bomo posrbili. Oni med nami,
ki smo nekoliko starejši, ki smo svoja otroška, mladeniška in dober del moških let preživeli pod tujim
gospodarjem in primerjamo, kake pravice sta naš jezik in naš narod imela pod Avstrijo in Madžarsko
in kakšne možnosti kulturnega napredka imata danes v naši kraljevini, se smemo upravičeno smejati tistim, ki govore, da pomeni jugoslovenska ideja nevarnost za slovenstvo." ("Minister Kramer v
Prekmurju", Jutro, 6. september 1932, št. 207, 2)
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dno s svojim razumevanjem "matere Jugoslavije in njene hčerke Slovenije",241
je zagovarjal ustavno zagotovljeno upravno decentralizacijo, utemeljeno v sistemu banovinskih samouprav.242 Oktorirana ustava je namreč vsebovala določilo, da banovine niso samo upravne, ampak tudi samoupravne enote. Ustava
je zato v okviru delovanja banovin predvidela oblikovanje posebnih samoupravnih oblasti. Njihove naloge naj bi na posameznih področjih banovinske
uprave izvajala izvoljeni samoupravni banovinski svet z uredbodajnimi in proračunskimi pristojnostmi ter banovinski odbor kot izvršilni organ banovinskega sveta.243 Kramer je v tem okviru zagovarjal, naj "država zadrži za sebe vse
ono, kar je njej, njeni eksistenci in njeni enotnosti in obrambni moči potrebno,
a vse ono, kar se tiče posebnih lokalnih interesov, občin in pokrajin, da izroči
rokam in odločitvam faktorjev iz dotičnih krajev".244 V teh načelih je bil verjetno
utemeljen predlog izvedbene zakonodaje k ustavnemu določilu o banovinski
samoupravi, ki ga je novembra 1932 pripravil skupaj s predsednikom vlade
Milanom Srškićem. Njeno izdelavo je javno obljubil avgusta 1932.245 Do uresničitve omenjenega predloga pa ni prišlo, ker je Kramerja nasprotnik tega predloga, minister za pravosodje Božidar Maksimović, obtožil, da je federalist.246
K udejanjenju banovinske samouprave – državnopravno nadgrajeno izjemo
je predstavljalo le oblikovanje posebne Banovine Hrvaške leta 1939247 – nato
ni pristopila tudi nobena druga vlada vse do konca prve jugoslovanske države.
In tudi JNS od jeseni 1933 ni več zagovarjala banovinskih samouprav. Do te
spremembe je prišlo zaradi precej uspešnega nastopa nekdanje SLS na občin-
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"Ministra dr. Kramer in Pucelj o aktualnih političnih vprašanjih", Jutro, 30. januar 1933, št. 25a, 1.
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skih volitvah 15. oktobra 1933.248 Liberalci, in s tem tudi Kramer, so se namreč
upravičeno bali poraza na volitvah v banovinski svet oziroma so pričakovali,
da bi bil izid volitev drugačen od njihovih pričakovanj, tudi ob zanje ugodnem
volilnem sistemu. Odtlej so se v vprašanju upravne dekoncentracije zavzemali
le za okrepitev banovinskih pristojnosti na finančnem področju.249
Kramerjevo nasprotovanje federalizmu je najbolje pokazal njegov odziv
na znane Ljubljanske punktacije nekdanje SLS, oblikovane 31. decembra 1932.
V njih je SLS zahtevala združitev Slovencev v eno politično celoto, federativni položaj Slovenije v jugoslovanski državi in priznanje slovenske nacionalne
individualnosti, imena, zastave, finančne samostojnosti ter politične in kulturne svobode.250 Kramer je punktacije povezal z odhodom SLS iz vlade. Do njega
naj bi prišlo, ker je le-ta spoznala, "da s pomočjo jugoslovenske ideje ni mogoče
obnoviti starega terorizma v naši ožji domovini". In kot izraz nestrpnosti detroniziranih političnih voditeljev, ki bi radi ponovno našli pot do državne oblasti,
je "zopet morala priti na pomoč slovenska država".251 Kramer je njeno idejo in z
njo povezane federalistične zahteve obsodil kot politično blaznost. "Slovencem
naši zunanji sovražniki niso obljubili samostojne države," je poudaril na shodu
JRKD 30. aprila 1933 v Novem mestu. "Zakaj ne? Gotovo ste vsi videli zemljevide, kako so si zamislili gotovi politiki razdelitev Jugoslavije," je odgovoril.
Srbija bi zopet ostala država zase, Hrvati bi dobili novo državo, izgubili pa bi morje
in Dalmacijo, ki bi postala italijanska, a slovenske države na tej karti ni. Slovensko
zemljo do Trbovelj in Celja bi si pridržali Italijani, štajerske kraje pa bi poklonili
Avstriji in Madžarski. Iz tega se najbolj jasno vidi, kam vodi taka politika.252

Kramer je federalistične zahteve zavrnil še z drugimi utemeljitvami. "Ali si je
mogoče zamisliti Slovenca," je vprašal,
ki bi pristal na to, da bi se naša država razdelila po dr. Mačkovem receptu [mišljen
je hrvaški federalistični narodni voditelj Vladko Maček – op. J. P.] na dve novi
skupini, od katerih bi imela ena srbsko, druga pa hrvatsko hegemonijo, v kateri

248
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bi igrali mi Slovenci, ki smo sedaj enakopraven član jugoslovenske zajednice,
podrejeno vlogo napram zagrebški gospodi?

Obenem je zatrdil, da je tisti, ki hoče zavreči močno, enotno in veliko Jugoslavijo, zločinec nad narodom in državo. Zakaj
v času, ko razvija Hitler svoj pangermanski revizionistični program, ko se
mrzlično oborožujejo vsi naši sosedi, ko na zapadu naše države ne skrivajo svojih imperialističnih teženj, se mora reči, da so naši punktaši in njihovi poborniki
postali glavni dobavitelji za propagandne orožarne teh naših inozemskih neprijateljev, ki slikajo te njihove punktacije ter nore in zločinske pokrete kot sigurno
znamenje skorajšnje propasti Jugoslavije in kot dokaz, kako poceni bi bila zmaga
in s kako malenkostnimi žrtvami bi bilo mogoče izvesti njihove iredentistične in
imperialistične podvige.

Za Slovence puntacije pomenijo "naravnost samomor, kajti če bi se izvedli
razni separatistični načrti, bi bili Slovenci prvi prizadeti in preko naših trupel bi
vkorakal sovražnik na naše ozemlje".253 Svoje protifederalistično stališče je podkrepil še s svojevrstnim zagovorom kraljeve diktature. Po izreku zaporne kazni,
na katero je režim spomladi 1933 obsodil glavnega nosilca hrvaških federalističnih zahtev Vladka Mačka, je na že omenjenem shodu v Novem mestu dejal
naslednje:
Včeraj je državno sodišče izreklo tudi svojo obsodbo nad tako zvanimi zagrebškimi
punktacijami. /…/ Država ne pusti, da bi se z njo igrali! Treba je pogledati samo v
Nemčijo, kako postopajo tam z nasprotniki režima. Tam imajo za opozicionalce
koncentracijske tabore, kjer jih imajo interniranih na tisoče in tisoče. V Nemčiji
ne more niti en uradnik, ki je nasprotnik režima, ostati na svojem mestu. Tam so
posegli ne samo v politične, marveč tudi v vse socialne, kulturne in gospodarske
organizacije, ki niso v skladu s smernicami režima. Listi smejo izhajati le če pišejo
za režim. Borba je tam poostrena tako daleč, da oni, ki niso pristaši režima skoraj
nimajo pravice do eksistence. Pa primerjajte našo domačo 'diktaturo', zaradi katere se nekateri tako razburjajo, in povejte, koliko je bilo pri nas od te diktature
prizadetih?!

Poleg tega v Nemčiji tisti, "ki so v koncentracijskih taboriščih, niso nasprotniki edinstva nemškega naroda /…/. Država je dolgo prizanesljiva," je končal,
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"Slovenci ob severni meji za nedeljivo Jugoslavijo", Jutro, 6. februar 1933, št. 31a, 1. Prim. tudi "Dolenjska
v taboru vsedržavne stranke", Jutro, 1. maj 1933, št. 100a, 1.
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"toda tudi zanjo so meje, ki jih mora čuvati v svojem lastnem interesu, v interesu
svoje eksistence in eksistence vsega naroda."254
Jugoslovansko unitaristično načelo je bilo tudi podlaga Kramerjevih socialnogospodarskih nazorov. Opozarjal je, da je slovenska industrijska in obrtna
proizvodnja življenjsko odvisna od jugoslovanskega konsumnega ozemlja, ki je
sposobno zaščititi slovenske gospodarske interese. Pri tem se je treba zavedati,
da bi bila jugoslovanska gospodarska politika brez slovenskega ozemlja nasproti
Evropi dokaj enostavna. Taka Jugoslavija bi bila namreč zgolj agrarna država, ki
bi lažje vzpostavljala gospodarske odnose z drugimi državami.255 Toda celotna
jugoslovanska državna in gospodarska ter predvsem mednarodno trgovinska
politika prav v imenu jugoslovanske ideje posebej upošteva položaj Slovenije,
ki je po svoji gospodarski in socialni strukturi kmečko-industrijsko-obrtniška
pokrajina in je zato navezana na zaščito države pred tujo konkurenco. "Samo to
je omogočilo, da se vrte kolesa v naših tovarnah, da naš delavec še ni do zadnjega na cesti, da še životarita naš obrtnik in trgovec, dočim v mnogih drugih državah gospodarski zastoj že ubija najširše sloje produktivne delavnosti." Kramer
se je v svojih socialnogospodarskih pogledih ustavil tudi ob agrarnem značaju
jugoslovanske države. Poudaril je pomen gospodarskega dviga kmečkega prebivalstva, ki je glavni konsument jugoslovanske obrti, trgovine in industrije in
bi s seboj v propad potegnilo vse gospodarske panoge, če ne bi imelo sredstev,
da kupuje njihove izdelke in zaposluje njihove ljudi. Zavzel se je še za načelo
narodne solidarnosti, ki ne dopušča, da bi en stan imel prednost pred drugimi
"ali da bi eni živeli od tega, da drugi umirajo".256 V okvir Kramerjevih gospodarskih nazorov je sodilo še njegovo videnje jugoslovanske gospodarske politike v
času tedanje krize. V božični številki Jutra je leta 1931 zapisal:
Za vsako ceno držati vrednost našega dinarja, premagovati kritične situacije brez radikalnih ukrepov, ki jih naša gospodarska struktura ne vzdrži, s sistematičnim nadaljevanjem konsolidacijskega dela jačati ugled naše države in
vero v njeno solidnost, vztrajno iskati možnosti za povečanje našega izvoza in
vzdrževanje obratov v naši industriji in končno, a ne v zadnji vrsti, z izgraditvijo
dosledne in preudarne štednje v našem javnem gospodarstvu zmanjšati izdatke
in s tem bremena, ki se narodu nalagajo, ter z najstrožjo izvedbo proračunskega
ravnotežja postaviti vse javne račune na realno in solidno bazo.257
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Čez leto dni je k temu pomenljivo dodal: "Lepo je pridigati štednjo na vse strani, ali težje je prenašati konsekvence. In še težje braniti proti splošnemu valu
demagoške štedljivosti neokrnjenost naših kulturnih pozicij."258

V
Leta 1935 je bilo konec Kramerjevih "zvezdnih let". Minister ni bil več že od
aprila 1934, zaradi nesoglasij med slovenskimi liberalci, ki so se pokazala med
njim in banom dr. Dragom Marušičem ter njegovimi privrženci, pa se je moral
kot generalni tajnik stranke opreti celo na glavni odbor JNS v Beogradu, da je
bil kot njen kandidat v Dravski banovini 3. februarja 1935 izvoljen v Senat Kraljevine Jugoslavije.259 Ko je po razpustu Narodne skupščine 6. februarja 1935 in
razpisu skupščinskih volitev za 5. maj 1935 predsednik vlade Bogoljub Jevtić
mimo vodstva JNS oblikoval državno kandidatno listo in o uvrstitvi kandidatov
iz Dravske banovine nanjo pooblastil Marušiča, pa se je odločil, da ne bo kandidiral za poslanca in je obdržal senatorski mandat.260 Na skupščinskih volitvah je
sicer zmagala JNS, a je zaradi napetih političnih razmer, ki so jih rodile politično nasilje ter številne nezakonitosti in nepravilnosti v predvolilnem boju, nova
Jevtićeva vlada 20. junija 1935 morala odstopiti. 24. junija je na jugoslovanski
politični oder stopila vlada dr. Milana Stojadinovića, v kateri je od slovenskih
političnih sil sodelovala le nekdanja SLS. Njen voditelj Anton Korošec je zasedel
vplivno mesto ministra za notranje zadeve. S spremembo vlade sredi tridesetih
let se je začel zaton slovenskega liberalizma v prvi Jugoslaviji. Vodilni slovenski
politični dejavnik je znova postala SLS, kar se ni spremenilo do konca Kraljevine Jugoslavije. To je občutil tudi Kramer, ki mu je v strukturi državne oblasti
ostalo le senatorsko mesto. Ob tem je bil res še vedno eden glavnih voditeljev
vsedržavne JNS, a nekdaj mogočna politična vladarica v državi je bila v drugi
polovici tridesetih let povsem nemočna. Oblast je prevzela nova vsedržavna
stranka – Jugoslovanska radikalna zajednica (JRZ) –, ki so jo 19. avgusta 1935
ustanovile članice Stojadinovićeve vlade. Kramer je bil v tem času dejansko le še
ena od "obledelih zvezd" prejšnjega režima diktature, kot se je iz njega ponorčeval katoliški Slovenec leta 1938.261 In kot je zapisal Slovenec, so se te "zvezde",
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ko je bil režim JNS že v zatonu, pred ljudsko nejevoljo rešile v Senat.262
Navedena ocena iz nasprotnega političnega tabora pa ne more spremeniti
dejstva, da je Kramer funkcijo člana Senata Kraljevine Jugoslavije – tako kot vse
druge – opravljal z veliko resnostjo. Bil je član senatnega odbora za preučitev
mednarodnih konvencij, ki jih je sprejela Narodna skupščina, ter član finančnega in imunitetnega odbora.263 Kot senator je bil tudi član jugoslovanske delegacije na pogrebu angleškega kralja Jurija V. leta 1936 in član jugoslovanske
delegacije na konferenci interparlamentarne unije ter mednarodne trgovinske
parlamentarne konference leta 1937 v Parizu.264 V Senatu je obravnaval vrsto
vprašanj. Poleg zavzemanja za v jugoslovanski ideji utemeljeno državno politiko je predložil načrt zakona o tisku, zagovarjal mešan zasebno-državni sistem
upravljanja radiofonije v državi in opozoril, da je treba zagotoviti enakomeren vpliv vseh kulturnih dejavnikov na oblikovanje radijskega programa. Tega
na ljubljanski radijski postaji ni bilo, ker jo je izrabljala izključno enostransko
usmerjena (katoliška – op. J. P.) kulturna organizacija z zelo močno politično
primesjo. Posvetil se je tudi socialnogospodarskim vprašanjem. Nasprotoval je
strnjevanju trgov in mest z njihovo okolico, ker bi s tem izgubili voljo za urbanizacijo. Kot neprimerno in nazadnjaško je še neuspešno odklonil namero,
da bi ob zamenjavi kovanega denarja prevrtali kovance za 25 par. Opozoril je,
da je take vrste denar – z luknjo v sredini – v Evropo prišel iz kolonij, kjer ga
nosijo na vrvici okoli vratu, in predstavlja najbolj primitivno obliko kovanega
denarja. S takimi kovanci pač ne bo moč predstavljati jugoslovanske kulture
pred svetom. Soglašal ni tudi s tem, da bi bili kovanci za 25 par najmanjša jugoslovanska denarna enota, saj imajo manjše celo v državah z višjim standardom.
Kot senator je opozarjal še na vprašanje količine odkopa premoga za državne
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Začetni del interpelacije proti predsedniku vlade Milanu
Stojadinoviću, ki jo
je Albert Kramer leta
1937 objavil v brošuri
Junijski dogodki v
Sloveniji : ozadje,
potek in posledice
klerikalnih nasilstev
proti jugoslovenskim
naprednim in nacionalnim postojankam.

železnice ter na različne ministre vložil več interpelacij.265 Sopodpisal je tudi
interpelacijo, ki jo je skupina 59 senatorjev 11. novembra 1935 vložila proti
predsedniku vlade Stojadinoviću. Interpelacija je Stojadinoviću očitala, da zgolj
formalno podpira politične usmeritve pokojnega kralja Aleksandra, dejansko
pa omogoča obnavljanje starega strankarskega življenja in opredeljevanje po
"plemenskih, regionalnih in konfesionalnih vidikih". Ob tem z vsemi sredstvi
državne oblasti duši delovanje iskrenih jugoslovanskih nacionalistov.266 Najbolj
odmevna pa je bila Kramerjeva interpelacija 8. julija 1937, ki jo je na Stojadino-
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vića vložil po znanih dogodkih ob obisku predsednika JNS Petra Živkovića od
5. do 8. junija v Sloveniji. Takrat je bil zaradi pregretih političnih strasti s strani
pripadnikov JNS umorjen katoliški študent Rudolf Dolinar.267
V omenjeni interpelaciji268 se je Kramer znova dokazal kot prepričan jugoslovanski unitarist, predvsem pa kot nepomirljiv nasprotnik političnega katolicizma. Ponovil je tudi svoje protikomunistično stališče. Jedro interpelacije je bil
poudarek, da na Slovenskem "služi cerkev politiki in da se vera istoveti s strankarstvom". SLS oziroma slovenski del JRZ svojo moč vzdržuje
z razdraževanjem močnega katoliškega čuta naroda, podžiganjem separatističnih
strasti in stalnim koketiranjem z nekakim levičarskim demokratizmom. Njeno
glavno geslo 'svobodna Slovenija', ki bi edino v njej bilo mogoče izvajati čisti
klerikalni režim, je bilo od vsega početka glavno agitacijsko sredstvo te stranke.
/…/ Na socialnem polju uganja demagogijo, ki jo dovaja v neposredno bližino
boljševiških idej.

Pod imenom JRZ se skriva "stari razbrzdani klerikalizem, sovražnik narodne svobode in nasprotnik jugoslovenske misli". Zato je treba vedeti, da je JRZ
"ena najnevarnejših organizacij za normalni razvoj našega naroda in njegove
države". Ob njej delujejo še komunistični razbijači.269
Poseben vidik Kramerjevega dela v Senatu pa so bili njegovi dobro pripravljeni in vsebinski nastopi v razpravah o državnem proračunu za leta
1936/1937, 1937/1938, 1938/1939 in 1939/1940. Iz njegovih senatorskih
proračunskih govorov se vidi, da se kljub svoji "obledeli zvezdi" v drugi polovici tridesetih let politično še ni izčrpal. V proračunski razpravi marca 1936 je
opozarjal na potrebo po decentralizaciji proračuna. Le-ta bi po eni strani omogočila preglednejše državno gospodarstvo, po drugi strani pa bi uveljavila sodelovanje posameznih delov države v njem. Kritiziral je konkurenco države proti

267
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zasebni podjetnosti in zapostavljenost Dravske banovine pri razdeljevanju
investicijskih kreditov za gradnjo modernih državnih cest. Nadalje se je ponovno zavzel za regulacijo Savinje pri Celju in povečanje dobave premoga za državne železnice iz Dravske banovine. Zavzel se je tudi za t. i. kronske rentnike in
upokojence iz nekdanje monarhije ter zahteval izenačenje njihovih prejemkov
z drugimi državnimi upokojenci. Prav tako je nastopil proti zapostavljanju železničarskih upokojencev in zahteval izboljšanje finančnega položaja strojevodij
in železniških delavcev. Med njegovimi socialnogospodarskimi zahtevami je
bila tudi odprava plačevanja kuluka za javne nameščence v Dravski banovini.270
Kramer je v proračunski razpravi leta 1936 obravnaval tudi nekatera ideološka in narodnopolitična vprašanja. Nastopil je proti komunističnemu gibanju
in poudaril, da je lahko boj proti njemu najbolj uspešen ob opori na idejo narodne in državne enotnosti ter socialne solidarnosti. Pri tem je treba strogo paziti, da boja proti komunizmu ne bi zlorabili kot agitacijsko sredstvo proti političnim nasprotnikom. Menil je še, da bi bila unifikacija šolskih knjig škodljiva.
Poglaviten je duh, ki veje iz njih, medtem ko knjige lahko upoštevajo kulturne,
socialne in življenjske značilnosti krajev in delov jugoslovanskega naroda, ki
naj mu služijo.271 Ustavil se je še pri politični vlogi in pomenu Senata. Opozoril
je, da je njegov položaj pri sprejemanju proračuna celo močnejši od položaja
Narodne skupščine in da je "ustava uvedla senat v naše javno življenje predvsem za to, da bodi trezen in dobro premišljen regulator naše zakonodaje".272
V proračunski razpravi marca 1937 je Kramer govoril tako o socialnogospodarskih kot tudi idejnih in narodnopolitičnih vprašanjih. Opozoril je, da
je potrebno tehnično in organizacijsko izboljšati telefonsko službo v državi in
povečati slišnost radijskih postaj v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, saj je Jugoslavija z vseh strani obkoljena z močno in daleč v njeno notranjost slišno tujo
radiofonsko propagando. Znova se je zavzel za mešan, državno-zasebni sistem
uprave radijskih postaj, ki lahko prepreči enostransko kulturnopolitično izkoriščanje radijskega medija. Še ostreje je grajal gospodarski centralizem, protestiral proti proračunskemu zapostavljanju ljubljanske univerze, zahteval gmotna sredstva za izpopolnitev in zgraditev bolnišnic v Dravski banovini, boljše
dohodke za pogodbene poštarje, skrb države za zaposlitev visokošolsko izobražene mladine, saj se nekateri mladi ljudje zaradi socialne stiske "udajajo najradikalnejšim strujam in komunistični ideologiji", ter ukinitev celibata učiteljic.
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Na političnem področju je znova poudaril, da je jugoslovanska enotnost idejna
osnova države. Kar je zadevalo ključni narodnopolitični problem Jugoslavije –
hrvaško vprašanje oziroma skozi ves dotedanji državni razvoj poudarjene zahteve po hrvaški državnopravni samostojnosti v jugoslovanski skupnosti –, pa je
priznal, da je stvarno politično dejstvo. Njegovo rešitev je podprl s pripombo,
da ne sme ogroziti temeljnih interesov narodne celote. Ob tem je opozoril, da o
banovinskih samoupravah nihče več ne govori.273
Kramer je v proračunski razpravi leta 1937 poseben poudarek namenil
zunanji politiki ter političnim razmeram v Sloveniji. Zahteval je tesnejše sodelovanje med Narodnim predstavništvom in zunanjim ministrstvom ter večjo
zastopanost Slovencev in Hrvatov v diplomaciji. Sicer pa je zagovarjal gospodarsko, kulturno in politično sodelovanje z Italijo in pozdravil utrditev odnosov
z Nemčijo. Zaradi vpletenosti Zveze sovjetskih socialističnih republik v špansko državljansko vojno je še ugotovil, da se ta ni pripravljena odreči "eksportu
komunističnih idej".274
Vrhunec Kramerjevih nastopov v razpravi o proračunu za leto 1937/1938
pa je bila njegova razčlenitev političnih razmer v Sloveniji. Usmerjena je bila
v ostro kritiko režima slovenske JRZ, ki je v sporazumu s predsednikom vlade
Stojadinovićem dobila "dravsko banovino v politično eksploatacijo svoje stranke". Ob tem, ko je pozabil na čas monističnega režima slovenske JNS, je Kramer
Slovenijo znova označil za "corpus separatum" oziroma pašaluk katoliške politike. "Šef vlade za dravsko banovino je g. notranji minister [Anton Korošec –
op. J. P.]." JRZ je premeščala liberalno usmerjene učitelje, omejevala politično
dejavnost predstavnikov JNS in jih razglašala za fašiste ali komuniste, jugoslovanski nacionalisti so ji bili izročeni na milost in nemilost. Kramer je obžaloval
medsebojno mržnjo, do katere je prišlo na Slovenskem. "Sovraštvo je prodrlo
do zadnje vasi in dogajajo se stvari, ki so bile pri nas doslej neznane. Dogajajo se
krvavi spopadi, zahrbtni napadi in atentati, požigi poslopij političnih nasprotnikov." To je povzročila politika, ki je postavila alternativo Rim ali Moskva in
razglaša za moskovskega plačanca vsakega nasprotnika političnega katolicizma. Toda na Slovenskem je mnogo ljudi, ki niso ne za Rim ne za Moskvo, temveč
za Jugoslavijo. In četudi se "jugoslovenski nacionalisti počutijo kakor vojska,
ki se je tolkla in borila, a ji sedaj pravijo, da se je tolkla za lažno stvar, za zmago
neresnice", Kramer ni izgubil vere v jugoslovansko idejo. "Na srečo pozna zgodovina primere," je zagotovil, "da sta zmagala borbenost in vera vojakov tudi
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takrat, ko so generali smatrali bitko že za izgubljeno."275
V letih 1938 in 1939, ko je vprašanje notranje državne ureditve stopilo v
ospredje jugoslovanskega političnega življenja, se mu je Kramer posebej posvetil v svojih proračunskih razpravah. Zahteval je široko parlamentarno razpravo
o uveljavitvi banovinskih samouprav in rešitev hrvaškega problema na način,
ki ne bo postavljal pod vprašaj bistvenih vprašanj jugoslovanske državne eksistence: državne celote, monarhije, dinastije in vojske. Hrvati naj bi v tem okviru
dobili pravna in stvarna jamstva za svoj svobodni razvoj, popolno enakopravnost, odločujoče sodelovanje pri vodstvu in upravi države skupaj s Slovenci in
Srbi in obnovo stvarne ter zdrave demokracije. Tako bi z vzpostavitvijo novega
političnega položaja dosegli občutek zadovoljstva vseh delov narodne države
– tudi slovenskega, saj hrvaškega vprašanja ni mogoče rešiti proti Slovencem
in brez njih.276
Zahteve po reviziji je treba razširiti tudi na mnogo vprašanja, ki se tičejo nas
[Slovencev – op. J. P.] v vseh domenah javnega življenja." Pri tem mora sodelovati tudi liberalna politika, saj se "napredni nacionalni element v Sloveniji uničiti
ne da. Nikaka totalitarna strankarska teorija ne more preko tega dejstva, kakor
tudi ne more zanikati dejstva, da vrši ta element važno vlogo v življenju slovenskega naroda.277
Poleg hrvaškega vprašanja je Kramer v razpravah o proračunu za leti
1938/1939 in 1939/1940 obravnaval še nekatere druge probleme. Opozoril je
na prodorno moč nacionalne misli, ki je omogočila priključitev Avstrije k Nemčiji in je edini učinkovit nasprotnik komunizma, zavrnil trditve, da je bil namen
Majniške deklaracije reševanje habsburške monarhije, in zagotovil, da JNS ne
nasprotuje konkordatu; prepričana je, da je potrebno urediti odnose med Katoliško cerkvijo in državo, pri čemer mora država ohraniti neokrnjeno suverenost
in svoj narodnopolitični program. Znova pa je odprl vprašanje bire. Spregovoril
je še o vprašanju volilne zakonodaje in zahteval, naj novi volilni zakon temelji na tajni in enaki volilni pravici in proporcionalnem sistemu s kandidatnimi
listami za vso državo.278
Poleg v Jutru podrobno predstavljenih senatnih nastopov je bil Kramer v
drugi polovici tridesetih let v javnosti opaznejše prisoten tudi kot častni predsednik znane razstave slovenskega novinarstva od 1. do 12. septembra 1937 v
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Ljubljani.279 Večkrat je v sodnih postopkih tudi dokazal neutemeljenost obtožb
o korupciji in dobil zadoščenje zaradi proti njemu uperjenih političnih klevet.280 Braniti se je moral tudi obtožb, da je prostozidar,281 ki pa jih zgodovinopisna literatura vendarle potrjuje.282 V slovenski sokolski organizaciji, ki je idejno in politično pripadala liberalnemu taboru, pa je bil znan kot politik, ki mu
niso bila blizu prizadevanja dela njenega članstva po demokratični preobrazbi
sokolstva. Sicer je ustvarjal vtis dostojnega in korektnega politika in upošteval
temeljna stališča demokratične sokolske skupine. Zagotovil je tudi, da se osebno ne bo vmešaval v sokolsko organizacijo. To obljubo je držal, ni pa preprečil
vmešavanja drugih vodilnih skupin v slovenski JNS, ki so skušale organizacijo
Sokol vpreči v svoje strankarske kombinacije.283

* * *
Ob sodelovanju v zakonodajni veji jugoslovanske državne oblasti se je Kramer v drugi polovici tridesetih let posvetil še strankarskemu delu. Na različnih
ravneh je vztrajno nadaljeval z idejnim, političnim in organizacijskim delom v
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JNS,284 kajti podrejen politični položaj, v katerem je bila stranka po spremembi
režima leta 1935, ga ni ne ideološko ne delovno omajal. Še bolj se je oprijel svojega jugoslovanskega prepričanja, ki ga je znova opazno izrazil ob ustanovitvi
nove vsedržavne stranke – JRZ. 19. in 20. avgusta 1935 so se namreč v planinski
hiši mariborskega župana dr. Franja Lipolda na Pohorju zbrali vodilni politiki
JNS iz Dravske, Savske in Primorske banovine (Slovenije, Hrvaške s Slavonijo
in Dalmacijo ter osrednje Bosne in zahodne Hercegovine) in pod Kramerjevim
vodstvom oblikovali t. i. Pohorsko deklaracijo. Deklaracija je poudarjala, da so
Srbi, Hrvati in Slovenci
v etničnem oziru en narod in v skladu s tem more edino prava jugoslovenska
misel biti soliden temelj za napredek nacije in razvoj države. Narodno edinstvo
je čuvstvo notranje, po usodi povzročene povezanosti Srbov, Hrvatov in Slovencev
in prepričanje, da tvorimo vsi eno edinico, katere niti eden del ne bi mogel živeti
svobodno in neodvisno življenje ter izven te celine razvijati svojih kulturnih in
gospodarskih sposobnosti. /…/ Jugosloveni kot narod se morejo razvijati samo v
unitaristični državi. Nosilec državnosti je ves naš narod, t. j. Srbi, Hrvati in Slovenci
kot ena politična edinica, zbrana okrog svojega kralja. Praktično to zahteva, da
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3. april 1940, št. 76, 7, "Beležke", Jutro, 5. april 1940, št. 78, 7, "Beležke", Jutro, 16. april 1940, št. 87, 7,
"Beležke", Jutro, 21. april 1940, št. 92, 4, "Manifestacijski zbor JNS v Splitu", Jutro, 3. maj 1940, št. 101, 2,
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106, 4, "Milan Grol o koncentraciji", Jutro, 5. junij 1940, št. 129, 7, "Beležke", Jutro, 5. julij 1940, št. 154,
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Objava Pohorske deklaracije v Jutru 22. 8. 1935

se na eni strani državna politika ne sme in ne more voditi pod pretežnim vplivom
samo enega dela naroda, a na drugi strani, da se ne more noben del naroda otresti
obveznosti, ki jih ima napram celoti. Vprašanja, ki nimajo izrazito splošnodržav.
[nega] značaja, se morajo reševati po pokrajinah (regionalno), uveljavljajoč
pri tem do skrajnih meja načelo dekoncentracije uprave v banovinah z izgrajeno in finančno zasigurano samoupravo." Samo v resničnem jugoslovanstvu in
unitaristično urejeni državi je "mogoča polna in prava ravnopravnost vseh delov
naroda in vseh pokrajin države.285

S Pohorsko deklaracijo in vrsto strankinih konferenc, ki so jo med septembrom 1935 in februarjem 1936 podprle v različnih (zahodnih) delih države, je
Kramer ohranjal živost unitarističnega duhá in idejno borbenost v JNS. Na podlagi načel deklaracije si je prizadeval tudi za zbiranje vseh unitaristično usmer-
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"Beseda jugoslovenskih nacionalistov", Jutro, 22. avgust 1935, št. 193, 1.
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jenih pripadnikov Narodnega predstavništva Kraljevine Jugoslavije.286 V času t.
i. pohorskih konferenc je izoblikoval naslednje geslo: "Ali zmagati kljub vsemu
pod jugoslovensko zastavo, ali pa častno podleči. Druge poti ni. Ali Jugoslavija, ali smrt!"287 Po omenjenih konferencah in delu v stranki v prvi polovici leta
1936 je ",führer' pohorskega obeska JNS", kot je Kramerja označil Slovenec,288
prvo leto svojega delovanja v opoziciji zaokrožil z II. kongresom JNS, zbranem
30. junija 1936 v Beogradu. Kongres je imel namen obnoviti strankino politično delovanje. Le-to je namreč v "dobi razumljive potrtosti",289 tj. v novih političnih razmerah po juniju 1935, skoraj zamrlo. Strankin kongres je zato v pričakovanjih svojih snovalcev, v veliki meri prav Kramerja, imel značaj pomembne
zareze v razvoju JNS.290
II. kongres JNS je potrdil že uveljavljene unitaristične usmeritve JNS, ki jih
je stranka posebej poudarila še v razglasu svojega vodstva 26. avgusta 1936.291
Na kongresu je Kramer nastopil z dvema referatoma – s poročilom o strankinem delu v medkongresnem obdobju in z referatom o vprašanju jugoslovanske
zunanje politike. V svojih nastopih je poudaril prepričanje v živo moč jugoslovanske ideje in potrebo po tehnični izpopolnitvi in pripravljenosti jugoslovanske vojske, ker to zahtevajo sodobne razmere v Evropi. Opozoril je še na pomen
slovanske misli, ki je za posamezne slovanske narode lahko opora v boju za mir
in preživetje.292
Kljub temu, da kongres ni pripomogel k strankini politični oživitvi,293 Kramer ni priznaval njene notranje slabosti. To se je dobro videlo konec tridesetih
let, ko je imel kot eden glavnih voditeljev JNS pomembno vlogo v strankinih
prizadevanjih, da se vrne med dejavnike jugoslovanske politike. Najprej je bila
precej opazna njegova dejavnost pri vključitvi JNS na vsedržavno opozicijsko
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"Za Pohorjem Hvar", Jutro, 4. september 1935, št. 204, 1, "Zbiranje jugoslovenskih nacionalnih elementov", Jutro, 7. september 1935, št. 207, 5, "Konferenca jugoslovenskih nacionalnih politikov v
Sarajevu", Jutro, 28. september 1935, št. 225, 2, "Konferenca pohorske akcije v Zagrebu", Jutro, 4. januar
1936, št. 3, 2, "Pohorska manifestacija v Splitu", Jutro, 5. februar 1936, št. 29, 2, "Pohorska konferenca v
drinski banovini", Jutro, 17. februar 1936, št. 39a, 3.
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"Pohorska manifestacija v Splitu", Jutro, 5. februar 1936, št. 29, 2.
288
"Od nedelje – do nedelje", Slovenec, 29. marec 1936, št. 74, 2.
289
"Kongresne misli", Jutro, 31. maj 1936, št. 126, 1.
290
Podrobneje glej o novem političnem položaju JNS po juniju 1935 in njenem II. kongresu 30. junija
1936 Stojkov, Vlada Milana Stojadinovića, 44, 157–163.
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"Realna jugoslovenska politika", Jutro, 2. julij 1936, št. 150, 1; Branko Petranović, Momčilo Zečević,
Jugoslovenski federalizam: ideje i stvarnost: tematska zbirka dokumenata, prvi tom 1914–1943
(Beograd, 1987), 360–364.
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"Med dvema kongresoma", Jutro, 3. julij 1936, št. 151, 2, "Smernice, cilji in sredstva naše zunanje politike", Jutro, 8. julij 1936, št. 155, 2.
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Stojkov, Vlada Milana Stojadinovića, 162.
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listo Vladka Mačka za volitve v Narodno skupščino 11. decembra 1938.294 Po
nekaterih podatkih je ob tem podpiral vrnitev stare demokracije, ki jo je odpravil šestojanuarski režim.295 Za pripadnike JNS v Sloveniji je bilo sodelovanje na
Mačkovi listi pomembno zato, ker jim je dalo široko politično zaledje v boju
proti njihovi glavni nasprotnici – SLS oziroma slovenskemu delu JRZ.296 Kramer si je obenem – kljub svojim predhodnim opozorilom na otežen položaj
Slovencev po anšlusu297 – prizadeval tudi za naklonjenost Nemčije; nemškemu
poslaniku v Beogradu Victorju von Heerenu je zagotovil, da bo opozicija, če
zmaga na volitvah, nadaljevala Stojadinovićevo politiko prijateljstva s tretjim
rajhom. Prav tako ne bo prišlo do nobene spremembe v jugoslovanski politiki
do Češkoslovaške. Ob tej priložnosti naj bi von Heerena še prosil, da bi Nemčija
opozicijo finančno podprla, von Heeren pa naj bi ga napodil iz poslanstva. Ko
se je to razvedelo, je v beograjskih političnih krogih padla beseda, da je podkupljen.298 Kramer je na volitvah kandidiral, a ni dobil zadostnega števila glasov.299
Volitve je dobila vladna JRZ, ki so ji v Dravski banovini pripadli vsi poslanski
mandati.300
Prvi poskus, da bi se znova politično uveljavila, JNS ni uspel. Enako tudi ne
drugi, ko se JNS kljub Kramerjevim očitnim naporom ni posrečilo, da bi se ob
pripravah na rešitev hrvaškega vprašanja (sporazum Cvetković – Maček) in po

294

"Priprave na volilno borbo", Jutro, 14. oktober 1938, št. 239, 2, "Volilno sodelovanje JNS in združene
opozicije", Jutro, 16. oktober 1938, št. 241, 2, "Enotna opozicijska fronta pri skupščinskih volitvah",
Jutro, 18. oktober 1938, št. 242, 2, "Glasilo dr. Mačka o sodelovanju z JNS", Jutro, 19. oktober 1938, št.
243, 2, "Druga volilna nedelja", Jutro, 25. oktober 1938, št. 248, 2, "Volilno gibanje", Jutro, 27. oktober
1938, št. 250, 2, "Zakaj in kako je JNS sklenila volilni dogovor", prav tam, 4. – O tem glej tudi Boban,
Sporazum Cvetković – Maček, 255; Vidovič-Miklavčič, Mladina med nacionalizmom in katolicizmom,
223; Jerca Vodušek Starič, Slovenski špijoni in SOE: 1938–1942 (Ljubljana, 2002), 100, 101 (dalje:
Vodušek Starič, Slovenski špijoni in SOE); Bojan Godeša, Čas odločitev : katoliški tabor in začetek okupacije (Ljubljana, 2011), 137 (dalje: Godeša, Čas odločitev); Maksimiljan Fras, Mariborski župan dr.
Alojzij Juvan in njegov čas (Maribor, 2013), 183.
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Vodušek, Slovenski špijoni in SOE, 100.
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Prim. Boban, Sporazum Cvetković – Maček, 255.
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"Senatorja dr. Kramer in Pucelj burno pozdravljena med pristaši JNS v Mariboru", Jutro, 25. april 1938,
št. 94a, 2. Kramer je ob tej priložnosti dejal, da slovenski unitaristi priključitvi Avstrije k Nemčiji "kot
nacionalisti ne nasprotujemo, vendar pa bomo lahko vzdržali v novem stanju le z okrepitvijo jugoslovanske zavesti". (Prav tam.)
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Boban, Sporazum Cvetković – Maček, 50; Dušan Biber, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1933–1941
(Ljubljana, 1966), 192; Svetel, Češko-slovenski stiki med vojnama, 24; Mihailo Konstantinović, Politika
sporazuma : dnevničke beleške 1939–1941: Londonske beleške 1944–1946 (Novi Sad, 1998), 272.
Glej tudi Godeša, Čas odločitev, 43.
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"Volilno gibanje", Jutro, 19. november 1938, št. 269, 2, Jutro, 11. december 1938, št. 287, 2; Balkovec,
"Vsi na noge, vsi na plan", 187; pojasnilo o izvolitvi ali neizvolitvi posameznega kandidata glej na 176.
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Slovenska novejša zgodovina, 1, 390.
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njej oddaljila od roba tedanjega političnega dogajanja;301 Kramer se je pri tem
– tako kot že v proračunski razpravi marca 1939 – zavzemal, da je treba reševati vprašanja, ki zadevajo Slovence, le s sodelovanjem vseh resnih političnih
skupin, tj. tudi slovenskih liberalcev.302A to je bil račun brez krčmarja, saj se je
medtem banska uprava Dravske banovine, ki jo je obvladovala slovenska JRZ,
že intenzivno pripravljala na ustanovitev avtonomne Banovine Slovenije.303
Tudi če bi slovenski liberalci lahko sodelovali pri oblikovanju posebne slovenske enote v okviru Kraljevine Jugoslavije, to ne bi pomenilo njihove podpore
avtonomnemu državnopravnemu položaju Slovenije. Soglašali so le z uvedbo
omejene pokrajinske avtonomije, ki bi jo pogojevala močna povezovalna vloga
jugoslovanske države.304
Kramerja neuspeli poskus, da bi se JNS vrnila na politični oder, ni omajal
v njegovi zavezanosti stranki ter njenemu političnemu delovanju in razvoju v
jugoslovanskem in slovenskem okviru. Glede na njegovo vpetost v oblikovanje
strankine politične strategije in taktike je zato bila netočna škodoželjna trditev katoliškega Slovenca, da je bila "dr. Kramerjeva zvezda v Beogradu že precej
v zatonu".305 Res pa je, da je moral kmalu po omenjenih Slovenčevih besedah
decembra 1940 znova – za več mesecev – v bolniško posteljo.306 A tudi v času
zdravniške oskrbe na Golniku je imel stik s strankinim vodstvom.307 Teden dni
pred napadom sil osi na Jugoslavijo pa je v svojem stanovanju v Ljubljani, saj
se še ni postavil na noge, sodeloval na sestanku, na katerem so predstavniki
slovenskih delov Narodne radikalne stranke, Samostojne demokratske stranke
in JNS ustanovili Odbor naprednih strank (ONS). Odbor se je zavzel za složno
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O tedanjih Kramerjevih intenzivnih stikih z opozicijskim prvakom Vladkom Mačkom in drugimi
opozicijskimi skupinami v državi glej "Dr. Kramer v Zagrebu in Beogradu", Jutro, 8. februar 1939, št. 33,
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Jutro, 25. junij 1939, št. 145, 2, "Beležke", Jutro, 10. avgust 1939, št. 184, 2, "Beležke", Jutro, 6. september
1939, št. 207, 4, "Beležke", Jutro, 16. september 1939, št. 216, 2, "Beležke", Jutro, 19. september 1939,
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nastopanje slovenskih "naprednih sil" in podporo jugoslovanski narodni in
državni skupnosti. Predstavniki ONS so obiskali tudi bana Dravske banovine
in enega najvidnejših politikov slovenske JRZ dr. Marka Natlačena. Kramer jim
je predlagal, da Natlačenu svetujejo uvidevnost pri vprašanju sodelovanja liberalcev v slovenski politiki. Med politike, ki naj bi jih upoštevali v nasprotnem
taboru, je uvrstil tudi sebe.308
Po 27. marcu 1941, ko je v pučistično vlado generala Dušana Simovića
vstopila tudi JNS, so Kramerja politični prijatelji zopet poklicali v Beograd. Tja
se je napotil hudo bolan.309 Po bombardiranju Beograda je z jugoslovansko
vlado odpotoval do Nikšičkega letališča in nato preko Dalmacije domov, ker se
ni hotel umakniti v emigracijo.310

VI
Kramer je bil zaradi bolezni "že v začetku vojne obsojen na smrt". Kmalu ni več
prestopil domačega hišnega praga, še na vrt ni mogel več.311 Toda politični človek v njem ni ugasnil. K njemu so prihajali stari politični prijatelji, "še več, prihajali so tudi katoliški politiki, češ da se je v teh hudih časih treba združiti, tudi
zoper komunizem, ki vzdiguje glavo, treba je torej pozabiti na stare razprtije.
Stric me ni seznanjal s temi pogovori," se je spominjala Mira Mihelič, "a vedela
sem, da je bil zmeraj človek kompromisa." – "'Ali Jutro še izhaja?'", jo je vprašal,
ko so ga pripeljali iz črnogorskega Primorja v Ljubljano in položili na posteljo.
"'Še.' Vzdihnil je. 'Jaz ne bi bil za to.' Toda drugi člani konzorcija so to že sklenili in stric me je pošiljal kot svojo zastopnico na seje konzorcija, kjer sem bila
docela nebogljena," je še zapisala Miheličeva.312
Kramer se je, kljub hudemu spodrsljaju pri von Heerenu, že ob izbruhu
308

Vidovič-Miklavčič, Mladina med nacionalizmom in katolicizmom, 231–232.
"Beležke", Jutro, 3. april 1941, št. 79, 7; Mihelič, Ure mojih dni, 92, 93; Kaser, Handbuch der Regierungen
Südosteuropas, II, 49–50.
310
Jera Vodušek Starič, "Dosje" Mačkovšek (Ljubljana, 1994), 8 (dalje: Vodušek Starič, "Dosje" Mačkovšek).
– Mira Mihelič v svojih spominih ni točno opisala umika jugoslovanske vlade iz države. Po njeni pripovedi je Kramer po bombardiranju Beograda "z jugoslovansko vlado odpotoval, pravzaprav zbežal
do svojega končnega cilja Boke Kotorske, kjer naj bi naše veljake pobrala angleška podmornica in jih
odpeljala na varno. Podmornica je prišla, politiki so se vkrcali, toda strica so pustili tam, ker je umiral."
(Mihelič, Ure mojih dni, 102)
311
Prav tam, 107.
312
Prav tam, 102. – Kot opozarja Jerca Vodušek Starič, se je po Kramerjevi vrnitvi v Ljubljano, 16. maja
1941, obnovilo politično delovanje JNS in nastopila naj bi drugačna politika Jutra. List, ki ga je vedno
bolj usmerjal Avgust Praprotnik, se je namreč v odsotnosti skoraj vseh vodilnih liberalnih politikov
ob okupaciji leta 1941 prilagodil zahtevam italijanskega okupatorja. Julija 1941 je prišlo do spora, ker
se dr. Vinko Vrhunec in Kramer nista strinjala s Praprotnikovo politiko sodelovanja z italijanskimi
oblastmi. Kar zadeva usmerjanje lista, se je nato Kramer umaknil v ozadje, ker je čakal na navodila iz
Londona. (Vodušek Starič, Slovenski špijoni in SOE, 327–328)
309

423

J. Perovšek: "Extra Jugoslaviam non est vita!"

Jutro ob Kramerjevi vrnitvi v Ljubljano maja 1941 (Jutro, 18. 5. 1941)

druge svetovne vojne leta 1939 dejavno opredelil proti fašistični nevarnosti.
V njegovih rokah so se stekale vse niti protifašističnega podtalnega delovanja,
ki so ga posamezne slovenske liberalne skupine izvajale v sodelovanju z Britanci.313 Po okupaciji Kraljevine Jugoslavije leta 1941 je bil sicer načelno pripravljen sodelovati tudi s komunisti,314 verjetno zato, ker je menil, da je morda
komunizem edina združevalna sila, ki lahko zedini in reši Jugoslavijo. "Toda,"
je dejal, ko je "v navalu odkritosrčnosti" omenjeno misel zaupal svoji nečakinji,
"žrtvovane bodo generacije."315 Njegova končna odločitev ga je potem, ko ni
prišlo do tesnejšega stika JNS z Osvobodilno fronto (OF),316 vodila mimo nje in
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Vodušek Starič, Slovenski špijoni in SOE, 133. Glej tudi 134, 136, 137, 140, 142. O drugi Kramerjevi
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odporniškega gibanja.317 V novih razmerah, ki so nastopile z okupacijo, je prišlo
tudi do zaostrenih odnosov med mlajšimi in starejšimi člani JNS. V prid pomiritve med obema strujama se je Kramer umaknil iz strankinega vodstva.318 Kot
najvidnejši predstavnik liberalnega tabora, pa se je avgusta 1941 začel dogovarjati s predstavniki katoliškega tabora glede uskladitve delovanja v vojnih razmerah. Pogovori so privedli do dogovora med njim in vodilnim predstavnikom
SLS na Slovenskem dr. Markom Natlačenom. Z Natlačenom sta septembra 1941
oblikovala skupni narodnopolitični program (t. i. Londonske točke), katerega
glavna poudarka sta bila obnovitev in razširitev jugoslovanske države ter njeno
preoblikovanje na federativni podlagi, kar bo zagotovilo samostojen in enakopraven položaj Slovenije v njej. Sprejetje federativnega načela je za liberalce, ki
so se po okupaciji zavedli, da pot na predvojna stališča ni več mogoča, predstavljalo veliko prelomnico, posebej če se ozremo na njihova predvojna stališča
glede nacionalnega vprašanja in notranje državne ureditve.319 Kljub načelnemu sprejetju omenjenega nacionalnega programa, pa so voditelji predvojnih
strank, zlasti Natlačen in tudi Kramer, sprva ostali pasivni "(čakanje, ni še čas
za akcijo) in se tako v negotovem ter zanje neugodnem položaju skušali izogniti razmeram, ki bi lahko privedle do nenadzorovanih sprememb v slovenski
družbi".320 Spomladi 1942 so sicer ustanovili Slovensko zavezo, politični forum
slovenskega naroda, oblikovan kot protiutež Osvobodilni fronti, a je Zaveza že
sredi leta 1943 zamrla.321 Kramer je v vsem tem času, kolikor je zaradi svojega
zdravstvenega stanja zmogel, vseskozi politično deloval.322 Ob tej priložnosti
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naj opozorimo zlasti na njegovo stališče, ki ga je delil z Natlačenom, da ni mogoče misliti na medsebojno slovensko pobijanje. Omenjeno stališče je poudaril,
ko sta z Natlačenom zavrnila Praprotnikov predlog za likvidacijo vodstva OF,
predvsem Borisa Kidriča in Aleša Beblerja.323 Opozoriti velja še na njegovi politični poročili jugoslovanski vladi v London marca in avgusta 1942, v katerih je
pisal o nasilju okupatorjev in revolucionarnem značaju OF pod komunističnim
vodstvom.324 V avgustovskem poročilu je tudi poudaril, da se "v teh okolnostih
/…/ pojavlja na vseh straneh želja, naj bi se s posebno ekipo inavgurirala oportunistična politika izvestnega sodelovanja z okupatorjem, češ, da je to edina
možnost obvarovati narod pred najhujšim in omogočiti neko dobo oddiha".325
Napredujoča bolezen pa mu je vse bolj omejevala politično dejavnost, dokler
ni maja 1943 premagala njegovega življenja. V svojih zadnjih dneh je zmogel le
še toliko moči, da je enemu od znamenitih patrov Tomincev vljudno in obzirno
dal razumeti, da podelitev poslednjega zakramenta kristjana "ne pride v poštev.
/…/ Ostal je nepoboljšljiv liberalec in ateist do konca svojih bridkih dni."326
In kakšen liberalec je bil Albert Kramer, ki se je skupaj z Gregorjem Žerjavom v zgodovinski spomin zapisal predvsem kot poosebljenje slovenske liberalne politike med svetovnima vojnama? V mladostni dobi narodnoradikalen,
iskreno predan emancipacijskemu dvigu slovenstva, ki naj politično razbremenjeno in na svobodni idejni podlagi zagotovi osebno in narodovo svobodo
ter njun polni socialni, kulturni in politični razmah.327 Le-ta je bil po njegovem
prepričanju nezdružljiv s katoliškim idejnopolitičnim sistemom, ki mu je še
bolj poudarjeno nasprotoval po vstopu v liberalno stranko. Svoje slovensko
stališče pa je Kramer že pred prvo svetovno vojno pretočil v jugoslovanstvo, v
narodno integralistični jugoslovanski koncept, ki naj bi bil edina zgodovinsko
utemeljena oblika rešitve slovenskega nacionalnega problema. Potrdilo naj bi
jo oblikovanje jugoslovanske države leta 1918, v kateri se je Kramer kot eden
najvidnejših zagovornikov unitarizma s svojo idejno doslednostjo in močno
politično voljo povzpel na visoka politična mesta in položaje državne oblasti.
V prvi Jugoslaviji je udejanjal kontinuiteto slovenskega liberalnega unitarizma
in njegove kulturnobojne usmeritve in po tej poti je v jugoslovanski stopnji
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slovenske zgodovine 20. stoletja s svojo dejavnostjo pomembno pripomogel k
uveljavljanju Slovencev kot vidnega političnega dejavnika. Seveda skozi paradoks, saj je vse Kramerjevo delovanje v Kraljevini SHS/Jugoslaviji temeljilo na
načelu slovenskega samozanikanja. V večeru svojega življenja pa je, ob protiokupatorski in protikomunistični drži, pristal na slovensko narodnopolitično
uveljavitev v jugoslovanski skupnosti.

Jurij Perovšek
''EXTRA JUGOSLAVIAM NON EST VITA!''
The Political and Ideological Outline of Albert Kramer (1882–1943)

SUMMARY
Albert Kramer began his ideological and political path in the liberally aligned
National Radical Youth and as one of its leaders in the middle of the first decade of the 20th century significantly influenced its ideological and political character. He supported the emancipatory rise of Slovenes which would be able
to ensure both the individual's and the nation's freedom and their full social,
cultural and political growth thanks to political palliation and the freedom of
exchange of ideas. But it was the political aspect which was, according to his
beliefs, incompatible with the Catholic political ideological system, to which
he was even more opposed after joining the liberal National Progressive Party
(NPP/NNS) in 1909.
After joining the NPP Kramer considerably expanded his activities contentwise. In 1910 he became a parliamentary correspondent of the party's newsletter Slovenski narod (Slovene nation) and of other Yugoslav political bulletins in
Vienna. He remained here until the start of the First World War in 1914. During
this time he had the opportunity to, by observing the high national politics,
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develop and also show his refined feeling for the wholesome understanding
of various and complex social, ideological, political, militaristic, cultural and
economic processes, which marked the events in the Austro-Hungarian monarchy and in the international area. Based on his analyses, which were regularly
published in the Slovenski narod, the readers were qualitatively fastened into
the then political time.
With the beginning of the war Kramer returned to Ljubljana and as an
excellently proficient political journalist took over the helm of the Slovenski
narod. This position led him to the upper ranks of the NPP, which he joined
in 1917. This year he also once again became a parliamentary correspondent
for the Slovenski narod and significantly influenced on its support of the May
Declaration and the policies of the Yugoslav club. He rounded up his political
activities in the Habsburg Monarchy as a deputy secretary of the new Pan-Slovenian liberal Yugoslav Democratic Party founded in June 1918, as a member
of the presidency of the National Council for Slovene lands and Istria in Ljubljana (founded in August 1918) and as a secretary of the National Council of
SHS in Zagreb (Narodno Vijeće, founded in October 1918) in which he also
worked as a trustee for Slovenia.
With his work in the Zagreb's National Council Kramer opened his doors
to the world of national political decision-making . In the time of the State of
Slovenes, Croats and Serbs (State of SHS) he took part of it by pressuring the
National Government of SHS in Ljubljana to decide on the question of the Yugoslav national unification as soon as possible. This actually meant that it should
back up the immediate unification of the State of SHS with the Kingdom of
Serbia on a monarchic basis. He was also among the politicians who decisively
contributed to the delegation of the National Council agreeing on a unitaristic
and monarchic execution of the Yugoslav unification on the 1st of December
1918. His proper political rise began after the establishment of the Kingdom of
Serbs, Croats and Slovenes (Kingdom of SHS – from 1929 onwards Kingdom
of Yugoslavia) in which he in various political situations fully expressed or realised his ideological and national political views.
Kramer's basic ideological and political principle in the Kingdom of SHS/
Yugoslavia was an unconditional support of the Yugoslav national and state
unitarism. In the first Yugoslav decade he vehemently supported it as a minister (1918–1920) and a member of Parliament (1919–1920, 1927–1929). He
underlined his unitaristic beliefs and activities with a strong political foundation, being one of the leading founders of the State party of the Yugoslav Democratic Party, founded in 1919. This Party was one of the main influences for
passing the unitaristic and centralistic Vidovdan constitution (1921) and then
in the first half of the 20's – in the period it was in authority – the key carrier of
Yugoslav unitaristic policies. In the Yugoslav unitarism there was also founded
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Kramer's stance in the cultural struggle against the autonomous Catholic Slovenian People's Party (SPP). He called for a struggle against the most dangerous of
currents among the Slovenes – ''Roman clericalism'' – whose goal is the ''party's
exploitation of authority.''
In the first half of the 30's Kramer unconditionally backed up the tightened
policies of Yugoslav unitarism, which were carried out by the dictatorial regime
of king Aleksander Karađorđević, established on the 6th of January 1929. As in
the 20's he greatly contributed to its party and political realisation in the 30's.
He was the head secretary of the State-wide Yugoslav Radical Farmer's Democracy/ Yugoslav National Party, the only political party, which was allowed by
the dictatorial regime in the first half of the 30's. Kramer's function in the then
monistic Yugoslav political system which was upgraded in the years of 1931–
1934 and 1935 into a position of a minister and member of Parliament, indicated great trust from the royal regime. As one of the key representatives of the
dictatorship Kramer achieved his political zenith. Even when with the change
of the regime in 1935 came the end of the ''golden age'' of Yugoslav unitarism
and the liberals in the government were replaced by the SPP or the Slovene
part of the then ruling Yugoslav Radical Union (YRU/JRZ) he remained loyal
to the Yugoslav unitaristic idea. He confessed to it as a member of the Kingdom of Yugoslavia's Senate (1935–1939), greatly emphasizing it in the known
Pohorje declaration (1935). It stated that Serbs, Croats and Slovenes are ''in the
ethnic regard one nation," and that ''Yugoslavs can develop as a nation only in a
unitaristic state.''
Kramer remained an irreconcilable opponent to political Catholicism in
the 30's. This he most typically declared in 1937 when he as a senator stressed
that in Slovene lands ''the Church serves politics and faith equates with partisanship.'' On the basis of such standpoints and his opposition to the YRU's
regime he started moving closer to the opposition forces in the State and supported the return of the old democracy, abolished with the 6th January Dictatorship, in the second half of the 30's.
Due to health issues Kramer withdrew from public life in the late 30's, but
retained his political influence until his death. After the outbreak of the Second World War in 1939 he actively opted against the Fascist threat due to him
controlling all the strings in the Anti-fascist underground activities, which were
carried out by particular Slovene liberal groups in cooperation with the British.
He did not cooperate with the resistance movement and the Liberation front
after the occupation of the Kingdom of Yugoslavia in 1941, but he did with the
SPP shape a joint national programme (Londonske točke – London points),
which highly stressed the continuity of the Kingdom of Yugoslavia and agreed
to its later federal reorganisation. His political activities were limited by an illness, which took his life in 1943.
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With his activities Kramer contributed greatly to the assertion of Slovenes
as a visible political factor in the Yugoslav stage of the Slovene history. Of course this was through a paradox for most of Kramer's activities in the firstYugoslavia were based on the principle of Slovene self-denial. On the eve of his life he,
considering his anti-communist stance and opposition against the occupying
forces, agreed to the Slovene national and political assertion in the Yugoslav
community.
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Izvleček:

Partijski "liberalizem", ki ga je poosebljal Stane Kavčič, je zagovarjal razvojno
usmeritev, kakršno skuša Slovenija uveljaviti danes (izkoriščanje geografske
lege in vpetost v gospodarske tokove med vzhodom in zahodom, severom
in jugom, turizem, storitvene dejavnosti), predvsem pa usmeritev v inovacije
in znanje. Njegova vlada je bila zagovornica uporabe čistih energij in skrbi za
okolje. Ker bi z uvedbo tržnega ekonomskega sistema gospodarstvo postalo
bolj samostojno in ga politiki ne bi mogli več kontrolirati, so misel na tržno
gospodarstvo po Kavčičevi prisilni upokojitvi opustili. Stane Kavčič je bil na
ekonomskem področju Kavčič "liberalec", v širšem družbenem smislu pa sta bila
njegov politični profil in "programska" usmeritev bližje socialdemokratskim
usmeritvam – oboje je seveda treba upoštevati v kontekstu tedanje partijske
države.

Ključne besede:

Stane Kavčič, partijski "liberalizem", tržno gospodarstvo, razvoj trgovine,
bančništva, prometa, turizma, storitvenih dejavnosti, svetovanja, inženiringa,
informatike in računalništva, "cestna afera"

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 431–460, 20 cit., 8 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod
Moja odločitev za raziskovanje obdobja partijskega "liberalizma" sega v začetek osemdesetih let, ko sem se kot začetniški arhivski delavec prvič seznanil
z dokumenti iz tega obdobja. V prvi fazi se je končalo tako, da sem iz te teme
doktoriral in leta 1991 izdal knjigo "Liberalizem" v Sloveniji. Na začetku o "liberalizmu" nisem vedel praktično nič: v času, ko se je odvijal, sem odraščal in političnega dogajanja nisem spremljal preveč natančno, med mojim študijem pa
še ni bil predmet obravnave. Ob prebiranju – tedaj sicer strogo zaupnih gradiv
– sem postajal vedno bolj prepričan, da so razlogi za krizo osemdesetih let, ki
se je drastično poglabljala, v nasilni prekinitvi "liberalnih" procesov iz začetka
sedemdesetih let in da je zato nujna celostna in objektivna zgodovinska obravnava tega obdobja. Do druge polovice osemdesetih let tak načrt ni bil izvedljiv,
ne toliko zaradi zakonskih določil in arhivskih pravilnikov o (ne)dostopnosti
gradiva, pač pa zaradi političnih razlogov: tedanja slovenska in v precejšnji meri
tudi jugoslovanska garnitura sta svojo oblast utemeljevali prav na obračunu z
"liberalizmom". Možnosti za raziskovanje partijskega "liberalizma" so se odprle
šele po 10. kongresu ZKS aprila 1986, ko je vodstvo prevzel Milan Kučan in
v reformistično ekipo uvrstil tudi pomembne Kavčičeve somišljenike. Stane
Kavčič in "liberalizem" sta med letoma 1987 in 1989 postajala vroča politična
tema, ki jo je tedaj še neformalna opozicija dodobra izrabila za kritiko edine
in vladajoče stranke, bila pa je tudi predmet znotrajpartijskih bojev. Vendar se
tokrat delitev ni odrazila tako usodno kot v času obračuna z "liberalizmom".
Pomembni politiki, ki so se v tistem času postavili na stran Kardelja in Popita,
so svoje ravnanje v kasnejših letih v sebi premislili in novemu reformizmu, ki se
je potihem navezoval na "liberalizem", a brez omenjanja Kavčiča, niso izrazito
nasprotovali. Nekateri vplivni politiki (Franc Šetinc, Andrej Marinc …) so postali
celo njegovi sopotniki. To je Kučanu omogočilo izpeljati vijugasto in negotovo prenoviteljsko pot. Njena cena pa je bila, da v ključnem času, ko je bilo to
politično aktualno, Kavčič in "liberalizem" nista bila jasno, javno in nedvoumno
rehabilitirana ne znotraj ZKS in njenih naslednic in ne v družbi, čeprav je do
tovrstnih predlogov prihajalo (kasneje je bilo sprejetih nekaj izjav v tej smeri,
rehabilitirani pa so bili tudi udeleženci v akciji 25. poslancev). Za nastajajočo
opozicijo sta bila Kavčič in "liberalizem", kot se kaže s časovne distance, zgolj
orodje v boju z oblastjo, ne pa tudi izhodišče za nadaljevanje in nadgraditev
njegove politike. Po zmagi Demosa na volitvah je Kavčič hitro postal "komunist
kot vsi drugi", njegovi zagovorniki so ga pozabili, dr. Jože Pučnik pa je v nasprotovanju, ki je izhajalo tudi iz osebnih zamer, uspešno nasprotoval predlogu, da
bi tedanji cestni sklad (današnji DARS) poimenovali po Stanetu Kavčiču, kar
bi bila glede na njegove zasluge za izgraditev avtocestnega omrežja poštena in
korektna oddolžitev njegovemu spominu.
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Kavčičevi neuspešni poskusi, da bi odgovoril na javne napade, njegova nenadna smrt, še preden sem preko skupnih znancev uspel vzpostaviti stik z njim, in
nekateri objavljeni teksti (intervju Igorja Bavčarja z njim, objavljen že po smrti v
Časopisu za kritiko znanosti, št. 100/101 (1987), zapisi o aferi 25. poslancev ter
o cestni aferi), poskusi nekaterih politikov, da pojasnijo svoje ravnanje v šestdesetih in sedemdesetih letih, razne javne tribune na to temo so tedaj potrjevale nujnost tudi zgodovinske raziskave. V takem kontekstu je bil "liberalizem"
detabuiziran, viri so postajali dostopnejši, udeleženci v dogajanju zgovornejši.
A po drugi strani ni manjkalo tudi zaviranj pri raziskovanju in predstavljanju
Kavčičeve vloge. Ko je Ljerka Bizilj z mojo pomočjo leta 1989 začela pripravljati
dokumentarno oddajo Moč in nemoč slovenskega liberalizma, je temu na različne načine nasprotoval tedanji generalni direktor RTV Vlado Janžič, ki je imel
kot kadrovik pomembno vlogo v času obračuna s partijskim "liberalizmom."
Oddaja je bila sicer narejena, vendar predvajana zgolj enkrat, in sicer oktobra
1989.
Kljub turbulentnim okoliščinam, v katerih je tedaj nastala knjiga o "liberalizmu" (ter vzporedno vrsta drugih študij iz tega obdobja, npr. o partijski in
izvenpartijski opoziciji, reviji Perspektive, mednacionalnih odnosih v Jugoslaviji …), je prestala zgodovinsko preizkušnjo in sodi med temeljno literaturo o
tistem času. Ni pa bil v njej zajet celovitejši biografski opis Staneta Kavčiča. To
sem v preteklih desetletjih čutil kot neizpolnjeno obvezo, neke vrste moralni
dolg, ker nisem imel možnosti, da bi ga srečal in intervjuval (čeprav sem o njem
sicer objavil kar nekaj besedil). Na predlog kolega in prijatelja Jožeta Prinčiča,
ki se je v zadnjih letih podrobneje ukvarjal s Kavčičevo gospodarsko politiko in
z njegovimi teoretičnimi gospodarskimi koncepti, sva potem napisala knjigo in
Kavčiča, upam, postavila v zgodovinski kontekst, kot si ga zasluži.1
Kavčič je svoj prvi spomenik dobil šele leta 2009, dvaindvajset let po svoji
smrti, vendar so ga postavile mestne oblasti v Ljubljani in ne Republika Slovenija.

Kavčič kot oseba
Kako oceniti zgodovinsko vlogo Staneta Kavčiča in njegove osebne lastnosti,
želje in hotenja vpeti v zgodovinski čas, ki ga današnje generacije komajda še
razumejo, če sploh? Še zlasti, ker je bil tedanji politični jezik zapleten in največkrat posreden, glavna misel reformnih politikov pa največkrat skrita za obveznimi zaklinjanji na revolucijo, samoupravni sistem in Tita. Čeprav je bil ravno

1

Božo Repe, Jože Prinčič, Pred časom. Portret Staneta Kavčiča (Ljubljana: Modrijan, 2009) (dalje: Repe,
Prinčič, Pred časom. Portret Staneta Kavčiča).
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Stane Kavčič kot birmanec (Arhiv družine
Kavčič)

Kavčič tisti, ki je v javne nastope in politično komunikacijo vnašal neposredno
in odkrito besedo, na katero so ga med obračunavanjem njegovi nasprotniki
tudi lovili.
Kavčič je bil človek močnih (tudi dramatičnih) odločitev tako v zasebnem življenju kot v politiki. Od odločitev ni odstopal in je bil pripravljen nositi
posledice. Svojih čustev ni skrival. Če bi se uresničila njegova ljubezen do Slavke Becele, ki se je nato poročila z Aleksandrom Rankovićem, bi lahko njegova
življenjska pot tekla drugače, morda bi ostal v Beogradu in (ali) opravljal kakšne
druge funkcije. Ločitev od Ranke je imela za posledico, da se je ta odselila v
Beograd (tja je kasneje odšel študirat tudi mlajši sin Gojko) in se vrnila šele po
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Med služenjem vojaškega roka v kraljevi
jugoslovanski armadi,
Gerovo, Makedonija,
avgust 1940 (Arhiv
družine Kavčič)

upokojitvi, boleče konfliktno razmerje s sinovoma pa je skušal na različne načine (z)gladiti v kasnejših letih. V dnevniku je čustveno opisal srečanje z mlajšim
sinom, potem ko mu je ta novembra 1974 prišel povedat, da je diplomiral:
Sinoči je prišel Gojko in povedal, da je diplomiral na pravni fakulteti v Beogradu.
Dostojno smo v družinskem krogu slavili ta veseli dogodek. Ostala sva sama z
Gojkom do jutranjih ur. Govorila sva o vsem: o bodočnosti, sedanjosti in prihodnosti, o politiki, pravu, filozofiji, gospodarstvu in književnosti; o Sloveniji, Jugoslaviji, Evropi, Ameriki in o kozmosu. Izliv čustev in navezanosti očeta do sina in
sina do očeta; misel in izkušnja; zrelost in mladost; preteklost in bodočnost; znan-
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je, intuicija in mladostni žar. Še nikoli nisva imela takega razgovora. Vesel in zadovoljen sem, ker čutim, da sva premerila in odstranila daljave, ki so včasih hotele
dobiti prostor med nama. Srečen sem, ker je uspešno končal študij. Sedaj je njemu
in mladim ljudem odprta drugačna, lepša in boljša pot v življenje, kot je bila nam.
Prav je tako; za tako prihodnost smo se borili, garali in krvaveli. Zato sem pomirjen; samo, da ne bi moja sinova morala prenašati zaradi svojega razuma, poguma
in poštenja toliko žalitev, klevet, intrig in podlosti, kot sem jih moral jaz.2

Ozkosrčna in konservativna slovenska politična elita, ki so ji moralne kriterije določale vplivne tovarišice ali soproge vodilnih politikov, tudi nikoli ni
zares sprejela druge Kavčičeve žene Angelce, kar je oba posredno in neposredno izrinjalo iz socialnega okolja, ki sta mu pripadala.
Podobno načelno je ravnal v politiki. Čeprav je bila politika glavni smisel
njegovega življenja in ga je mikala do smrti, občasno pa so mu dali vedeti, da bi
se lahko vrnil, če bi priznal svoje zmote, se načelom ni hotel odreči. Pogled na
svet si je oblikoval precej samorastniško in še v skojevskih letih je
razmišljal o antitezi neke dane politike. Vedno moraš imeti do nje neko razdaljo.
To naj ne pomeni, da dvomiš vanjo, da ne verjameš v njen uspeh; ampak pomeni,
da iz nje ne delaš dogme, vere, zakramenta. To je potem način, da nisi gluh in
slep do stvarnosti, do dejstev, ki so, in mnogokrat so, drugačna, kot si mislil ali
želel. Tega spoznanja pa se ni mogoče naučiti, ni ga mogoče predvideti. V neki
osebnosti ali pri nekem jazu preprosto je ali pa ga ni. So torej ljudje, politiki, ki
to nosijo s seboj in to jih dela človeške, stvarne in razumne. Njim je tuj vsak fanatizem in zlasti izrek, kdor ni z menoj, je zoper mene. So pa tudi taki, ki tega kompasa, te lastnosti (imeti posluh in smisel za drugačno mnenje) nimajo. Vedno
prisegajo samo na eno resnico, za njih pelje v zveličanje samo ena pot. Za vsako
potjo, predlogom, prepričanjem ali trditvijo, ki je drugačna kot je njihova, so
takoj pripravljeni poslati tiralico, samo če je razmerje sil tako in število policajev
dovolj veliko, da je to možno storiti brez večje nevarnosti. Tako ravnanje je na
žalost slovenska politična tradicija. Zaradi nje so trpeli in bili preganjani skoraj vsi
veliki možje na Slovenskem.3

Odstop od prevladujoče "linije" oz. "liberalizem" je pokazal že ob nastanku
bele garde (vaških straž) v Št. Joštu, tj. spomladi in poleti 1942. leta (ko so iz
cerkvenega zvonika tudi streljali nanj):

2

3

Stane Kavčič, Dnevnik in spomini (1972–1979), 1. knjiga (Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti,
1988), 167 (dalje: Kavčič, Dnevnik in spomini (1972–1979), 1. knjiga).
Kavčič, Dnevnik in spomini (1972–1979), 1. knjiga, 107.
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Stane Kavčič s Slavko Becele (kasnejšo ženo Aleksandra Rankovića) v Kočevskem Rogu leta 1943 (Arhiv
družine Kavčič)

Tedaj še nisem poznal ali študiral teorije o razrednem boju. Nisem poznal VKB-b
in nisem razmišljal o taktiki in strategiji revolucije. Vendar sem poznal, doumel
in odobraval širine /O/svobodilne fronte. Čutil sem, da nasilje ni naš cilj, ampak
samo nujno sredstvo, ki preko solza, krvi in smrti vodi v svobodo in boljšo prihodnost slovenskega naroda. Sektaštvo mi je bilo tuje ne samo v političnem,
ampak v človeškem smislu. Ne, nisem bil za to, da začnemo strahovati z rdečim
terorjem vse od kraja, staro in mlado; nisem bil za to, da preudarno analizo nadomestimo z jezo, dobro besedo s strelom, usmiljenje z okrutnostjo. Zavedal sem
se, da je cerkev s svojim izdajalskim stališčem imela največ zaslug za to, da je bela
garda kot kontrarevolucija politično in vojaško šla daleč preko okvirov svoje
socialno razredne podlage. Naše sektaštvo bi v takih razmerah to njeno podlago
samo še bolj razširilo in utrdilo. Torej moja širina in "oportunizem" nista bila slabost ali omahovanje pred razrednim sovražnikom, ampak dosledna borba za čim
širšo in možno podlago in delovanje revolucije. Tu in zaradi tega so se torej začele
moje politične težave in še jim ni videti konca. Iz tega mojega prvega političnega
spopada v partiji in s komunisti sem prišel kot zmagovalec; še vedno upam in
verjamem, da bom z zmago zaključil tudi svoj poslednji politični boj s partijo in
v življenju … Pretekla so leta, spremenile so se razmere in jaz z njimi. Toda bistvo
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smisla, odločitve, prepričanja in dejanja je ostalo isto. Torej: za večjo ali manjšo
širino, za več ali manj demokracije, za več ali manj človečnosti, razuma, tolerance, "liberalizma", "revizionizma" in ustvarjalnosti. In še: za več ali manj pritiska,
ukazovanja, histerije ideološke strumnosti in hierarhične soodvisnosti in dogmatizma.4

Njegovo iskanje kompromisa z nasprotno stranjo med vojno in po njej (ne
za vsako ceno in ob jasnih stališčih, kdo je imel prav in kdo je zmagovalec, ter
ob zelo kritičnem stališču do Katoliške cerkve v Ljubljanski pokrajini, ki jo je
imel za glavnega krivca v slovenskem razcepu) so imeli za podporo belogardizmu. To so njegovi nasprotniki večkrat skušali izkoristiti.
Kljub kritičnosti in drugačnosti pa Stane Kavčič, kot je zapisal tudi v dnevniku, dvomov ni postavljal alternativno, izven narodnoosvobodilnega boja,
revolucije in preloma z informbirojem, pač pa znotraj njih. V petdesetih letih,
ko je prišlo do prvega večjega konflikta med njim in Kardeljem, so bili to mednacionalni odnosi, Kardeljeva politika do kmetov (ki jo je imel za sektaško in
"oboroženo s strahom pred privatnim kmetom") ter pretirana egalitarnost.
Čeprav ni bil človek, ki bi mu ležalo discipliniranje drugih, je v prvi polovici
šestdesetih let, na mestu predsednika ideološke komisije skušal prepričati uredništvo Perspektiv, naj ne izziva za vsako ceno (kljub temu, da je bil ponekod,
npr. pri kmečki politiki, blizu Pučnikovim stališčem in je "imel do njega afiniteto, ker je prišel iz revnih kmečkih razmer").5 Ker ga uredništvo ni poslušalo, se
je končalo z ukinitvijo revije in s Pučnikovo obsodbo.
Marsikaj sem delal in doživel v življenju. Vendar nikoli ni bil cilj mojega ravnanja
v tako diametralnem nasprotovanju s posledicami kot v tem primeru. Žal mi je,
da je bilo tako. Tolaži me, ker vem, da je za tak rezultat več vzrokov; jezi me, ker je
očitno, da sem bil tudi jaz eden od njih.6

V šestdesetih letih so nekatere od teh dilem ostale in se polemično poglobile. V začetku sedemdesetih let je njegove nasprotnike najbolj razburila njegova
pobuda za uvedbo delničarstva, označili so jo za "filozofiranje" in nanjo ostro in
polemično reagirali. Kavčič je izhajal s stališča, da Slovenija postaja razvita družba, v kateri narašča število ljudi, ki zaslužijo več, kot potrebujejo, in je ta kapital
treba aktivirati. Kritike na njegove zamisli so bile absurdne. Kavčič je bil socialno izjemno občutljiv, v ničemer se ni razlikoval od političnih tovarišev s pred-

4
5
6

Prav tam, 245–246.
Zvočni zapis razgovora z Janezom Kocijančičem, 21. 5. 2009.
Kavčič, Dnevnik in spomini (1972–1979), 1. knjiga, 248.
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Z ženo Ranko in sinovoma, Donji Vakuf 1958 (Arhiv družine Kavčič)

vojnega socialnega dna, ki so izvedli revolucijo in v temeljih spremenili obupna
predvojna socialna razmerja. Vse življenje je preživel z mislijo na mater, ki mu je
z nečloveškim garanjem skušala omogočiti šolanje in boljšo prihodnost, ves čas
je izražal globoko spoštovanje do očima, delavca in garača, čeprav je med vrsticami razbrati, da mu je ta povzročil tudi marsikaj hudega. Kavčič je bil pač bolj
daljnoviden od svojih političnih sopotnikov, vedel je, da se socialno varnost
lahko zagotovi le z ekonomsko učinkovitim gospodarstvom in s spoštovanjem
sposobnosti in delavnosti ljudi, to pa prinese tudi razlike. Vse je delal z mislijo
na zagotavljanje socialne varnosti kot temelja sistema in hkratne tržne učinkovitosti. To med drugim kažejo njegove zamisli o reševanju še danes enega
najbolj ključnih vprašanj – stanovanjskega vprašanja. Njegov načrt je bil, da bi
stanovanja postala osebna lastnina, da bi se družbeni fond razprodal, vzdrževanje bi prešlo na stanovalce, družba bi razvila sistem stanovanjskega varčevanja
in s krediti pomagala ljudem, da pridejo do stanovanj, njeno kreditiranje in tudi
neposredna finančna pomoč pa bi bili odvisni od socialnega položaja prosilcev.
Stimulirala bi tudi popravilo starih hiš po slovenskih vaseh in naseljevanje v
njih, kar naj bi, kot je zapisal, bolj povezalo mesta in vasi in zmanjšalo razvojne
razlike, s tako politiko pa bi tudi najbolje izkoristili slovensko "specifično stanovanjsko bogastvo".
Podobno je gledal na jugoslovanstvo. Ves čas se je moral otresati očitkov o
separatizmu, v očitkih na račun centralizma so v Beogradu, pa tudi nasprotniki
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Med
predavanjem
študentom v Ankaranu leta 1962 (Arhiv
družine Kavčič)

doma, iskali nacionalizem in to izrabljali za osebne obračune. Kavčič je imel
do Jugoslavije čustven odnos (kot vsa njegova generacija), a ne brez zadržkov.
Boril se je proti centralizmu in unitarizmu, ki ju je imel za glavno nevarnost,
samoodločbe ni sprejemal kot nekaj že izkoriščenega, pač pa kot permanentno
pravico, ki pa jo je priznaval tudi drugim. Sčasoma je pri njem prevladal pragmatizem tudi v odnosu do Jugoslavije (razburjenje je povzročila zlasti izjava direktorjem, da je "pipica" v Jugoslaviji odprta in naj pritaknejo svoje "piskrčke").
Proti koncu svojega mandata je prišel do spoznanja, da nacionalno vprašanje
nikjer, tudi v socialističnih državah in Jugoslaviji, ni rešeno enkrat za vselej, da
so se jugoslovanske republike formirale kot države, ki zastopajo svoje interese,
in da je treba zato na novo premisliti razmerje med razrednim in nacionalnim,
saj v takih razmerah razredna lojalnost ne more biti več prioriteta. S tem je bilo
povezano tudi prepričanje, da bo, če drugje ne, na ekonomskem področju eno-
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partijski sistem povzročil konflikt med politično družbo (političnim razredom)
in civilno družbo, po njegovem mnenju pa bi to lahko razrešilo samoupravljanje, če bi se razvilo v pluralistično smer. V času blokovske delitve sveta, rutinsko
samoumevnih in že dve desetletji utečenih odnosov med obema velesilama, ki
so vključevali tudi posebno, vmesno vlogo Jugoslavije, je bilo tako razmišljanje
daljnovidno. Glede na razmere pa tudi največ, česar se je lahko domislil politični pragmatik Kavčičevega tipa, vse drugo bi bila fantazija. Tako razmišljanje
in ravnanje pa sta v svojem bistvu za naprej ustvarjala ekonomske in politične
temelje samostojne slovenske države. Tu je Stane Kavčič s svojimi somišljeniki
nadaljeval in nadgrajeval politiko svojega predhodnika in političnega mentorja
Borisa Kraigherja.
Pomanjkanje formalne izobrazbe je Kavčič vse življenje občutil kot poseben manjko. Glede na svojo razgledanost, politični talent in izobrazbo drugih
politikov je temi pripisoval precej večji pomen, kot bi bilo potrebno. Zato je
veliko in strastno bral, tudi literarna dela, ki si jih je redno izposojal, največkrat pri Kocijančičevih (v prisilnem pokoju se je sistematično lotil tudi učenja
angleščine). Prebrano je odsevalo v njegovih razmišljanjih, nastopih na sestankih, govorih. Veselje do pisanja odsevajo številne strokovne knjige in članki, ne
nazadnje tudi Dnevnik in spomini, poskusil pa se je tudi v dramatiki. Po odstavitvi je napisal provokativno politično dramo z naslovom Karambol, v kateri je
posredno obračunaval z Edvardom Kardeljem, vendar je, v upanju, da bo uprizorjena, vanjo izlil le del svojih pogledov in občutkov. Bil sem prisiljen upoštevati cenzuro in odmev oblasti, računajoč, da bodo ljudje kljub temu razumeli,
kaj je hotel povedati. Preko Mira Cerarja jo je pod psevdonimom Andrej Hrast
izročil Zvonetu Šedlbauerju z namenom, da bi jo uprizorili v Mestnem gledališču. Za njegovega življenja drama ni bila uprizorjena, gledališče pa jo je dalo
na program v sezoni 1989/1990.7 Permanentno izobraževanje je zato postalo Kavčičeva prednost in ga je uvrstilo v intelektualno strujo znotraj slovenske
partije, ki ji lahko sledimo od Kidriča preko Borisa Kraigherja do Kavčiča in
ki je po prevladi delavske struje v sedemdesetih in prvi polovici osemdesetih
let znova oživela pod Kučanom v drugi polovici osemdesetih. Intelektualistični pristop je imel za posledico, da je okrog sebe zbral ljudi, ki so, tako kot on,
pronicljivo analizirali razmere, ugotavljali, da so ocene o hitri rasti in uspešnosti jugoslovanskega (in slovenskega) gospodarstva varljive in nerealne, ker se
napajajo iz inflacije in tujih kreditov,, in da bo tega konec, ko tujina ne bo več
pripravljena napajati jugoslovanske ekspanzije. Kavčič je razmišljal strateško in
dolgoročno, od tod tudi nov, modernistični koncept razvoja, ki je temeljil na

7

Intervju s Tonetom Partljičem v reviji Playboy, december 2006, http://www.playboy.si/branje/intervju/tone_partljic-4228@6.aspx.
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razvoju propulzivnih panog (trgovine, bančništva, prometa, turizma, storitvenih dejavnosti, svetovanja, inženiringa, informatike in računalništva) in ki naj
bi Slovenijo pripeljal v postindustrijsko družbo. Začele so se graditi velike veleblagovnice, pospešeno je naraščal tovorni promet, razvijali sta se Luka Koper in
slovenska trgovska mornarica, današnja Adria si je kot nacionalni prevoznik v
boju s premočnim in privilegiranim Jatom postopoma širila prostor za redne in
čarterske linije. Slovenija naj bi energetske probleme rešila s tedaj najmodernejšo jedrsko energijo, ki so jo zmogle le razvite države, usmeritev v prihodnost je
kazala ustanovitev računalniškega centra ipd. Med vizionarske projekte Kavčičeve ekipe je mogoče uvrstiti tudi začetke ekološke politike, koncept policentričnega razvoja in pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SRS ter skrb
za okolje. Osrednji in (pogosto tudi kritiziran) ekonomski projekt Kavčičeve
ekipe, tako v simbolnem kot investicijskem smislu, je bila izgradnja avtocestnega križa čez Slovenijo. Projekt pa se je začel uresničevati šele proti koncu Kavčičevega mandata. "Največji zagovornik gradnje cest je bil na koncu vržen na
cesto," je bil eden od žalostno-ciničnih komentarjev na Kavčičevo odstranitev.
Ne nazadnje je treba poudariti še dve stalnici v Kavčičevem razmišljanju in
delovanju. Prva je njegov odnos do mladih: ker je sam že zelo mlad prevzemal
odgovorne funkcije, je v mlado generacijo verjel, namenjal ji je veliko pozornosti, bil je prepričan, da bo uresničila njegove ideale, tudi še po njegovi odstavitvi.
Zato ni imel nobenih predsodkov, da mladim zaupa odgovorne naloge v svoji
vladi (nekateri ministri so bili mlajši od trideset let) in tudi sicer. Vedno znova
se je spominjal svojega vodenja Zveze mladine Slovenije, članstva v CK SKOJ
in aktivne vloge v vodstvu USAOJ (Združene zveze protifašistične mladine
Jugoslavije), ki je bila, tako kot AVNOJ, ustanovljena decembra 1942 v Bihaću.
Kavčič se je udeležil njenega drugega kongresa maja 1944 v Drvarju. Na njem
se je v težkih vojnih razmerah zbralo 360 delegatov iz vseh delov Jugoslavije,
organizacija pa je že tedaj imela kar pol milijona članov. S svojimi mladinskimi
funkcijami je povezoval kritičnost, uporništvo in nekonvencionalni način razmišljanja.
Druga je njegov občutek za komunikacijo z ljudmi in tudi sicer za razvoj
tedaj najbolj modernega medija: televizije, ki ji je pripisoval velik informativni
in kulturni pomen, kar zadeva politične odločitve, pa je imel največ zaslug za
nastanek TV-dnevnika v slovenskem jeziku.
Politična misel Staneta Kavčiča je dozorela v prepričanju o socialdemokratski ureditvi družbe kot optimalnem sistemu. V to ga je prepričal evrokomunizem, ki ga je v Sloveniji podzavestno udejanjal tudi sam. V njem je videl
konkurenco, ki bo presegla jugoslovansko samoupravno izkušnjo in model za
novo, socialistično Evropo. Svoje prepričanje pa je jasno artikuliral štiri leta po
prisilnem odhodu iz politike, ko se je, tudi na osnovi lastnih izkušenj, izostril
njegov odnos do vprašanja demokracije:
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Komunistične partije Italije, Španije in Francije so postavile nov mejnik v zgodovinskem nastajanju in razvoju socializma. Dogodilo se jim je isto kakor nam v
začetku 50-ih let. Čim so se začele osvobajati ideološke in politične odvisnosti od
Sovjetske zveze, je bilo nujno, da so začele razmišljati in iskati lastno, specifično
pot v socializem. Bilo je nujno, da so upoštevale konkretne razmere v svojih
državah in s tem je bil tudi položen temelj za postopno in očitno čedalje bolj
temeljito, ne samo politično, ampak tudi ideološko in teoretično vseh njihovih
dosedanjih in tudi splošnih marksističnih stališč, spoznanj, doktrin. Zanimivo je
opazovati, kako ta metamorfoza v teh partijah poteka. Najbistrejše glave v teh
strankah (Togliatti) so verjetno že ob našem spopadu s Stalinom zaslutile, da tu
nekaj ni v redu. Vendar je bila tedaj v teh strankah internacionalistična disciplina
še tako močna in ideološka zaostalost in odvisnost od stalinizma tako velika, da so
bile poskusna glasovalna mašina politike Sovjetske zveze. Dvajset let kasneje – ob
vdoru na Češkoslovaško – že ni bilo več podpore in solidarnosti. Od rezerv, ki so
jih te partije imele tedaj do politike Sovjetske zveze, so v dobrih petih letih prišle
k ustvarjanju svojega lastnega programa revolucije in k drugačnemu pojmovanju
socializma od tistih, ki so jih do sedaj ustvarila zgodovina, boj in praksa. Zdi se
mi, da to dozorevanje v teh partijah sedaj napreduje iz dneva v dan; zelo hitro
dobiva vedno nove teoretične in politične zasnove. Skratka, "revizionizem" je na
pohodu v taki širini in s tako brzino, kot ni bil še nikoli. Ta ideološka in politična
revizija se ne ustavi niti pod takimi "niti pred takim", kot je: razredni boj (italijanski zgodovinski kompromis); intemacionalizem (Carillo); diktatura proletariata
(Marchais); delavski razred; vloga srednjih slojev, socializem in demokracija itd.
Tam, na zahodu, v razvitih kapitalističnih državah nastajajo za socializem nove
perspektive. Individualna svoboda človeka, ki jo je Stalin poteptal in podredil
nekim splošnim koristim socializma in revolucije (in smo jo mi v dokajšnjem
obsegu rehabilitirali, vendar ne popolnoma in do vseh njenih posledic in izpeljank, in to kljub samoupravljanju) – ta individualna svoboda človeka dobiva v
revizionizmu omenjenih partij odločilen pomen in značaj. Ni socializma brez
podružbljanja sredstev za proizvodnjo in brez sodelovanja del/a/vnih ljudi v
upravljanju. Vendar tudi ni socializma brez svobode v pravem, ne pa v popačenem
pomenu besede.
Prave politične in osebne svobode pa ni in je ne bo vse dotlej, dokler bodo obstajale
kakršnekoli administrativne ali ideološko-politične zapreke za tisti boj mnenj, ki
je podlaga iskanju najbolj ustreznih poti za rojstvo in napredek socializma. Torej
med socializmom in družbeno lastnino nad sredstvi za proizvodnjo, med socializmom in samoupravljanjem in ne nazadnje med socializmom in demokracijo
ni in ne more biti kompromisa. Bila so, so in bodo razna prehodna obdobja za
daljši ali krajši čas; so in bodo različne poti, ki vodijo k omenjenemu brezkompromisnemu stanju; vendar pa mora končni cilj in model socializma od novega
zgodovinskega sistema ustvariti in zagotoviti popolno skladnost, uravnoteženost
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in enakopravnost vseh treh zgoraj omenjenih činiteljev.
Skoraj bi lahko postavili sledeča pravila: kolikor bolj neka zmagovita socialistična
revolucija poudarja samo eno ali dve od treh značilnosti socializma, v toliko manj
je razvita in toliko večja je nevarnost raznih napak in zablod pri graditvi nove
družbe.
Oktobrska revolucija je bila totalna samo pri lastnini. Zanemarila je – po zaslugi
in vplivov objektivnih in subjektivnih vzrokov – samoupravljanje in demokracijo. Rezultati in napake so znani.
Naša teorija in praksa je samoupravljanje izenačila z družbeno lastnino, oziroma
državni lastnini je dodala samoupravljanje in jo s tem spremenila ali jo spreminja
v družbeno. Naša podoba socializma je prav zato mnogo bolj humana in razvita
od sovjetskega nižjemu nacionalnemu dohodku. Vendar je očitno, da smo mi vse
doslej – po zaslugi in pod vplivom tako objektivnih zgodovinskih okoliščin kakor
tudi subjektivnih dejstev – zanemarili, podcenili pomen demokracije, boja mnenj,
idejnega iskanja in snovanja, zato sedaj bivamo nekje na sredi poti med tistim,
kar je v Sovjetski zvezi in drugih vzhodnoevropskih državah, in med tistim, kar
nastaja sedaj na Zahodu, čeprav še vedno kot program, kot iskanje, kot vizija. Prav
zaradi te pomanjkljivosti nismo in ne bomo izvršili tistega idejnega, teoretičnega,
moralnopolitičnega vpliva na razviti evropski proletariat, kot bi ga lahko, če bi
naša domača demokracija bila bolj razvita in teoretično in praktično na višji stopnji. Trditev, da je samoupravljanje vsa demokracija oziroma najvišja in najboljša
demokracija, seveda ni točna. Vsekakor vsebuje samoupravljanje tudi mnogo
demokracije, političnih svoboščin in pravic. Vendar ne vseh. Mnoge klasične
svoboščine in pravice, ki jih je razvila in gojila meščanska demokracija, tu niso
vsebovane. Gre na primer za svobodo govora, tiska, gre za položaj sindikatov, za
boj mnenj tudi v idejnem in političnem smislu. Gre za razne politične in družbene
tabuje, gre za odprto politično kritiko vse do pravice obstoja socialistične in tudi
druge opozicije. Ni seveda nujno, da se vse to pri nas izrazi v stari obliki, torej
preko večstrankarskega sistema. Čeprav je očitno, da so ga omenjene stranke že
sprejele kot dejstvo in zgodovinsko danost, ki bo (najbrž) v socializmu. Vendar
ni bistvena oblika. Bistveno je, da bi se morale vse te idejne, duhovne in moralne
vrednote človeka in demokracije izraziti. Mi smo rekli, da se izražajo (ali da se
bodo izrazile) pri nas v specifičnih oblikah: preko notranje demokracije v ZK; v
socialistični zvezi kot tribuni javnega mnenja; v demokratičnem tisku in v drugih
celicah družbenega življenja. No, deloma se izražajo; vendar ne dovolj globoko,
široko in svobodno. Smo torej še vedno na preizkušnji. Pri tem važnem vprašanju
smo v stagnaciji že več let. Korak naprej – korak in pol nazaj, tu zopet naprej in
zopet nazaj. Oklepa, ki ga glede tega nosimo, še nismo prebili. Ne znamo in ne
moremo ga prebiti. Strah nas je – bolj pred samim seboj kot pred tistimi nasprotniki, ki bi v taki demokraciji res dobili nekaj možnosti, da se pokažejo, da bi potem
doživeli še en poraz, predno za vedno odidejo iz politične scene v preteklost. Vse
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dotlej, dokler tega ne prelomimo – in trdno sem prepričan, da to bomo prej ali
slej, ker za to so objektivni pogoji in potrebe tu, subjektivnih pa še ni (mi smo to
hoteli v začetku 70-ih let, pa smo doživeli poraz) – bo v našem socializmu nekaj
nedograjenega. Enostavno in drugače povedano: manjkalo mu bo svobode! Če je
ne bo ustvaril – ga bo oziroma nas bo čas prehitel. Ostali bomo nekje ob strani
zgodovini nastajanja smo bili samo vmesna postaja – sicer važna in pomembna, vendar samo postaja. Socialistična vizija in stvarnost, ki sedaj nastajata v
komunističnih partijah Italije, Španije in Francije, dodajata družbeni lastnini in
samoupravljanju demokracijo. Osebna svoboda, prepričanje in mišljenje človeka
dobiva tu enak/o/ mesto ob družbeni lastnini in pravici državljanov, da sodelujejo v upravljanju družb, torej nimajo nihilističnega odnosa do nekih činiteljev
svobode in demokracije, ki jih je razvil meščanski sistem, ampak jih hočejo še
bolj razviti in jim dati še večji pomen. Enostavno povedano: več socializma ne
pomeni samo več kruha, ampak predvsem tudi več demokracije. Gotovo je, da
je pot do evrosocializma še dolga in težka. Vendar je pred 20-imi skoraj še edina
perspektiva azijski socializem! Mi smo se njej odločno uprli in ponudili svojo varianto in model. Ostali smo sami! Sedaj so nas na zahodu – ideološko, filozofsko in
moralnopolitično sicer samo s programom in začetki prakse – že dohiteli. Ali nas
bodo tudi prehiteli? Kdo ve! Eno je gotovo: Stalin je socializem strahotno poenostavil in kompromitiral. Prizadejal je težke udarce zlasti njegovi človečnosti.
Verjetno je v njegovem času doživel svoja najtežja mlada leta. Njegova otroška
leta so bila velika in plemenita, težke stvarnosti, junaških bojev, velikega upanja
in pričakovanja. Bila so tudi surova in krvava! Zdi se mi, da je to za nami. Zdi se,
da prihajajo novi časi in z njimi bolj človeški socializem od tistega, ki ga poznamo
do sedaj. To je moje upanje in prepričanje v osamljenosti politične in ideološke
internacije.8

Kavčič in partijski "liberalizem"
Kavčič je okrog sebe zbral močno skupino iz raznih družbenih sfer, ki sicer ni
bila prav trdno povezana, delovala je nekako po načelu "iste valovne dolžine".
Kavčič je še pripadal vodilni partizanski generaciji, vendar mlajši, tisti iz "druge
vrste", ki jo je med vojno in v letih po njej na vodilne politične položaje spustila ozka skupina predvojnih komunistov. Bil je eden redkih jugoslovanskih
politikov, ki je upal zavrniti Titovo kadrovsko ponudbo in to tako za članstvo v
predsedstvu CK ZKJ kot mandatarstvo za zvezni izvršni svet. Slednjega je zavrnil zato, ker druge republike niso hotele poslati najmočnejših ljudi v zvezno

8

Kavčič, Dnevnik in spomini (1972–1979), 1. knjiga, 204–206.
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vlado, ki naj bi jo vodil, on pa je hotel močno in učinkovito ekipo, ki bi lahko
izpeljala gospodarske in politične reforme federacije. Na drugi strani pa so Kavčiču zamerili tudi slovenski intelektualci, ker je kot predsednik ideološke komisije CK ZKS leta 1964 obračunal z opozicijsko revijo Perspektive in ker ni kazal
pretiranega posluha za kulturo oz. svojih političnih (predvsem gospodarskih)
ciljev ni hotel žrtvovati zaradi zahtev po večji intelektualni svobodi.9 Na splošno pa je bil Kavčič v Sloveniji v času predsednikovanja slovenski vladi daleč
najbolj priljubljen slovenski politik. To so pokazale tudi ankete, ki jih je leta
1968 začel opravljati Center za raziskovanje javnega mnenja pri tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (sedanja FDV). Center je prav
zaradi Kavčičeve prevelike priljubljenosti s takimi meritvami moral prenehati
oziroma vprašanja prirediti, saj so bili Edvard Kardelj in drugi vodilni politiki
daleč za njim, kar je izzvalo užaljenost, ogorčenje in kritike, da je to zaradi njegovega nacionalnega populizma, medtem ko morajo drugi plavati proti toku in
ljudem povedati tudi neprijetne stvari. V resnici je bil Kavčič tisti, ki je v javnosti govoril najbolj neposredno in ni olepševal stvari, tudi kar zadeva zapiranje
tovarn in druge neprijetne ukrepe.
Partijski "liberalizem", ki ga je poosebljal Kavčič, se je v Sloveniji na gospodarskem področju sicer začel že prej, z Borisom Kraigherjem (po vojni notranjim
ministrom in nosilcem obračuna z opozicijo, ki pa se je potem obrnil v reformno smer). Vendar je Boris Kraigher (umrl je v avtomobilski nesreči leta 1967),
ki je sicer imel mnogo večji politični vpliv, deloval še v razmerah izrazito partijske
države, ko sta Jugoslavijo absolutno obvladovala Josip Broz - Tito in politbiro
CK KPS (kasneje Izvršni komite CK ZKJ) z desetimi ali enajstimi člani – v času
politične krize na začetku šestdesetih let pa celo zgolj njegov sekretariat, ki so
ga sestavljali Tito, njegov neformalni naslednik Aleksandar Ranković in general
Ivan Gošnjak. Kavčič je vodilno funkcijo nastopil prav v času postopne emancipacije republik, ko se je prisilna enotnost, temelječa na komunistični ideologiji in
ideji socialističnega jugoslovanstva, že začela krhati. Zlasti najrazvitejše republike so se začele postavljati v bran svojih interesov, skušale so delovati kot države
znotraj federacije, kar jim je po ustavi tudi pripadalo. Nova usmeritev se je najprej
izrazila na 8. kongresu ZKJ 1964, na katerem so priznali, da nacionalnega vprašanja v Jugoslaviji socializem načelno ni rešil enkrat za vselej, temveč potem v
začetkih gospodarske reforme (1965) in v političnem obračunu z Aleksandrom
Rankovićem (brionski plenum leta 1966). Normativno so bile te spremembe
uveljavljene z ustavnimi amandmaji v letih 1968–1971, dokončno pa z ustavo iz
leta 1974, s katero je Jugoslavija tudi dočakala svoj konec.

9

Več o tem: Božo Repe, Obračun s Perspektivami (Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče,
1990).
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Obisk pri koroškem deželnem glavarju Hansu Simi leta 1969 (ARS, dislocirana enota II)

Spremembe so spremljali močni nacionalni pritiski in izbruhi nacionalizma,
npr. na Kosovu leta 1968 in na Hrvaškem leta 1971, pa tudi intelektualno vrenje (izraženo skozi proteste intelektualcev v šestdesetih letih in skozi študentske
demonstracije leta 1968). Deloma pa so na spremembe vplivali tudi zunanjepolitični razlogi ("praška pomlad" in okupacija Češkoslovaške, zaradi katere so se
jugoslovanski politiki bali, da bodo izgubili sloves najbolj reformne socialistične
države). Ti procesi so močno okrepili liberalistične struje v nekaterih republikah
(predvsem v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem, deloma pa tudi v Makedoniji).10
Slovenski partijski "liberalizem" v poznih šestdesetih letih je pomenil več
političnega pluralizma med in v obstoječih političnih organizacijah (socialistični zvezi delovnega ljudstva, mladinski organizaciji in sindikatih). V končni
verziji, do katere pa nikoli ni prišlo, naj bi se SZDL vrnila h koalicijski zasnovi
Osvobodilne fronte. Zavzemal se je za nadaljevanje gospodarskih reform, ki
so proti koncu šestdesetih let začele zastajati zaradi odporov nerazvitih, ki so
menili, da tržno gospodarstvo zaradi prevelikih razlik v razvitosti ni primerno

10

Več o tem: Božo Repe: "Liberalizem" v Sloveniji (Ljubljana, 1992).
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Z ženo Angelco na
vrtu v Rožni dolini
leta 1971 (Arhiv
družine Kavčič)

za Jugoslavijo. Vztrajal je pri večji samostojnosti Slovenije v federaciji, vključno
s pravico do navezovanja neposrednih mednarodnih stikov, še zlasti na gospodarskem področju, z neposredno možnostjo najemanja mednarodnih posojil
in s principom kotizacije pri vzdrževanju federacije.
Zahteval je večjo samostojnost pri obrambni politiki, še zlasti takrat, ko je
bila leta 1968 ustanovljena Republiška teritorialna obramba Slovenije. Ker je
Republiški štab Teritorialne obrambe s pomočjo skritih fondov nabavljal orožje
v tujini, je v času, ko so odstavljali Staneta Kavčiča, prišlo do obsežne preiskave,
zaradi katere se je del udeležencev znašel v preiskovalnem zaporu, proti nekaterim je bil sprožen kazenski postopek, vodilni v štabu Teritorialne obrambe
Slovenije pa so morali odstopiti. Kavčiču sicer neposredne povezave z nabavami niso uspeli dokazati, nakupe pa je srbska služba državne varnosti izkoristila
v t. i. akciji Vrh, s katero so vodilnim slovenskim funkcionarjem skušali naprtiti
separatizem in dokazati, da se želi Slovenija odcepiti.
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V zvezi z Jugoslovansko ljudsko armado so se v času "liberalizma" pojavljale
zahteve po uporabi nacionalnega jezika v vojski, po služenju vojaškega roka v
lastni republiki, kjer pa to ni mogoče, ustanovitev nacionalno homogenih enot.
To je že takrat sprožalo spore z armadnim vrhom.
Ekonomski koncept slovenskega "liberalizma" je bil od prvotnega osnutka, narejenega leta 1969, do sprejema 1972 močno spremenjen in na koncu ni
več izražal "liberalne" usmeritve. V praktični izvedbi je bilo – iz želje po posnemanju tedaj modernih zahodnih trendov – tudi nekaj pretiravanja (npr. težnja
po pozidavi celotne slovenske obale z modernimi betonskimi kompleksi, ki bi
naenkrat sprejeli 70.000 in več gostov). V osnovi pa je bil program moderen,
tak, kot ga Slovenija, sicer precej stihijsko in s hudimi socialnimi trenji zaradi
propadanja prejšnjih industrij, razvija danes. Namesto usmeritve v težko industrijo je predvideval razvoj trgovine, bančništva, prometa, turizma, storitvenih
dejavnosti, svetovanja, inženiringa, informatike in računalništva. Leta 1968
je, npr. z odprtjem republiškega računalniškega (računskega) centra, tedanja
vodilna garnitura vsaj simbolično pokazala, da želi Slovenija slediti najrazvitejšim državam v postindustrijsko družbo, pričele so se graditi velike veleblagovnice, kot je Maximarket, pospešeno je naraščal tovorni promet, razvijali sta se
Luka Koper in slovenska trgovska mornarica, današnja Adria si je kot nacionalni prevoznik v boju s premočnim in privilegiranim Jatom postopoma širila
prostor za redne in čarterske linije.
Kot že rečeno, je bil največji (pogosto tudi kritiziran) ekonomski projekt
Kavčičeve ekipe izgradnja avtocestnega križa čez Slovenijo, uresničevati pa se
je začel šele ob koncu Kavčičevega mandata. Prav zaradi mednarodnih kreditov
za ceste je prišlo v Sloveniji in Jugoslaviji poleti 1969 do hude politične krize, t.
i. "cestne afere." Zvezna vlada (ki jo je sicer tedaj vodil Slovenec Mitja Ribičič) je
namreč iz predloga za delitev posojil izpustila dva slovenska odseka, slovenska
vlada pa je na to ostro reagirala. Ob "cestni aferi" se je v razrešitev vmešal sam
Tito in Kavčičev politični vpliv so njegovi nasprotniki precej omejili.
Po "liberalističnem" konceptu naj bi Slovenija postala most med vzhodnimi in zahodnimi državami, ekonomsko pa naj bi se zgledovala predvsem po
Zahodu. Gospodarstvo naj bi delovalo po tržnih zakonitostih, socializem pa naj
bi zagotavljala družbena lastnina. Kavčič si je kritike prislužil s prizadevanjem
po delničarstvu (menil je, naj Slovenci raje, kot da potujejo na Fidži ali kam
drugam, vlagajo v delnice), absurdni so se mu zdeli ideološki kriteriji v gospodarstvu, npr. dejstvo, da zasebna podjetja s petimi zaposlenimi (kot je bil tedaj
normativ) "še niso kapitalizem", tista s šestimi pa naj bi že bila.11

11

Ljerka Bizilj, Moč in nemoč slovenskega liberalizma, dokumentarni film, 1989 (posodobljena inačica
2009).
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Energetsko naj bi Slovenija gradila na razvoju "čistih" energij (nafta, plin,
jedrska energija). Kavčič je bil tudi tisti predsednik slovenske vlade, ki je s hrvaškim predsednikom Dragutinom Haramijo podpisal sporazum o graditvi krške
jedrske elektrarne.
Upravno naj bi bila Slovenija policentrična, vendar z enotnim in iz centra uravnavanim šolstvom, zdravstvom, kulturno, raziskovalno in znanstveno
dejavnostjo ter davčno politiko.
Kavčičeva politika je naletela na pozitiven odmev celo med slovensko
politično emigracijo. Podpiral ga je zlasti Ciril Žebot, predavatelj na Georgtown
University v Washingtonu in svetovalec nekaterih ameriških kongresnikov slovenskega rodu, ki je v Kavčičevi politiki videl možnost za čim večjo suverenost
Slovenije, narodno spravo in postopno vpeljavo dvostrankarstva (socialistična
zveza kot opozicija zvezi komunistov) ter nato večstrankarstva z oživitvijo Slovenske ljudske stranke. Žebot in Kavčič sicer nista bila v neposrednih stikih, je
pa Kavčič leta 1968 posredno ali neposredno dovolil njegov obisk v Sloveniji
(po reakciji nekaterih borcev se je Žebot nato naglo umaknil čez mejo). Zaradi
tega si je Kavčič ob "cestni aferi" nakopal tudi Titovo kritiko in dolgotrajno razčiščevanje, ali je obisk dovolil ali ne.
Politične in gospodarske spremembe v Kavčičevem času so se odrazile v
povečanih socialnih razlikah, ki bi bile danes komajda vredne omembe, takrat
pa so proti njim protestirali študenti. Spremembe so se kazale tudi v nastajanju novega srednjega sloja, ki je postopoma začel prevladovati nad kmečkim
in delavskim, pa tudi v individualizmu, ki se je med drugim kazal v prehodu
od množičnih oblik preživljanja prostega časa in zabave v raznih kulturnih
in športnih društvih k oblikam, ki niso nujno terjale kolektivne identifikacije
(potovanja, športi, kot je smučanje in podobno). Modne revije, glasbeni festivali po zahodnem vzoru (Slovenska popevka), mednarodni sejmi, razcvet turizma, odprte meje z zatrpanimi mejnimi prehodi in prodor zahodnih artiklov so
postajali del slovenskega vsakdanjika. Televizija je imela v času največje Kavčičeve priljubljenosti konec šestdesetih let že več kot 255.000 naročnikov (ob
začetku deset let prej le 778). Slovencem je odprla okno v svet, jih seznanjala z
modnimi trendi, zahodno glasbeno produkcijo in jim nudila neskončne serije
nadaljevank. Oblikovala je okus gledalcev, obenem pa je postala politično izjemno vplivna. V glavnem je podpirala Staneta Kavčiča, zato je bil boj za prevlado na njej morda najtrši kadrovski boj med "liberalno" in "konservativno" strujo (Kavčič je zahteval, da direktorja imenuje vlada, ne pa da se potrjuje preko
SZDL po samoupravni poti, za katero se je skrival partijski monopol).
Konservativnejšemu delu vodstva, ki je bil privržen Edvardu Kardelju, operativno pa sta se v njem najbolj izpostavila France Popit, predsednik CK ZKS,
in Sergej Kraigher, predsednik skupščine, je s Stanetom Kavčičem in "liberalci"
skušal obračunati že v času t. i. "cestne afere." "Cestni aferi" so sledile še nekatere
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Podpis svečane izjave ob izvolitvi za predsednika Izvršnega sveta SRS, 4. maj 1972. Mandat naj bi končal
s sprejetjem ustave in novimi volitvami leta 1974, a je bil po šestih mesecih prisiljen odstopiti (ARS, dislocirana enota II)

druge, najbolj odmevna je bila "afera 25. poslancev", do katere je prišlo, ko je
skupina republiških poslancev poleti 1971 mimo SZDL in ZK, vendar v skladu s poslovnikom skupščine, poleg uradnih kandidatov za člana predsedstva
SFRJ predlagala še svojega (tedaj najmlajšega ministra v Kavčičevi vladi Ernesta
Petriča). Ker so poslanci s tem posegli v kadrovski monopol Zveze komunistov,
je prišlo do ostre reakcije, nekaterim je bil odvzet poslanski mandat, posledice
pa so občutili še dolga leta. Ko je konservativna skupina začela dobivati prevlado, je sledila vrsta obračunov z uredniki časopisov, intelektualci, liberalno
usmerjenimi politiki na nižjih ravneh, s pedagogi, ki so se zavzemali za idejno
nevtralno šolo, z nekaterimi univerzitetnimi profesorji in drugimi.
Ta obračun je bil del jugoslovanskega obračuna z "liberalizmom", ki ga je
spodbudil in vodil Tito. Ta je na članstvo Zveze komunistov 18. septembra 1972
naslovil pismo, v katerem je napovedal, da bo ZK znova prevzela neposredno
vodenje in upravljanje družbe, v obračun z liberalnimi strujami pa se je Tito
ponekod (na Hrvaškem in v Srbiji) vmešal tudi neposredno.
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Slovenski "liberalizem" je bil bližji srbskemu kot hrvaškemu, čeprav je bilo
tudi med slovenskim in hrvaškim mnogo skupnih točk, zlasti kar zadeva odnos
do federacije in suverenost republik. Osnovna razlika je v tem, da sta tako srbski
kot hrvaški imela proti sebi izvenpartijsko opozicijo, ki je zlasti na Hrvaškem
diktirala tempo partijskim liberalcem, v Srbiji pa je bila glavni povod, da je Tito
z liberalci obračunal, češ da so preveč mehki do opozicije. Med vsem tremi so
bile precejšnje razlike, med Srbijo in Hrvaško pa so bila tudi v tem času dokaj
ostra trenja, tako da do kakšnih resnejših povezav med vsemi tremi "liberalizmi" ni moglo priti. Tudi časovni intervali vseh treh "liberalizmov" se niso ujemali, čeprav so povezave med vodilnimi "liberalnimi" politiki (Kavčičem, Savko
Dabčević, Mikom Tripalom, Markom Nikezićem, Latinko Perović) obstajale –
deloma tudi medsebojno podpiranje. Kavčiču (pa tudi nekaterim drugim "liberalno" usmerjenim politikom) so očitali predvsem povezave s hrvaškim množičnim gibanjem, čeprav mu jih niso mogli dokazati. V tedanjem slovenskem
političnem vrhu so na naraščanje hrvaškega nacionalizma gledali z zaskrbljenostjo, bali so se, da bo šel čez rob in ogrozil reforme. Sicer pa obstaja še vrsta
razlik v delovanju; za celotno Jugoslavijo je gotovo najpomembnejši obračun s
srbskim "liberalizmom", ki je bil najtežji in v katerem se je Tito tudi zaradi osebnih zamer (zahtev, da se umakne, ker je prestar) najbolj angažiral in "liberalce"
odstranil po povsem neformalni poti (v bistvu na "političnem aktivu" – selektivnem zboru nekaterih vodilnih srbskih politikov). "Liberalizem" v Makedoniji
– čeprav zanjo pomemben – je bil bolj zapoznela refleksija (v sorazmerno zaostalih razmerah) na procese v razvitejših republikah. Na področju demokratičnih pravic je bil dokaj konsistenten, ekonomskega programa pa ni imel, čeprav
se osnovne usmeritve dajo razbrati iz nekaterih člankov. Na mednacionalnem
področju je bil obremenjen z odnosom do Albancev. Tito tudi ni vztrajal v obračunu z njim, tako da je bil konflikt bolj posledica notranjih trenj med Krstom
Crvenkovskim in Lazarjem Koliševskim. Gibanja v BiH v tem času imajo v sebi
bolj malo "liberalnega". Gre bolj za frakcijske boje med ljudmi, ki (morda z izjemo Avda Huma) niso imeli nič manj konservativne usmeritve kot Mikuličeva
skupina, ki je z njimi obračunala.
Jugoslavijo bi (tudi če bi zmagala liberalna vodstva po posameznih republikah – zaradi razlik v razvitosti in zapletenih mednacionalnih odnosov) še
vedno spremljali precejšnji pretresi, čeprav bi bila možnost, da se izogne krvavi
vojni in se dogovori bodisi o konfederalnem tipu države bodisi o mirnem razhodu verjetno večja. Vendar so seveda to že hipoteze, ki ne sodijo v neposredno
zgodovinsko obravnavo.
Politični boj je bil končan s sprejetjem ustave leta 1974, ki je ZKJ kot edini
politični sili zagotavljala neposredno vodilno vlogo. Vpeljan je bil delegatski
sistem kot specifična oblika samoupravne socialistične demokracije. V njem
so "klasične" poslance zamenjale delegacije, kar je delovanje sistema hromi-
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lo, izgubljala se je neposredna individualna odgovornost, vladanje iz ozadja je
bilo lažje ("liberalci" so se pred tem zavzemali za močno skupščino, v kateri
bi bili poslanci odgovorni volilcem, ne pa Zvezi komunistov, vlada pa bi imela
resnična pooblastila in moč, da uresničuje politiko). Ker bi z uvedbo tržnega
ekonomskega sistema gospodarstvo postalo bolj samostojno in ga politiki ne
bi mogli več kontrolirati, so misel na tržno gospodarstvo po Kavčičevi prisilni upokojitvi opustili. Nekateri so mu nasprotovali tudi zato, ker bi povečal
razlike v Jugoslaviji. Leta 1976 so z zakonom o združenem delu uvedli poseben gospodarski sistem. Bolj kritični ekonomisti so ga posmehljivo imenovali
"dogovorna ekonomija". Njegovo bistvo je bilo, da naj bi se podjetja med sabo
dogovarjala, ne pa tekmovala. Zaradi tega so – razen redkih panog – v tujini
postajala nekonkurenčna, njihovi izdelki doma pa vse dražji. Oblasti so znova
začele spodbujati razvoj klasičnih industrijskih panog z veliko nekvalificirane
delovne sile, zaradi česar se je povečalo priseljevanje iz drugih jugoslovanskih
republik v Slovenijo. Podjetja so se preimenovala v "temeljne organizacije združenega dela" (TOZD). TOZD-i so se na zapleten način med seboj povezovali
in taka združba se je imenovala "organizacija združenega dela" (OZD) ali na še
višji ravni "sestavljena organizacija združenega dela (SOZD).
Partijski "liberalizem" je, vzeto v celoti, mogoče označiti za gibanje. Vendar so bili znotraj "liberalne" skupine pogledi na tedanje družbene razmere v
Sloveniji in Jugoslaviji različni, v določenih stvareh celo protislovni, obstajalo
je več krogov: v izvršnem svetu in gospodarski zbornici ter delu gospodarstva,
prav tako v tedanjih družbenopolitičnih organizacijah (Mladinski organizaciji,
sindikatih, Socialistični zvezi delovnega ljudstva). Znotraj Zveze komunistov
Slovenije je bila posebno močna "liberalna" skupina, zbrana v ljubljanskem
mestnem komiteju ZKS, "liberalno" so bili usmerjeni posamezniki v CK ZKS in
njegovih organih, manj pa (tudi zaradi Kavčičevega stališča, da se zaradi nezadovoljnih kulturnikov ne bo izpostavljal in ogrožal svoje ekonomske reforme)
v kulturnih krogih. Eno od pomembnih središč je bilo tudi na Fakulteti za politične vede in novinarstvo, kjer je neke vrste intelektualno jedro "liberalnega"
gibanja predstavljal krog Teorije in prakse. Tu se je v glavnem koncipiral politični program "liberalizma". Prvi razpoznavnejši koncept, ki je obenem že pokazal
ključne razlike med pogledi Edvarda Kardelja in Staneta Kavčiča, je bil oblikovan jeseni 1963 na sestanku uredništva tedaj še nastajajoče revije z Edvardom
Kardeljem, ko so govorili o zasnovi revije, v povezavi s tem pa tudi o ključnih
družbenih vprašanjih.12 Kavčič je Kardelja sicer podpiral v enem najbolj prelomnih političnih konfliktov konec petdesetih in v začetku šestdesetih let, ko

12

Zapisnik s sestanka UO TiP s tov. Edvardom Kardeljem, jesen 1963, arhiv Teorije in prakse. Tudi izjava
dr. Zdenka Roterja piscu, januar 1991, in tonski zapis pisca z Zdenkom Roterjem, 28. 1. 2009.
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se je Tito odločal med Rankovićem in Kardeljem. Tedaj je rekel, da Tito ni v
sporu s Kardeljem, pač pa s Slovenijo. Vendar sta bila že prej v sporu zaradi
članka iz leta 1957 Pogumno naprej, v katerem se je zavzel, da imajo podjetja
in delavci, ki ustvarijo več, pravico do večjega dohodka.13 Ta spor se je nato
samo še poglabljal.
Kardelj je bil alergičen na vsak najmanjši poskus opuščanja načel njegove doktrine. To je zatrl v kali. Če hočeš razumeti konflikt med Kavčičem in Kardeljem, se
je treba Kardelju zazreti v dušo: bil je prepričan, da se v vsakem človeku, še posebej
v kmetu, pa tudi v delavcu, takoj ko se mu ponudi priložnost, poraja kapitalistična
tendenca, želja po dobičku. Vedel je, če se odpre luknjica, bodo na koncu volitve
in kapitalizem. Zato je bila njegova reakcija na Kavčičeva razmišljanja tako ostra
že leta 1957. Zahteval je, da članek /Pogumno naprej, op. B. R./ umakne. Zaradi
tega sta morala v Beograd hoditi Miha Marinko in Vida Tomšič, imeli so posebne
sestanke, dokler ni temu konca naredil Boris Kraigher. Rekel je: 'Članek bo ostal,
o stvari pa ne bomo več diskutirali.' To je bil ideološki razkol (pri Kavčiču drugi
po zadevi v Št. Joštu): Kidrič-Kraigher-Kavčičeva linija na eni strani, Kardelj na
drugi. Sovjetskega sistema ni maral, oba s Titom sta na Sovjetsko zvezo gledala
z nezaupanjem, posnemala pa sta jo, kar zadeva oblast. Tudi ko je Kardelj pisal
ustave, je z enim očesom vedno gledal tja, ves čas se je bal, kako bodo reagirali v
Sovjetski zvezi. Pred očmi je imel, kako Titu ohraniti oblast, poznal ga je bolje kot
kdorkoli drug. Ideološka kontrola je šla preko Partije, za kontrolo gospodarstva
in denarnih tokov pa je še pred Kavčičevim obdobjem izumil Službo družbenega
knjigovodstva, ki je bila neke vrste ekspozitura CK-ja. Študiral je, kako to počnejo
na zahodu, bil je v ZDA, na Švedskem, potem smo celo leto delali na inštalacijah
in obdelovalnih mehanizmih. Vsako leto smo se posodabljali, nabavljali nove
stroje za izračune. S tem je centraliziral denarne tokove, rešil financiranje vojske
in birokracije, saj so v SDK iz sredstev podjetij najprej zadostili državi, zato je
občasno prihajalo do blokiranih žiro računov, ker za druge zadeve, včasih tudi
za plače, niso imela sredstev; to so potem reševali lokalni politiki. Do ustanovitve
SDK je plačilni promet šel skozi banke, to pa je bilo težje kontrolirati, že Kraigherja je s tem omejil pri gospodarski reformi.
Kavčič se sploh ni obremenjeval s Popitom, z Ribičičem in z drugimi. Njegov
dialog je potekal s Kardeljem, tako je to dojemal. Natančno je vedel, da ga ne
marajo, da bi se ga radi znebili, a se ni ukvarjal s tem niti se ni družil z njimi. Bil
je študiozen človek, samotar in garač, ostajal je doma, sploh po ločitvi, bral in
razmišljal, in tudi to ga je izoliralo. Še midva se v času aktivne politike zasebno
nisva družila. Celo nobene skupne slike nimam, sva pa dobro sodelovala, vsak s

13

Repe, Prinčič, Pred časom. Portret Staneta Kavčiča, 59.
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svojim načrtom. Izpeljala sva številne investicijsko zahtevne zadeve, ki jih je podpirala Ljubljanska banka, od turističnih gradenj na obali do stanovanjske gradnje in drugih zadev. To je odpiralo nove procese v družbi in v Beogradu vzbujalo
revolt. Nastala je teza o 'centrih odtujene moči', to je bil Kardeljev izraz. Bal se je
namreč, da mu bodo pripisovali podporo slovenskemu nacionalizmu. Konflikt
je bil še ob vprašanju pomoči nerazvitim, težki industriji, trgu kapitala, vse to je
nakazal Popit v litostrojskem govoru septembra 1972, pred finalom obračuna.
Mene je zaradi prijateljstva iz vojne nekdo hotel rešiti, prepričeval me je, naj se
odpovem Stanetu Kavčiču in pristanem na Kardeljev koncept, a nisem pristal na
to.14

Teorija in praksa je nastala na podlagi ocene najvišjih partijskih voditeljev,
da v Sloveniji ni nobene "prave" marksistične revije, v njej pa naj bi potekal
enakopraven dialog Zveze komunistov z drugače mislečimi. Ozadje nastanka
revije je bilo že v začetku dvojno in protislovno: na eni strani je šlo za nemoč,
ki jo je konservativnejši del partijskih ideologov in politikov čutil ob prodoru
revije Perspektive, na drugi pa za željo "liberalno" usmerjenih intelektualcev v
Zvezi komunistov, da dobijo možnost za kritično izražanje stališč. To različno
gledanje na Teorijo in prakso je revijo determiniralo od njenega nastanka in jo
spremljalo v naslednjem desetletju in pol, bilo pa je neposredno povezano z
vprašanjem notranje demokracije v Zvezi komunistov oziroma z vprašanjem
družbene ureditve sploh.15
Teorija in praksa je po ustanovitvi odprla razpravo o vrsti aktualnih družbenih vprašanj, tako kot objavljeni teksti pa so pomembne tudi razprave v širšem
krogu uredništva in sodelavcev revije. Med take sodi npr. okrogla miza o političnem pluralizmu oktobra in novembra 1968 z dilemo, ali v Sloveniji obstaja
več središč odločanja ali le eno, pri čemer je obravnava zajela politične subjekte:
Socialistično zvezo, Zvezo komunistov, Zvezo mladine in sindikate.16 Pomemben je tudi mednarodni kolokvij (ki ga je financiral Izvršni svet Republike Slovenije) z naslovom Socializem in demokracija, "na katerem so bila artikulirana
vsa vprašanja, ki so tudi danes (april 1990, op. B. R.) predmet sporov in razprav,
od političnega pluralizma, ločitve ali sestopa Partije z oblasti do demokratičnih
pravic".17 Ena od pomembnih, še ne dovolj raziskanih dimenzij delovanja kroga
Teorije in prakse je bilo tudi soočanje slovenskih "liberalističnih" idej s podobnimi usmeritvami na Hrvaškem in v Srbiji, do katerega je prihajalo na raznih
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Razgovor z Nikom Kavčičem, 2. 6. 2009, hrani pisec.
O zgodovini revije v posameznih obdobjih in vsebini objavljenih prispevkov glej: "Demokratizacija,
profesionalizacija in odpiranje v svet", Teorija in praksa (ob štirideseti obletnici) (2004), št. 1–2.
Magnetogram razprav, 13. november 1968, arhiv Teorije in prakse.
Izjava dr. Roterja piscu, april 1990.
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tribunah, v člankih in intervjujih. Teorija in praksa je konec leta 1970 objavila
intervju z Markom Nikezićem,18 spomladi 1971 pa z dr. Savko Dabčević - Kučar.
Kavčič je sicer stike s srbskimi "liberalci" vzdrževal tudi s pomočjo bivše žene
Ranke, ki je s sinom Gojkom živela v Beogradu.19
Kavčič je v krogu Teorije in prakse razvil tezo, da so se jugoslovanske republike formirale kot države, ki zastopajo svoje interese, in da je treba zato na
novo premisliti razmerje med razrednim in nacionalnim, saj v takih razmerah
razredna lojalnost ne more biti več prioriteta. Kocijančič in Petrič sta bila prepričana (in sta to tudi povedala), da je ključno kadrovsko vprašanje, saj liberalna skupina izgublja boj s konservativno strujo (tako so npr. preprečili, da bi
Kocijančič za Frančkom Mirtičem postal predsednik ljubljanske organizacije
Zveze komunistov, Kavčič je imel v Centralnem komiteju po njunem premalo
ljudi, kar je veljalo še za nekatere ključne točke). Kavčič tega ni komentiral, ker
je verjetno mislil, da sestanku prisluškujejo, ju je pa naslednji dan poklical in
jima rekel, da imata prav, da je kadrovsko vprašanje seveda ključno, vendar se o
tem pač ne govori.20
"Liberalistično" gibanje je nastalo in se razvilo v socialistični državi in znotraj edine stranke, kar mu je dajalo specifičen pečat, zato je njegov politični
program (bolj kot ekonomski) ostajal nedorečen. Slovenskemu "liberalizmu"
se na jugoslovanskem področju kljub občasnim stikom ni uspelo konsistentno povezati s podobnimi gibanji drugod po Jugoslaviji in ustvariti skupnega
programa za vso Jugoslavijo, deloma zaradi različnega časovnega dogajanja v
posameznih republikah, deloma zaradi nacionalizma, ki je bil najbolj v porastu
na Hrvaškem. Jugoslavija je sicer za Kavčiča in "liberalce" vse bolj predstavljala
interesno in ne več toliko ideološke skupnosti, temeljiti bi morala na oblikah
gospodarskega in drugega sodelovanja (podobno stališče so imeli tudi "liberalni" politiki v drugih republikah). Zato je imel Kavčič v tedanjih, še močno
centraliziranih razmerah do Jugoslavije pragmatičen odnos. Izkoristiti prednosti, ki jih nudi, in zmanjšati tisto, kar naj bi Slovenija federaciji dala. "Pipice so
odprte, izkoristite jih," naj bi nekoč Kavčič dejal slovenskim direktorjem, zaradi
česar so ga njegovi (kar se tiče jugoslovanstva, bolj načelni) nasprotniki hudo
kritizirali.

18

19
20

Intervju je bil ponatisnjen v 15. številki zbirke Svedočanstva, ki jo izdaja Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (Marko Nikezić, Srpska krhka vertikala, uredila in uvod napisala Latinka Perović
(Beograd, 2003), 209–217).
Razgovor pisca z Gojkom Kavčičem, Ljubljana, 23. 3. 2009.
Zvočni zapis razgovora z Janezom Kocijančičem, 21. 5. 2009, hrani pisec.

456

S tudia
H istorica
S lovenica

***
V prvih letih po koncu socializma je bil "liberalizem" pojmovan kot nedorečen
in nekonsistenten. Obremenjen je bil z ideologijo, iz katere je izšel, in s politiko, v okviru katere je zrasel. To je razumljivo, saj je bil to še vedno čas brez
take demokracije, kot so jo imeli na Zahodu in kot si jo predstavljamo danes.
Po drugi strani pa se je življenje Slovencev in Jugoslovanov močno razlikovalo
od tistega, ki so ga živeli ljudje na vzhodni strani železne zavese, bili so nekakšen zahod socialističnega sveta, kar je postajalo prepoznavno prav v šestdesetih letih. Resda so napredovali počasneje kot prebivalci Zahoda, a vendarle:
od skromnih stanovanj s skupno pipo in straniščem do hiš s kopalnicami, pralnimi stroji in televizijami; od koles in mopedov k avtomobilom; od shramb k
hladilnikom in zamrzovalnikom, od metel k sesalcem, od klasičnih trgovin k
samopostrežnim. Nekaj seveda tudi zaradi splošnega in neustavljivega razvoja
v svetu, ki ni bil povezan s Kavčičem in njegovo politiko, precej pa prav zaradi "liberalizma". Za ceno standarda in boljšega življenja je bila večina ljudi ob
vprašanju demokracije pač pripravljena zamižati, tako kot je to počela prej in
bo najbrž tudi v prihodnje.
Po dvajsetih letih tranzicije, divje privatizacije ter globoke svetovne in
domače ekonomske krize je marsikateri pomislek do "liberalizma" izginil. Še
več: v ponovni premislek prihajajo mnoge njegove postavke, od vprašanja v
dobršni meri že zapravljenega nacionalnega gospodarstva kot temeljnega elementa za preživetje naroda do posameznih konkretnih vprašanj, ki sta jih premislila in domislila Stane Kavčič in njegova ekipa.
Kljub kritičnosti in drugačnosti pa Stane Kavčič, kot je zapisal tudi v dnevniku, dvomov ni postavljal alternativno, izven narodnoosvobodilnega boja,
revolucije in preloma z informbirojem, temveč znotraj njih. Tudi njegov pogled
nazaj (Dnevnik in spomini) izraža prepričanje, da je pravo pot videl v okviru
socializma, a v povezavi kapitala, politične demokracije in socialne države.
Kavčiča torej ni mogoče postavljati izven časa ali nad čas, v katerem je živel.
V tem smislu je za zgodovinarja izziv zlasti vprašanje, kako "liberalizem" kot
razvojno usmeritev, Kavčiča pa kot politika in pisca več teoretičnih del uvrstiti
v zgodovino levoliberalne misli in prakse na Slovenskem.
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Božo Repe
STANE KAVČIČ IN HISTORY

SUMMARY
Party "liberalism" personified by Stane Kavčič advocated a developmental
direction such as Slovenia is trying to enforce today: utilization of its geographical position and its integration into the economic flow between east and
west, north and south, tourism, service activities and especially into innovations and knowledge, his government was a supporter of the usage of clean
energies and environmental care. Among others it began with the preparations
for the construction of the nuclear plant in Krško. Instead of moving towards
heavy industry he predicted the development of trade, banking, traffic, tourism,
service activities, consultancy, engineering, informatics and computer science.
Opening the republican computer (computational) centre in 1968 the then
political leadership at least symbolically showed that Slovenia wishes to follow
the most developed countries into a post-industrial society. Big malls like Maximarket were being built, road transport was drastically increased, Luka Koper
was improving as was the Slovene trade fleet navy, Adria expanded its area coverage for regular routes and air charters.
The biggest (and often also the most criticised) economic project of
Kavčič's team was the construction of the highway cross across Slovenia, which
began to be realized only towards the end of Kavčič's mandate. Air traffic (Brnik
was modernised in 1963, Adria beginning with its activities two years before)
and maritime affairs developed more successfully. Tourism and the hospitality
industry put forth by the ''liberal'' economy concept had yet to be developed,
for they were not priority industries after the war. Because of the international
credits for roads Slovenia and Yugoslavia were struck by a serious political crisis
in 1969 called ''the road affair'' (''cestna afera''). The question of constructing
the road system remained one of the most topical infrastructural questions
even after Kavčič's leave from politics. It was on the 29th of December 1972
that the first real Slovene highway was opened, a 32 km long section between
Vrhnika and Postojna.
With the development of the propulsive sector (tertiary economy) Slovenia was supposed to have become a bridge between the developed and undeveloped world. This economic concept was drastically changed at the beginning of the 70's under the influence of political circumstances in Slovenia (in
its changed form the assembly passed it in 1972). After the defeat of ''liberalism''
the economy again turned towards extensive industry with a numerous unqua-
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lified work-force, which meant an increased influx of workers from other republics.
Because introducing a market economy system would allow the economy
to become more independent and thus out of political reach, the idea of a market economy was discarded soon after Kavčič's forced retirement. Some opposed him because they thought that it would increase inequality in Yugoslavia.
In 1976 they introduced a unique economy system by passing the Combined
work law. Critical economists laughably named it ''dogovorna ekonomija''
(''negotiation economy''). Its main goal was that companies should negotiate
and not compete.
On the economic field Kavčič was a ''liberal'', though in the wider societal
context his political profile and his political agenda were closer to the social-democratic directions. Both must be acknowledged in the context of the then
Party state. His retrospective (Dnevnik in spomini; Diary and memories) expresses a belief that he saw the right way in a connection between capital, political democracy and a welfare state. As such it is a challenge for any historian to
answer the question how to categorize ''liberalism'' as a progressive direction
and Kavčič as a politician and writer of many theoretical works into the history
of the leftist-liberal thought and practice in Slovenia.

459

S tudia
H istorica
S lovenica

UDK 929Vilfan J.:94(497.4)"19"
1.01 Izvirni znanstveni članek

"Paradiplomacija" Josipa Vilfana

Od konca prve svetovne vojne do prvih petdesetih let
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Izvleček:

Avtor predstavi mednarodne in "paradiplomatske" aktivnosti slovenskega
primorskega politika in pravnika Josipa Vilfana (1878–1955) v obdobju
od konca prve svetovne vojne do prvih petdesetih let. Josip Vilfan se je
zavzemal za preživetje in pravno zaščito Slovencev in Hrvatov pod Italijo (v
Julijski krajini) ter vseh manjšin v Evropi na splošno. Angažiral se je zlasti kot
predsednik Kongresa evropskih narodnosti (1925–1938), pa tudi v okviru
drugih mednarodnih organizacijah in združenjih. Na delovanje Kongresa so
države zmagovalke prve svetovne vojne gledale z nezaupanjem, med temi tudi
Velika Britanija, saj so njene tajne službe ugotovile, da so v ozadju njegovega
financiranja in vodenja nacisti. Po drugi svetovni vojni je Vilfan sodeloval
z jugoslovanskim ministrstvom za zunanje zadeve, in sicer najprej v okviru
Inštituta za preučevanje mednarodnih vprašanj, ko je sodeloval pri zbiranju
gradiv za pariško mirovno konferenco, nato pa pri pripravi teoretskih osnov
o še zmerom aktualnem manjšinskem vprašanju v okviru Stalne komisije za
pravna vprašanja človekovih in splošnih pravic.
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Uvod
Primorski politik in pravnik Josip Vilfan (Wilfan)1 se je v svojem bogatem življenju in delovanju med drugim veliko ukvarjal z mednarodnimi vprašanji. Zaradi
tega smo razpravo naslovili "Paradiplomacija" Josipa Vilfana. Uvodoma moramo seveda razložiti pojem paradiplomacija. Študije izraz po navadi uporabljajo,
ko govorijo o mednarodnem sodelovanju regionalnih in drugih necentralnih
vlad. Za slovenske razmere se ta termin vedno bolj uveljavlja pri obravnavi čezmejnih regionalnih, medregijskih, tudi neformalnih, strankarskih in podobnih
aktivnosti oz. kot izraz za t. i. republiške zunanjepolitične aktivnosti Slovenije
v okviru skupne jugoslovanske države v poznih šestdesetih, zlasti pa sedemdesetih in osemdesetih letih, še posebej v odnosu do sosednjih držav in regij
oziroma dežel. Odločili smo se torej, da si izraz nekako izposodimo, saj se nam
je zdel najprimernejši za to, da z njim okarakteriziramo Vilfanovo mednarodno
delovanje; navedli smo ga seveda v narekovajih.
Namen in cilj razprave sta predstaviti poglavitne značilnosti njegove "paradiplomacije", ki smo jo razdelili na 4 faze, ki se časovno tudi deloma prekrivajo:
(1) obdobje po prvi svetovni vojni do razmejitve v Rapallu konec leta 1920;
(2) v okviru poslanskega dela v italijanskem parlamentu, kamor je bil izvoljen
dvakrat (leta 1921 in 1924, aktiven je bil do leta 1928); (3) v okviru Kongresa
evropskih narodnosti (od leta 1925 do 1938) in drugih mednarodnih organizacij oziroma združenj; (4) od konca druge svetovne vojne do začetka petdesetih let. Obdobje Vilfanovega življenja na predvečer druge svetovne vojne, od
zasedbe Jugoslavije pa do konca vojne, ostaja še zmerom skoraj neznano.
Uvodoma moramo seveda navesti tudi nekaj osnovnih podatkov o njem.2
Rodil se je v Trstu leta 1878, umrl pa je leta 1955 v Beogradu. V letih 1906–
1910 je bil tajnik najpomembnejše organizacije Slovencev (in Hrvatov) na Pri-

1

2

Do oktobra 1939 je svoj priimek pisal v nemški obliki, nato ga je dosledno zamenjal s slovensko inačico. Sicer je, kot piše Milica Kacin Wohinz (Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918–1921
(Maribor–Trst, 1972), 410, dalje: Kacin Wohinz, Primorski Slovenci), nameraval zamenjavo opraviti že
v času Avstro-Ogrske, a mu to ni uspelo.
Najbolj dokumentirana dela o njem in na splošno o obdobju med obema vojnama je objavila Milica
Kacin Wohinz, Primorski Slovenci; ista, Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev 1921–1928
(Koper – Trst, 1977) (dalje: Kacin Wohinz, Narodnoobrambno); ista, Prvi antifašizem v Evropi.
Primorska 1925–1935 (Koper, 1990) (dalje: Kacin Wohinz, Prvi antifašizem); ista in Marta Verginella,
Primorski upor fašizmu 1920–1941 (Ljubljana, 2008). Najboljši biografski prikaz je sestavil Egon
Pelikan, Josip Vilfan v parlamentu/Discorsi parlamentari dell'on. Josip Vilfan (Trst–Trieste, 1997),
17–100 (dalje: Pelikan, Josip Vilfan). Osnovne podatke dobimo tudi v geslih Čermelj Lavoslav, "Vilfan
Josip ml.", v: Slovenski biografski leksikon 1925–1991. Elektronska izdaja (delovna verzija) (Ljubljana,
2009) (dalje: Čermelj, "Vilfan") in B. Mar. [Branko Marušič], "Vilfan (Wilfan) Josip", v: Primorski slovenski biografski leksikon, snopič 17 (Gorica, 1991), 214–217 (dalje: Marušič, "Vilfan"). Najpopolnejši
prikaz s problematiziranjem nekaterih pomembnih vidikov Vilfanovega življenja in dela pa predstavlja delo več avtorjev Josip Vilfan. Življenje in delo primorskega pravnika, narodnjaka in poslanca v
rimskem parlamentu, ur. Gorazd Bajc (Koper, 2005) (dalje: Josip Vilfan).
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morskem in v Istri (Julijski krajini), političnega društva Edinost v Trstu, v letih
1910–1928 pa je bil njen predsednik. V tržaški občinski svet je bil izvoljen leta
1909 in nato ponovno 1913, v rimski parlament pa kot poslanec leta 1921 in
1924. Leta 1910 je bil med najzaslužnejšimi, da je naslednje leto prišlo do revizije ljudskega štetja v Trstu in okolici. Lavo Čermelj je njegovo vlogo označil
tako: "/.../ duša velikopotezne akcije, ki je dovedla do revizije ljudskega štetja."3
Kot posledica revizije je število Slovencev v Trstu naraslo za kakih 20.000 ljudi,
Hrvatov za skoraj 1.000, Nemcev za dobrih 2.000, število Italijanov pa se je

3

Lavo Čermelj, O ljudskem štetju v Trstu l. 1910 (In mermoriam dr. Josipa Wilfana) (Zagreb, 1958), 9.
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zmanjšalo za več kot 22.000. Uroš Lipušček pravilno ugotavlja, da te številke
zelo verjetno niso bile povsem realne, ker revizija ni bila izvedena za celotno
slovensko etnično ozemlje.4
Pomembna je tudi epizoda januarja 1915, ko je sodeloval na tajnih sestankih predstavnikov tržaških Slovencev in istrskih Hrvatov z italijanskim diplomatom Carlom Gallijem, ki je kot zaupni emisar italijanske vlade želel poizvedeti o reakciji primorskih Slovanov, če bi Italija stopila v vojno na strani antante
in če bi vojaško zasedla ter anektirala Trst in Primorsko. Galli se je v Trstu trikrat
sestal z vodilnimi slovenskimi in hrvaškimi politiki, med katerimi so bili poleg
Vilfana tudi Otokar Rybář, Gustav Gregorin in Josip Mandić. Poskušal jih je pregovoriti, naj se načrtovani italijanski okupaciji ne uprejo. Ne glede na to, da si
pričevanja o morebitnem pozitivnem odgovoru sogovornikov deloma nasprotujejo, se lahko strinjamo s še vedno aktualno analizo Janka Pleterskega, ki je
pred več kot 40 leti ugotavljal, da se je tedaj prvič zgodilo, da je kaka tuja država
spraševala Slovence za njihovo stališče glede nekega pomembnega mednarodnega diplomatskega vprašanja.5 Obenem je postalo jasno, da bo Italija v kratkem vstopila v vojno proti dotedanji zaveznici in skušala pridobiti celotno Julijsko krajino. Zaradi pripadnosti tega območja se je, kot znano, ob koncu vojne
pričel spor z novo jugoslovansko državo, ki se je preselil na mirovno konferenco v Parizu. Avgusta 1918 se je Vilfan tudi angažiral pri ustanavljanju Narodnega
sveta v Ljubljani in bil njegov član, naslednji mesec pa je postal član krajevnega
Narodnega sveta v Trstu. Sredi 1918 se je vključil v polemiko o vprašanju, komu
naj pripada Trst. Sodil je, da mora postati jugoslovanski, vprašanje italijanske
manjšine pa naj bi tu rešili s posebnim sporazumom. Tako idejo je zagovarjal
tudi ob koncu prve svetovne vojne, z razmejitvijo novembra 1920 v Rapallu
pa se je pričel zavzemati za politično in kulturno sožitje Slovencev, Hrvatov in
Italijanov v Julijski krajini ter za to, da bi se manjšine v Evropi ohranile.
Po prvi svetovni vojni, potem ko je Rybář odšel v Jugoslavijo, je postal
nesporni vodja Slovencev pa tudi Hrvatov v Julijski krajini, zlasti liberalnega
tabora, v okviru političnega društva Edinost. Bil je tudi starešina tržaške sokol-

4

5

Uroš Lipušček, Sacro egoismo. Slovenci v krempljih tajnega londonskega pakta 1915 (Ljubljana, 2012),
120–121 (dalje: Lipušček, Sacro egoismo).
Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo (Ljubljana, 1971), 38–40. Glej tudi Leo Valiani,
La dissoluzione dell'Austria Ungheria (Milano, 1966), 173–174; Dragovan Šepić, Italija, saveznici i
jugoslovensko pitanje 1914–1918 (Zagreb, 1970), 45–50; isti, Sudbinske dileme rađanja Jugoslavije.
Italija, Sveznici i jugoslavesnko pitanje 1914–1918, Prvi svezak (Pula–Rijeka, 1989), 125–126;
Beniamino Salvi, Il movimento nazionale e politico degli sloveni e dei croati. Dall'Illuminismo alla creazione dello Stato Jugoslavo (1918) (Trieste, 1971), 201–203; Luca Riccardi, Francesco Salata tra storia,
politica e diplomazia (Udine, 2001), 146–148; Petra Svoljšak, Soča, sveta reka. Italijanska zasedba
slovenskega ozemlja (1915–1917) (Ljubljana, 2003), 23; Jože Pirjevec, "Trst je naš!". Boj Slovencev za
morje (1848–1954) (Ljubljana 2008), 68–69 (dalje: Pirjevec, "Trst je naš!"). Vilfan se ni mogel spomniti, ali so bili sestanki v njegovi pisarni (Lipušček, Sacro egoismo, 131–133).
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Slika 2

Josip Vilfan na sokolskem izletu v Sežani,
datum
posnetka
neznan (Narodna in
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Odsek za zgodovino
in etnografijo)

ske župe, član upravnega sveta Tržaške posojilnice in hranilnice, predsednik
delniške družbe Grljan-Miramar itd. Samostojno odvetniško pisarno je imel v
Trstu, in sicer v letih 1908–1930, ko je zapustil rojstni kraj. S svojo avtoriteto, pravnim znanjem in širokimi poznanstvi je med obema vojnama večkrat
posegel pri jugoslovanskih oblasteh, da bi manjšina prejela finančno pomoč,
posredoval je za posameznike, ki so jim v Julijski krajini fašistične oblasti delale težave itd., kar je v njegovem zelo bogatem osebnem arhivu, ki ga trenutno
hrani Arhiv Republike Slovenije, dobro razvidno.

Prva faza: po prvi svetovni vojni do razmejitve v Rapallu konec leta
1920
Od konca prve svetovne vojne dalje so nove zasedbene italijanske oblasti priče-
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le z negativno politiko do neitalijanskega dela prebivalstva Primorske in Istre.
Odnosi so se vedno bolj zaostrovali, hkrati je Benito Mussolini v Milanu februarja 1919 ustanovil bojne fašije (fasci di combattimento) in že mesec pozneje v
Trstu. Tu so 13. julija 1920 škvadristi ob pasivnosti oblasti napadli in požgali za
tedanje razmere nadvse moderno in večnamensko stavbo ter simbol slovenske in širše slovanske prisotnosti v središču tržaškega mesta: Narodni dom. V
njem so bili med drugim tudi politično društvo Edinost, tiskarna in uredništvo
istoimenskega lista, Tržaška hranilnica in posojilnica, Slovanska čitalnica, telovadnica Sokola, hotel Balkan, gledališka dvorana, kavarna, restavracija, odvetniška pisarna, stanovanja, nekatere druge slovenske ustanove oziroma organizacije, kot na primer Delavsko podporno društvo, Glasbena matica, Planinsko
društvo, Dramatično društvo, Vilfanovo stanovanje idr. Na isti dan so razdejali 21 raznih stavb, uradov, pisarn, stanovanj, trgovin, bank, tiskarn, skladišč in
gostiln ter tudi Vilfanovo odvetniško pisarno.6
V tako napetem in tudi vedno bolj nasilnem ozračju se je ob skromni možnosti za ugodno razmejitev odpiralo novo, nadvse pereče vprašanje: kako zavarovati manjšino, če bo mejna črta dotedanje vojaške zasedbe postala tudi pravnoformalno močna? Na razpolago nimamo dovolj podatkov, da bi lahko rekli, kdaj
točno so se Vilfan in drugi odločili, da bo treba ob neuspehu v boju za zeleno
mizo premisliti, kako najbolje obvarovati tiste, ki bodo prešli pod Italijo. Lahko
pa sklepamo (kot piše tudi Milica Kacin Wohinz),7 da so na "izhod iz sile" razmišljali vsaj od spomladi 1919 dalje, ko so postajale novice z mirovne konference
vse manj razveseljive. V Parizu so namreč pri reševanju jadranskega vprašanja na
škodo Slovencev najhitreje rešili problem Trsta, Primorske in dela Istre, zapletlo
pa se je pri Reki in Zadru. Pogajanja in vedno novi bolj ali manj različni predlogi niso obrodili želenih sadov. V dneh od 23. do 24. aprila 1919 so Jugoslovani
pokazali pripravljenost popustiti na osnovi Wilsonove črte, kar je bila tudi skrajna meja jugoslovanskega popuščanja. Kompromis predsednika ZDA italijanske
strani ni zadovoljil, tako da se je spor vlekel še približno poldrugo leto.8
Vilfan je bil tudi preko svojih virov informacij na tekočem o težavah jugoslovanske delegacije na mirovni konferenci v Parizu. 14. maja 1919 mu je na
primer eden izmed izvedencev na jugoslovanski strani, Ivan Marija Čok, poročal o težki situaciji, v kateri se je znašla jugoslovanska delegacija. Tožil je, da
Italijani ustvarjajo številne intrige proti novi državi, Kraljevini Srbov, Hrvatov in

6

7
8

Večino dosedanjih ugotovitev o požigu je strnil Milan Pahor, "Narodni dom v Trstu. Ob 90-letnici
Narodnega doma 1920–2010", v: Pirjevčev zbornik. Poti zgodovine med severnim Jadranom, srednjo
in vzhodno Evropo: ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca, ur. Gorazd Bajc in Borut Klabjan
(Koper, 2011), 74, 77–84.
Kacin Wohinz, Primorski Slovenci, 228–229, 292.
Ivo J. Lederer, La Jugoslavia dalla Conferenza di pace al Trattato di Rapallo 1919–1920 (Milano
1966), 226–235 (dalje: Lederer, La Jugoslavia).
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Slovencev (SHS), saj
/.../ vmešavajo svoje prste povsod /.../ v Črni gori, Albaniji, Makedoniji, Bolgariji,
Romuniji, Budimpešti, Gradcu, na Dunaju, v Mariboru in Celovcu ter celo v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, /.../ delajo z vsemi sredstvi, z lažjo, denarjem in vsemi
drugimi nedovoljenimi.9

31. maja 1919 mu je Čok preposlal Rybářjeve poglede na možne rešitve
jadranskega vprašanja, zlasti glede Reke; v Parizu se je namreč govorilo tudi o
neki nevtralni državici. Rybář je tedaj menil, da bi bilo najbolje, če bi vanjo vključili Trst in celo Primorsko, skratka vso sporno ozemlje. Zato pa je prosil Vilfana,
naj poskuša pridobiti tržaške kroge. Svetoval je sestavo peticij in delegacijo, ki
bi, če bi bilo možno, šla do predsednika Wilsona. Taka rešitev bi pomenila edino
pravo možnost preživetja za območje, ker bi se izognili nekoristni konkurenci
obeh pristanišč, reškega in tržaškega. Čok je ob isti priliki Vilfanu poslal Rybářjev
osnutek o varstvu manjšine, ki bi prešla pod Italijo.10 Iz britanskih dokumentov
vemo, da je ravno dan prej, se pravi 30. maja, pravni ekspert delegacije SHS Leonid Pitamic poslal Jamesu Headlamu-Morleyju, enemu od številnih zgodovinarjev, ki jih je britansko zunanje ministrstvo angažiralo za potrebe konference,
memorandum o zaščiti jugoslovanske manjšine pod Italijo.11 Lahko rečemo, da
so v tej spomenici zahteve po zaščiti vsebinsko skladne z Vilfanovimi koncepti,
saj ne nazadnje v njegovi zapuščini dobimo slovensko inačico spomenice,12 tako
da sklepamo, da je bil pri njenem nastajanju med soustvarjalci.
Kot možno rešitev je jugoslovanska stran nekajkrat predlagala plebiscit.
Primarni viri diplomacije Velike Britanije nam kažejo, da so v Londonu po prvi
vojni resno razmišljali, da bi se morali glede mej med državami naslednicami
nekdanje Avstro-Ogrske najprej svobodno izraziti prebivalci na plebiscitu, nove
meje pa naj bi nato določila skupna komisija. Take možnosti pa niso predvidevali za vse kraje bivše habsburške monarhije, saj so glede območja, ki ga je zahtevala Italija, ohranjali stališče, da mora slednja tu dobiti vsaj del obljubljenega
ozemlja (na podlagi tajnega londonskega pakta iz leta 1915). Zahteve sloven-

9
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Arhiv Republike Slovenije (dalje: ARS), Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani, 1824–1995, podserija III dr. Josip Vilfan (dalje: AS 1164, III Vilfan), škatla (dalje: šk.) 823, arhivska enota (dalje: a.e.) 3,
Ivan Marija Čok Josipu Vilfanu: Politična situacija, Pariz 14. maja 1919.
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 823, a. e. 3, Ivan Marija Čok Josipu Vilfanu, Pariz 31. maja 1919.
The National Archives, Kew-London (dalje: TNA), Foreign Office (dalje: FO), FO 608/40/3, 11329,
Sketch of the demands for the protection of Jugoslavs in Italy [nedat.]; nota, da je Leonid Pitamic izročil
memorandum Jamesu Headlamu-Morleyju, 30. maja 1919. Glej tudi Gorazd Bajc, "Diplomacija Velike
Britanije in Slovenci v času nastajanja Jugoslovanske države", v: Velikih pet in nastanek Kraljevine
Srbov, Hrvatov in Slovencev, ur. Andrej Rahten in Janez Šumrada (Loka pri Mengšu–Ljubljana, 2011),
129–130 (dalje: Bajc, "Diplomacija Velike Britanije").
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 843, a. e. 5, Načrt o zahtevah za zaščito Jugoslovanov v Italiji [nedat.]
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skih in jugoslovanskih predstavnikov leta 1919 po plebiscitu v Julijski krajini
(na Goriškem so na primer Slovenci pričeli zbirati podpise že oktobra 1918 in
nadaljevali tudi po koncu vojne; Anton Korošec je za to območje opcijo plebiscita zahteval januarja 1919; Nikola Pašić je v tem smislu posegel aprila; župani
Goriške septembra; Gustav Gregorin je tudi apeliral na Wilsona, da Slovenci ne
zahtevajo priključitve Trsta, ampak plebiscit, ki bi zagotavljal status avtonomnega mesta; delegacija SHS pa je 16. aprila predstavila voditeljem Francije,
ZDA, Velike Britanije in Italije predlog o plebiscitu glede celotnega jugoslovansko-italijanskega razmejitvenega spora) niso imele nobenega učinka. Obveljala
je nekompromisna drža italijanske diplomacije. Sicer so v internem memorandumu britanskih vojaških sil konec januarja 1919 izrazili teoretsko hipotezo:
če bi plebiscit v Trstu pokazal željo po neodvisnosti, bi bilo bolj smiselno dati
Gorico in Istro Jugoslaviji. Vendar pa se jim je istočasno kazal kot edini realen
scenarij ta, da bo Italija iz gospodarskih in vojaških razlogov brez dvoma dobila
Trst in, ker je mesto gospodarski center Primorja, dovolj veliko zaledje.13
Kljub zavračanju možnosti plebiscita so primorski Slovenci na obliki ljudskega soodločanja vztrajali. Med temi je bil tudi Josip Vilfan. Potem ko se v Parizu SHS in Italija nista mogli domeniti o razmejitvi, so se pričela nova pogajanja. Kot je podrobneje opisala že Milica Kacin Wohinz, so se v San Remu aprila
1920, ko so se srečali predstavniki zavezniških držav in italijanski ministrski
predsednik Francesco Saverio Nitti, primorski Slovenci prvič, a tudi zadnjič
neposredno obrnili na mirovno konferenco. Trojko so sestavljali Karel Podgornik, ki je predstavljal goriške Slovence, Uliks Stanger, ki je zastopal istrske Hrvate, ter Vilfan kot predsednik Edinosti; sicer ga je kot dopisnika časopisa uradno
poslala tiskarna Edinost. Nittiju, ki je v tistem trenutku predsedoval Vrhovnemu svetu mirovne konference, so 26. aprila izročili apel, da želijo biti prebivalci soudeleženi pri odločanju o prihodnosti, in sicer preko plebiscita. Ob vrnitvi sta Vilfan in Stanger v Benetkah poročala tudi Anteju Trumbiću, Otokarju
Rybářju in Ivanu Žolgerju.14 Kot vemo, so v tem obmorskem mestecu v Liguriji, na zahodu Italije, zaman poskušali dobiti rešitev t. i. jadranskega vprašanja.
Ponovno torej predlog o plebiscitu, s katerim so tržaški Slovenci poskusili tudi
naslednji mesec, 19. maja. Preko zunanjega ministrstva v Beogradu so poslali
jugoslovanski delegaciji v Pariz posebno spomenico, ki so jo napisali člani društva Edinost, podpisal pa jo je ravno Vilfan. Zahtevali so ustanovitev neodvisne

13

14

Bajc, "Diplomacija Velike Britanije", 113, 120, 122, 126–127, 147. O zahtevah po plebiscitu glej tudi
Kacin Wohinz, Primorski Slovenci, 23, 93, 117, 215, 291; Lederer, La Jugoslavia, 226; Uroš Lipušček, Ave
Wilson. ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919–1920 (Ljubljana 2003), 185–186; Pirjevec,
"Trst je naš!", 102–103.
Kacin Wohinz, Primorski Slovenci, 170–171, 293–295; ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 823, a. e. 7, Politično
društvo Edinost v Trstu Josipu Wilfanu, 22. aprila 1920; Tiskarna Edinosti v Trstu, potrdilo v italijanščini, 22. aprila 1919; več kopij apela Nittiju, San Remo 26. aprila 1919.
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vmesne tamponske države med staro avstrijsko-italijansko mejo in tedanjo italijansko-jugoslovansko demarkacijsko črto. Protestirali so proti temu, da bi se
o usodi ozemlja odločalo ne glede na želje prebivalcev.15 Tudi ta zahteva je, kot
druge, ostala brez odmeva. Italijanska diplomacija se je namreč po Wilsonovem
umiku s konference in ob vse večji naklonjenosti Velike Britanije in Francije
pripravljala, da v celoti uresniči svoje zahteve.
V vojnem obdobju in po njej je Vilfan gojil dobre odnose s politiki, ki so
postali protagonisti v novi jugoslovanski državi. Poleg omenjenih stikov s Trumbićem in drugimi lahko omenimo njegovo dopisovanje z Antonom Korošcem.
Prvak Vseslovenske ljudske stranke mu je konec maja 1919 na kratko razložil, kako težko je za Slovence na mirovni konferenci v Parizu, in mu na koncu
omenil, da lahko na spornem ozemlju računajo na pomoč: "Ako Vam treba kaj
za organizacijo, blagovolite mi javiti, radi Vam bodemo na en ali drug način
ustregli."16 Vilfan mu je takoj odgovoril 3. junija in se mu v imenu somišljenikov
zahvalil za pomoč "za našo organizacijo". Kot je pisala že Kacin Wohinčeva, je
skušal Vilfan razložiti, da je njihovo delovanje na Primorskem in v Istri v bistvu
iredentistično. Predvidel je, da se bodo morali s tem v SHS soočiti in bodo očitno imeli težave, zlasti v okviru zunanjega ministrstva. Obenem je Vilfan menil,
da morajo v Jugoslaviji skrbeti, da jih domovina ne pozabi.17 Lahko bi rekli, da
je Vilfan podal neke vrste program bodočih odnosov med manjšino in državo
matičnega naroda. Pri tem velja omeniti tudi njegov pogled na to, da se morajo
odnosi med Slovenci in Srbi v jugoslovanski državi izboljšati – podpora, ki naj
bi jo Srbi nudili Slovencem, je zanj očitno predstavljala conditio sine qua non
–, kar bi dobro vplivalo tudi na zamejce, hkrati je zanimiva njegova ocena o
dotedanji neizkušenosti Slovencev v diplomaciji, ki pa so jih odlikovale druge
sposobnosti, in sicer:
Srbom je treba vsekakor dopovedati, če nam Slovencem manjka izkušenost v
zunanji državni dinamiki, da smo pa zato v notranjem upravnem življenju vendar
bolj dozoreli in da nam morajo v tem pustiti posebno mero avtonomije. Ne glede
na praktično potrebo je povsem politična potreba ta, da si Srbi ohranijo simpatije
v najširših slojih našega ljudstva.18

Korošec je torej nakazal pomoč, ki jo bo nudila država matičnega naroda
manjšini, kar se je v obdobju med obema svetovnima vojnama tudi dogajalo,
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Lipušček, Sacro egoismo, 395–396.
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 823, a. e. 3, Anton Korošec Josipu Vilfanu, Beograd 28. maja 1919.
Kacin Wohinz, Primorski Slovenci, 228–229.
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 823, a. e. 3, Josip Vilfan Antonu Korošcu, 3. 6. 1919.
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kot je lepo razvidno iz dokumentirane študije Egona Pelikana.19 Na razpolago
imamo tudi nekatere druge podatke, ki jih je po drugi vojni posredoval koroški rodoljub in narodnoobrambni delavec Julij Felaher. V pisni izjavi je trdil, da
je Jugoslavija finančno podpirala Slovence na Koroškem in Primorskem. Med
drugim je krila vse stroške slovenskima deželnozborskima poslancema, Ivanu
Starcu in Francu Petku, ko sta se udeleževala manjšinskih kongresov (o kongresih podrobneje v nadaljevanju); izdatno financirala koroški tisk od 1921 do
1941, dejavnosti Kluba koroških Slovencev in drugih društev koroških Slovencev idr., slovenski tisk v Trstu in Gorici ter Dijaško matico; finančno je pomagala tudi skupini duhovnikov, ki so bili aktivni v narodnoobrambnem delu,
pa tudi skupini Janka Kralja in istrskih Hrvatov, ki jo je vodil Božo Milanović;
pomoč je mesečno po 400 dinarjev prejemalo okoli 15 naprednih aktivistov,
nekateri, ki so pripadali krščanskosocialnemu taboru, nekoliko višje zneske;
leta 1935 je izdatno podprla brezposelne v Istri; podporo sta prejemala tudi
pisatelja France Bevk in Danilo Fajgelj, od leta 1933 je Ivan Marija Čok prejemal
kot vodja primorske emigracije mesečno 10.000 dinarjev; poslanca Josip Vilfan
in Engelbert Besednjak sta prejemala redno podporo, dokler sta bila v Italiji, ko
sta odšla na Dunaj, pa je vsak prejemal po 10.000 dinarjev na mesec.20 Podporo Slovencem na Primorskem je med obema vojnama nudil tudi jugoslovanski
konzulat v Trstu – od oktobra 1919 je bila to konzularna delegacija SHS, od
novembra 1922 jugoslovanski konzulat in od decembra 1924 do aprila 1941
generalni jugoslovanski konzulat. Številni vodilni Primorci so večkrat zahajali vanj. Italijanski varnostni in policijski organi so te premike sproti beležili in
med stalne obiskovalce šteli zlasti Vilfana ali njegove tesne sodelavce.21 Da je bil
Vilfan stalno v stikih z jugoslovanskim konzulatom v Trstu, je ne nazadnje razvidno iz številnih dokumentov v njegovi zapuščini: vodilni Edinosti je konzulu
večkrat prikazal probleme šolstva, prosvetnih društev idr., zraven je dodal tudi
proračune oziroma izračune ipd.
Pomoč Slovencem in Hrvatom v Italiji je bila toliko pomembnejša, saj je
bilo na splošno vprašanje manjšin v Evropi po prvi svetovni vojni nerešeno.
Tedaj se je namreč šele začelo razvijati mednarodno varstvo narodnih manjšin.
Po ustanovitvi Društva narodov konec junija 1919 je 13. februarja naslednjega
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Egon Pelikan, Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom. Primorski krščanski socialci med
Vatikanom, fašistično Italijo in slovensko katoliško desnico – zgodovinsko ozadje romana Kaplan
Martin Čedermac (Ljubljana, 2002) (dalje: Pelikan, Tajno delovanje).
Dokumentacija Inštituta za narodnostna vprašanja, Ljubljana, Severni oddelek 1941, Julij Felaher:
Nekaj podatkov o podporah, ki so jih v dobi 1921 do 1940 dobivali koroški Slovenci od Jugoslavije;
Podpore za primorske Slovence, oba dok. Ljubljana, 22. junija 1962. Kopije mi je prijazno posredoval
Janez Stergar, za kar se mu zahvaljujem.
Aljoša Fonda, Il ruolo geopolitico della diplomazia e dei consolati. Il consolato del Regno di Jugoslavia a
Trieste, (Trieste, 2005), 69, 82–83, 89–92, 97.
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leta Svet Društva narodov sprejel nalogo, da se bo ukvarjal tudi z manjšinami.
V prvem oddelku (Department) je tako delovala sekcija za manjšine (Minorities
Section). Po prvi svetovni vojni so se z manjšinskimi vprašanji ukvarjale tudi
druge mednarodne organizacije, predvsem od leta 1919 do 1939 Zveza društev
za Ligo narodov, Interparlamentarna unija in Mednarodna zveza pravnikov
ter od leta 1925 do 1938 Kongres evropskih narodnosti. Ključni dokumenti
za takratno manjšinsko zaščito so bile vsekakor mirovne pogodbe. Značilno je
bilo, da so se k varstvu manjšin morale zavezati le nekatere države. Tiste, ki so
nastale (na primer naslednice Avstro-Ogrske), in šibkejše, medtem ko so močnejše države zmagovalke uživale privilegij, da k varstvu niso bile zavezane, saj
niso imele do manjšin nobenih obvez.22 Društvo narodov je bilo tudi v rokah
držav, ki niso bile zainteresirane za reševanje manjšinske problematike. Seveda
se je taka (ne)ureditev izkazala za neustrezno, ker so močnejše države na primer svoje manjšine izkoriščale v šibkejših državah, da so nanje izvajale pritisk,
države pa, ki so morale sprejeti obveznosti glede varstva manjšin, so to ocenjevale kot kršitev osnovnih pravic svoje suverenosti. Povojni sistem varstva
manjšin je bil skratka s stališča nezaščitenih manjšin zelo kritiziran in večkrat so se zagotovljene pravice zaradi stalnih kršitev spremenile v mrtvo
črko na papirju. 23

Druga faza: 1921–1928, poslanec v Rimu
Že na začetku Vilfanove parlamentarne dobe se je problem manjšine pojavil
tudi v rimskem parlamentu. Nastopil je s številnimi interpelacijami in nekaterimi govori, s katerimi se je odločno zavzemal za temeljne pravice slovenske in
hrvaške manjšine, kar je podrobneje predstavila že Milica Kacin Wohinz, Egon
Pelikan pa je njegove nastope zbral in objavil. Značilna je že Vilfanova izjava v
svojem prvem nastopu, tj. 21. junija 1921. Povzel je sintezo razmer, da je pač
meja krivična, ker prebivalcem ni bila dana možnost izbire na plebiscitu, da pa
bodo Jugoslovani (Slovenci in Hrvatje v Julijski krajini) v prihodnje pokorni
zakonom, se pravi, da bodo lojalni italijanski državi, vendar zvesti svojim idea-
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Tak je bil tudi primer Rapalske pogodbe med Italijo in Jugoslavijo, podpisane 12. novembra 1920; v
njej so v VII. členu zagotovljene široke pravice italijanski manjšini v Dalmaciji (poleg gospodarskih in
jezikovnih tudi pravica opcije za italijansko državljanstvo, ne da bi bila obvezna izselitev), nobenih
jamstev pa ni pogodba vsebovala za slovensko in hrvaško manjšino, ki sta prešli pod Italijo (Kacin
Wohinz, Primorski Slovenci, 374).
Carole Fink, "Minority Rights as an International Question", Contemporary European History, Vol. 9,
No. 3 (Nov. 2000), 388–395; Petra Roter, "Razvoj mednarodnopravnega varstva manjšin od 17. stoletja do obdobja Društva narodov", Razprave in gradivo, št. 31 (1996), 202–209; Andrej Vrčon, "Društvo
narodov, varstvo manjšin in Kongres evropskih narodnosti", v: Josip Vilfan, 105–112.
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lom.24 V Vilfanovem arhivu je shranjena nekoliko daljša različica izjave, v kateri
beremo naslednje misli:
Jugoslovenski poslanci imajo čast podati sledečo izjavo: Suvereniteta kraljevine
Italije se je raztegnila /.../. To se je zgodilo brez slobodne in pravilne privolitve in
proti narodnemu značaju prebivalstva, ki je med ustjem Soče in novimi mejami po večini ne italijansko nego jugoslovensko. Prazno je ostalo upanje, da bo
kraljevina Italija, ki se je zasnovala na narodnem edinstvu in rodila iz plebiscitov,
spoštovala tudi v tem primeru narodnostno načelo in pravico narodov, da sami
odločajo o svoji usodi. /.../ Jugoslovenskim poslancem je v dolžnost, da dajo tu,
ob pričetku svojega delovanja, izraza temu protestu in zato podajajo temu primerno, formalno in slovesno pravno zavarovanje, za sedanjost in vso bodočnost,
v imenu Jugoslovenov novih pokrajin, italijanskih državljanov, pač pokornih
zakonom, a zvestih svojim idealom.25

Izjavo lahko štejemo kot neke vrste programsko usmeritev Vilfanovega
nadaljnjega delovanja: po eni strani odločen zagovornik legalnosti, ki zaupa
zakonom, saj je bil vzgojen v duhu pravičnosti pravne države,26 a istočasno zavezan tistemu, čemur bi lahko rekli naravno pravo. V državi, ki jo je nato oktobra
1922 prevzel Mussolini, je bilo to seveda nezdružljivo in zato nemogoče.
S parlamentarnimi kolegi, v prvem mandatu z Virgilom Ščekom, Karlom
Podgornikom, Josipom Lavrenčičem in predstavnikom istrskih Hrvatov Uliksem Stangerjem, v drugem pa z Engelbertom Besednjakom, je poskušal na
vse načine omiliti politiko Rima do t. i. drugorodcev. Z Besednjakom sta se
marca 1924 tudi osebno poklonila Mussoliniju in napovedala lojalnost vladi
in državi, vendar že leto pozneje podpisane Nettunske konvencije nacionalnih
vprašanj Slovencev in Hrvatov niso rešile (tako niti druge meddržavne jugoslovansko-italijanske pogodbe). Le za pravoslavni skupnosti v Trstu in na Reki
je jugoslovanska delegacija dosegla koncesije, medtem ko so bile Italijanom,
ki so pripadli Jugoslaviji v Dalmaciji, priznane vse manjšinske pravice. Vilfan
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Celoten poseg je objavil Egon Pelikan, Josip Vilfan, 105–124. Glej tudi Kacin Wohinz, Primorski
Slovenci, 390.
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 833, a. e. 4, nedat. izjava v slovenščini in italijanščini.
Jože Pirjevec, "Pensiero e attività di Josip Vilfan", v: Le minoranze tra le due guerre, ur. Umberto Corsini
in Davide Zaffi (Bologna, 1994), 225–235; Jelka Melik, "Vilfanova pravna formacija. Pravni red, pravne razmere in delo slovenskih pravnikov Avstro-Ogrske ob koncu 19. in začetku 20. stoletja", v: Josip
Vilfan, 19–26.
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je Mussoliniju poslal tudi nekaj spomenic,27 nanj osebno naslavljal prošnje ob
kočljivih primerih, na primer ob priliki obsodbe na pet let policijske konfinacije treh mlajših, obtoženih protirežimskega delovanja, Josipa Dekleve, Romana
Pahorja in Dorčeta Sardoča.28 Vsi napori so bili zaman. Rezultati Vilfanovega
parlamentarnega delovanja so bili skromni, saj se je režim odločil jugoslovansko oziroma slovansko manjšino (tako so tedaj govorili in tudi večkrat zapisovali) odpraviti. Hkrati je postajal fašistični režim vedno bolj brezkompromisen,
povrhu vsega je, kot dobro znano, Mussoliniju uspelo pridobiti precejšnje simpatije v mednarodni areni in med drugim se je leta 1923 in 1926 celo znašel na
platnicah zelo vplivne ameriške revije Time.29
Glede na zapisano lahko rečemo, da so morali Slovenci, ki so prešli pod
Italijo, o svojih problemih šele zainteresirati italijansko (in tujo) javnost. In tega
se je Vilfan očitno dobro zavedal. Februarja 1923 je na primer celo predlagal
Ugu Ubaldiju, sekretarju, ki je bil dodeljen poslancem manjšin, izdajo apolitičnega lista z naslovom Gli allogeni d'Italia, s katerim bi seznanili italijansko javno
mnenje s problemi jezikovnih manjšin. Načrt ni bil uresničen.30 Z drugimi besedami – niso še izrabili vseh možnosti na področju propagande oziroma protipropagande, kar je razvidno iz drugih poskusov, katerih iniciator je bil večkrat
ravno Vilfan.

Tretja faza: Kongres evropskih narodnosti, 1925–1938, in druge
mednarodne organizacije
Leta 1925 se prične tretja, najpomembnejša in najdaljša ter najbolj plodovita
faza Vilfanove "paradiplomacije". Zaradi pomanjkljivosti v pravnem varstvu
oziroma pomanjkljivega izvrševanja zaščitnih norm je bilo samoorganiziranje evropskih manjšin naravna reakcija na obs toječe razmere. Tako
je veljalo tudi za Vilfana in Besednjaka, ki sta se od začetka dvajsetih let
vključila v pomembne mednarodne organizacije, da bi tu skušala senzibilizirati tuje politike, novinarje in diplomate za vprašanja Slovencev in Hrvatov v

27

28
29
30

Milica Kacin Wohinz, "Josip Vilfan – predsednik političnega društva Edinost v dvajsetih letih", v: Josip
Vilfan, 51–84. Glej tudi ista, Narodnoobrambno, 419–425 in objavljene govore drugih poslancev, ista,
Lavrenčič, Podgornik in Stanger v parlamentu/Discorsi parlamentari degli on. Lavrenčič, Podgornik e
Stanger (Trst–Trieste, 1998); Marko Tavčar, Virgil Šček v parlamentu/Discorsi parlamentari dell'on.
Šček (Trst–Trieste, 1994); Egon Pelikan, Engelbert Besednjak v parlamentu/Discorsi parlamentaroi
dell'on. Engelbert Besednjak (Trieste, 1996).
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 810, a. e. 1, Josip Vilfan Benitu Mussoliniju, Beograd 27. septembra 1928.
Time, Vol. I, No. 23, 16. avgusta 1923 in Vol. VIII, No. 2, 12. julija 1926.
Kacin Wohinz, Narodnoobrambno, 145; Tomaž Simčič, "Ugo Ubaldi di Piandimeleto (1885–1968)
e gli sloveni della Venezia Giulia nel periodo tra le due guerre", Studi Montefeltrani, Serie III, No. 32
(2010), 443.
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Italiji in za manjšine sploh. Njuna vloga je še najbolj prišla do izraza v okviru
Kongresa evropskih narodnosti.
Vilfan je na pobudo predstavnikov nemških manjšin oktobra 1925 sklical
v Ženevi prvo konferenco evropskih narodnih manjšin in bil tudi izvoljen za
predsednika Kongresa evropskih narodnosti (Europäischen Nationalitäten
Kongres, Congrés des Nationalitées Européenns). Glavne značilnosti delovanja
Kongresa so nam že dobro znane,31 zato bomo na tem mestu ponovili le najpomembnejše podatke. Kongres je imel svoj sedež na Dunaju, vsako leto, do
vključno leta 1938, je tudi organiziral letni kongres, največkrat v Ženevi, razen
leta 1932 na Dunaju, naslednji dve leti v Bernu, leta 1937 v Londonu in zadnjega, leto pozneje, v Stockholmu. Med enim in drugim zasedanjem je Kongres
deloval v kongresni pisarni na Dunaju, in sicer kot nevladna organizacija, ki se
je pionirsko ukvarjala z vprašanji zaščite evropskih narodnih manjšin, s skupnimi kulturnimi prostori, kulturno avtonomijo, svobodo kulturnega in ekonomskega razvoja, z generalizacijo evropskega manjšinskega prava in širše gledano
človekovih pravic. Ključno vlogo sta odigrala Vilfan in Besednjak. Prvi je bil
ves čas predsednik, drugi pa je bil predsednik Mednarodne zveze manjšinskih
časnikarjev in je imel s pomočjo Kongresa priložnost, da je lahko v evropskih
časopisih širil propagando o razmerah v Julijski krajini. Oba sta bila med najpomembnejšimi ideologi Kongresa. Izmed Slovencev sta bila aktivna tudi koroška
poslanca Ivan Starc in Franci Petek, od srede tridesetih let pa tudi koroški prosvetni delavec Jožko Tischler. Med najpomembnejšimi v Kongresu je bil baltski
(estonski) Nemec Ewald Ammende, ki je bil pobudnik zamisli o mednarodnem
sodelovanju evropskih manjšin in do svoje smrti leta 1936 tudi glavni sekretar organizacije. Omeniti moramo tudi podpredsednika Paula Schiemanna, ki
je prav tako pripadal baltskim Nemcem (rojen v Latviji), kakor tudi izvedenca
za pravna vprašanja Wernerja Hasselbatta (baltski Nemec iz Estonije) ter Lea
Motzkina, ki je predstavljal evropske Jude. Dejavnosti Kongresa je jugoslovanska država podpirala, najbolj aktivni in tudi najbolj pripravljeni Kongres finančno podpreti pa so bili predstavniki nemških manjšin, saj so bile slednje najštevilčnejše v Evropi. V okviru Kongresa so se skušali držati načel solidarnosti med
predstavniki manjšin in iskanja skupnih standardov zaščite vseh manjšin, ko je
bila po prvi vojni pravna materija manjšinske zaščite šele v povojih. Za manjši-
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Kacin Wohinz, Prvi antifašizem, 342–353; Pelikan, Josip Vilfan, 61–100; isti, "Josip Wilfan in Engelbert
Besednjak v Kongresu evropski narodnosti v letih 1925–1938", Prispevki za novejšo zgodovino 40, št.
1 (2000), 93–112 (dalje: Pelikan, "Josip Wilfan in Engelbert Besednjak"); isti, Tajno delovanje, 413–
444; isti, "Josip Vilfan v Kongresu evropskih narodnosti v letih 1925–1938", v: Josip Vilfan, 113–122;
isti, L'attività clandestina del clero sloveno durante il fascismo (Udine, 2011), 185–194; Andrej Vrčon,
Kongresi evropskih narodnosti (1925–1928) (Ljubljana, 1998); Anna Paola Peratoner, Le minoranze
nazionali 1919–1939. La mobilitazione della società civile internazionale (Roma, 2008), 175–291
(dalje: Peratoner, Le minoranze).
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ne – a to le za tiste, ki so bile priznane – je sicer obstajala možnost, da na Ligo
narodov naslovijo peticije, učinkovitost teh pa je bila minimalna. Kot pravilno ugotavlja Egon Pelikan so obsežna gradiva, ki so nastala v okviru Kongresa,
obravnavala večino tedanjih vozlov Srednje Evrope, ki so se naposled še bolj
zapletli v drugi svetovni vojni in v povojnem času hladne vojne.
Pri vsem tem je bilo pomembno tudi Vilfanovo teoretiziranje o manjšinskih vprašanjih: poskušal je namreč postaviti tiste temelje, ki se v praksi (žal)
niso udejanjili, bili pa so vizionarski in so torej aktualni še danes. Med njegovimi
objavami v tujih jezikih je morda bila še najbolj odmevna tista iz leta 1929 v
francoščini: Les minorités ethniques et la paix en Europe, tj. knjižna objava njegovega predavanja 25. januarja 1929 v Ženevi. Doživela je na primer (čeprav
zelo strnjeno) nadvse pozitivno oceno v eni izmed najpomembnejših svetovnih literarnih in kulturnih revij, ki je od leta 1927 izhajala v okviru ameriške
Univerze v Oklahomi. Avtor je v nekaj vrsticah Vilfana in njegovo besedilo označil tako: "Josip Wilfan, predsedujoči genij Kongresa od njegove ustanovitve, je
januarja 1929 predstavil v Ženevi prepričljivo predavanje, na podlagi katerega
lahko trdimo, da pravičnejša obravnava rasnih manjšin pogojuje dolgotrajen
mir v Evropi."32 Knjižico dobimo celo kot eno izmed referenčnih del na koncu
gesla o manjšini v najpomembnejši italijanski enciklopediji Treccani, in sicer v
zvezku, ki je izšel leta 1934,33 v obdobju maksimalnega viška fašistične moči.
V tem času je Vilfan tudi pričel gojiti stike z nekaterimi jugoslovanskimi
diplomati, na primer z Vladmirjem Misljem, ki je deloval v okviru Lige narodov
v Ženevi, kjer se je izmed Slovencev povzpel najvišje, saj je v letih 1921–1940
deloval v njenem sekretariatu.34 Očitno si je Vilfan prizadeval, da bi Mislej v
Švici konkretneje ukrepal glede manjšinskih problemov. Slednji mu je septembra 1924 brez ovinkov sporočil, da se s takimi vprašanji neposredno ne more
ukvarjati ("/k/ot Jugoslovan ne smem se baviti z manjšinami /.../"), je pa pokazal pripravljenost pomagati, kolikor bi bilo pač mogoče. Med drugim je posredoval nekaj nasvetov, kako bi vzbudili večje zanimanje za nerešena vprašanja,
predvsem zaradi dejstva, ker so v okviru Društva narodov razmere v Julijski
krajini premalo znane. Predlagal je na primer, da bi slovenski poslanci iz Rima
pošiljali svoje govore in druge podatke o kršitvah ter drugo gradivo.35 Iz nekaterih pisem, ki so shranjena v Vilfanovi zapuščini, pa je tudi razvidno, da je leta
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R. T. H., v: Book Abroad, Vol. 4, No. 1 (Jan. 1930), 80. V originalu: "The presiding genius of the Congress
since its inception, Josip Wilfan, delivered in Geneva in January, 1929, an eloquent discourse whose
purport is that a lasting peace in Europe is conditioned on a fairer treatment of racial minorities."
L. Pie. [Luca Pietromarchi], "Minoranza", v: Enciclopedia Treccani, Vol. XXIII Messie-Ms (Roma, 1934),
404–405.
Andrej Rahten, Od svete alianse do Združenih narodov. Svet in politika velesil 1815–1945 (Kranj,
2010), 119 (dalje: Rahten, Od svete alianse).
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 835, Vladimir Mislej Josipu Vilfanu, Ženeva, 11. septembra 1924.
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Naslovnica knjižice
iz leta 1929: Josip
Wilfan, Les minorités
ethniques et la paix en
Europe

1924 Mislej pošiljal Vilfanu gradiva o Društvu narodov in slednji je poskrbel, da
so jih prejeli nekateri novinarji in društva. Obenem mu je Vilfan tudi nakazal, da
bi s somišljeniki v Trstu radi ustanovili Slovensko društvo za ligo nacij.36 Naslednje leto jim je to tudi uspelo. Kot so pisali tedanji časopisi, je bilo najprej, aprila
1925, na Goriškem ustanovljeno društvo Hrvatov in Slovencev, ki naj bi se pri-
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ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 835, Josip Vilfan Vladimirju Mislju, 18. februarja in 3. marca 1924; Josip
Vilfan Slavnemu uradu Političnega društva Edinost, Trst 3. marca 1924.
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ključilo Društvu narodov, 29. maja pa je Edinost z Vilfanom na čelu ustanovila
podobno društvo v Trstu, Društvo Slovanov v Italiji za Zvezo narodov. Nacionalistični dnevnik Il Popolo di Trieste je pobudo seveda zelo ostro kritiziral, češ
da je to ponovni poskus škoditi italijanski državi. Negativno se je odzvalo tudi
komunistično glasilo Delo, in sicer zaradi nasprotovanja pobudam politikov,
kot so bili Vilfan in drugi, ter načelnega odklanjanja mednarodne organizacije,
Lige narodov, "/.../ najmočnejših militarističnih grupacij /.../, da se omogoči čim
lažje izkoriščanje kolonij, kakor tudi, da se stvori jekleni oklep okoli Sovjetske
Rusije /.../ za blagor kapitalistov in militaristov".37 Levica na Primorskem je na
splošno gojila do Vilfana negativen odnos.38
Obe društvi, v Trstu in Gorici, ki sta jima predsedovala Vilfan in Besednjak,
sta bili v Uniji zastopani preko italijanske zveze, ker so le državne zveze imele
pravico do članstva.39 Najpomembnejše pa je dejstvo, da je Vilfan kot delegat novega društva lahko sodeloval na srečanjih, ki so se odvijala v okviru te
mednarodne zveze. Na razpolago imamo podatke (po vsej verjetnosti jih bodo
nadaljnje raziskave dopolnile), da se je na začetku marca 1926 udeležil srečanja
komisije za manjšine v Ženevi; junija istega leta je bil na desetem generalnem
zasedanju Zveze v Londonu; na začetku oktobra na seji komisije za manjšine v
Salzburgu; konec maja 1927 na enajsti generalni skupščini Zveze v Berlinu, ko
je na koncu srečanja tudi organiziral z drugimi vodilnimi zelo odmevno tiskovno konferenco; od 15. do 17. marca 1928 se je udeležil srečanja komisije za
manjšine v Bruslju; z Besednjakom sta se v Sofiji udeležila srečanja iste komisije,
ki se je odvijalo od 7. do 10. oktobra 1927, julija 1928 pa sta bila na plenarni
seji Zveze v Haagu; za zasedanje Zveze v Bruslju leta 1933 je Vilfan sestavil spomenico O tisti obliki življenja, ki ji pravimo narod; udeležil se je 19. plenarnega
zasedanje Zveze leta 1935 v Bruslju.40
V drugi, še bolj pa tretji fazi Vilfanove "paradiplomacije" se je vključil tudi
v druge mednarodne organizacije. Tako je že leta 1921 postal član italijanske
skupine Interparlamentarne unije. Delal je v njeni komisiji za manjšinska vprašanja in se leta 1923 udeležil kongresa unije v Kopenhagnu, ko so sprejeli njegovo deklaracijo o pravicah in obveznostih narodnih manjšin. Leto pozneje
je bil na kongresu v Bernu, leta 1924 in 1927 v Ženevi, leta 1927 v Parizu in
37
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"Ustanovitev 'Slovanskega društva za Društvo narodov' v Trstu", Edinost, 31. maja 1925; "Che roba è",
Il Popolo di Trieste, 2. junija 1925; "Narodnjakarska mešetarstva", Delo, 5. junija 1925; "Slovani Italije in
Društvo narodov", Mali list, 12. junija 1925. Izrezki v ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 835.
Npr. kritika Dragotina Gustinčiča o resolucijah, sprejetih na XI. strankinem zboru Jugoslovanske
socialdemokratske stranke januarja 1920, objavljena v Viri za zgodovino Komunistične stranke na
Slovenskem v letih 1919–1921 (Ljubljana, 1980), dok. Št. I/17, 45.
Kacin Wohinz, Prvi antifašizem, 351.
Peratoner, Le minoranze, 146, 154, 160–162, 169, 240–247. Prevod spomenice: "Memorandum dr.
Josipa Vilfana za zasedanje Zveze društev za ligo nacij v Bruslju", Jadranski koledar (1978), 74–77.
Nekateri pišejo, da je bilo zasedanje v Bruslju leta 1932 (Čermelj, "Vilfan").
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naslednje leto v Berlinu. Kot pišeta Lavo Čermelj in Branko Marušič, je te priložnosti Vilfan izkoriščal, da je javnost obveščal o razmerah v Julijski krajini.41
Vilfan in Besednjak sta se od 3. do 6. oktobra 1926 (poleg močne slovenske
delegacije, ki jo je vodil Korošec) tudi udeležila prvega zasedanja Panevropske
unije, gibanja, ki je odigralo pomembno vlogo v zamislih o združevanju Evrope
in povezovanju njenih narodov.42 Obenem se je septembra 1926 Vilfan kot
predstavnik Slovencev in Hrvatov iz Italije udeležil Kongresa slovanskih
manjšin. Slovence na avstrijskem Koroškem je predstavljal Franci Petek. 43
Vilfan je bil v obdobju med obema vojnama pomemben tudi zaradi predavateljske dejavnosti, ko je v mnogih krajih po Jugoslaviji ter v evropskih središčih
seznanjal poslušalce z manjšinsko problematiko v Italiji in drugod po Evropi. V
njegovi zapuščini dobimo o tem številne dokumente in tudi izrezke člankov, ki
so poročali o njegovih nastopih in so izhajali v mnogih tujih časopisih, hkrati
pa tudi besedila predavanj, njegove zapiske in pripombe.
V emigraciji sta Vilfan in Besednjak tudi navezala stike z italijanskimi protifašističnimi krogi, ki so se zatekli v Pariz. Iz taktičnih razlogov sta se pred njimi
odpovedala zamisli o odcepitvi primorskih Slovencev od Italije in se bila pripravljena pogajati o kulturni avtonomiji. Na osnovi tega sodelovanja in podobnega s strani Čokove emigrantske zveze z italijanskimi protifašisti je leta 1933
izšla knjižica v italijanskem jeziku o zatiranju manjšin pod fašizmom. Sicer so se
v naslednjih letih odnosi močno ohladili, ker so bili Čok in somišljeniki vedno
glasnejši po tem, da se morajo meje spremeniti.44
Seveda je bil tako širok Vilfanov angažma pod budnim nadzorom italijanskih oblasti, ki so na primer ocenjevale, da je znan proslovanski propagandist.45
Tudi Besednjaka so oblasti nadzorovale, saj so ga na Dunaju italijanski agenti
stalno zasledovali in imeli so, kot piše Egon Pelikan, celo možnost videti dokumente na njegovi mizi.46 10. novembra 1926 so Vilfana v Rimu celo aretirali in
kaže, da so mu zasegli najpomembnejše dokumente, ki naj bi dokazovali finan-

41
42
43
44

45

46

Čermelj, "Vilfan"; Marušič, "Vilfan".
Andrej Rahten, Od svete alianse, 131.
Podrobneje nekaj dokumentov v ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 840, a. e. 4.
Pelikan, Tajno delovanje, 465–470; Pirjevec, "Trst je naš!", 116–117. Pred leti je izšel ponatis in prevod
dela iz leta 1933: Il fascismo e il martirio delle minoranze/Fašizem in zatiranje manjšin, ur. Milan Pahor
(Trst, 2004).
Archivio Centrale dello Stato (Roma), Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Pubblica
Sicurezza, Direzione Affari Generali e Riservati, Categorie Annuali, Anno 1920, busta 18, fascicolo 33:
"Sokol" Circolo nazionalista slavo, Questore Perelli, telegram 17. junija 1920.
Pelikan, "Josip Wilfan in Engelbert Besednjak", 106; isti, Tajno delovanje, 176. Z določeno rezervo
glej tudi podatke o mreži, ki naj bi jo tajna fašistična policija OVRA spletla na Dunaju in drugod v
tujini, da bi nadzorovala Besednjaka idr., v Mauro Canali, Le spie del regime (Bologna, 2004), 207–210.
O tej kontroverzni knjigi je še najbolj učinkovit kritičen prispevek Tomaža Simčiča, "Tiha rana dr.
Janka Kralja", v: Lučka Kralj Jerman, Janko Kralj. Utišani in pozabljeni slovenski politik (1898–1944)
(Ljubljana, 2008), 136–146.
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ciranje manjšine iz tujine (seveda bi bilo zanimivo izvedeti, kje se ti dokumenti
sedaj nahajajo). Ammende je za to izvedel 12. v mesecu in takoj angažiral kolege iz Kongresa, da so preko nekaterih pomembnih časopisov in drugih oblik
protestirali ter opozorili na problem. Držali so se torej enega izmed omenjenih
načel Kongresa, in sicer solidarnosti predstavnikov manjšin.47 Ne moremo sicer
govoriti o tem, da so protesti manjšinskih kolegov vplivali na srečen izid, saj so
Vilfana oblasti kmalu izpustile, še pred protesti; nekateri pišejo, da že po nekaj
urah,48 drugi pa po dveh dneh.49 Dogodek je po svoje pomemben, saj je tudi
prispeval k internacionalizaciji primorskega manjšinskega vprašanja. Odmev
Vilfanove aretacije namreč zasledimo v enem izmed prvih nekoliko bolj poglobljenih člankov o problemih Julijske krajine, ki so izšli v ZDA. Napisal ga je
Hamilton Fish Armstrong, bivši vojaški ataše v Srbiji med prvo svetovno vojno,
nato dopisnik iz Evrope za New York Evening Post, od dvajsetih let dalje pa urednik zelo vplivne revije o mednarodnih odnosih in ameriški zunanji politiki
Foreign Affairs. Med drugim je omenil, da je bil Besednjak tedaj v tujini in se je
tako izognil aretaciji.50

Kritike in težave Kongresa evropskih narodnosti
Po izvolitvi Vilfana za predsednika Kongresa je bilo med tistimi, ki so si prizadevali za rešitev manjšinskih vprašanj, seveda veliko pričakovanj. Vinko Zorman, iniciator, mecen in vodja Manjšinskega inštituta (predhodnika Inštituta
za narodnostna vprašanja), ustanovljenega v Ljubljani 1. februarja 1925,51 mu je
na primer oktobra istega leta poslal pisne čestitke in zapisal:
Gospod poslanec, dovolite mi, da Vam iz srca čestitam k časti, ki so Vam jo z
izvolitvijo za predsednika manjšinskega Kongresa v Genčvi izkazali miljoni onih,
katerim še ni zasijalo solnce pravice. Želeč, da vztrajate na začrtani poti v ponos
in korist slovenskemu imenu /.../52
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Peratoner, Le minoranze, 283–288. Čermelj v geslu "Vilfan" piše, da so ga aretirali dvakrat, in sicer tudi
med vrnitvijo v Trst, ko so ga ponovno aretirali v Firencah.
Almerigo Apollonio, Venezia Giulia e fascismo 1922–1935. Una società post-asburgica negli anni di
consolidamento della dittatura mussoliniana (Gorizia, 2004), 190.
Peratoner, Le minoranze, 286. Čermelj v geslu "Vilfan" obenem zapiše, da so ga obakrat izpustili na
intervencijo evropske javnosti, kar je očitno pretirano.
Hamilton Fisch Armstrong, "Where Three Races Meet", The North American Review, Vol. 224 (Sept.–
Oct. 1927), 338.
Janez Stergar, Sedem desetletij ljubljanskega Inštituta za narodnostna vprašanja (Ljubljana, 1995), 3,
9, 11–13.
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 833, a. e. 3, Vinko Zorman Josipu Vilfanu, Ljubljana 22. oktobra 1925.
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V resnici Kongres ni mogel beležiti večjih konkretnih rezultatov oziroma
ni manjkalo kritik zaradi neučinkovitosti pri reševanju praktičnih problemov.
Značilno je bilo namreč, da se je moral omejiti le na načelna vprašanja. Če so
želeli s svojim delom nadaljevati, si vodilni namreč niso smeli privoščiti, da bi
neposredno posegali v delikatna vprašanja, vezana na meje, saj so predvidevali
lojalnost državam, kjer so manjšine živele. Zaradi tega sta Vilfan in Besednjak
marsikoga razočarala in prihajala večkrat v spor s predstavniki nekaterih manjšin in z emigranti iz Julijske krajine, ki so se zatekli v Jugoslavijo. Ti so postajali
vedno glasnejši v odnosu do Italije, številčno čedalje močnejši in vplivnejši, še
posebno po letu 1931, ko se je večina društev združila v Zvezo jugoslovanskih
emigrantov iz Julijske krajine, ki jo je vodil Ivan Marija Čok. Vilfan in Besednjak
sta, kot zadnja izvoljena slovenska predstavnika iz Julijske krajine, seveda ohranjala legitimen status predstavnikov Slovencev in Hrvatov pod Italijo, po drugi
strani pa je postajalo vodstvo Zveze emigrantov vedno močnejše. Zato je prihajala na dan Vilfanova in Besednjakova skrb, da si predsednik emigrantov
Čok in drugi (Lavo Čermelj, Albert Rejec, Drago Marušič, Mirko Vratović, Mihovil Bradamante idr.) ne bi prisvojili naslova glavnega predstavnika slovenske
manjšine v Italiji. Obenem Vilfan in Besednjak nista mogla oziroma nista smela
sprejeti Čokove brezkompromisne politike; skratka, v okviru Kongresa evropskih narodnosti ni bilo prostora za kakršen koli iredentizem. Zlasti Vilfan je
postal tarča kritik s strani vodilnih emigrantov, na primer ker jih ni dovolj informiral o delovanju Kongresa. V resnici je skupaj z Besednjakom opravljal zelo
pomembno delo, vodilni emigranti pa niso imeli vpogleda v celotno zakulisje
njunega delovanja. Vedno bolj so izstopali različni načini delovanja in osebni
interesi, pri tem pa je vsak izmed njih skušal čim bolje predstavljati primorske
Slovence.53 Kritike na račun delovanja Kongresa in njegovih voditeljev, ker da
so v zmoti, saj svoje poglede gradijo na napačnih in med sabo kontradiktornih
meščanskih teoretskih predpostavkah, so prihajale tudi s strani jugoslovanskih
komunistov. V njihovem imenu je leta 1933 objavil zapis Vilfanov sin Joža,54 ko
se je v konfliktu z očetom že odločilno približal komunističnim idejam.55
Lahko rečemo, da se je Vilfanov iredentizem kazal pasivno, a po drugi strani tudi načelno, saj je konec koncev tudi sam videl rešitev za Slovence in Hrvate
v tem, da se nekoč priključijo Jugoslaviji, to pa na podlagi neovrgljivih argu-
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Gorazd Bajc, Zapletena razmerja, Ivan Marija Čok v mreži primorske usode (Koper, 2000), zlasti
51–73 (dalje: Bajc, Zapletena razmerja); isti, "Josip Vilfan in slovenska emigracija iz Julijske krajine v
Jugoslaviji med obema vojnama", v: Josip Vilfan, 129–142. Primer kritik iz emigrantskih krogov: Ž. J.
[Žiberna Jože], "Manjšinski kongresi", Sodobnost (1938), 459–461. Prim. Kacin Wohinz, Prvi antifašizem, 352, 516.
F. F. [Joža Vilfan], "Manjšinski kongres", Književnosti (1933), 394–396. Prim. Kacin Wohinz, Prvi antifašizem, 351–352, 515.
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mentov, s katerimi bi tudi Italijane prepričali, da je edini možen izhod iz situacije poprava krivične razmejitve.56 Načelno je torej odklanjal ilegalno delovanje, kljub vsemu pa se je zavedal pomembnosti podtalnega dela, ker je tudi on
pričakoval najhujše, ocenjuje najboljša poznavalka problematike, Milica Kacin
Wohinz.57 Iz znanih virov je tudi razvidno, da je (vsaj) v dvajsetih letih Vilfan
podpiral kroge mladih iz narodno-liberalnega tabora, čeprav so bili ti precej
kritični do t. i. stare garde. Še najboljše odnose je po vsej verjetnosti imel z Zorkom Jelinčičem, ki je deloval na Goriškem, z njegovim sodelavcem Albertom
Rejcem pa je bil odnos nihajoč,58 čeprav je sam Rejec septembra 1926 prosil
Vilfana za nekaj nasvetov glede literature o Kongresu, saj je nameraval na to
temo predavati po Goriškem. Vilfan mu je že čez dva dni odgovoril s številnimi
nasveti in z obljubo, da mu bo poslal dodatna gradiva.59 Iz teh krogov mladih je
pozneje nastala tajna organizacija, ki jo poznamo pod akronimom TIGR (kratice za glavna mesta oziroma območja Julijske krajine: Trst, Istra, Gorica, Reka).
Vilfan je bil o njej – vsaj deloma – na tekočem.60 Nekaterim vodilnim ilegale je
celo dal ob določenih priložnostih vedeti, da je potrebno delovati izven zakona; najbolj zgovorno je v tem smislu zapisal v svojih spominih Dorče Sardoč,
gotovo eden od najbolj nekompromisnih voditeljev TIGR-a:
Dolgo pa nisem vedel, da zna biti tudi nelojalen državljan. Vsi, posebno dr. Tončič,
so ga prikazovali kot vseskozi lojalnega državljana. Ko je šel v Ženevo na kongres
narodnih manjšin /.../ me je poklical. 'Veste, dobro bi bilo,' mi je rekel, 'da bi se
tukaj medtem kaj zgodilo.' Takoj sem razumel. V tem pogledu je bil tudi on našega
mnenja, da ne gre brez akcij, da ne gre brez upora.61

Ne smemo zanemariti drugih sočasnih problemov, ki so gotovo šibili Vilfanova in Besednjakova prizadevanja. Če so se na primer Slovenci in Hrvatje
upravičeno pritoževali zaradi ravnanja Italije v Julijski krajini, so po drugi strani v SHS ne ravno zgledno ravnali s svojimi manjšinami. Tedaj še zmerom ena
izmed velesil, ki se je zanimala za marsikaj, Velika Britanija, je na primer v svojem internem memorandumu leta 1929 zapisala, da ima Jugoslavija 13 milijonov prebivalcev, od teh kar 2 milijona manjšincev (700.000 Albancev in Turkov,
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Pelikan, Josip Vilfan, 21–23, 30, 42, 43, 95; isti, "Josip Wilfan in Engelbert Besednjak", 98.
Kacin Wohinz, Narodnoobrambno, 432.
Gorazd Bajc, "Goriško obdobje Zorka Jelinčiča (1924–1930). Kulturno prosvetno in narodnoobrambno delo", v: Zorko Jelinčič. Nad prezrtjem in mitom: ob stoletnici rojstva, ur. Žarko Rovšček
(Ljubljana – Tolmin, 2000), 86–87.
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 840, a. e. 4, Albert Rejec Josipu Vilfanu, 25. seprembra 1925; Josip Vilfan
Albertu Rejcu, 27. septembra 1926.
Kacin Wohinz, Prvi antifašizem, 56; Bajc, Zapletena razmerja, 34.
Dorče Sardoč, Tigrova sled. Pričevanje o uporu primorskih ljudi pod fašizmom (Gorica, 1998), 46.
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600.000 Nemcev, 500.000 Madžarov, 100.000 Romunov in 100.000 drugih slovanskih manjšincev), a do njih vodi zelo negativno politiko, še najslabše pa se
vede do makedonske manjšine, saj o njej oblasti sploh ne želijo govoriti.62
Glede odnosa Velike Britanije do Vilfana in Kongresa beležimo neko dvojnost. Po eni strani so nekateri ugledni britanski intelektualci v dvajsetih in še
bolj v tridesetih letih podrobneje spoznali primorsko vprašanje, za kar so bili
pomembni Vilfanovo in Besednjakovo delo ter angažmaji Čermelja, Čoka in
drugih. Podrobneje so se s tem ukvarjali na primer izvedenci za Vzhodno Evropo Robert William Seton-Watson, Henry Wickham Steed idr.,63 ki so imeli precej vpliva na britansko zunanje ministrstvo. Posebej se je za Kongres navdušil
Willoughby Hyett Dickinson,64 liberalni politik, znan po prizadevanjih, da bi
se na splošno uveljavile človekove pravice (prizadeval si je na primer za volilno pravico žensk). Predvsem pa je bil prvi predsednik (skupaj s predstavniki
Francije, Švedske, Kitajske, Japonske in Italije) Zveze društev za Ligo narodov
ob njeni ustanovitvi leta 1919, ponovno njen predsednik leta 1925 (predsednike so praviloma rotirali), pa tudi vodja njene stalne komisije za manjšinska
vprašanja. Hkrati sta bila z Vilfanom kolega v eni izmed podkomisij te zveze.
Dickinson (in nekateri drugi, kot na primer Nizozemka Bakker von Bosse) je
postal zelo kritičen do politike, ki jo je zagovarjalo Društvo narodov, do povojne ureditve na sploh, ko zmagovalci, kot smo že omenili, niso bili zavezani k
varstvu manjšin; z drugimi besedami – zagovarjal je generalizacijo problema65
in bil torej blizu konceptom Kongresa. Njegovo naklonjenost so Vilfan in drugi
vodilni Kongresa očitno poznali.66 Čok je slednjemu v nekem pismu septembra 1936 potrjeval, da so pomembni Britanci zelo naklonjeni manjšinam in
Kongresu. Posebej je omenil Dickinsona ter britanskega delegata v komisiji za
manjšine pri Zvezi društev za Ligo narodov Walterja Napierja. Zato je Vilfana
tudi želel prepričati, da bi imeli naslednji letni kongres v britanski prestolnici, in
mu svetoval, da stalni sedež Kongresa evropskih narodnosti preselijo v London.
Menil je namreč, da postaja britanska javnost vedno manj naklonjena Italiji (saj
se je s svojo avanturo v t. i. abesinski vojni Britancem močno zamerila), zato pa
potencialno vedno bolj naklonjena tistim, ki se borijo proti fašizmu.67 Čok je s
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ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 815, Ivan Marija Čok Josipu Vilfanu, Beograd, 10. septembra 1936. Prim.
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svojim predlogom prodrl le deloma, saj se je predzadnji manjšinski kongres res
odvijal julija 1937 v Londonu, sedež organizacije pa je ostal na Dunaju.
Take in podobne simpatije pa so trčile ob dva problema, ki sta bila za britansko vlado nepremostljiva. (1) Države zmagovalke prve svetovne vojne so na
Kongres evropskih narodnosti gledale z velikim nezaupanjem, saj je bilo zanje
težko sprejeti zahteve po generalizaciji manjšinskega prava. Med ne ravno navdušenimi nad delovanjem Vilfana in drugih so bili tudi v Foreign Officeu. Tako
je na primer predstavnik britanske diplomacije v Avstriji v svojem poročilu za
London o osmem letnem kongresu, ki se je odvijal od 29. junija do 1. julija 1932
na Dunaju, razlagal, da je bila izbira avstrijske prestolnice pogojena od finančnih potreb, obenem pa tudi od želje organizatorjev, da se izpostavi neodvisnost
Kongresa od Lige narodov.68 Britansko diplomacijo so očitno večkrat zmotile
ravno tiste kritike predstavnikov Kongresa, da je način reševanja manjšinskih
vprašanj v okviru Društva narodov neučinkovit oziroma popolnoma neustrezen ali pa že njegovo podcenjevanje.69 Iz programa 13. letnega kongresa v
Londonu je razvidno, da je imel pozdravni nagovor poleg predsednika Vilfana
tudi Dickinson, ki je izpostavil preskromno učinkovitost Lige narodov v reševanju manjšinskih vprašanj.70 Na dan otvoritve, 14. julija 1937, so v britanskem
parlamentu celo spraševali, ali je bila Liga narodov učinkovita glede peticij o
manjšinah. Ker zunanji minister Anthony Eden ni imel pravega odgovora, so
se konec meseca vprašanja ponovila.71 Po vsej verjetnosti so britanske oblasti
kritike razumele tudi kot nek splošen napad na mednarodno organizacijo, ki so
jo, kot dobro vemo, nekatere države želele oslabiti. (2) Po nacističnem vzponu
in prevzemu oblasti v Nemčiji so bili Britanci vedno bolj zaskrbljeni nad Hitlerjevim revanšizmom, ki je pri zasledovanju svojih ciljev izrabljal številne nemške manjšine, med drugim tudi v Jugoslaviji.72 Lahko rečemo, da je imel Hitler,
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14. julija 1937; W 14624/1042/98, parlamentarna vprašanja Mr. Riley, odgovori Anthony Eden, 28.
julija 1937.
Dušan Biber, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1933–1941 (Ljubljana, 1966). Z določeno rezervo so
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Kopija uradnega programa 13. letnega Kongresa evropskih narodnosti, ki se je odvijal 14. in 15. julija
1937 v Londonu (TNA KV 5/70, Literature re the Congress of European National Minorities, a)

zaradi znanih težav Nemčije, ene izmed poraženk prve svetovne vojne, olajšano nalogo. Zavezniki so jo strogo kaznovali in pri tem so svojo ceno morale
plačati tudi nemške manjšine, najštevilčnejše v versajski Evropi. Obenem se je
že predhodna Weimarska republika na splošno v Evropi postavila še najbolj v
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bran manjšinskemu vprašanju.73 Nacizem je torej želel vplivati tudi na predstavnike v Kongresu in njegovi politiki se sekretar Ammende ni mogel izogniti.
Podprl je zmago nacizma v Nemčiji in po prizadevanju nemških predstavnikov
je Kongres odklonil zahtevo judovskih delegatov, naj se obsodi preganjanje, ki
so mu bili podvrženi. Zaradi tega so Judje Kongres zapustili.74 Ammende je imel
stike tudi z ministrom Josephom Goebellsom in si očitno ni smel privoščiti, da
bi politiki novega reda nasprotoval v javnosti.75 Po svoje se je moral tudi Vilfan
prilagoditi, saj lahko v enem izmed njegovih najbolj znanih objavljenih predavanj iz leta 1934 zaznamo nekaj elementov antisemitizma,76 čeravno bi bilo
treba njegove misli podrobneje problematizirati in upoštevati poskuse kongresnikov, da si s kompromisi ne zapravijo naklonjenosti Berlina.
Na nevaren vpliv nemških manjšin v Kongresu pa so postale pozorne tudi
britanske varnostne sile. Na podlagi dokumentov protiobveščevalne službe,
Military Intelligence 5 ali Security Service (MI5), ki so postali dostopni leta
2007, je jasno, da so v tej službi (in v Scotland Yardu) delovanje Kongresa pričeli spremljati od aprila 1934. Problem je seveda postal toliko bolj aktualen leta
1937, ker se je letni kongres odvijal v Londonu in so vodilni želeli podporo britanskih oblasti. MI5 je namreč ugotovila, da imajo v ozadju Kongresa prevladujoč oziroma celo odločujoč vpliv nacisti, da stojijo za njimi Goebellsova propaganda in načrti enega izmed vodilnih ideologov nacizma, Alfreda Rosenberga,
ki Kongres skoraj v celoti financira, da bi ga lahko manipuliral, ker bi lahko tudi
s pomočjo te organizacije sestavil protikominternovsko fronto. Britanske tajne
službe so tudi sumile, da želijo nacisti zlorabiti Kongres, da bi diskreditirali versajsko pogodbo in Ligo narodov ali pa da bi slednjo preoblikovali sebi v korist.
Med najbolj agilnimi in aktivnimi so bili nekateri dopisniki nemških (nacističnih) časopisov, v prvi vrsti novinar ruske oziroma estonske narodnosti (rojen
v Litvi) George Konstantinovich Popoff. Ukvarjal se je namreč tudi z organizacijskimi zadevami Kongresa ter imel več osebnih stikov z Vilfanom in drugimi
vodilnimi. MI5 je postala nanj pozorna že konec 1927, ko se je nastanil v Londonu. Vedela je, da ima zveze s predstavniki Lige narodov, ki delujejo v Ženevi.
Sicer ga je najprej sumila, da je sovjetski agent, ki ima nalogo provocirati, od
leta 1934 pa so analize njegovih zvez pričele voditi v drugo smer, v povezave s
pronacističnimi krogi. Zanj se je naslednje leto pričela zanimati tudi tajna obveščevalna služba Military Intelligence 6 ali Secret Intelligence Service, določeno
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zanimanje je pokazala tudi francoska tajna služba Deuxième Bureau. Preiskave,
prestrežena pisma idr. so nato dokazale, da je njegovo novinarsko delo kritje,
da lahko redno pošilja nacistom tajna poročila o britanski politiki, še največ o
boju proti boljševizmu in o odnosih med Veliko Britanijo in Nemčijo, preko
nemškega veleposlaništva pa je pošiljal pisma tudi manjšinskim organizacijam, ki so bile v resnici popolnoma pod nadzorom nacistov in njihove propagande. Poročila je pošiljal na štiri različne oddelke v Berlin, tudi ministrstvu za
propagando, in neki organizaciji, ki je tesno sodelovala z gestapom – z njimi
je bil seveda seznanjen tedanji nemški veleposlanik v Londonu (od leta 1936
do 1938) in kasnejši zunanji minister Joachim von Ribbentrop, pisma pa je v
roke dobil tudi sam Hitler. Britanske službe so ugotovile, da so bile nacistične
oblasti nad njegovimi jasnimi analizami britanske politike zelo zadovoljne in
so ga denarno nagradile, samega Popoffa pa je zelo skrbelo, da bi ga britanske
oblasti odkrile. Britanskim službam je bilo tudi znano, da vzdržuje stike z organizacijami, ki bi lahko izvajale na Angleškem vojaško obvšečevalno dejavnost.
Konec 1937 je na zaslišanju pred vodilnimi MI5 naposled priznal, da je Kongres
večinoma financiral Berlin in da so od tu potekale organizacijske priprave. Kaj
kmalu je moral zapustiti Veliko Britanijo. Za nekatere druge sodelavce Kongresa je služba ugotovila, da so simpatizerji nacizma.77 Junija 1934 je tudi pričela
sumiti, da je Ammende nemški agent, decembra 1935 pa ji je slednji priznal, da
je eden izmed pomembnejših Hitlerjevih agentov v protiboljševiški propagandi po Ukrajini.78
Seveda moramo take informacije jemati z rezervo in jih premišljeno pretehtati, saj je jasno, kot smo že omenili, da so Ammende in drugi morali na nek
način sodelovati z nacističnimi oblastmi, če so želeli nadaljevati svoje aktivnosti. Ostaja pa dejstvo, da so jih britanske službe sumile. Obenem moramo pristaviti, kot je razvidno iz uradne zgodovine MI5, da je ta služba že od konca prve
vojne pozorno spremljala nemške novinarje, ki so delovali v Londonu, še toliko
bolj po Hitlerjevem vzponu. Bila je prepričana, da nekateri izvajajo nacistično
propagando in predstavljajo resno nevarnost.79 Foreign Office je bil seveda na
tekočem z dejstvom, da imajo varnostni organi opraviti s Popoffovom. Sicer so
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leta 1937 na zunanjem ministrstvu ocenjevali, da izgleda delovanje Kongresa na
splošno nedolžno. Dodali so, da so njegove zahteve zanimive, a neuresničljive,
motilo pa jih je dejstvo, da pravega ozadja organizacije niso poznali. Naposled
so se tudi v vladnih krogih prepričali v utemeljenost obtožb in podprli Popoffovo izključitev.80 Vsekakor iz pregledane dokumentacije kaže, da Britanci Vilfana
niso sumili, so pa tudi nekatera njegova pisma "brali".
Nimamo še odgovora na to, kolikšen je bil realen Popoffov vpliv na delovanje Kongresa. Iz Čokovega pisma septembra 1936 je razvidno, da ga je Vilfan,
potem ko je Ammende umrl, celo nameraval imenovati za generalnega sekretarja (Ammendejevo funkcijo je nato prevzel Ferdinand von Uexküll). Predsednik Kongresa se je seveda zavedal, da je Popoff dopisnik nacističnih listov in
madžarskega dnevnika Pester Lloyd (liberalne usmeritve in dolgo prijazen do
judovskega vprašanja, ki pa je prehajal vedno bolj pod nacistični vpliv).81 Naj
še povemo, da je iz Vilfanove zapuščine razvidno, da je njegovo poznanstvo s
Popoffom segalo že v dvajseta leta, ko je slednji v Ženevi sodeloval z Misljem.82
Če torej upoštevamo nove podatke, so nam rezerve uradnega Londona še
bolj razumljive. Pomenljiva je zato epizoda dober mesec dni pred začetkom
zadnjega letnega srečanja Kongresa, ki se je odvijal 30. avgusta do 1. septembra
1938 v Stockholmu (s tem se je delovanje Kongresa tudi zaključilo). Zahteve po
pojasnilih, ali namerava vlada Njenega Veličastva sodelovati na srečanju, so se
pojavile v obliki parlamentarnih vprašanj, v odgovoru pa se je ponovil skop in
lakoničen lajtmotiv, ki ga je britansko zunanje ministrstvo že predhodno sestavilo: "Ne, cenjeni gospod. To je Kongres predstavnikov evropskih manjšin, ne
pa vlad." 83

Četrta faza: od konca druge svetovne vojne do začetka petdesetih let
Po nekaterih podatkih se je po anšlusu, po drugih pa leta 1939 Vilfan preselil
v Beograd in tam ostal do svoje smrti, leta 1955. Vse kaže, da se je neposredno
pred zasedbo in v letih okupacije Vilfanova "paradiplomacija" začasno prekinila. O tem obdobju imamo na razpolago le nekaj drobcev, ki bodo morda
80
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TNA FO 371/21252 W 12376/1042/98, komentarji FO, 29. in 30. junija ter 1. julija 1937; TNA KV
5/70, 19a, FO to G. Liddell-MI5, 1. maja 1937; 22a, FO file No. 88, Congress of European National
Minorities, Copy of Min. Sheet, L. C., 10. maja 1937 ter C. J. N., 11. maja 1937; TNA KV 2/2426, 101a,
FO file No. 88, G. M. L.-MI5 to FO (Mr. Norton), 26. maja 1937; TNA KV 2/2427, 180x, FO to Vernon
Kell-MI5, 14. decembra 1937.
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 815, Ivan Marija Čok Josipu Vilfanu, 10. septembra 1936.
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 835, Josip Vilfan Vladimirju Mislju, 18. februar 1924.
TNA FO 371/22547 W 9878/383/98, FO to E. Monson, Stockholm (No. 29), 21. julija 1938; odgovor
Buttlerja na parlamentarno vprašanje A. Wilsona, 25. julija 1938, ki se v originalu glasi: "No, Sir. This is
a Congress of representatives of European Minorities and not of Governments."
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Odgovor predstavnika britanske vlade Buttlerja na parlamentarno vprašanje A. Wilsona, 25. julija 1938
(TNA FO 371/22547 W 9878/383/98)

koristni za obširnejšo študijo v prihodnje – na primer podatek o njegovem predavanju 24. januarja 1939 v Društvu Istra, Trst, Gorica v Beogradu, ko je glede
na tedanje bližajoče se pretresljive dogodke v zvezi s Češkoslovaško izpostavil
predvsem potrebo po večji slovanski solidarnosti. Iz zapisnika predavanja je
tudi razvidno, da so bili poslušalci z njegovim izvajanjem zadovoljni.84 Očitno
je, da ni imel namena mirovati v jugoslovanski prestolnici, vprašanje pa je, ali
so mu bile oblasti dovolj naklonjene, saj so morale zaradi pritiska Nemčije in
Italije večinoma prenehati s podporo primorski emigraciji.
Razmere v Jugoslaviji so se torej vedno bolj zaostrovale in zaradi tega so
od konca leta 1940 britanske obveščevalne službe računale, da se bodo morali
njihovi sodelavci in nekateri simpatizerji v Jugoslaviji umakniti v emigracijo.
Načrtovale so njihovo preselitev v Palestino. Eden izmed kandidatov je bil Boris
Furlan, ki je Vilfanu omenil možnost odhoda, vendar je 61-letni odvetnik presodil, da je prestar. Med povojnim zaslišanjem pred UDBO je Furlan trdil, da mu
je tedaj ravno Vilfan povedal, da bodo vsi evakuirani prišli v Palestino, kjer bodo
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ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 842, a. e. 5, Predavanje dr. Josipa Wilfana u društvenim prostorijama "Istra,
Trst, Gorica", Beograd, 24. januraja 1939.
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živeli pod britanskim nadzorom in oskrbo.85 Brez odgovora ostaja vprašanje,
kako to, da je Vilfan poznal tako pomemben podatek. Po vsej verjetnosti pa
ni bil na tekočem z nameni vseh sodelavcev britanske 'intelligence' in njihovimi načrti preventivnega bega iz Jugoslavije. Med temi sta bila Ivan Marija Čok
in Ivan Rudolf, ki sta zbežala že v začetku marca 1941. Albert Rejec je namreč
sredi meseca v pismu Rudolfu tako opisal Vilfanovo presenečenje nad Čokovim odhodom: "Za odhod Mička [Čoka] ve že skoraj cela javnost /.../. Wilfan
je onemel in se mu je ustavila pijača v grlu v Primorju, ko so mu to povedali."86
Vojne razmere so nato pretrgale marsikatero zvezo. Čeprav sta Čok in Rudolf
v letih vojne iz emigracije poskušala priti v stik s predvojnimi sodelavci iz liberalnega tabora, sta o mnogih prejela le skope padatke.87 O Vilfanu sta posredno
izvedela le to, da je kot Besednjak ostal v Beogradu.88 Do sedaj smo vedeli, da je
Vilfan med vojno v jugoslovanski prestolnici pričel narekovati svoje spomine,
a jih ni dokončal. Po pričevanju sina Jože, ki je spominske zapise pripravil za
objavo, je bilo zanj medvojno življenje v Beogradu zelo težko, med drugim mu
je vid opešal že pred vojno.89
Po vojni, ko je Čoku uspelo priti nazaj, je odšel v Beograd, kjer se je srečal
z Josipom Vilfanom, ki naj bi ga lepo sprejel.90 Vendar je bila tedaj politična
klima že močno nasprotna nekdanjim edinjašem, saj so nove oblasti, s komunistično partijo na čelu, želele odstraniti t. i. meščanske politike. Kritike in
negativne ocene še iz preteklega obdobja so se med vojno ponovile in nakazale povojna razmerja. Objavljeni medvojni dokumeti slovenskih komunistov
nam namreč pokažejo, da je partija na Vilfana in druge vodilne "meščanske"
voditelje (Besednjaka, Čoka, Rudolfa Golouha idr.) gledala kot na predstavnike
zastarele buržoazne politike, ki z narodom nimajo (več) nič skupnega, da je bila
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Gorazd Bajc, Iz nevidnega na plan. Slovenski primorski liberalni narodnjaki v emigraciji med drugo
svetovno vojno in ozadje britanskih misij v Sloveniji (Koper, 2002), 137–142 (dalje: Bajc, Iz nevidnega).
Privatni arhiv Ivan Rudolf – zasebna zapuščina, Trst (dalje: PAIR), PAIR/Čok/1, Bavki [Albert Rejec]
Lutku [Ivan Rudolf], Beograd 15. marca 1941.
Bajc, Iz nevidnega, 77.
PAIR/Čok/4, Ivan Rudolf Mičku [Ivan Marija Čok], 22. decembra 1941.
Joža Vilfan, "Spomini dr. Josipa Vilfana (Torzo)", Jadranski koledar (1980), 170–188 in uvodno pojasnilo, 168–169.
PAIR/Čok/1, Marica Caharija - Čok Ivanu Rudolfu, London, 30. oktobra 1945.
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njihova politika popoloma zgrešena in tudi škodljiva.91 Lahko tudi omenimo,
da so Britanci med vojno, ko so v svojih kratkih oznakah o vodilnih osebnostih
Primorske (neke vrste Who's Who) omenjali Jožo Vilfana, zapisali, da je slednji
sin dobro znanega slovenskega politika iz avstrijskega obdobja.92 Za partijo je
bil torej Josip Vilfan negativen, Britanci pa so na približno 65-letnega gledali
kot na že odpisanega.
Lahko rečemo, da je bil preveč znana osebnost, da bi ga nova politika
popolnoma ignorirala, ne nazadnje je njegov sin Joža pristal tik pod vrhom
vodstva nove Jugoslavije. Kljub medvojnim oznakam so se oblasti v Beogradu
zavedale njegovega potenciala in se odločile, da ga angažirajo.
Svojo priložnost, da je lahko javno poudaril tisto, česar si, kot smo videli,
20 let javno ni smel privoščiti, je dobil že takoj ob osvoboditvi. 7. maja 1945 je
namreč prebral govor na Radiu Beograd. Naslov je bil dovolj zgovoren, v skladu s tedanjim uspehom Titovih partizanov: Trst na slovenskih tleh. Pričel je: "Ne
bom govoril o razmejitvi med Jugoslavijo in Italijo, o tem, kako primerna in
potrebna je priključitev Trsta. Poskušal bom razložiti, kako je Trst po tistem kriteriju, ki je najbolj skop za male narode, del slovenske zemlje." V govoru je nato
predstavil zgodovinska dejstva o avtohtonosti slovenskega jezika in slovenski
prisotnosti na Tržaškem in na splošno na Primorskem, kako je slovenskemu
narodu kljub italijanskemu pritisku in fašistični politiki zatiranja uspelo ohraniti svoj jezik, ki so ga slovanska plemena od svoje naselitve utrdila, "/.../ ki so
potem na teh svojih tleh izgradila svojo izrazito samobitnost v svoje posebne
narodne osebnosti in začela doraščati, v času in prostoru zelo različno, vkljub
neizmernim teškočam in oviram, do tistega vrha samostalnosti, ki je zdaj dosežen". Seveda ni mogel zanikati dejstva, da so bila tržaško ter druga manjša
obmorska mesta večinoma italijanska, podčrtal pa je njihovo vključitev v slovenski/slovanski svet: "V tem okviru je italijanski jezik večine prebivalcev Trsta
in drugih manjših mest na obali Tržaškega zaliva manjšinski jezik na ozemlju
slovenskega jezika." Zaključil pa je:
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Okrožnica Poverjeništva IOOF za Primorsko dne 24. februarja 1943 Okrožnim odborom OF o
prvi pokrajinski konferenci OF za Primorsko, objavljena v Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji,
knj. 5 (Ljubljana, 1978), dok. št. 191, 534; Poročilo Poverjeništva pokrajinskega komiteja ZKMJ za
Primorsko dne 18. avgusta 1943 Pokrajinskemu komiteju ZKMJ za Slovenijo o organizaciji mladine na Primorskem, objavljeno v Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v
Sloveniji, knj. 9 (Ljubljana, 2003), dok. št. 73, 248. Prim. Boris Mlakar, Domobranstvo na Primorskem
(1943–1945) (Ljubljana, 1982), 21; Bajc, Zapletena razmerja, 136; Bojan Godeša, Kdor ni z nami, je
proti nam. Slovenski izobraženci med okupatorji, Osvobodilno fronto in protirevolucionarnim taborom (Ljubljana, 1995), 370; isti, Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno (Ljubljana,
2006), 192–193.
Npr. TNA, War Office, WO 204/12333, AFHQ G-2, Political Gazetter of Yugoslavia, No. 11: Venezia
Giulia: Personalities in Istria and the Primorska, 8. septembra 1944, VI/3.
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Rekel sem, da ne bom govoril o razmejitvi med Jugoslavijo in Italijo. Zato tudi nič
ne spregovorim o ureditvi jezikovnega vprašanja. Eno pa le hočem poudariti, in
to je, da je v življenjskem principu Demokratične federativne Jugoslavije, v bratstvu in edinstvu njenih narodov, podana tudi garancija za njene narodne manjšine.

Na roko (nekoliko nečitljivo) sta dodani naslednji misli: "Trst je in ostane
tudi po jezikovnem zemljevidu del slovenske zemlje," in "Ne bom govoril o tem,
komu pripada Trst, to je že odločilo naše ljudstvo v Trstu, Primorju in Istri v
svoji 4-letni borbi in tudi italijansko prebivalstvo teh krajev, odločila pa je tudi
[nečitljiva beseda] slavna jugosl. vojska."93 Tako je predstavil osnovne teze, ki
jih je jugoslovanska diplomacija zagovarjala glede boja za meje: mesta, kot so
Trst idr., težijo k zaledju, ki je kompaktno slovensko, zato morajo preiti v okvir
nove Jugoslavije; slednja bo z novo italijansko manjšino lepo ravnala; priključitev Julijske krajine je sad partizanskega boja in tega se zaveda celo italijanski del
območja. Dodati moramo, da so v Vilfanovem arhivu ob tem govoru shranjena tudi druga nedatirana ter nepodpisana besedila, po vsej verjetnosti osnutki
za radijski govor. V njih beremo podobne analize, sicer nekoliko manj direktno oziroma "udarno" naravnane, tako da sklepamo, da je pri sestavi končnega
govora morala poseči roka urednikov oziroma "skrbnikov" vsebin radijskega
poročanja. Obenem je v eni izmed različic na koncu zapisano, da je govor prvi
izmed serij slovenskih oddaj na Radiu Beograd, ki bodo posvečene Trstu. Ni
nam znano, ali je pri tem ali kakem podobnem projektu tudi Vilfan v prihodnje
sodeloval.
Znano pa je, da je po vojni sodeloval z Inštitutom za proučevanje mednarodnih vprašanj jugoslovanskega ministrstva za zunanje zadeve pri zbiranju gradiva za mirovno konferenco v Parizu. Za rednega člana Inštituta ga je zunanje
ministrstvo imenovalo 4. aprila 1945 in ga tudi takoj povabilo, da se 9. v mesecu
udeleži prve seje v kabinetu pomočnika ministra generala Vladimirja Velebita.
Bil je seveda seznanjen z nalogami in načinom dela, kako naj bi strokovnjaki
pomagali pri formulacijah zahtev komisije za meje pri zunanjem ministrstvu
in kako naj bi bili čim bolj učinkoviti.94 S tedaj najboljšimi eksperti za vprašanje
zahodne meje (Lojze Berce, Lavo Čermelj, Anton Melik, Viktor Novak, Stanko
Škerlj, Mirko Vratović, Fran Zwitter in drugi) je sodeloval pri izdaji več kot 400
strani obsežne knjige Oko Trsta, s katero je leta 1945 jugoslovanska stran želela
prikazati upravičenost svojih zahtev po novi meji.
93
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ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 842, a. e. 5, Trst na slovenskih tleh [pripisano Josip Vilfan /.../ Za Radio
Beograd prebral 7. 5. 1945] in nedat. ter nepodpisana besedila, ki so bila po vsej verjetnosti priprava
na radijski govor.
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 843, a. e. 4, Ministarstvo inostranih poslova, Političko odeljenje Josipu
Vilfanu (Br. 255), Beograd 5. in 6. aprila 1945; Ivo Štempihar, Predlog glede organizacije dela z razmejitvijo z neslovanskimi sosedi, Beograd, 3. marca 1945; Institut Ministarstva inostranih del [nedat.].
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Iz njegove zapuščine je razvidno, da je pred konferenco in med njo sestavil več zapisov oziroma osnutkov. Predvsem se je posvetil vprašanju plebiscita.
Pri sestavljanju zanimivih teoretskih in pravnih pogledov na sistem ljudskega
odločanja, ki ga je, kot smo videli, zaposloval že po prvi vojni, mu je v letih 1946
in 1947 pomagal eden izmed njegovih najtesnejših sodelavcev še iz dvajsetih
let, Boris Furlan. V poznejših letih se je Vilfan tematike ponovno lotil (seveda
brez Furlana, saj so ga junija 1947 oblasti aretirale in ga na znanem Nagodetovem procesu obsodile na smrt, najhujšo kazen pa so naposled spremenili v večletno prestajanje zaporne kazni) in vse kaže, da ga je problematika zaposlovala
do smrti. Pripravil je torej več konceptov, ki se med seboj ne razlikujejo veliko,
različne verzije besedila in številne na roko pisane pripombe nas vodijo k sklepu, da so bila to le torzo besedila, pri njihovem sestavljanju pa se je Vilfan očitno
zelo potrudil. V zvezi s plebiscitom se je aprila 1947 posebej posvetil enemu
izmed njegovih največjih uspehov, že omenjeni reviziji štetja 1910. Sestavil je
dve zelo kratki razlagi o upravičenosti tedanjih zahtev in poudaril koristnost
natančne preučitve mehanizma, po katerem je avstrijska statistika ugotavljala število glede občevalnega jezika prebivalcev posameznih krajev.95 Konec
maja istega leta je sestavil zapis ob priliki neke objave dokumentov v zvezi z
Rapalsko pogodbo. Napisal je kritični zgodovinski pregled o sporazumu iz leta
1920, kritičen pa je bil tudi do predhodnega londonskega pakta iz leta 1915.96
Pri prebiranju teh in drugih zapisov, osnutkov, pripomb lahko rečemo, da je
zapustil številne sinteze o velikem znanju s koristnimi nasveti ter z dragocenimi izkušnjami. Čeprav ne moremo z gotovostjo trditi, da so jih v jugoslovanski
diplomaciji in njihovih strokovnih službah naposled res upoštevali, si lahko
predstavljamo, da so morale doživeti določen neposreden ali posreden odmev.
Obenem je v Vilfanovi zapuščini shranjenih veliko drugih zapisov o razlogih za
spremembo slovenskih mej v korist Jugoslavije, za katere sklepamo, da avtor
ni bil vedno Vilfan, so ga pa očitno drugi izvedenci rade volje informirali, ker
so verjetno pričakovali njegovo mnenje oziroma neke vrste interno recenzijo,
preden bi besedila v prečiščeni obliki prišla v roke diplomatom.
Jugoslovanska zunanja politika je tudi v naslednjih letih Vilfana potrebovala. Če je bil v prvih dveh koristen glede razmejitve, so se v začetku petdesetih
let oblasti nanj obrnile zaradi vprašanja manjšin, ki je postalo aktualno v okviru
Organizacije združenih narodov (OZN). 21. marca 1950 ga je namreč ministrstvo za zunanje zadeve zaprosilo, naj se, čeprav je bil že v pokoju, kot izvedenec
za vprašanja nacionalnih manjšin pridruži delu Stalne komisije za pravna vpra-
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Več desetin gosto tipkanih strani, pripomb idr. v ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 843, a. e. 4.
ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 835, Josip Vilfan, K zbirci dokumenata "Rapallo", 30. maja 1947.
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šanja človekovih in splošnih pravic pri zunanjem ministrstvu.97 Ni nam znan
celoten obseg tega sodelovanja, lahko pa navedemo, da sta s Čermeljem veliko
sodelovala, ko sta analizirala dokumente generalnega sekretarja OZN v zvezi z
definicijo o manjšinah, pisala o zaščiti manjšin v Ustavi FNRJ, leta 1951 pa sta za
potrebe Oddelka za mednarodne organizacije zunanjega ministrstva izmenjala
več teoretskih besedil o splošnih človekovih pravicah, vezanih na svobodno
rabo jezika in kulturno avtonomijo, saj je Jugoslavija poskušala predlagati določene amandmaje k dokumentom OZN itd.98
V javnosti je zadnjič nastopil na zboru tržaških Slovencev v Ljubljani oktobra 1953, ko so se na Primorskem odvijala zadnja resna trenja t. i. tržaške krize.
O tej priliki ter povojnem plodnem sodelovanju je Čermelj zapisal naslednje
misli, ki dobro povzamejo pretekle odnose:
Z dr. Wilfanom sem se zopet srečal v Beogradu po končani vojni pri pripravah
na mirovno konferenco. Od tedaj so bili najini odnosi res takšni, kakršni bi morali biti že veliko prej. V veliko veselje in zadovoljstvo mi je bilo, ko je leta 1953
na zborovanju v Trgovskem domu v Ljubljani po tolikih letih spet dvignil svoj
glas, ko je šlo za naš Trst in naše Primorje. Besede, s katerimi sem se poldrugo
leto pozneje poslovil od njega na ljubljanskih Žalah, so prihajala res iz srca in so
izražale priznanje in zahvalo za vse, kar je storil za naše ljudstvo na Primorskem.99

Leta 1954 je naposled izšel tudi njegov zadnji prispevek, in sicer predgovor
v knjigi Vladimirja Pertota o ekonomskih problemih Trsta. Vilfan je tu prikazal
zgodovinski kontekst mesta in okolice in s svojo običajno natančnostjo nanizal
glavne mejnike in probleme. Poudaril je meje jezikovnega vpliva in želel dokazati, da imajo Slovenci vso pravico do območja. Na koncu je še izrazil želje, da bi
se za rešitev mejnega problema tretje sile ne vmešavale več, da se za vselej prekine z napačnimi odločitvami, kot sta bila tajni pakt leta 1915 in tedaj najbolj
aktualna deklaracija Anglo-Američanov iz oktobra 1953, ter naj v Italiji končno pridejo do spoznanja o nesmiselni širitvi na vzhod. Odločilni korak v pravo
smer bi bila zato po Vilfanovem mnenju vrnitev Trsta k njegovi pravi funkciji, tj.
da služi Podonavju kot svobodni izhod na morje.100 Želel je torej poseben status
za tržaško pristanišče.
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ARS, AS 1164, III Vilfan, šk. 843, a. e. 4, Milan Bartoš-FNRJ Ministarstvo inostranih poslova Josipu
Vilfanu (Pov. Br. 45357/IX, Prav. br. 1205), Beograd, 21. 3. 1950.
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a. e. 4 in 5.
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Lavo Čermelj, Med prvim in drugim tržaškim procesom (Ljubljana, 1972), 52.
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Josip Vilfan, "Predgovor", v: Vladimir V. Pertot, Trst: međunarodni privredni problem (Beograd, 1954),
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Sklep
Josip Vilfan ni bil pravi ali klasični diplomat (kot nam je znano, to nikoli ni
želel biti), a se je veliko ukvarjal z mednarodnimi odnosi. Spada torej med tiste
Slovence, ki so se na tak ali drugačen način, neposredno ali posredno, ukvarjali
z diplomacijo. Bil je neke vrste "diplomatski" predstavnik Slovencev in Hrvatov, ki so po prvi svetovni vojni prešli pod Italijo, obenem ali predvsem pa je v
svoji zavzetosti za manjšinska vprašanja v okviru Kongresa evropskih narodnosti želel biti neke vrste glasnik vseh manjšin. Večino svojega življenja in dela je
namreč posvetil njihovim problemom, in sicer v širšem, evropskem kontekstu.
Izdelal je namreč izvirne koncepte o manjšinski problematiki, ki predstavljajo
pionirsko delo v razvoju manjšinske misli v Evropi. Njegov končni cilj je bil, da
bi v Evropi dosegli vsaj minimalne standarde varstva za vse pripadnike manjšin.
Pri tem bi se manjšinsko vprašanje moralo seveda internacionalizirati. Lahko
rečemo, da je s svojim delovanjem in pobudami v mednarodni areni bistveno prispeval k internacionalizaciji manjšinskega vprašanja, kar so storili tudi
nekateri drugi Primorci, zlasti Engelbert Besednjak in Lavo Čermelj. Deloval je
tudi vzporedno z zunanjepolitično aktivnostjo jugoslovanske države. Čeprav je
Jugoslavija manjšini na skrito veliko pomagala, ni rečeno, da je bil Vilfan z njeno
politiko vedno v sozvočju, saj Jugoslavija pred drugo vojno ni imela zadovoljivo
urejenega statusa svojih manjšin.
Z oceno Rudija Čačinoviča, ki je v enem izmed prvih zgodovinskih pregledov vloge Slovencev v diplomaciji zapisal, da Vilfan sicer ni bil jugoslovanski
diplomat, da pa je opravljal pomembno delo v mednarodnem diplomatskem
svetu, predvsem v Društvu narodov v Ženevi,101 se lahko seveda strinjamo.
Moramo pa dodati, da je bilo njegovo delo vendarle pomembno (če ne celo
pomembnejše) v okviru drugih organizacij – zlasti pomembno je njegovo
predsedovanje Kongresu evropskih narodnosti, vendar slednje ni spadalo v
okvir Društva narodov.
Njegova "paradiplomacija" se po koncu delovanja Kongresa za evropske narodnosti ni zaključila. Čeprav dosedanje obravnave Josipa Vilfana niso
podrobneje izpostavile njegovega povojnega zavzemanja, lahko rečemo, da je
bil s svojimi izkušnjami za jugoslovansko državo in njeno diplomacijo koristen
svetovalec glede še vedno kočljivega problema pravnega varstva manjšin, pa
tudi ob dokazovanju zahtev po drugačni razmejitvi v Julijski krajini, kar je bil
prva leta po drugi vojni seveda eden izmed osrednjih problemov jugoslovanske
diplomacije.

101

Rudi Čačinovič, "Zgodovina slovenske diplomacije", v: Diplomacija in Slovenci, ur. Milan Jazbec
(Celovec, 1998), 112.

495

G. Bajc: "Paradiplomacija" Josipa Vilfana

Gorazd Bajc
THE "PARADIPLOMACY" OF JOSIP VILFANA
From the End of World War I to the Early Fifties

SUMMARY
Josip Vilfan (born in Trieste 1878, died in Belgrade 1955) was a Slovene lawyer
and politician from the Primorska Region. During 1906 and 1910 he worked as
the secretary of the secret political society Edinost and as its president during
1910 and 1928. He was elected into the Trieste municipal council in 1909 and
again in 1913. In 1921 and 1924 he was also elected as a delegate to the Italian
parliament in Rome. Additionally, he was the senior member of the Triestan
Sokol Community, a member of the Governing Board of the Trieste Savings and
Loan bank, president of joint-stock company Grljan-Miramar and held many
other offices. By the end of the war he participated in the regional National
council and after Otokar Rybář left for Yugoslavia he became the indisputable
leader and central political figure for the liberal camp in the Primorska Region
and Trieste. In the middle of 1918, he joined the dispute regarding the ownership of Trieste, judging that the city should go to Yugoslavia, but also suggesting
that the issue of the Italian minority be solved with an agreement between the
countries. He kept advocating this idea until the delimitations set in Rapallo,
November 1920, after which he began to argue for the peaceful political and
cultural coexistence of Slovenes, Croats, and Italians and the preservation of
European minorities. In the years preceding World War II, he lived in Vienna,
working as the president of the Congress of European Nationalities. During
1939 and 1955 he lived and operated in Belgrade. After the war he worked
with the Yugoslavian ministry for foreign affairs – first, during 1945 and 1947,
with the Institute for the Study of International Issues, where he helped gather
the necessary materials for the Paris Peace Conference, later, in the early fifties,
while under the Standing Committee for the Legal Issues of Human and General Rights he also helped with the preparation of the theoretical foundations
for the still current minority issue in Yugoslavia.
Vilfan's work after World War I (his employment in the Congress of European Nationalities during 1925 and 1938 and other international organizations and associations, his contribution to the gathering of material for the
1947 Paris Peace Conference, the preparation of theoretical foundations for
minority issues etc.) could be described as "para-diplomacy" in favor of the Slovene and Croat minorities in the Julian March (the Venezia Giulia Region) and
in favor of European minorities in general. Amongst his achievements, he pro-
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duced several original concepts pertaining to the issue of minorities, concepts
which pioneered the development of minority thought. We could say that he
contributed in a very profound way to the internationalization of the minority issue. Working for the Congress of European Nationalities, he worked with
several representatives of European minorities, especially German ones. The
influence of the latter, some of which correspondents of German newspapers,
brought the attention of the British Security Service (MI5), which found out
that the Congress was majorly under the influence of Nazis. This issue became
a lot more evident 1937, when the penultimate yearly Congress was being held
in London.

497

S tudia
H istorica
S lovenica

UDK 929Vilfan J.
1.01 Izvirni znanstveni članek

Joža Vilfan –
odklon od družinske tradicije
Gregor Jenuš
Dr., znanstveni sodelavec, arhivist
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Arhiv Republike Slovenije
Zvezdarska 1, SI – 1000 Ljubljana
e-pošta: gregor.jenus@guest.arnes.si ali gregor.jenus@gov.si

Izvleček:

Avtor v prispevku predstavlja Jožo Vilfana, njegovo odraščanje v kozmopolitskem
Trstu in stiske mladega človeka, ki je odraščal v senci svojega očeta Josipa
Vilfana. Na podlagi analize arhivskega gradiva in v njem ohranjenih Vilfanovih
dnevniških zapisov odstira njegove misli o družbeni neenakosti, iredentizmu,
političnem konservatizmu, ki je vladal v predvojni Jugoslaviji, in vzvode, ki so
ga zbližali s komunizmom, s čimer je "prelomil" družinsko tradicijo.
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Dr. Joža Vilfan se je rodil 6. julija 1908 v Trstu, v družino, katere središče je predstavljal dr. Josip Vilfan, eden najuglednejših slovenskih politikov pred in v desetletju po prvi svetovni vojni v Trstu oz. na Primorskem in nedvomno tudi v širšem slovenskem prostoru.1 Njegova vloga in aktivizem v prebujanju ter krepitvi
slovenske narodne zavesti med Primorci je pustila svoj pečat tudi v njegovem
sinu Joži, čeprav je ta v času svojega življenja večkrat poudarjal, da ni bilo tako.
V marsikaterem pogledu je očetova senca zaradi pričakovanj pomenila "prekletstvo" in odgovornost. Visokih pričakovanj pa ni imel le oče, temveč tudi
širša družba. Joža se je te odgovornosti želel otresti in je pred njo pogosto bežal.
Joža Vilfan je odraščal v Trstu, kozmopolitskem mestu in trgovskem ter
vojaškem središču avstro-ogrskega imperija ob Jadranu. Zaradi svoje mednarodnosti je bil Trst za mladega Jožo idealen kraj, kjer je lahko spoznaval problematiko nacionalnih odnosov in trenj med narodi. Branko Marušič je o vlogi
Trsta v Joževem življenju zapisal, da ga je Trst, ki ga je Vilfan hotel razumeti,
naučil razmišljati o sebi, o narodu, ki mu je pripadal, in o družbi, v kateri je
živel.2 Na predavanju v Slovenskem klubu v Trstu leta 1966 je Joža Vilfan o svojem doživljanju Trsta razmišljal tako:
Rad bi takoj na začetku izpostavil, da tako rečem, svoj sintetični doživljaj Trsta.
Ljubim Trst in sem ga vedno ljubil kot svoj rojstni kraj, kot mesto prvih spominov,
prebujanja sredi sveta in ljudi. Tako mi je Trst bil najlepše mesto. Tudi danes me
Trst opaja in vedno se enako veselim pogleda nanj, bodisi da se mu bližam od
Devina ob obali ali pa prihajam preko Opčin. Vendar danes cenim Trst predvsem
kot mesto, kjer so se mi razvile osnove mojega pogleda na svet. Fenomen Trsta, da
tako rečem, je bil v tem oziru nadvse važna spodbuda.3

Še pred njegovim rojstvom in uvedbo splošne volilne pravice leta 1907 je
pomembno vlogo v slovenskem političnem življenju v Trstu prevzelo društvo
Edinost, ki ga je takrat kot predsednik vodil njegov oče Josip Vilfan. Družbeno
življenje se je v Trstu do prve svetovne vojne korenito spremenilo. Postalo je
pomembno središče italijanskega političnega gibanja, ki se je kazalo v obliki
vse bolj radikalnega iredentizma.4 Predvsem s koncem prve svetovne vojne se
je tako življenje, tudi zaradi mednarodnih odločitev in dodelitve zahodnega
dela slovenskega etničnega ozemlja Italiji, za Vilfane korenito spremenilo. Še
kot prvošolec je Joža doživel prihod italijanske vojske in tako živel v stalni pole-

1
2

3
4

Slovenski biografski leksikon (dalje: SBL), geslo Vilfan, Joža. Elektronska izdaja.
Joža Vilfan. Delo, spomini, srečanja. Izbor člankov, govorov, intervjujev 1935–1979, ur. Savin Jogan,
Marijan Brecelj (Ljubljana, 1978), 7 (dalje: Jogan, Brecelj, Joža Vilfan).
Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 19.
Prav tam, 7.
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miki z "italijanstvom" Trsta.5 Slednjega je označeval kot konservativnega in zato
zanj ni bilo presenečenje, da je klonil pod pritiski fašizma. S fašizmom se je Joža
srečal kot gimnazijec, ko je leta 1920 neposredno doživljal julijski požig Narodnega doma v Trstu, ki je pomenil dobesedno vojno napoved slovenski manjšini v Kraljevini Italiji. Po letih vojne je slednje pomenilo ponovno lebdenje med
vojno in mirom. Tako so se Joži v spomin vtisnile očetove besede: "Če je vojna
politika z drugim orožjem, je tudi mir vojna z drugimi sredstvi."6
Joža je uteho v tem času iskal v mladinskem gibanju, ki ga je pritegovalo. Aktiven član je bil od leta 1921 do 1928. V tem času je bilo to po njegovih lastnih besedah že zelo "akcijsko" usmerjeno, njegove akcije pa naj ne bi
bile zgolj obupan poskus upora narodne skupine, ampak poskus preporoda in
organiziranega nastopa. V okviru tega gibanja si je Joža pridobil tudi svoje prve
izkušnje z javnim nastopanjem.
Bivanje v Trstu se je končalo leta 1928. Tedaj že kot študent prava, je Joža moral
Trst zapustiti. Z očetom je emigriral na Dunaj, kjer je študij nadaljeval, vendar ga ta
ni izpopolnjeval. Predvsem pa se ni mogel sprijazniti s svojim bivanjem v nekdanji habsburški prestolnici. Joža je bil razdvojen zaradi ljubezni do rojstnega Trsta,
kamor se ni mogel več vrniti, saj se je znašel na črnem spisku italijanskih fašističnih
oblasti, in hkrati zaradi želje po osamosvojitvi7 – predvsem osamosvojitvi izpod
vpliva in nadzora svojega očeta.8 Leta 1929 je v svojem dnevniku tako zapisal:
Očetova vzgoja ni bila enakomerna. Silno je zagvila [sic] refleksijo, podpirala
literaturo in estetske nagibe, popolnoma pa je zanemarila voljo. Radi tega tudi v
mišljenju in svojih stremljanjih [sic.] nimam sistema. In še eno: preveč sem vezan
na očeta. Ne znam biti samostojen.9

Medtem ko je Josip Vilfan na Dunaju živel do druge svetovne vojne, se je
Joža leta 1929 preselil v Ljubljano, kjer je na ljubljanski Univerzi nadaljeval s
študijem prava. S tem je bil storjen prvi korak "osamosvojitve".10
5

6

7

8

9

10

V svojem dnevniku je Joža leta 1932 italijanske napade na Slovence v Trstu označeval kot popolnoma
nesprejemljive. Zastavljal si je vprašanje o slogi med Jugoslovani. "Ali je protislovensko vedno protijugoslovansko? Prava jugoslovanska politika bi morala vzpostaviti to solidarnost." (Arhiv Republike
Slovenije (Arhiv RS), AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 1931–1933, brez
datuma).
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 124, Zapiski iz leta 1929 in 1930 (Začetki študija v
Ljubljani), brez datuma.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 1. januar 1932–2. avgust
1933, Zapisi z dne 8. januarja 1932.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 124, Zapiski iz leta 1929 in 1930 (Začetki študija v
Ljubljani).
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 124, Zapiski iz leta 1929 in 1930 (Začetki študija v
Ljubljani), Iz pisma očetu 15. 10. 1929.
Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 24.
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Naj najprej povem, da s svojim pravnim študijem nisem bil posebno zadovoljen.
Niti najmanj se ne smem pritoževati zoper profesorje. Če niso bili vsi ravno briljantni, pa so omogočali tistemu, ki je hotel, in posebej tistemu, ki je znal študirati,
da dobi vse, kar je bilo potrebno za poklic. Če torej pravim, da nisem bil posebno
zadovoljen s svojim pravnim študijem, mislim na to, da nisem bil niti dovolj reden
v sprejemanju predavanj in vaj, niti nisem imel prave metode. Kolikor sem pravnik, sem to postal kot odvetniški pripravnik.11

O študiju prava je menil, da je bil pomanjkljiv, in sicer zato, ker je študenta preveč navajal na učenje in premalo na spoznavanje norm in na soočanje
s temi normami v konkretnih primerih vsakdanjega življenja, na katere so se
nanašale. Šlo naj bi zgolj za nizanje dejstev, ne pa tudi za njihov prenos v prakso.
Slednje naj ne bi bila zgolj pomanjkljivost študija prava, ampak jugoslovanskega visokošolskega sistema nasploh. Edina pozitivna stvar univerze je bila ta, da
je lahko človek izbiral. "V osnovni šoli in gimnaziji nima človek naravno prav
nič izbire."12 Slednja se na univerzitetni ravni sicer razširi na le pet fakultet in
nekaj programov, a izbira obstaja.13
Svoje razmišljanje o visokem šolstvu je leta 1960 strnil v referat Reforma
univerzitetnega izobraževanja, ki ga je predstavil v Ljudski skupščini Ljudske
republike Slovenije ob spreminjanju Zakona o visokem šolstvu.14
Staremu medsebojnemu izključevanju znanosti in strokovnosti, pri čemer je to
skoraj bilo pojmovano kot nasprotje teorije in prakse, je ustrezalo, da je na eni
strani univerza, ki naj bi predvsem vzgajala znanstvene in raziskovalne delavce,
na drugi strani pa, da so čiste strokovne šole, ki naj bi vzgajale čiste strokovnjake.
Jasno, da takšna organizacija šolstva ne ustreza več dobi, kjer se znanost in strokovnost neprestano povezujeta, kjer se strokovnost vedno bolj in bolj naslanja na
znanost, na znanstvena dognanja in na najnovejše izsledke znanosti, ko strokovnost ne pomeni tradicionalnega, rutinskega znanja, ampak uvajanje znanstvenih
in raziskovalnih metod v samo strokovnost, v samo prakso.15

Kot ljubljanski študent prava je Joža Vilfan zelo aktivno sodeloval v naprednem študentskem gibanju. Željen je bil družbe študijskih kolegov, zato se je

11
12

13
14

15

Prav tam, ß 24.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 9. februar 1933–2. junij 1933,
Dnevniški zapis, 22. april 1933.
Prav tam.
Stenografski zapisniki Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije (Četrti sklic). Seje od 1. oktobra
1960 do 28. februarja 1961, ur. Milan Megušar (Ljubljana, 1961), 22 (dalje: Stenografski zapisniki LS
LRS).
Stenografski zapisniki LS LRS, 22–23; glej tudi: Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 114.
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želel podobno kot nekaj nekdanjih sošolcev iz gimnazijskih let nastaniti v Akademskem kolegiju. Vilfan piše, da je njegov oče tedaj zadnjič konkretneje "administrativno" posegel v njegovo življenje, saj je zahteval, da se izseli iz kolegija.
Kot razlog je navedel, da je bil kolegij v prvi vrsti namenjen tistim študentom, ki
so izhajali iz šibkejših družbenih oz. socialnih razmer in si sicer sobe za bivanje
v Ljubljani niso mogli privoščiti.16 S tem je Joža kot sin uglednega pravnika in
politika odvzemal mesto nekomu, ki ga je bolj potreboval. Hkrati pa naj bi se
Josip Vilfan bal, da bi Joža zapadel v slabo družbo in študija nikoli ne bi končal.17 Joža je kasneje pritrdil vsaj eni očetovi domnevi, in sicer tej, da bi z bivanjem v kolegiju dejansko nekomu odvzel možnost študija v Ljubljani.
Kljub selitvi iz kolegija je hitro našel družbo, saj se je vključil v društvo Triglav, ki
je v času njegovega sodelovanja dobivalo vse jasnejše obrise in se je pričelo usmerjati v boj zoper kraljevo diktaturo. "Dolgo se nisem mogel odločiti, kateri skupini
naj se priključim. V poštev sta prihajala samo Jadran in Triglav. Neko privlačnost so
sicer name imeli od nekdaj katoliški kolegi. Pri njih edinih sem našel tisto mirnost
in smiselnost, kateri človeku daje svetovni nazor."18 Dr. Anton Korošec, ki je tedaj
kot prvak Slovenske ljudske stranke prešel v opozicijo, je imel, čeprav je bil katoliško-konzervativno usmerjen, pomembno vlogo pri prebujanju razumevanja tedanje družbe.19 Čeprav je bilo med "triglavaši" tedaj še malo zagovornikov komunistične ideologije, se je Joža že tedaj pričel soočati s problemi in z razumevanjem
družbene problematike. Slednjo je še poglobila septembra 1931 proglašena oktroirana ustava, nato pa tudi priprave na Živkovičeve volitve novembra tega leta.20

16
17

18

19

20

Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 25.
Skrbi Josipa Vilfana so vsekakor popolnoma razumljive in jih ima vsak oče. Očetova vzgoja pa je pri Joži
nedvomno pustila svoj vpliv, saj se je svojega napačnega ravnanja zavedal tudi sam. V svojih zapiskih
iz leta 1929 je Joža zabeležil, da je svoje Kranjsko društvo seznanil z znanci iz Trsta. Nedvomno je
imel v Ljubljani širok krog ljudi, s katerimi je razpravljal in se z njimi tudi predajal užitkom. Tako je
oktobra 1929 v svoj dnevnik zapisal: "Včeraj smo krokali; vsi smo se opili. Danes sem imel hudega
mačka. Sledovi zastrupljenja so se rogali še celo dopoldne. Da to ni bilo samo telesno, sem spoznal
pri dohodu od kosila. Navadno se z g. Goljevščkom komplimentirava in drug drugemu odstopava
prednost. Danes pa sem odprl vrata in stopil točno pred gospodom skozi nje. Takoj sem se zavedel,
kje tiči vzrok. Preden sem se bil mogel opravičiti, mi je g. Šaleč sam rekel: 'Aha, sedaj se je pokazalo; in
vino veritas!'" (Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 124, Zapiski iz leta 1929 in 1930 (Začetki
študija v Ljubljani), Zapiski 23. 10. 1929).
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 15. september 1932–3. september 1933, 6. december 1932.
Zanimivo je, da je bil nekaj let kasneje Antonu Korošec za Jožo Vilfana še vedno eden najpomembnejših
političnih osebnosti katoliško konzervativnega političnega tabora (po Vilfanu "klerikalnega"), ki pa
sta ga njegova konservativnost in prepričanje v nezmotljivost ovirala. Prav tako je menil, da je SLS kot
politična stranka zapravila zaupanje, ki ga je vanjo polagal slovenski narod, saj je v svojih političnih
kupčijah skrbela predvsem zase in privilegirane družbene skupine, njeni politični voditelji pa so sami
sebe ocenjevali kot nezmotljive in nedotakljive. (Glej: Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e.
129, Dnevnik Jože Vilfana, 1. januar 1932–2. avgust 1933).
Jure Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo. Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske
stranke v letih 1929 in 1935 (Ljubljana, 2007), 53–72 (dalje: Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo).
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Med bivanjem v Ljubljani mu je bilo v veliko intelektualno spodbudo prijateljevanje z dr. Franom Zwittrom, pri katerem je prebil vsako nedeljo ves prvi
letnik. Zwitter ga je vzpodbudil za študij zgodovine, še zlasti ekonomske. Preko
pogovorov s Zwittrom je pričel knjige, kot je sam zapisal, brati "na nov način".
Do tedaj jih je bral zgolj z osebnega vidika, v iskanju odgovorov, ki so definirali njegovo osebnost. S Zwittrovim vplivom jih je bral v iskanju odgovorov na
vprašanje, kaj je motor družbe. Na novo je razumel knjige Spanna, Büchereja, Liebknechta in seveda Marxov Kapital. "Neštete ure sva diskutirala tudi o
aktualnih političnih problemih – takrat že oba nasprotnika diktature in jugoslovanskih teorij."21 Zwitter ga je s knjigami, ki mu jih je dajal, in v razgovorih
"senzibiliziral" za razne vrste vprašanj, predvsem pa ga je, po lastnih navedbah,
vzpodbudil k "studioznemu" iskanju odgovorov. Tudi odgovorov o možni prihodnosti Slovencev.22
V svojem dnevniku si je leta 1930 zastavljal vprašanje glede slovenstva.
Menil je, da bi bilo vprašanje slovenstva potrebno formalizirati in odgovoriti
na vprašanje: "Ali /.../ Slovenci zadostujejo sami sebi?"23 Vilfan je menil, da je
odgovornost za tovrstne odgovore ležala predvsem pri slovenski inteligenci
kot nosilki slovenskega narodnostnega preporoda. Slednja pa se je po njegovem mnenju velikokrat, zavoljo pragmatičnosti, izmikala svoji odgovornosti.24
/…/ Zakaj je akademik tako apatičen v narodnostnem vprašanju? Prav zato, ker
nima prilike, da bi se odkrito razgovoril o stvareh, ki ga najbolj bole. Vse se tolmači kot integralno jugoslovansko ali pa kot samoslovensko [sic]. Mi smo naveličani
tega. /…/ ali ste za državo ali proti njej? Kdor je za slovenstvo, vemo, da je tudi za
državo, in ne gre za vprašanje: za državo ali proti, temveč za slovenstvo ali proti
slovenstvu.25

Joža je veliko razmišljal tudi o usodi Slovencev znotraj skupne jugoslovanske države. Menil je, da bi Slovenci eventualno sicer morali svojo prihodnost
iskati zunaj jugoslovanskega okvira. Težava, ki jo je videl, je bila ta, da se je med
posameznimi "bratskimi" narodi pojavljala velika razlika v sprejemanju pojma
"jugoslovanstvo". V tem kontekstu je citiral dr. Ivana Prijatelja in se spraševal o
jezikovni ali etnološki sorodnosti.

21
22

23

24

25

Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 29.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 124, Zapiski iz leta 1929 in 1930 (Začetki študija v
Ljubljani), Zapiski 22. 11. 1930.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 124, Zapiski iz leta 1929 in 1930 (Začetki študija v
Ljubljani), brez datuma.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana 1931–1933, Zapisnik II. rednega občnega zbora akademske podružnice CMD v Ljubljani, 21. november 1931.
Prav tam.
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/…/ Kadar obstajata dva naroda, nobena še tako ozka sorodnost ne napravi iz nju
[sic.] enega. Logično je od slovenstva do jugoslovanstva prav tako daleč, kakor
od slovenstva do srbstva. Logično! Živ pa čutim, da je morala taka sorodnost, ki
obstaja med južnimi Slovani, od nekdaj buriti slovenska srca. Nekaj neizmerno
fascinantnega je v tem. Toda to je romantika.26

Vendarle pa je Joža v skladu s to "romantiko" zagovarjal potrebo po dialogu. Popolnoma prav naj bi bilo, da bi pri reševanju vprašanj slovenske narodne
identitete sodelovali tudi s Hrvati in Srbi, saj naj bi oba "bratska" jugoslovanska
naroda za sobivanje v tedanji državi nujno morala vedeti, "kje so naše bolečine,
da bodo dosledno informirani o nas."27 Problem je bil v tem, da Hrvati in Srbi
naj ne bi poznali naših osnovnih stališč. Vendarle pa se, izhajajoč iz dejstva, da
je kralj Aleksander Karadžordžević leta 1929 uvedel diktaturo in kmalu kasneje
tudi oktroirano ustavo, s katero je uzakonil državni unitarizem, zdi Vilfanovo
razmišljanje utopično, saj je tako Hrvate kot Srbe v njihovih prizadevanjih vodil
predvsem lasten narodni interes, na želje drugih narodov pa se niso ozirali.28
Ravno ta narodni egoizem pa je tisti, ki je (po mojem mnenju) Slovencem v 20.
stoletju v odnosu do jugoslovanskih "bratov" venomer manjkal.
Tik pred diplomo iz prava na ljubljanski Pravni fakulteti leta 1932 je skupaj
s svojo kasnejšo soprogo Marijo, Vido Tošič (tedaj še Berne), postal aktiven v
Zvezi slušateljev ljubljanske univerze, v kateri so se poglabljali v ideale marksizma in razpravljali o delih Maxa Adlerja, Franza Hiessa, Salvadorja Madariana,
Andreja Gideja.29 Joža Vilfan je bil v tem življenjskem obdobju le eden od mnogih študentov, ki jih je preplavljal marksizem, pomemben zaradi svojega, kot je
pravil, moralnega momenta in posameznikove javne angažiranosti. Nedvomno
je imela v tem življenjskem obdobju nanj izjemno velik vpliv kasnejša soproga
Marija. V njej je našel družico, ki ga je izpopolnjevala tako intelektualno kot
duhovno. V svojem dnevniku je septembra 1932 o njej zapisal:
/…/ Napravila sva izlete tri nedelje zapovrstjo. Najlepši je bil zadnji iz Drenovega
Griča kar počez po gozdovih na Vrzdenec in od tam na Vrhniko. /…/ Korakal sem
pred njo; od časa do časa sem se ozrl. Imela je svojo nekdanjo ple/š/očo hojo. Ko
sem se pozneje na to spomnil, sem razumel, zakaj jo je očka pozdravil pri vrnitvi:
Dober večer, [neberljivo]. Marija ima, kakor je srčna, bogato notranje življenje:
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Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana 1931–1933, Zapisnik II. rednega občnega zbora akademske podružnice CMD v Ljubljani, 21. november 1931.Prav tam.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 1. januar 1932–2. avgust
1933, Zapisi z dne 8. januarja 1932.
Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo, 53–72.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 1931–1933.
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nekaj se snuje v njej, nekaj skrivnostno gibljivega, san/j/skega in vendar tako resničnega.30

Kot predstavnik levičarskega Triglava je bil Joža Vilfan izbran za predsedniškega kandidata Zveze slušateljev ljubljanske Univerze. Odločitev, da kandidira
za predsednika, je korenito spremenila njegovo življenje, saj se je s tem dejanjem odločil posvetiti svoje življenje javnemu življenju, in sicer s programom
odpora proti omejevanju slovenskih pravic. V svojem dnevniku je novembra
1932 svojo odločitev, da prevzame predsedstvo Zveze slušateljev ljubljanske
Univerze, označil za nepremišljen korak, saj je bil vržen v sredo trenj različnih
skupin. Smatral se je za politični eksperiment. "Poznal nisem organizacije, njenih nalog in možnosti, poznal nisem položaja med dijaki in sploh v javnosti in
zlasti nisem vedel, kaj hočem doseči zase in v svojem delu."31
Ob predaji predsedniške funkcije Jožetu Zemljaku novembra 1932 je v svojem dnevniku z olajšanjem zapisal, da je bila s tem zaključena pomembna doba
v njegovem življenju. Hkrati pa opozoril, da je bil na mesto predsednika izvoljen sredi pripravljanja na tretji državni izpit in je zavoljo tega moral preložiti
diplomo. Tako je diplomiral šele konec junija 1932, potem pa je pričel delati
kot odvetniški pripravnik. Njegov uspeh in dejstvo, da je bil sin slavnega Josipa
Vilfana, za Jožo nista bila le pozitivna. Med kolegi znotraj Triglava se je oblikovala frakcija, ki ga je obtoževala, da je bil ošaben, samoljuben in jih je izkoriščal
le za svoj osebni vzpon.32 O tem je Joža zapisal:
Pred to izvolitvijo sem tudi že užival neki ugled in simpatije. V prvi vrsti kot dober
dijak, ki je mogel pri vsaki priložnosti pokazati posebno zrelost in izkušenost.
Prestiž imena, starosti, poznavanje tujega sveta in tujih jezikov /…/.33

V drugi polovici leta 1932 se zdi, da se je Joža znašel na razkrižju. Nedvomno je bila to ena od pomembnejših prelomnic njegovega življenja. V svojem
dnevniku je zapisal: "V meni je neko latentno nezadovoljstvo in obupavanje."34
Predsedovanju Zvezi slušateljev ljubljanske Univerze je Joža pripisoval glavno
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Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 15. september 1932–3. september 1933, 23. september 1932.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 15. september 1932–3. september 1933, 22. november 1932.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 15. september 1932–3. september 1933, 22. november 1932; glej tudi zapise Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129,
Dnevnik Jože Vilfana, 15. september 1932–3. september 1933, 28. november 1932.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 15. september 1932–3. september 1933, 6. december 1932.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 15. september 1932–3. september 1933, 8. december 1932.

506

S tudia
H istorica
S lovenica

krivdo za to, da študija prava še ni zaključil in ga je prelagal. "Ubogi moj študij!
Prelagam ga res kot nebogljeno dete."35 Spraševal se je, ali je bilo delo, ki ga je
opravljal, res vredno truda. Ni namreč imel občutka, da bi s tem napredoval, in
ni imel "nobenega konkretnega dokaza".36
Iz dnevniških zapisov se da razbrati, da je imel Joža z očetom tedaj zelo
napet odnos. Posredno ga je krivil za to, da v svojem življenju takrat ni čutil
prave poti, smisla in so se mu zastavljala eksistencialna vprašanja. Kot prelomnico v njunem tedanjem odnosu je Joža označil leto 1928. Takrat je Josip Vilfan sprejel delo na Dunaju, kar je Joža označil kot egoističen korak oziroma
očetov beg pred težavami slovenskega naroda. Josip Vilfan naj bi imel po Joževem razmišljanju v tistem času odprte vsaj štiri poti: 1. življenje in delo v Julijski krajini, 2. skrb za emigrante v Jugoslaviji, 3. delo na področju manjšinskega
kongresnega dela in 4. znanstveno delo na področju manjšinskih raziskav.37
/Č…/ Če smem soditi po osebnem občutku, katerega si mi vedno vzbujal, si imel
največ daru prav za prvo. Ti si si izbral tretjo. Koliko so tukaj odločali čisto osebni
razlogi, torej strah pred lastno usodo? /…/ Ne morem se ubraniti videza, da se po
tej sterilnosti, v katero si zašel, maščuje sami greh, da si l. 1928 mislil preveč na
svojo osebo.38

Joža je menil, da bi se moral oče v tedanji politični situaciji, ko so bili Slovenci v Jugoslaviji izpostavljeni srbskemu centralizmu in hegemonizmu, v Italiji
pa italijanizaciji in kršitvam manjšinskih pravic, vrniti v domovino, saj je narod
potreboval voditelja.39 Čeprav iz pisem očetu težko rečemo, da je Joža mislil, da
bi oče te sposobnosti dejansko imel. "Na to sem te hotel opozoriti in ti s tem v
zvezi reči, da je napačno, da nameravaš ostati s svojo ženo še leto, dve na Dunaju, /…/ ali vsaj, da ne skrbiš, da bi s pogostimi obiski vzdrževal stik z domačo
zemljo."40 Iz njune korespondence (oziroma iz Joževih pisem očetu, saj so očetovi odgovori prava redkost ali preneseni)41 je razvidno, da Joža o svojem očetu
tedaj ni imel dobrega mnenja. Zaradi očetove stroge vzgoje, njegove odsotnosti in hkrati zaradi velikih pričakovanj je bil njun odnos skrhan. Tako je očetu
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Prav tam.
Prav tam.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 15. september 1932–3. september 1933, 9. januar 1933.
Prav tam.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 15. september 1932–3. september 1933, 9. januar 1933.Prav tam.
Prav tam.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 15. september 1932–3. september 1933, Prepis pisma, poslanega očetu 17. januarja 1933 in 22. januarja 1933.
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očital, da ni bil zvest svojim načelom in da je bil notranje neutrjen ali značajsko nesposoben žrtvovanja za druge. Pretresljiv je zapis v pismu, ki ga je očetu
poslal 17. januarja 1933, v katerem je zapisal, da mu je nekoč rekel, "da bi bilo
bolje, da bi napravil samomor, kakor pa da si se izneveril svojim smotrom."42
Menil je, da so bile te besede vendarle zmotne, a so izhajale iz tega, da očetovega
značaja preprosto ni razumel.43
Josip Vilfan na sinovo pismo ni odgovoril. Pisala mu je le mati, ki mu je
sporočila, da je pismo očeta zelo razburilo. Prosila je, da mu takšnih pisem, z
ozirom na njegovo zdravstveno stanje, naj več ne pošilja.44
Od očeta nisem dobil nobenega odgovora, kakor sem brez pravega odgovora
ostal na vsa pomembna pisma, katera sem mu bil sploh kdaj poslal. V tem trenutku mu ne očitam več njegov molk [sic.]. Mu sploh ne bom nič več očital. Ne lastim
si več sodbe. Ne bom ugotavljal krivde, ugotavljal bom samo dejstva. Če mi pred
svojim prihodom ne piše in mi ne odgovori, potem med nama ne bo padla več
beseda o teh stvareh.45, 46

V tem času je intenzivno pripravljal svoj doktorat iz prava, avgusta 1932 pa
je pričel z delom v odvetniški pisarni Furlan. Sočasno s temi prelomnimi spremembami je iz njegovih zapisov mogoče razbrati, da so se mu zastavljala tudi
vprašanja o prihodnosti. Oče mu je vsak mesec namenil denar, ki ga je koristil
za življenje. Zavedal se je, da se mu bo moral, če se želi osvoboditi očetovega
vpliva, odpovedati. Nekaj premoženja je sicer imel, saj je imel dostop do denarja, ki mu ga je zapustil bližnji sorodnik, vseeno pa je moral urediti svojo prihodnost in zdravstveno oskrbo. "Rad bi si bil na jasnem, kako je s to stvarjo. Zakaj
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Prav tam.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana 15. september 1932–3. september 1933, Prepis pisma, poslanega očetu 17. januarja 1933, 9., 16. in 22. januarja 1933.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana 15. september 1932–3. september 1933, Prepis pisma, poslanega očetu 17. januarja 1933 in 22. januarja 1933.
Prav tam.
Dejansko Joža s svojim očetom nato ni komuniciral več mesecev. Šele konec maja 1933, ko se je Josip
Vilfan mudil v Sloveniji, je prišlo do prvega ponovnega stika med očetom in sinom. Joža v svojem
dnevniku piše, da se je z očetom večkrat srečal in je sprva čutil veliko odtujenost. Čeprav sta z očetom
spregovorila o njegovih zadnjih pismih in razmišljanjih, pa je menil, da oče dejansko ni razumel
njegove stiske in tudi ne njegovih želja. Josip Vilfan naj bi ga v enem od pogovorov vprašal zgolj: "Ali
ti sploh veš, kaj si mi pisal?" Joža je kljub vsemu menil, da je s svojo držo prvič uspel očeta pripraviti
do razmišljanja, čeprav je mislil, da ga s tem nikakor ni uspel spremeniti. Menil je, da je oče prvič začel
slutiti, "/…/ da onega pisma nisem pisal samo iz neke bedaste jeze sina na očeta povzročene morebiti
po drugi poroki tega, ampak iz nekega etičnega srda /…/" (Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t.
e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 9. februar 1933–2. junij 1933, Prepis pisma, poslanega 20. aprila 1933).
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čutim to nujnost, da naj poskusim sam živeti?"47, 48
8. aprila 1933 je bil promoviran v doktorja prava in je kmalu zatem nastopil
sodno prakso pri preiskovalnih sodnikih.49 Njegovo razmišljanje o tej službi je
izjemno zanimivo. Razvidno je, da njegovo mnenje o študiju prava in pravnem
redu resnično ni bilo najboljše in je bil v izbiro bolj ali manj prisiljen.
Popolnoma sem zmeden. Kakšen smisel ima to birokratično protokoliranje? Ta
bežna srečanja tujih si svetov? In glavna razlika: jaz živim na svobodi, oni v zaporu. Kake psihološke naviznosti [sic.] bi bilo treba, da bi našel v njihovo dušo, da bi
potem mogel prav razumeti in napisati njihove navedbe! Tako niham med neko
veselostjo, ko jih vidim, kako se poskušajo izmazati, in pravo jezo, ko čutim, da
ne vejo, ne da bi jih mogel zagrabiti. Res ne vem, čemu je vse to. Požvižgam se.50

Jožev miselni svet se je v teh trenutkih spreminjal. Iz njegovih dnevniških
zapisov vejejo pesimizem, depresija, kaj je prav in kdo je tisti, ki ta prav določa.
Razočaran je bil nad ideali, ki so med Slovenci veljali za vrednote. Razočaran je
bil nad političnimi očeti slovenskega naroda. SLS in Korošec sta se po njegovem mnenju borila le za lastne interese in sta pri tem sodelovala z različnimi
bogatimi srbskimi strankami.51 "Koga zastopa g. Korošec, da tako ravna? Eno
je gotovo – večine slovenskega naroda ne."52 Menil je, da so vladajoči družbeni krogi ("najvišje državne birokracije, institucije itd.")53 le zaradi lastnih koristi
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Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 15. september 1932–3. september 1933, Prepis pisma, poslanega očetu 17. januarja 1933 in 22. januarja 1933.
Očitno je, da so neurejeni odnosi z očetom Jožo zelo bremenili. Slednje je razvidno tako iz njegovih
razmišljanj v dnevniku kot tudi iz korespondence s prijatelji in z družino. Konec aprila 1933 je tako
v dnevniku zapisal: "V tej zvezi moram povedati, da jaz ne razumem, kakšna naravna vez, ali kakšna
dolžnost naj bi mene vezala na dr. Josipa Wilfana. Iz dejstva namreč, da me je on spočel z mojo materjo, ne sledi še prav nič. Nič z ozirom vsaj na etiko. Naravne vezi krvi v smislu filozofične skupnosti ne
zanikujem, toda s kolikimi drugimi sem prav v takih vezah, pa se tega niti ne zavedam ali se pa tega
zavedam pa čutim do njih čisto jasno antipatijo." Veliko je razmišljal o odnosu med starši in otroki, o
Svetem pismu in božjih zapovedih. Ob razmišljanju o ljubezni otroka do staršev se je spraševal, ali je
to njihova naravna, od Boga dana dolžnost. "Med Jožo Wilfanom in dr. Josipom Wilfanom in vsakim
drugim človekom, kot med dvema individuuma more biti samo ena vez: vez človečnosti. Človečnost,
kaj je to? To je čudež individualnosti. To je volja in moč biti tako, kakor ti veleva glas vesti, biti resničen
v etičnem smislu te besede." (Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana,
9. februar 1933–2. junij 1933, Prepis pisma, poslanega 20. aprila 19339.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 9. februar 1933–2. junij 1933,
Prepis pisma, poslanega očetu 17. januarja 1933 in 22. januarja 1933.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 9. februar 1933–2. junij 1933,
Dnevniški zapis, 24. april 1933.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 9. februar 1933–2. junij 1933,
Dnevniški zapisi.
Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 39.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 9. februar 1933–2. junij 1933,
Dnevniški zapis, 29. april 1933.
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preprečevali, da bi se v tedanji jugoslovanski družbi življenje obrnilo na bolje, in
so hkrati vse tiste, ki so spremembe želeli izvesti, potlačili in jih predstavljali kot
zločince. Eno moralo naj bi tako imeli za ljudstvo, drugo zase. "Taka goljufivost
je potem prvenstveno dobra narava. Kot taka mora sama od sebe propasti."54
Ko je kot pravnik v zaporu moral biti navzoč pri obisku družin pri skupini
primorskih komunističnih mladeničev, je v dnevniku zapisal: "Ti komunisti pa
so krasen rod. Gorje družbi, ki jih ne zna pridobiti za pozitivno delo. /…/ Koliko
trpeče ljubezni je bilo v očeh matere enega onih dveh. Prišla je nalašč od doli,
da vidi svojega sina, preden pojde ta v Beograd. Kaj mora biti v srcu take žene.
Samo revolta, revolta!"55 Komunistom je pripisoval vrednote, ki jih marsikdo od
tedanje vladajoče elite zdavnaj ni več imel.
Želja po spremembah, ki se je prebujala v njem, mu je odprla nov pogled
na razumevanje tedanje družbe in njenih problemov. S pomočjo Lovra Kuharja
se je v tem času pričel vse bolj zbliževati s komunisti in pripravljati na vstop v
tedaj ilegalno Komunistično partijo, katere član je postal junija 1934.56 V svojem dnevniku je še leta 1933 o državni ureditvi in socialnem življenju zapisal,
da "/…/ ni zlo, da je diktatorična [sic.] vlada; zlo je, da se je ustavilo tisto življenje
naroda, ki zagrizeno s potrpežljivostjo in podrobnostjo uveljavi svojo voljo. Zlo
je, da narod sploh nima svoje volje."57
Delno krivdo zato je ponovno pripisoval "klerikalcem", ki naj bi bili skrajni
konservativci, ki "teološko tolmačijo vse". Tako naj bi bili nepripravljeni sprejeti
družbene impulze in želje po spremembah in naj bi ovirali narodni napredek,
saj naj ne bi bili sposobni predvidevati ali napovedati dogodkov. "Klerikalci so
boljši tovariši, kakor voditelji slovenskega naroda."58
Sodelovanje v Komunistični partiji je pomenilo prelom z idejno tradicijo,
ki je sicer veljala v družini Vilfanov, obenem pa tudi prelomno odločitev v nje-
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Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 9. februar 1933–2. junij 1933,
Dnevniški zapis, 29. april 1933Prav tam.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 9. februar 1933–2. junij 1933,
Dnevniški zapis, 29. april 1933.Prav tam.
Čas, v katerem je vstopil v partijo, je v svojih spominih na mladostna leta v Primorskih novicah leta
1977 omenil kot čas "nastajanja trdne partijske organizacije v domovini, čas, ko je mladi Josip Broz
Tito lomil kopja z vodstvom KPJ v tujini, ko se je boril proti frakcionaštvu in proti absolutnemu
vodenju jugoslovanske partije s strani Kominterne". (Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 6).
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 1. januar 1932–2. avgust
1933, Dnevniški zapis, 11. julij 1933.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 1. januar 1932–2. avgust
1933, Dnevniški zapis, 14. julij 1933.
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govem življenju.59 O komunizmu si je oblikoval svoje mnenje, ki je izhajalo iz
globokega razumevanja družbe, njenih vrednot in strukture.
Komunizmu ne gre za trpljenje, katero nastaja iz človekove zlobe. Tudi v komunistični družbi bo problem značaja, bo dobrodušnost in hudobnost itd. Komunizmu gre samo za trpljenje, ki nastaja iz sistema. Komunizmu gre zato, da pritegne k življenju še ono polovico človeštva, katera je danes izključena. V nekem
smislu bi se dalo reči, da je njegov smoter, da napravi iz ljudi buržuje.60

Potrebno pa je poudariti, da naj bi imel komunizem, po Vilfanovem razumevanju, nalogo, da to buržoazijo očisti pohlepa, ki je del tega družbenega sloja
in torej njegovo normalno družbeno stanje. Zanimivo je, da se je Joža Vilfan ob
tem razmišljanju zavedal tudi svojega položaja, saj je, zahvaljujoč svojemu očetu
in njegovim prednikom, izhajal iz družine, v kateri so mu bile dane možnosti do
izobraževanja in "brezskrbnega" življenja. Tako je menil, da njegov oče, čeprav
je sam izhajal iz meščanske družine, v ta način življenja ni verjel. Tudi Joža je bil
prepričan, da državni uradniki in otroci bogatih družin niso imeli stika z "realnim" življenjem, ker so bili iz njega iztrgani. "/…/ Kako nastaja njihova plača oz.
njihova vzdrževalnina, ne vidijo več. Ne vedo več, da vse dobrine nastajajo v
nekem boju. V boju z naravo in z ljudmi."61
Vilfanovo razmišljanje o družbenih pojavih in položaju posameznika v
družbi nakazuje, da ga je problematika izjemno zanimala. Tako ne preseneča,
da se je po koncu študija prava v Ljubljani posvetil študiju sociologije in družbenih pojavov, zanj pa je prejel tudi štipendijo, ki mu je ponovno omogočila, da je dalj časa bival v Parizu (1933–1934).62 Kot aktivni član Komunistične
partije se je že v Parizu soočal z nekaterimi organizacijskimi nalogami, ki mu
jih je ta namenila. Z namenom zastopanja delavskega razreda, proletarcev in
ljudi na družbenem robu, ki so sodili v interesni krog tedanjih komunistov, saj
so bili, podobno kot oni, potisnjeni na družbeni rob, se je Vilfan specializiral
za delovno in upravno pravo. Kot zagovornik marksističnih idej je že v Parizu

59

60

61

62

Skladno s sprejemom novega svetovnega nazora je v Joževih dnevniških zapisih mogoče razbrati
tudi novo razumevanje očeta. Očetova napaka je, da vse kar se dogaja, analizira po formalni strani,
in zato ne prodre do enkratne vsebine. Ker je zelo bister in je torej njegova formalna analiza zelo
bogata, ne čuti tako hudo, ali morda sploh ne, pomanjkanj/a/ vsebinskega doživljanja." (Arhiv RS, AS
1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 1. januar 1932–2. avgust 1933, Dnevniški
zapis, 14. julij 1933).
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 1. januar 1932–2. avgust
1933, Dnevniški zapis, 23. julij 1933.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 1. januar 1932–2. avgust
1933, Dnevniški zapis, 2. avgust 1933.
Dr. Joža Vilfan (1908–1979) partizan, politik in diplomat. Gradivo z zgodovinskega posveta ob stoletnici rojstva, ur. Petra Kolenc (Kromberg, 2009), 7 (dalje: Kolenc, Dr. Joža Vilfan).
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deloval kot publicist s pisanjem družbeno kritičnih tekstov, sodeloval pa je tudi
pri partijskem glasilu Ljudska pravica, za katerega je v tridesetih letih sestavil
več prispevkov o potrebi po zagovarjanju ljudske svobode, novega državnega
programa in družbenega sistema.63
V tem času se je poglobil njegov zanimiv odnos do privatne lastnine in
vprašanj, kako družbeno življenje v Jugoslaviji vendarle spremeniti. Menil je, da
so razlike med ljudmi znotraj družbe temeljile predvsem na lastnini. Ljudem, ki
so imeli vse, se je boj ljudi na socialnem robu za preživetje zdel nekaj "umazanega in bolnega". Ljudje, ki jim je bil cilj postaviti nov socialni ali družbeni red,
bi se tako morali odpovedati privatni lastnini in vsem pravicam, ki izhajajo iz
tega naslova.64 To razmišljanje pa ni nujno marksistično, ampak deluje že skoraj
hipijevsko.
Obstoječi socialni red mi daje pravico na dediščino; ker se potegujem za odpravo
privatne lastnine, bi se moral odpovedati uveljavljanju pravice na dediščino, češ:
zahtevaš nekaj, kar smatraš sam za slabo. Toda ta argumentacija izpregleduje, da
sem proti privatni lastnini, ker ona danes izključuje ogromen del ljudi od dostojnega življenja. Izpregleduje, da sem za to, da nadomestimo našim razmeram ne
več zadovoljujoče sredstvo z novim. Izpregleduje, da sem proti privatni lastnini
prav zato, ker je ne more vsak imeti.65

Kljub temu pa se Vilfan ni slepil s tem, da je obstajal razkorak med ideali, ki jih je zagovarjal, in dejstvom, da je posameznik moral nekako preživeti.
Menil je namreč, da je posameznik moral poskrbeti za lastno preživetje, in sicer
s sredstvi, ki so mu bila na razpolago. Vendar – kje so bile meje dovoljenega?
"Ali morem biti fabrikant in hkrati komunist? Ali delničar in hkrati komunist?"66
Ob koncu štiridesetih let je, vzpodbujen z bojem za pravice malih ljudi, v
Kranju odprl svojo odvetniško pisarno, kjer je zastopal koristi delavcev v boju
zoper izkoriščevalski gospodarski sistem, ki jih je kljub težkemu delu potisnil
na sam rob družbe.67 Izbruh svetovne vojne na Balkanu 1941 in obtožba sode-
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Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 6–7.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 1. januar 1932–2. avgust
1933, Dnevniški zapis, 2. avgust 1933.
Prav tam.
Prav tam.
Že leta 1932 je o socialnem položaju malega človeka zapisal, da je bil velik problem časa, v katerem
je živel, draginja. Slednja je bila posledica dviganja cen in gospodarske dinamike, ki se je kazala predvsem v siromašenju malih ljudi. Te je namreč najprej prizadela in so se ji le težko prilagajali. O gospodarstvu je napisal, da je zlagano. "Ne, ne morem se otresti občutka, da je naš gospodarski svet lažnjiv
[sic.]: Dobro nam gre, ko nihče ne pazi na denar, ko pa je nekdo prisiljen, da v svojih računih pazi, nam
pa gre slabo. Pijanost inflacije, to je konjunktura." (Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129,
Dnevnik Jože Vilfana, 1. januar 1932–2. avgust 1933, Zabeležka, 13. september 1932).
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lovanja v ljudskofrontnem gibanju sta pomenila konec njegove odvetniške
pisarne. Obtožbe so povzročile, da je okupacijo slovenskega ozemlja s strani
sil osi leta 1941 dočakal v preiskovalnem zaporu. Po kapitulaciji je bil zaprt v
nemških zaporih v Begunjah in tudi v Šentvidu nad Ljubljano, dokler ni bil v
drugi polovici leta 1941 prisilno preseljen v Srbijo. Januarja 1942 se je ilegalno
vrnil v Ljubljano in postal aktiven član Osvobodilne fronte. 68
Zapor in izselitev sta pri Vilfanu pustila posledice. Odločil se je, da v svojih
dnevniških zapisih ne bo več beležil "nič intimnega" in se v njih ne bo več, kot
je to počel v preteklosti, analiziral.69 Joža ni menil, da bi bilo njegovo preteklo
razmišljanje in zapisovanje misli kaj slabega, saj ga je njegova življenjska pot
pripeljala do trenutka, kjer je bil. Toda življenjske okoliščine in naloge, ki so
mu bile v okviru osvobodilnega gibanja zaupane, so zahtevale, da je bil pazljiv. Nasploh je iz redkih zapisov mogoče razbrati, da se Joža ni počutil varnega.
Zaradi neznosnega pregona partizanov na Kranjskem se je bil prisiljen umakniti v partizansko ilegalo. "Zelo verjetno je, da se ne vrnem."70
Delovati je pričel na Primorskem. S Primorsko ga je vezala globoka vez,
zvestoba in posebna odgovornost. Do sredine leta 1943 je iz njegovih zapiskov
mogoče razbrati, da je veliko časa posvetil branju, študiju Marxa, Lenina, Stalina, saj je menil, da mu primanjkuje znanja. "Vidim, da bom moral še mnogo
poglobiti znanje marksizma."71 Menil je, da bodo Slovenci le z borbo proti okupatorju lahko dejansko zaživeli. Če sami ne bodo poskrbeli za svojo prihodnost,
ne bo nihče drug.72 Prav narodnoosvobodilni boj, ki ga je od sredine leta 1943
in vse do pomladi 1945 doživljal na Primorskem, je pomembno vplival na kasnejšo Vilfanovo življenjsko pot.73
Kapitulacija italijanskih fašističnih sil leta 1943 je v zgodovini primorskih
Slovencev nedvomno pomenila pomembno prelomnico. S tem se je pričela
vojaška in politična borba za priključitev Primorske k Jugoslaviji. 74
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Kolenc, Dr. Joža Vilfan, 7.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 2. marec 1942–2. julij 1942,
Pismo Mariji, 18. januar 1942.
Prav tam.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, 2. september 1942–21. januar 1943, Zabeležka, 1. december 1942.
Vzporednice je pri tem vlekel iz Sovjetske zveze in borbe za preživetje tamkajšnjega proletariata.
"Človek v Sovjetski zvezi je človek diktature proletariata, ki ima kot prvi smoter zrušenje kapitalizma,
uničenje razredov in odpravljanje izrabljanja človeka za človeka ter iz tega se razvijajočo gradnjo
socializma. Človek v Sovjetski zvezi je človek zmagovite oktobrske revolucije. Človek, ki je zrasel iz
borbe proti kapitalizmu in ki raste v borbi za socializem. /…/ Ta človek je nov tip, ki se tvori, in hkrati
ideal, kakor ga pojmujejo milijoni iz pogojev svoje borbe." (Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan,
t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, januar 1943–10. maj 1943, brez datuma9).
Kolenc, Dr. Joža Vilfan, 7.
Prav tam, 7.
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Najvažnejša naloga, ki jo moramo izpeljati v tem trenutku, je izgradnja narodne
oblasti. Pod izgradnjo narodne oblasti razumemo volitve v krajevne narodnoosvobodilne odbore in okrajnoosvobodilne skupščine, /…/ redno poslovanje
izvoljenih krajevnih odborov.
Izgradnja narodne oblasti je danes naša najvažnejša naloga. Ni pa to nova naloga.
Postavila se je takoj /…/, ko se je na mah sesula okupatorska oblast, ki se potem
kljub vsemu divjanju Nemcev in njihovih pomagačev ni mogla nikjer za stalno
obnoviti.75

Za Jožo, ki je bil tedaj član narodnoosvobodilnega gibanja, se je že konec
leta 1942, torej še pred kapitulacijo Italije v drugi svetovni vojni, pričelo zastavljati vprašanje, kakšne naj bi bile zahteve Slovencev glede narodnega ozemlja na
Primorskem. Po njegovem mnenju je slovenski narod "pod vodstvom proletariata" bil boj za osvoboditev in združitev slovenskega naroda. In ta borba naj bi
nujno vključevala tudi Trst. "S tem, da vključuje Trst v svoj program, slovensko
narodnoosvobodilno gibanje stremi za odpravo fevdalne izoliranosti mesta
in pomeni korak k popolni odpravi nasprotja med mestom in deželo, katero
je človeštvo podedovalo iz prejšnjih dob."76 V elaboratu Tržaško vprašanje v
okviru slovenskega narodnega vprašanja, ki ga je Vilfan izdeloval konec leta
1942 in v začetku leta 1943, je zapisal, da so Italijani v svojem šovinizmu Trst in
velike dele Slovenskega primorja smatrali kot del italijanske države, slednje pa
podkrepili z zgodovinsko-geografskimi postavkami, po katerih naj bi bilo ozemlje zahodno od Julijskih Alp del Apeninskega polotoka. Čeprav se Vilfan s to
trditvijo seveda ni strinjal, pa je poudarjal, da pri reševanju tržaškega vprašanja
Slovenci nikakor niso mogli prezreti dejstva, da je tržaško ozemlje narodnostno mešano. In če so se primorski Slovenci že sklicevali na pravico do narodne
samoodločbe, so morali priznati, da je bil Trst v "/…/ vseh dobah bolj ali manj
izrazito italijanski" in da se je njegovo prebivalstvo od obdobja marčne revolucije, ko je narodna pripadnost postala pomemben družbeni faktor, /…/ v večji
ali manjši večini štelo za italijansko."77
Trst je bil po Vilfanovem mnenju za Slovence pomemben predvsem zaradi
zaledja, ki je bilo nedvomno slovensko, zaradi česar bi ga morali vključiti v slovensko narodno ozemlje. Temelj reševanja tržaškega vprašanja bi tako postalo
reševanje slovensko-italijanskih odnosov.78
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Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 51.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, Tržaško vprašanje v okviru
slovenskega narodnega vprašanja, elaborat, november 1942–začetek leta 1943, 1.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, Tržaško vprašanje v okviru
slovenskega narodnega vprašanja, elaborat, november 1942–začetek leta 1943, 1.Prav tam, 1.
Prav tam, 1.
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Slovensko-italijanski odnosi so bili tedaj zelo napeti. Po Vilfanovem mnenju naj bi zlasti italijanska buržoazija zelo pripomogla k temu, da se je med narodi
širilo in krepilo narodno sovraštvo. Slednje naj bi buržoaziji koristilo predvsem
v gospodarstvu, preko katerega je lahko uveljavljala narodno moč in ekspanzijo. Ravno zato naj bi buržoazija sistematično vzgajala narodno sovraštvo.
Najučinkoviteje je to počela preko šolstva in medijev, s katerimi je "zastrupljala
tržaško javno mnenje", zaradi nepoučenosti ljudi pa je naredila izjemno veliko
škode. To naj bi (po Vilfanovem mnenju) veljalo posebno za tržaški proletariat.
Delavci, ki so bili na dnu socialne lestvice, niso kazali prav nobene simpatije oz.
zanimanja za slovensko narodnoosvobodilno gibanje, saj od njega niso pričakovali nobenih koristi. Slovenci naj bi bivali predvsem v tržaškem zaledju in z
delavstvom tako naj ne bi imeli neposredne povezave. Zato so bili do njihovega narodnoosvobodilnega gibanja indiferentni. Ravno to pa naj bi bila velika
napaka, saj je "/…/ slovensko narodnoosvobodilno gibanje del velikega družbenega procesa, ki je uvod v splošno preobrazbo /…/."79 Od "prihajajočih" družbenih sprememb naj bi tako imeli korist vsi. Tako kmetje in delavci kot tudi
pripadniki drugih socialnih skupin. Pri tem se je Vilfan naslanjal na Leninovo
razlaganje marksističnega razumevanja "nacionalno teritorialnega načela", po
katerem naj bi bilo nespametno "/…/ in nemogoče, če bi zaradi "nacionalnega"
momenta trgali mesta in vasi iz okrožji, ki ekonomsko gravitirajo k njim."80
Kot eden najvidnejših aktivistov narodnoosvobodilnega gibanja na Primorskem je tudi po padcu italijanske oblasti nadaljeval s prizadevanji, da bi nastajajoča jugoslovanska "oblast" v svoj program uvedla načelo, da mora celotna Primorska skupaj s Trstom postati del osvobojene jugoslovanske države.81 Zoper italijanski šovinizem in fašizem82 se je aktivno boril tudi kot član Pokrajinskega odbora
Osvobodilne fronte za Primorsko. Od leta 1943 je sprva kot predsednik nato kot
podpredsednik Narodnoosvobodilnega sveta za primorsko Slovenijo pomagal
pri oblikovanju slovenskih zahtev na Primorskem. Svoje delo je opravljal z vso
resnostjo in tako je konec leta 1944 v Partizanski dnevnik ponosno zapisal:
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Prav tam, 2.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, Tržaško vprašanje v okviru
slovenskega narodnega vprašanja, elaborat, november 1942–začetek leta 1943, Prav tam, 16.
Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, Tržaško vprašanje v okviru
slovenskega narodnega vprašanja, elaborat, november 1942–začetek leta 1943Prav tam, 31, 32.
"Zmagovita slovenska meščansko-demokratična revolucija pod vodstvom proletariata pa končno
pomenja [sic.] zrušenje italijanskega imperializma s perspektivo socialistične preobrazbe toliko na
Slovenskem kakor v Italiji. Samo socialistična družba ohrani vse pozitivne pridobitve meščanskodemokratične revolucije in jih obogati še za nov pomen. /…/ Samo socialistična družba namreč
omogoči, da vsak posamezni narod najde v svoji narodni kulturi človeško vsebino, da postane narodna kultura posoda skupne človeške vsebine, za katero so se trudili in se trudijo najboljši vseh narodov
sveta." (Arhiv RS, AS 1206_Rodbinski fond Vilfan, t. e. 129, Dnevnik Jože Vilfana, Tržaško vprašanje v
okviru slovenskega narodnega vprašanja, elaborat, november 1942–začetek leta 1943, 329.
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Danes je na ozemlju Slovenskega /p/rimorja čez 300 volilnih enot že opravilo
svoje volitve v krajevne narodnoosvobodilne odbore in okrajne narodnoosvobodilne skupščine in je zasedalo že 13 okrajnih skupščin, zasedali sta nadalje še dve
okrožni skupščini /…/. Vs/o/ Slovensko primorje, vštevši pri tem Rezijo in Benečijo, z izjemo tistih krajev, kjer okupator neposredno izvaja svoje nasilje, je ne samo
po svoji zavesti in borbi, temveč tudi po vsej od ljudstva hoteni in izvajani organizaciji javnega življenja del naše Titove Jugoslavije, kajti sedaj drži nepretrgana
veriga narodnoosvobodilnih odborov od zadnje vasi do AVNOJ.83

Kot je ugotavljal že Jože Pirjevec, se je Joža Vilfan zelo trudil, da bi Trst
postal del slovenskega ozemlja, a je bila ta zahteva v času, v katerem jo je oblikoval, za slovenske komuniste "preuranjena", kasneje pa je zavoljo mednarodnih okoliščin tudi propadla.84 Kljub temu "osebnemu" porazu je iz zapisov tega
časa pri Vilfanu mogoče prepoznati zvestobo Titu, hkrati pa je mogoče zaslediti
zaupanje v skupno borbo za osvoboditev Jugoslovanov in v novo socialistično prihodnost. Slogan "Tujega nočemo, svojega ne damo!" je bil zanj še kako
pomemben. Verjel je, da bo Titu uspelo narode Jugoslavije združiti v bratstvu
in edinosti.85
Po vojni se je za Jožo Vilfana pričelo novo življenjsko obdobje z novimi
zadolžitvami in odgovornostmi. V začetku leta 1945 se je preselil v Beograd,
kjer je deloval kot javni tožilec, nato pa je v začetku leta 1946 postal aktiven
diplomat. Sprva je bil imenovan za generalnega sekretarja jugoslovanske delegacije na mirovni konferenci v Parizu, nato je maja 1947 sledila selitev v Združene države Amerike, kjer je postal vodja jugoslovanske delegacije pri Združenih narodih. Po letu 1950 se je za kratek čas vrnil v Beograd in nato kot veleposlanik deloval krajši čas še v New Delhiju in Rangunu.86
V času njegovega bivanja v ZDA je Vilfan nadaljeval s plemenitim ciljem
vzpostavitve pravičnega socialnega sistema, ki naj bi dajal vsem ljudem, ne
glede na njihov socialni status, enake priložnosti. Ravno zato je bilo gibanje
neuvrščenih in prizadevanje za mednarodne gospodarske stike eno od temeljnih področij dela, ki jim je sledil kot jugoslovanski predstavnik v organizaciji
Združenih narodov. Eden izmed osnovnih elementov jugoslovanske povojne zunanje politike je namreč bila solidarnost s tistimi deželami, ki so se tedaj
otresle kolonialnega jarma ali pa so bile na najboljši poti, da se jim to zgodi. Z
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Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 58.
Kolenc, Dr. Joža Vilfan, 32.
Prav tam, 7.
Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 10; glej tudi: Nevenka Troha, "Dr. Joža Vilfan, politik in diplomat". V: Josip
Vilfan. Življenje in delo primorskega pravnika, narodnjaka in poslanca v rimskem parlamentu, ur.
Gorazd Bajc (Koper, 2005), 123–128 (dalje: Troha, "Dr. Joža Vilfan, politik in diplomat").
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jugoslovansko delegacijo se je Vilfan tako zavzemal za to, da bi Združeni narodi mednarodno pomoč nerazvitim deželam priznali kot eno svojih glavnih
nalog. Pripravljal je predavanja, resolucije, ki so bile odraz borbe Jugoslavije za
tretjo pot v svetovni politiki. Pomoč nerazvitim deželam za njihov gospodarski
razvoj je namreč zmerom povezoval s spoštovanjem njihove samostojnosti in
neodvisnosti. Menil je, da so bile razlike, kadar se je govorilo o nerazvitih deželah, posledica različne stopnje materialnega razvoja in hkrati tudi materialnih
pogojev, najpomembnejši pa je bil problem različnih tradicij in različnih stopenj družbenega ali civilizacijskega razvoja.87
Postavljanje načela, da je pomoč nerazvitim deželam za gospodarski razvoj dolžnost mednarodne skupnosti, in sicer organizirane mednarodne skupnosti, kar
pomeni samih Združenih narodov, vnaša nov element v mednarodne odnose.
Zahteva, naj člani mednarodne skupnosti prevzamejo obveznost, da bodo aktivno sodelovali v razvozlavanju mednarodnih problemov, bogati že priznano,
čeprav ne vedno upoštevano obveznost, da drugemu ne smejo škodovati /…/.88

Izhajajoč iz teh načel je jugoslovanska politika pomoči nerazvitim deželam že v samem začetku vsebovala bistvene elemente jugoslovanske doktrine
o aktivni koeksistenci. Naloga ekonomske teorije pa je bila in je, da pojasni, na
kakšni materialni osnovi naj bi nastala.
Tudi po vrnitvi z diplomatskega "parketa" je Vilfan dolga leta ostal aktivno
vključen v vrh jugoslovanske politike. Od jeseni 1958 (službo je nastopil marca
1953), ko je končal službo generalnega sekretarja predsednika republike, je bil
Vilfan podpredsednik izvršnega sveta Slovenije, nato podpredsednik Socialistične zveze delovnega ljudstva ter do leta 1963 podpredsednik slovenske vlade.
Vseskozi pa je bil tudi član pomembnih mednarodnih komisij in konferenc
(Mednarodna organizacija dela, Haaško arbitražno sodišče).89
Vilfan se je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja dokončno uveljavil kot avtoriteta na področju mednarodnega prava in ekonomskih
odnosov. Od leta 1979 je bil habilitiran za profesorja na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svoje izjemne izkušnje in znanje je tako kot pedagog prenašal na mlajše
generacije slovenskih pravnikov.
Umrl je 21. novembra 1987 v Ljubljani.90
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Prim. Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 153–156.
Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 155.
Jogan, Brecelj, Joža Vilfan, 10; Troha, "Dr. Joža Vilfan, politik in diplomat", 123–128.
Jurij Beltram, "Dr. Joža Vilfan: Ob obletnici smrti", Primorska srečanja (1988), št. 87–88; 690–691.
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Gregor Jenuš
JOŽA VILFAN – AN ABERRANT FROM FAMILY TRADITION

SUMMARY
Dr. Joža Vilfan was born in Trieste on the 8th of July 1908 as the son of the lawyer and politician Dr. Josip Vilfan, who can be described as one of the greatest Slovene individuals of the 20th century. His work in making Slovenia more
recognizable on an international and diplomatic ground and his more selfless
deeds ensure he was not, in fact, out-shadowed by his father. After his Matura,
which he took on the Kranj preparatory High School, he studied law in Rome,
Vienna and Ljubljana, where he finished his Ph.D. in 1933. During his college
years he became acquainted with the leftist movement and up to the 2nd World
War, by then he was already a member of the Communist party of Yugoslavia,
worked as the editor of the newspaper Ljudska pravica.
In the late 40's he opened his own Law firm in Kranj, which was shut down
at the start of World War II in the Balkans in 1941, which probably happened
due to his participation in the People's Front movement. Being accused of said
participation, he was imprisoned in 1941 in Begunje and Šentvid nad Ljubljano. He was forcibly moved to Serbia, though he managed to illegally return to
Ljubljana in January 1942, when he became an active member of the Liberation
Front (OF). Due to the persecution of partisans in Carniola he was forced into
the partisan underground movement. He began his work in the Littoral and
was elected president of the National Liberation Council for Littoral Slovenia.
In 1945 he moved to Belgrade, first working as a public prosecutor, later,
in 1946, becoming an active diplomat. He was named Secretary-General of the
Yugoslav delegation for the Paris Peace Conference. In May 1947 he moved to
the USA, where he assumed leadership of the United Nations' Yugoslav delegation. Later, he returned briefly to Belgrade in 1950 and for a small period of time
worked as an ambassador in New Delhi and Rangun.
During 1953 and 1958, he was the Secretary-General to Josip Broz Tito and
later, until 1963, worked as the vice-president of the Slovene government. He
attempted to pass on his exceptional experience and knowledge as a university
teacher. From 1979 he became a habilitated professor on the Faculty of Law in
Ljubljana. He died on the 21st of November 1987 in Ljubljana.
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Dr. Jože Brilej –
jugoslovanski diplomat pri OZN
Aleksandra Gačić
Mag. zgodovine
Aleksandra Gačić, s. p.
Kardeljev trg 6, SI – 3320 Velenje
e-pošta: aleksandra.gacic@gmail.com

Izvleček:

Članek opisuje delovanje dr. Jožeta Brileja - Bolka kot politika in diplomata. Kot
študent bogoslovja se je zelo zgodaj začel zanimati za marksizem, ob prestopu
na študij prava pa je vstopil v Komunistično partijo, kar mu je prineslo velik
uspeh v karieri. Kot zelo aktiven član KP je po vojni zasedel pomembna mesta v
svetu diplomacije. Bil je veleposlanik v Londonu (1950–1952) ter veleposlanik
v Kairu in Jemnu (1961–1963). Najpomembnejšo nalogo je opravljal zlasti kot
stalni jugoslovanski predstavnik v OZN. Pomembna je bila predvsem njegova
vloga pri reševanju palestinskega vprašanja leta 1947, kjer se je pri glasovanju o
predlogu za delitev Palestine vzdržal. Proslavil se je leta 1956, ko sta se zgodila
dva mednarodna incidenta, in sicer sovjetski poseg med madžarsko vstajo in
francosko-britansko-izraelska intervencija proti egipčanski nacionalizaciji
Sueškega prekopa, pri čemer se je Brilej odločno izrekel proti obema. Po
zaključeni diplomatski karieri je v Jugoslaviji opravljal funkcijo ustavnega
sodnika.

Ključne besede:

Jože Brilej - Bolko, slovenska diplomacija, OZN, palestinsko vprašanje,
madžarska vstaja, Sueški prekop, Ustavno sodišče SRS

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 519–538, 51 cit., 2 sliki
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Pravnik, politični delavec, diplomat, predsednik Ustavnega sodišča SRS in častni
občan šentjurske občine dr. Jože Brilej - Bolko se je rodil 1. januarja 1910 v Dobju
pri Planini na Kozjanskem, imel pa je kar devet bratov in sester. Oče, ki je bil
delavec na železnici, je kupil manjše posestvo, kamor se je preselil z družino, a
je umrl zelo zgodaj, ko je bilo Jožetu Brileju komaj deset let. Tako je mati ostala sama s sedmimi nepreskrbljenimi otroki.1 Brilej je gimnazijo kot kmečki sin,
kljub slabemu gmotnemu položaju zaradi očetove prezgodnje smrti leta 1919,
obiskoval v Mariboru. Kot srednješolec je deloval med napredno srednješolsko
in delavsko mladino. Sprva je želel študirati medicino, saj je menil, da bo samo
s pomočjo le-te lahko pomagal ljudem, a ker je bil študij medicine predrag in
dostopen le premožnejšim, se je tudi pod vplivom religiozne matere najprej vpisal na bogoslovje, kjer je prvič prišel v stik s Komunistično partijo. Do takrat je bil
pripadnik krščanskih socialistov ter član Orla in Jugoslovanske strokovne zveze.
Zaradi revolucionarnosti in dela med slovensko mladino v Šoštanju ga je policija
skoraj odkrila in je zato na skrivaj pobegnil iz bogoslovja v Mariboru ter se ilegalno skrival v Ljubljani. Konec avgusta 1932 je bil namreč v Šoštanju organiziran
tečaj dijaške in delavske mladine, ki se ga je udeležilo 30 oseb. Osnovna tema
tečaja je bila Država in revolucija. Po pobegu v Ljubljano je sledil vpis na Pravno
fakulteto, kjer je leta 1938 tudi doktoriral. Po študiju je nekaj časa opravljal delo
odvetniškega pripravnika, nato pravnega referenta pri zavarovalnem društvu
Dunav, potem pa je pri sindikatu Zveze bančnih, zavarovalniških, trgovskih in
industrijskih nameščencev (SBOTIČ) kot član uprave zastopal Slovenijo in deloval kot sekretar celice vse do avgusta 1941.2 Aktivno je sodeloval tudi pri organizaciji stavk v Celju in na Jesenicah leta 1934, v Trbovljah leta 1935, v Saturnusu
leta 1940 in pri kmečko-delavskem gibanju na Notranjskem.3
Zasluge za to, da je kot študent bogoslovja stopil v popolnoma nasprotno
smer – marksizem, je treba pripisati prihodu Jožeta Lampreta v Maribor. Zaradi
finančnega primanjkljaja je bil primoran prestopiti v bogoslovje. Ker svojih marksističnih nagibov ni zatajil, se je okoli njega pričela zbirati skupina, ki je začela
študirati klasike znanstvenega socializma, med njimi je bil tudi Brilej. Nato je Brilej
sredi avgusta 1932 skupaj z Lampretom in Šmonom odšel v Ljubljano, da bi vzpo-

1

2
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Arhiv Republike Slovenije (dalje: ARS), AS 1589, Centralni komite ZK Slovenije, Članski dokumenti
predvojni člani, Bož–Cet, 4451, Avtobiografija.
"Brilej Jože", v: Enciklopedija Jugoslavije, 2 Biz–Čaš (Zagreb, 1985), 490 (dalje: "Brilej", Enciklopedija
Jugoslavije); "Brilej Jože", v: Osebnosti, Veliki slovenski biografski leksikon, Od A do K (Ljubljana, 2008),
121 (dalje:"Brilej", Osebnosti); ARS, fond Jože Brilej, AS 1565, Gradivo prevzeto od Ustavnega sodišča,
škatla 1, Razgovor z dr. Jožetom Brilejem ob 40-letnici Pokrajinske konference KPJ za Slovenijo v
Goričanah; ARS, fond Jože Brilej, AS 1589, Centralni komite ZK Slovenije, Članski dokumenti predvojni člani, Bož–Cet, 4451, Avtobiografija.
ARS, AS 1546, Bran–Bu, Življenjepisi, škatla 5, Biografija Jožeta Brileja.
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stavil zvezo z vodečimi člani Komunistične partije v Sloveniji.4 Decembra 1932
je postal član Komunistične partije v rajonskem komiteju v Ljubljani in bil eden
izmed najbolj izpostavljenih in odgovornih za agitacijo in propagando. Delal je
v Jugoslovanski strokovni zvezi ter akademskih društvih Borba in Njiva. Borba je
takrat delovala v okviru katoliških akademskih društev, zato je bil Brilej mnenja, da
bo imel v okviru takšnega kluba najboljše legalne pogoje za nadaljevanje političnega dela. Leta 1934 je bil med delegati na pokrajinski konferenci Komunistične
partije Jugoslavije za Slovenijo v Goričanah, kjer je bil izvoljen za člana pokrajinskega komiteja. Osem dni pred začetkom konference se je pri Ziherlovih za mizo
(pri kosilu) srečeval tudi z Josipom Brozom Titom, za katerega takrat ni vedel, kdo
je, saj se je slednji predstavil kot "tovariš Rudi". Partija je Brileju zaupala ilegalno
delo urednika časnika Ljudska pravica, ki ga je opravljal vse do avgusta 1936, ko so
glasilo prepovedali, Brileja pa zaprli v preiskovalni zapor v Ljubljani za pet mesecev. Po okupaciji je delal v Ljubljani kot aktivist in obveščevalec do aprila 1942, 11.
maja pa je odšel v partizane. Med vojno je urejal Slovenskega poročevalca, Delo in
Slovenskega partizana. Funkcijo političnega komisarja je opravljal v raznih enotah – tako je bil pomočnik političnega komisarja Glavnega štaba Narodnoosvobodilne vojske, politični komisar 2. operativne cone, 7. korpusa in prvi komisar 14.
divizije. Tisti, ki so bili med vojno po razpadu Italije internirani na hrvaškem otoku
Rab, so razorožili taboriščno posadko in sestavili bojno brigado, vključeno v 14.
divizijo, ki je po zaprisegi priredila sprejem. Mitinga ob prihodu Rabske brigade
so se poleg ostalih udeležili tudi predstavniki Glavnega štaba, med katerimi je bil
tudi Jože Brilej - Bolko.5 Na zasedanju v Črnomlju, 19. februarja 1944, je bil Brilej
kot komisar 7. korpusa poleg Rajka Tanaskovića podpisnik poziva vsem vojnim
obveznikom iz Ljubljanske pokrajine in slovenske Istre, naj se vključijo v Narodnoosvobodilno vojsko Jugoslavije. V kolikor se oseba ne bi odzvala pozivu, bi
bila kaznovana kot dezerter.6 Ko so med vojno nameravali natisniti Titov članek
Organizacijsko vprašanje Partije in ga začeli prevajati, je Brilej njegovo razmnoževanje preprečil z obrazložitvijo, da so si pri Centralnem komiteju Komunistične
partije Slovenije že pred časom premislili, ker ni ustrezal tedanjim razmeram.7
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ARS, fond Jože Brilej, AS 1565, Gradivo prevzeto od Ustavnega sodišča, škatla 1, Razgovor z dr. Jožetom
Brilejem ob 40-letnici Pokrajinske konference KPJ za Slovenijo v Goričanah.
"Brilej", Osebnosti, 121; "Brilej Jože", v: Enciklopedija Slovenije, 1 A–Ca (Ljubljana, 1987), 376–377
(dalje: "Brilej", Enciklopedija Slovenije); Jože Petek, Stane Škrabar - Braškar, S štirinajsto divizijo
(Ljubljana, 1979), 26–27; "Brilej", Enciklopedija Jugoslavije, 490; ARS, fond Jože Brilej, AS 1565, Gradivo
prevzeto od Ustavnega sodišča, škatla 1, Razgovor z dr. Jožetom Brilejem ob 40-letnici Pokrajinske
konference KPJ za Slovenijo v Goričanah.
Jera Vodušek Starič, Prevzem oblasti 1944–1946 (Ljubljana, 1992), 22 (dalje: Vodušek Starič, Prevzem
oblasti 1944–1946); ARS, fond Jože Brilej, AS 1565, Gradivo prevzeto od Ustavnega sodišča, škatla 1,
Razgovor z dr. Jožetom Brilejem ob 40-letnici Pokrajinske konference KPJ za Slovenijo v Goričanah.
Vida Deželak Barič, Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941–1943 (Ljubljana,
2007), 231.
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Med vojno je sodeloval kot odposlanec na kočevskem zboru odposlancev slovenskega naroda in član Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. Od
oktobra 1944 je deloval kot namestnik načelnika Ozne za Slovenijo in je od
marca 1945 opravljal odgovorne naloge pri Ozni za Jugoslavijo.8 Po Brilejevih
besedah je bila vodilna vloga Ozne nesporna:
Konkretni ukrepi proti narodnim zločincem morajo biti koncentrirani v eni
sami instituciji, ki lahko vodi nadzor nad povezanostjo v organizacijah narodnih
zločincev na celotnem teritoriju. Ni dvoma /…/, da pripada OZNi glavna naloga
baš pri izsledovanju in preganjanju vojnih zločincev in narodnih izdajalcev in da
se je ne tičejo kazenske mere in kaznovalni ukrepi.

Politične in vojaške razmere v Sloveniji so pozimi 1944 povzročile, da je
bila dejanjem proti NOG namenjena posebna skrb. Decembra so se na pobudo sodnega oddelka Glavnega štaba Slovenije v Črnomlju sestali predstavniki
ustanov, sodelujočih pri izsleditvi vojnih zločincev in narodnih sovražnikov. Na
konferenci v Črnomlju je bil poleg Milana Laha, Silverija Pakiža, Vita Kraigherja,
Marjana Simčiča, Viktorja Damjana ter vseh članov vojaškega sodišča in zastopnikov senata drugih sodišč kot odposlanec Ozne prisoten tudi Brilej.9 V Črnomlju je imel govor, v katerem je med drugim izpostavil:
Doživljamo zgodovinske dneve, ko se uresničujejo stoletne sanje slovenskega
naroda o svobodni in združeni Sloveniji, ko se torej uresničujejo te naše velike
sanje. Predsedniki Franklin Roosevelt, Winston Churchill in Josip V. Stalin nam pri
tem pomagajo in ni nobenega dvoma, da se z velikimi koraki bližamo uresničenju
tega velikega cilja. Garant za to je tudi naše politično vodstvo, ki je pogumno,
leta 1941 ko so okupatorji preplavili našo zemljo, organiziralo vsenarodni odpor.
/…/ Mislim pa, da je največja nevarnost za dosego tega cilja, nevarnost omotice
od uspehov. Zato bo treba še veliko žrtev, da bomo dosegli ta cilj. Treba bo našo
vojsko nahraniti, treba jo bo obleči in obuti, da bo sposobna marširati ne le v Trst
in Gorico, ampak bo sposobna marširati tudi v Ljubljano, Maribor, Celovec in na
Gospo sveto. /…/ Lahko verjamete, da se naša vojska v ljubezni do naroda ne bo
dala prekositi, kakor tudi ne narodova ljubezen do vojske.10

Čeprav sta Josip Smodlaka in Ljubo Leontić za šefa oddelka ministrstva za
zunanje zadeve predlagala Darka Černeta, je to postal polkovnik Jože Brilej -

8
9
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"Brilej", Osebnosti, 121; "Brilej", Enciklopedija Slovenije, 490.
Vodušek Starič, Prevzem oblasti 1944–1946, 34, 45.
Prvo in drugo zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, Črnomelj – 19. in 20. februarja
1944, Ljubljana – 9. in 10. septembra 1946 (Ljubljana, 1993), 114–115.
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Dr. Jože Brilej - Bolko (ARS, AS 1546, Življenjepisi, Bran–Bu)

Bolko. Tudi ko sta Jugoslovanska armada in Rdeča armada prodirali na sever
Slovenije in sta najprej prispeli v Prekmurje, je Edvard Kardelj 6. aprila 1945 tja
poslal skupino štirinajstih slovenskih političnih delavcev, in sicer kot formalno
delegacijo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS), je bil v njej tudi
Jože Brilej. Imenovana delegacija je dobila nalogo, da postavi organe ljudske
oblasti, in pravico, da izdaja dekrete in navodila.11
Po vojni leta 1947 je Brilej nastopil pot diplomata, na kateri se je kot član
Komisije Združenih narodov za Palestino z akcijo Združeni za mir proslavil in
pozneje dobil najvišje egiptovsko odlikovanje. Delal je kot načelnik političnega
oddelka na ministrstvu za zunanje zadeve, nato kot veleposlanik v Londonu
(1950–1952), bil je vodja jugoslovanske misije OZN (1954–1958), predstavnik v varnostnem svetu OZN (1956), predsednik ekonomsko-socialnega sveta
OZN, veleposlanik v Kairu in Jemnu (1961–63), član Zveznega izvršnega sveta

11

Vodušek Starič, Prevzem oblasti 1944–1946, 171, 217.
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(1963–67) in predsednik Ustavnega sodišča Socialistične republike Slovenije
(1974–1981). Za poslanca slovenske ljudske skupščine je bil izvoljen v prvem
in drugem sklicu, med letoma 1967 in 1974 pa je bil podpredsednik Skupščine
Socialistične republike Slovenije, podpredsednik komisije za ustavna vprašanja
in predsednik drugih skupščinskih delovnih teles. Brilej je aktivno sodeloval
pri oblikovanju novih rešitev v novi slovenski in jugoslovanski ustavi. Izvoljen
je bil za dopisnega člana Mednarodne diplomatske akademije v Parizu. Bil je
nosilec partizanske spomenice 1941, odlikovan z redom narodne osvoboditve
ter nosilec več visokih jugoslovanskih in tujih odlikovanj, imenovan je bil tudi
za častnega člana občine Šentjur.12
Za slovensko diplomatsko zgodovino je pomemben zlasti kot stalni jugoslovanski predstavnik v Organizaciji združenih narodov. Takoj po osvoboditvi je opravljal vrsto pomembnih in odgovornih nalog v zunanji politiki nove
Jugoslavije. Ko se je po vojni na pariški mirovni konferenci odločalo o novih
mejah, so se od slovenskih diplomatov pri oblikovanju Londonskega sporazuma najbolj angažirali Aleš Bebler, Sergij Vilfan in Brilej. Slednji je sprva delal na
ministrstvu za zunanje zadeve, januarja 1950 je postal pomočnik ministra za
zunanje zadeve. Od maja 1950 do decembra 1952 je bil nameščen za jugoslovanskega veleposlanika v Londonu, zatem je bil državni svetnik v Državnem
sekretariatu za zunanje zadeve. Bil je član raznih delegacij, npr. leta 1947 na
zasedanju OZN v Ameriki, in član Komisije za Palestino v Palestini in Švici, leta
1948 pa član delegacije v Londonu in Rimu.13
Jugoslavija je bila ena izmed držav, ki so prisostvovale ustanovni konferenci
OZN od 26. aprila do 26. junija 1945 v San Franciscu.14 Takrat Brilej še ni vstopil
v OZN, a je kaj kmalu postal njen delegat. Kot diplomat se je proslavil predvsem
s palestinskim vprašanjem, ko je bil član jugoslovanske delegacije v mednarodni organizaciji OZN za Palestino leta 1947. Namreč, spomladi 1947 je Velika
Britanija reševanje vprašanja Palestine prenesla na OZN in tako je bila 28. aprila
1947 sklicana prva izredna seja Generalne skupščine OZN, v okviru katere je
bil ustanovljen Posebni odbor OZN za Palestino (UNSCOP – United Nations
Special Committee on Palestine), ki ga je sestavljalo 11 držav. Med temi državami ni bilo nobene od petih držav Varnostnega sveta, s čimer so želeli zagotoviti
zmanjšan politični vpliv velikih sil, s tem pa je bila hkrati zagotovljena večja
objektivnost. Takrat je Brilej skupaj z ostalimi prepotoval 7000 kilometrov
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"Brilej", Osebnosti, 121; ARS, AS 1546, Bran–Bu, Življenjepisi, Biografija Jožeta Brileja.
ARS, AS 1589, Centralni komite ZK Slovenije, Članski dokumenti predvojni člani, Bož–Cet, Brilej
Janez Jože.
Nikola Barzič, "Mala Jugoslavija" na Sinaju, misija Jugoslovanske ljudske armade pri UNEF I (First
United nations emergency force) v Egiptu 1956–1967, diplomsko delo (Koper, 2010), 10 (dalje:
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takratne Palestine pod britansko upravo. Arabska stran je sodelovanje z odborom odklonila.15 Iz tistega časa se je Brilej spominjal dogodka ob večerji v neki
jeruzalemski restavraciji. Tako je pripovedoval novinarju Bogdanu Pogačniku v
intervjuju za Delo leta 1978:
Drugi primer, ko so poizkušali navezati neposredne stike z Jugoslovani, konkretno z menoj, ker se je pač izvedelo, da je v okviru mednarodne komisije OZN
tudi jugoslovanski partizanski polkovnik, je bil, ko sem kmalu zatem prišel v
neko restavracijo na večerjo v Jeruzalemu. Naročil sem ribo. Na[ta]kar se je vrnil
s pokritim krožnikom in mi ga postavil na mizo. Ko sem dvignil pokrov, sem
na krožniku zagledal listič, na katerem je pisalo, da se komandant židovskega
podzemlja želi sestati z menoj. Seveda sem listič vrnil s pripombo, da sem naročil
ribo, ne Begina, ki je bil v onem času komandant židovske ilegalne teroristične
organizacije Irgun Zwai Leumi.

Menahen Wolfovich Begin se je po njegovih besedah že leta 1947, ko je bila
komisija OZN v Palestini, razlikoval v stališčih in prijemih siceršnjega judovskega političnega vodstva, združenega okrog Židovske agencije.16 Okrog leta 1922
je imela Palestina 757.000 prebivalcev, od tega je bilo 600.000 Arabcev islamske veroizpovedi, 73.000 Arabcev kristjanov in 83.000 Judov. Angleška vlada je
določila točno kvoto priseljevanja Judov, ki so se priseljevali iz Vzhodne Evrope, s Poljske in iz Rusije. Arabci so zaradi odličnega zaslužka dobro prodajali
zemljo in tako so na tem področju začele nastajati velike in tudi dobro urejene
judovske poljedelske zadruge. Želja Judov je bila ustanovitev judovske države, o
čemer angleška vlada ni želela slišati ničesar. A Judje so se še vedno priseljevali
in leta 1930 jih je bilo v Palestini že 160.000. Kot je čez dobrih trideset let Brilej
poročal novinarju Dela, je že takrat delovalo društvo "arabsko-židovskega prijateljstva". "Predsednik je bil nek Arabec, ki pa so ga pozneje tisti, ki jim to sožitje
ni bilo v interesu, ubili," je pojasnjeval takratne razmere. Medsebojno sodelovanje v sožitju so zastrupljali razni ekstremisti, na primer Arafatov predhodnik
Ahmed Šukeiri, glavni tajnik Arabske lige, ki se je držal gesla "Izraelce je treba
vreči v morje". A po Brilejevi sodbi je na drugi strani tudi Begin kot "ekstremist s
svojim nepopustljivostmi" položaj samo zaostroval. Brilej je menil, da: "Sadat ni
prišel v Kneset brez priprave in Begin je očitno skušal dobiti od Sadata zgolj za
ceno ljubeznivega sprejema, a brez protivrednosti na krožniku egiptovsko pri15
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Ana Čeh, Mednarodna analiza svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča v Haagu o pravnih
posledicah graditve zidu na okupiranem palestinskem ozemlju z dne 9. julija 2004, diplomsko delo
(Ljubljana, 2006), 7–8 (dalje: Čeh, Mednarodna analiza svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča
v Haagu).
ARS, fond Brilej Jože, AS 1565, Gradivo prevzeto od Ustavnega sodišča, škatla 1, Bogdan Pogačnik,
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znanje Izraela in obenem povzročiti razdor v arabskem svetu." Brilej obenem
ni oporekal dejstvu, da se je s strani Mohameda Anwarja el-Sadata začel nekak
nov pristop in da se bo tudi znotraj Izraela moral začeti "krepiti proces v korist
miru".17
V mednarodni komisiji OZN, ki je bila izvoljena na posebnem zasedanju
Generalne skupščine OZN za Palestino v New Yorku aprila 1947, je bil Brilej
šef jugoslovanske delegacije. Ko je komisija šla na teren v Palestino, se je kot
šef jugoslovanske delegacije v Jeruzalemu pridružil Vladimir Simić. Poleg jugoslovanskih predstavnikov so bili v komisiji še predstavniki Češkoslovaške,
Švedske, Nizozemske, Kanade, Avstralije, Gvatemale, Urugvaja, Peruja, Indije in
Irana. Jugoslovanski predstavniki so bili tako pri Judih kot pri Arabcih v okviru
te komisije deležni posebnega zanimanja. Brilej je v tem videl kar nekaj razlogov, in sicer jugoslovansko narodnoosvobodilno borbo, federativno ureditev
jugoslovanske večnacionalne države in spoznanje, da se je Jugoslavija že takrat
v svetu in posebej v OZN uveljavljala s svojo neodvisno politiko. Zato se mu ni
zdelo nič nenavadnega, da je tudi Beginova tajna organizacija poskusila najti
stike z jugoslovansko delegacijo. Prvič se je to zgodilo, ko je šel na eno izmed sej
komisije v Jeruzalemu. Na poti ga je ustavilo mlado judovsko dekle in ga vprašalo, ali bi se bil pripravljen sestati s komandantom judovskega podzemlja. Po
njegovih besedah je ponudbo zavrnil že zaradi tega, ker ni bilo primerjave med
NOB in dogajanjem v Palestini, in zaradi dejstva, da je bilo članom OZN v deželi pod angleško kontrolo dovoljeno vzdrževati le legalne stike. Kasneje se je z
Beginom sestal predstavnik mednarodne komisije Šved Sandstrom, o čemer je
obvestil tudi ostale predstavnike. Dvajset let kasneje se je Brilej spominjal, da je
jugoslovanska delegacija imela vrsto drugih stikov z judovskimi in arabskimi
predstavniki v Palestini. In ravno med preprostimi ljudmi so spoznali, da med
njimi sploh ni nestrpne napetosti, temveč so jim jo vcepljali od zgoraj, kot se je
izrazil.18 Brileju so pripeljali tudi Slovenca, ki je bil poročen z Judinjo, da mu je
v slovenščini razložil izraelsko pozicijo.19 Jugoslovanski delegati so bili posebej povabljeni na koktajl, ki jim ga je v času britanske uprave priredilo legalno
judovsko vodstvo, v katerem so bili poznejši najvidnejši izraelski politiki, kot
na primer Golda Meir, Moša Šaret, Aba Eban, Ben Gurion in drugi. V pogovoru s
slednjim je Brilej predstavil jugoslovansko idejo, da bi bila federativna ali konfederativna rešitev palestinskega vprašanja morda bolj sprejemljiva kot delitev.
Dodal je, da bi lahko Judi, ki so iz zgodovinskih razlogov dosegli sorazmerno
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Metod Mikuž, Svet med vojnama (Ljubljana, 1966), 67.
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višjo stopnjo izobrazbe, kadrov in tehnologije, lahko v sožitju z arabskimi sosedi odigrali pomembno vlogo pri splošnem razvoju na Bližnjem vzhodu. Brilej je
menil, da bi bilo najbrž nujno sprejeti Jude, preživele žrtve Hitlerjevega režima,
teh je bilo okrog 250.000, če bi seveda sami izrazili željo, da se naselijo v Palestini. Obenem je predvideval, da bi neomejeno priseljevanje Judov v Palestini
vodilo v nevarno ekspanzijo in spore z arabskimi sosedi. A Ben Gurion, prvi
ministrski predsednik Izraela, se z Brilejevim mnenjem nikakor ni strinjal in ga
je zavrnil z besedami, da tudi če bi naselili 10.000 Judov na kvadratni kilometer,
je to njihova stvar, ki se nikogar ne tiče.20
Jugoslovanska delegacija, torej tudi Brilej, se je srečevala tudi z arabskimi
predstavniki v Palestini. Njihovo predstavniško telo je bil takrat Arabski komite,
ki je bil zaradi odnosov do Judov še precej pod vplivom protijudovske hitlerjevske miselnosti. Omenjeni komite v Palestini sicer z mednarodno komisijo
OZN ni hotel sodelovati, a so Jugoslovane posebej povabili na čaj, ki ga je priredila vdova znanega arabskega zgodovinarja Antonisa. Ker med državami ni
bilo mogoče doseči konsenza, sta se oblikovala večinski in manjšinski predlog.
Večinski je predlagal razdelitev Palestine na neodvisno arabsko in neodvisno
judovsko državo, za Jeruzalem pa bi se ustanovil poseben mednarodni režim
pod okriljem OZN. Poleg Jugoslavije so se za manjšinski predlog, ki je predlagal
federalno ureditev Palestine z glavnim mestom Jeruzalem, podobno opredelili tudi predstavniki Irana in Indije. Čeprav neodkrito, je z njimi sodeloval tudi
podsekretar OZN, Nobelov nagrajenec Ralf Bunch. Do dokončnega glasovanja
o palestinskem vprašanju je prišlo jeseni 1947. Na njem sta bila z večino glasov,
vključno z glasom Sovjetske zveze, sprejeta delitev Palestine in sklep o ustanovitvi Izraela. Jugoslavija se je zaradi zvestobe svojim stališčem pri glasovanju o
predlogu za delitev Palestine vzdržala.21
Resolucija OZN o delitvi Palestine je bila sprejeta 29. novembra 1947 po
poročilu "Ad hoc komisije", združene za problem Palestine. Med drugim je
resolucija nalagala, da Varnostni svet sprejme potrebne ukrepe, predvidene z
načrtom, kako bi se izpeljali. Resolucija je prebivalce Palestine pozvala, naj tudi
sami sprejmejo vse potrebne ukrepe, v kolikor bi se lahko ta načrt realiziral.
Sočasno je pozvala vse vlade in vse narode, naj se vzdržijo vsakršne aktivnosti,
ki bi lahko preprečila ali prestavila uresničevanje priporočil resolucije. Predvideno je bilo, da bo mandat nad Palestino prenehal čim prej oziroma najkasneje do 1. avgusta 1948. Neodvisni arabska in judovska država kot tudi specialni
mednarodni režim, predviden za Jeruzalem, bi pričeli eksistirati v Palestini dva
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meseca po tem, ko bi umaknili oborožene mandatne sile, v vsakem primeru pa
najkasneje 1. oktobra 1948. Resolucija je predvidela tudi ustanovitev Palestinske ekonomske unije.22
Novembra 1947 so se v Londonu sestali predstavniki četverice na razgovoru o usodi Avstrije. Kot predstavnik neposredno zainteresirane Jugoslavije o
vprašanju Avstrije je bil na sestanku prisoten tudi Brilej. Nekega večera sta bila
s takratnim jugoslovanskim veleposlanikom Ljubom Leontićem povabljena
na večerjo v veleposlaništvo Sovjetske zveze. Na večerji so bili tudi Vyacheslav
Mikhailovich Molotov, Andrei Višinski in maršal Vassili Sokolovski. Ko je Leontić na večerji mimogrede omenil, da je bil Brilej član jugoslovanske delegacije v
komisiji OZN za Palestino, se je Molotov pikro pošalil z izjavo: "A vi ste bili tisti,
ki ste povzročili spor med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo!" In to je bilo v času, še
preden so začele leteti znane obtožbe proti Jugoslaviji in izmenjave pisem med
Moskvo in Beogradom. Vsekakor pa je držalo, da je bilo vprašanje Palestine
eno izmed prvih mednarodnih povojnih vprašanj, glede katerega je Jugoslavija
zavzela stališče, ki je bilo drugačno od stališča Sovjetske zveze.23
Kot jugoslovanskemu veleposlaniku (1950–1952) v Londonu je Brileju
uspelo prepričati britanskega zunanjega ministra Anthonyja Edna, da je kot
prvi zahodni diplomat z obiskom Beograda prišel podpret Jugoslavijo na njeni
"novi poti". Minister Eden je Jugoslavijo z obiskom počastil 21. septembra 1952.
Pri njegovem sprejemu v Ljubljani in na Brdu pri Kranju je bil navzoč tudi Brilej.24 Tudi ob prvem uradnem obisku britanske kraljice Elizabete II. oktobra
1972 je imel v imenu Socialistične republike Slovenije pozdravni govor prav
Brilej. V svojem pripravljenem pozdravnem nagovoru je pozdravil tudi generalnega konzula Bakerja in njegovo soprogo. Pohvalil je prijateljsko sodelovanje med Jugoslavijo in Veliko Britanijo, poleg gospodarskega pa je pohvalil tudi
kulturno sodelovanje:
Zares imam občutek, da je to srečanje starih prijateljev, saj se prijateljski odnosi
in prijateljsko sodelovanje med Jugoslavijo in Veliko Britanijo že dolgo časa konstantno povoljno razvijajo. Mi v Jugoslaviji visoko cenimo pozitivni interes, ki ga
je država, ki jo Vi predstavljate vedno manifestirala, to je interes za očuvanje in
krepitev nezavisne Jugoslavije. Prijateljsko sodelovanje med našima državama
se že več kot dve deceniji stalno pozitivno razvija in širi na vseh poljih javnega
življenja. Vse bolj pogoste so medsebojne konzultacije o najrazličnejših mednarodnih vprašanjih in s tem tudi vse bolj pogosti medsebojni obiski odgovornih
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dejavnikov obeh dežel. Istočasno pa z vsakim letom raste število britanskih
državljanov, ki obiskujejo Jugoslavijo, kakor tudi število Jugoslovanov, ki obiskujejo Veliko Britanijo.
Zelo intenzivno se razvija sodelovanje na kulturnem polju, pri čemer igra veliko
vlogo British Concil, čigar izvršnega direktorja gospoda Henikerja smo imeli priliko pred kratkim pozdraviti v Jugoslaviji. Za stalno krepitev in razvijanje takega
sodelovanja se zavzema celotna Jugoslavija in takšna politika uživa krepko podporo vseh njenih republik. Sicer pa ste vi sami najboljši poznavalec stalnega razvoja prijateljskih odnosov med našima državama, saj v povojnem razvoju sedaj že
tretjič sami takemu sodelovanju tako mnogo neposredno doprinašate. Najboljša
kronska priča takšnega razvoja in sodelovanja pa ste Vi gospa Steward, saj ste
sami sodelovali pri razvijanju takšnih prijateljskih odnosov že v teku naše skupne
borbe proti skupnemu sovražniku.25

Kot veleposlanik v Londonu se je lotil problema znanja tujih jezikov. Znanje tujih jezikov jugoslovanskih uslužbencev je bilo zelo slabo, saj do 50. let
prejšnjega stoletja temu vprašanju nihče ni namenjal večje pozornosti, kar je
vodilo do tega, da eden izmed uslužbencev celo po treh letih bivanja v Londonu ni znal kupiti niti avtobusne vozovnice. In tako se je tega problema resneje
lotil šele Brilej. Ukazal je namreč, da je treba izvesti izpite pred komisijo, katere predsednik je bil sam – njegov namestnik je bil Branko Zlatarić. Kandidati
so izpit opravljali na nižji, srednji, višji in najvišji ravni, vendar pa niti Brileju
ni uspelo preprečiti, da bi posamezniki sebe uvrščali v nižjo raven od zahtevane. Pred Brilejevo komisijo je stopilo 56 uslužbencev, med katerimi jih je samo
osem naredilo izpit na najvišji ravni.26
Pri pogajanjih o drugem londonskem memorandumu leta 1954 je bil sprva
pogajalec Brilej, vendar ga je zaradi zagotovitve tajnosti zamenjal tedanji jugoslovanski ambasador v Londonu Vladimir Velebit. Od leta 1954 je bil Brilej stalni predstavnik in delegat Jugoslavije pri OZN v New Yorku ter član na štirih
zasedanjih Generalne skupščine Združenih narodov, predstavnik Jugoslavije v
Varnostnem svetu OZN leta 1956 in leto pozneje podpredsednik ekonomsko-socialnega sveta OZN. Po vrnitvi v Jugoslavijo je bil med letoma 1958 in 1961
pomočnik državnega sekretarja za zunanje zadeve. Od leta 1961 do leta 1963
se je izkazal v jugoslovanski diplomaciji neuvrščenosti, saj je opravljal funkcijo
veleposlanika v Kairu. Ob njegovi smrti je novinar Komunista zapisal: "Če kaj,
gre tudi Bolku zasluga pri uresničevanju Titove in Kardeljeve zamisli o usmeri-
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tvi Nove Jugoslavije v mednarodnih odnosih, kar je pomenilo že takrat ustvarjati temelje za neuvrščenost."27 Od leta 1963 je bil tudi predsednik Odbora za
ekonomske odnose s tujino. Bil je med ključnimi izvrševalci izvenblokovske
usmeritve jugoslovanske zunanje politike po razhodu z informbirojem.28
V času njegovega članstva v OZN sta se zgodila dva mednarodna zapleta:
leta 1956 je prišlo do sovjetskega posega med madžarsko vstajo, nato pa še
do francosko-britansko-izraelske intervencije proti egipčanski nacionalizaciji Sueškega prekopa – Brilej se je odločno izrekel proti obema.29 V povezavi
z odobritvijo mirovnih operacij je Generalna skupščina leta 1950 v resoluciji
Združeni za mir odločila, da bo, če Varnostni svet zaradi pomanjkanja soglasja
stalnih članic ne more izvajati svoje prvenstvene odgovornosti za ohranjanje
mednarodnega miru in varnosti, takoj proučila zadevo, da bi oblikovala ustrezna priporočila državam članicam za kolektivne ukrepe, vključno z uporabo
oboroženih sil ob morebitnih kršitvah miru in ob morebitnih agresivnih dejanjih, ko bi to bilo potrebno, da bi ohranili ali vzpostavili mednarodni mir in
varnost. Zato je uvedla nujna izredna zasedanja, na katerih se lahko sestane v 24
urah po zahtevi, ki jo lahko poda sedem katerih koli članic Varnostnega sveta
ali večina držav članic Združenih narodov. Pobudo za prvo takšno nujno izredno zasedanje je po spopadu za Sueški prekop leta 1956 podal jugoslovanski
predstavnik v Varnostnem svetu, Slovenec Jože Brilej, kar je pozneje vodilo v
oblikovanje prve operacije za ohranjanje miru, imenovane Nujne sile Združenih narodov.30 Ko obe sklicani Londonski konferenci nista prinesli nikakršnih
rezultatov, so Velika Britanija, Francija in Izrael skrivaj podpisali sporazum o
trojnem napadu, ki je predvideval, da bi Egipt najprej napadli Izraelci, nato pa
bi Francozi in Britanci postavili Egiptu in Izraelu ultimat, naj umakneta svoje
čete 10 milj od Sueškega prekopa. In tako se je tudi zgodilo. Ko je 29. oktobra
1956 Izrael napadel Egipt brez vojne napovedi, so obvladali celotni Sinajski
polotok. Ker Egipt ni želel sprejeti ultimata, so jih napadli še Francozi in Britanci. To dejanje je naletelo na pravi val ogorčenja po vsem svetu. Josip Broz Tito
je na enem izmed svojih govorov v Pulju spregovoril o sueški krizi ter v govoru
Veliko Britanijo, Francijo in Izrael označil kot agresorje. Tudi Brilej je v Varnostnem svetu OZN obsodil akcijo velesil: "Francosko-britanski napad na Egipt
je čisti primer agresije, ki postavlja Združene narode pred najresnejšo krizo, s
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ARS, AS 1546, Življenjepisi, Bran–Bu, "V spomin. Dr. Jože Brilej", Komunist, 15. maj 1981; "Gospod
Anthony Eden v Sloveniji", Večer, 23. september 1952, št. 225, 1.
Andrej Rahten, 'OZN 2: Eksperti za multilateralno diplomacijo, Pogled v zgodovino: Slovenci in OZN',
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katero so imeli do sedaj opraviti. Posledice tega napada za svet ni mogoče predvideti." Na zahtevo ZDA je Varnostni svet obravnaval osnutek resolucije, ki je
zahtevala takojšen umik izraelskih enot, a sta Velika Britanija in Francija uspeli
preprečiti sprejem imenovane resolucije. Kot že omenjeno, je bilo na predlog
Brileja, jugoslovanskega delegata pri OZN, sklicano izredno zasedanje Generalne skupščine OZN. Tako je bila 2. novembra 1956 s 64 glasovi za, s pet proti in
šest neopredeljenimi sprejeta resolucija 997 (Emergency special), s katero je bil
napad omenjenih agresorjev obsojen, zahtevana pa sta bila takojšnja prekinitev
napadov in umik vojske napadalcev. Po umiku Francozov in Britancev iz Sueškega prekopa in Izraelcev iz Sinaja so prostor med egiptovskimi in izraelskim
silami zasedle mednarodne sile UNEF (United Nations Emergency Force).31
Leta 1956 je Varnostni svet za nekaj časa odložil razpravo o položaju na
Madžarskem. Tri zahodne države so ga sklicale zaradi udeležbe sovjetskih čet
v bojih na Madžarskem. Brilej, takratni jugoslovanski predstavnik pri Varnostnem svetu OZN, se je vzdržal glasovanja o postavitvi vprašanja na dnevni red
Varnostnega sveta, ker je bila jugoslovanska vlada načeloma proti udeležbi tujih
čet. Brilej je priporočil odlog, da bi se zadeve na Madžarskem lahko uredile.32
Tako odločitev morda najbolje predstavlja njegova izjava o reševanju nastale
situacije: "Tej vladi je treba dati čas in možnost, da doseže mir, njenih naporov
v tej smeri pa ne bi smeli ovirati."33 V Varnostnem svetu OZN, ki je razpravljal o
agresiji, je Sovjetska zveza predlagala resolucijo, da je treba napadalce ustaviti.
Velika Britanija in Francija sta takrat prvič uporabili pravico veta. Brilej je kot
jugoslovanski predstavnik predlagal uporabo tako imenovane resolucije Združeni za mir, ki je omogočila sklic zasedanja Generalne skupščine ne glede na
veto. Njegov predlog je bil sprejet, Generalna skupščina se je sestala že naslednji
dan in tako je bila tudi agresija ustavljena.34
Delo veleposlanika je pustilo tudi črn madež, tako v Brilejevi kot tudi jugoslovanski diplomaciji. Ko se je nahajal na sedežu OZN v New Yorku, se je leta
1957 pripetila strašna tragedija, o kateri je zgroženo pisal ameriški novinar
George Sokolsky, in sicer v članku z naslovom Diplomatic Immunity. Zgodila
se je namreč huda prometna nesreča s smrtnim izidom, ki jo je povzročil sam
diplomat Brilej: "Dr. Jože Brilej, jugoslovanski veleposlanik pri Združenih narodih, je veselo vozil svoj avto na zahodu na 66. ulici v New Yorku. Šel je skozi rdečo
luč, se zaletel v drug avto, se povzpel na pločnik in ubil gospo Ruth La Bartunek,
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Baržič, "Mala Jugoslavija", 14–15; Tibor Tomšič, Zahod in revolucija na Madžarskem 1956, diplomsko delo (Maribor, 2010), 41–42 (dalje: Tomšič, Zahod in revolucija na Madžarskem 1956).
"Volja ljudstva", Dolenjski list, 1. november 1956, št. 44, 2.
Tomšič, Zahod in revolucija na Madžarskem 1956, 31.
ARS, fond Jože Brilej, AS 1565, Gradivo prevzeto od Ustavnega sodišča, škatla 1, "Revolucionar in
diplomat – s srcem med delavci", Delo, 9. maj 1981.
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mater petih otrok." Brileju je menda bilo zelo žal, zato je poslal nekega odposlanca vprašat k družini La Bartunek, ali lahko prispeva nekaj k pogrebnim stroškom. Sokolsky je zapisal, da Brilej pri tem ni čutil nobene odgovornosti, saj se
je lahko skliceval na diplomatsko imuniteto in zato ni mogel biti obravnavan
po ameriških zakonih. Iz tega razloga se je novinar pomenljivo spraševal, ali se
lahko ubijejo nedolžne matere in otroci samo zato, ker ima nekdo diplomatske
registrske tablice. Tragični dogodek je bil tudi "dobra kost za obiranje" komunističnega režima. Tako se je novinar spraševal, zakaj ameriška vlada vsaj malo
ne ukrepa. Predlagal je, da bi State Department Brileju vsaj prepovedal vožnjo
po newyorških ulicah in cestah. A ob tem se je zavedal, da so bili v State Departmentu tudi diplomati, ki se z ostalimi diplomati niso pogovarjali na grob način.
Vendar jugoslovanski voditelj Tito na to ni gledal tako, temveč je bil v Jugoslaviji prav nesramen do ameriškega veleposlanika Richarda C. Pattersona Jr., pa
se zato nihče ni razburjal. In to je bilo, preden je bil Tito vržen iz informbiroja in
se je zato obrnil proti Zahodu, da bi dobil sveže milijarde ameriških davkoplačevalskih dolarjev, se je razburjal Sokolsky.35
Po vrnitvi iz Kaira, kjer je ravno zaradi svojega posredovanja v OZN dobil
najvišje egiptovsko odlikovanje, še preden je postal veleposlanik v tej državi,
je bil Brilej poslanec zbora narodov zvezne skupščine. Za tem je bil izvoljeni
član izvršnega zveznega sveta.36 Po zaključeni diplomatski karieri se ni upokojil, temveč je še naprej aktivno deloval na državni ravni. Ob pripravah na 3.
sestanek predstavnikov republiških in pokrajinskih skupščin, ki naj bi potekal konec februarja 1972, je predlagal, da iz sistemskih in praktičnih razlogov
skupščine Socialistične Republike Slovenije na tovrstnih sestankih ne bi predstavljal vedno isti delegat, temveč bi se za vsak sestanek imenovalo drugega, ki
bi bil najbolj primeren za vsako posamezno fazo medrepubliškega sodelovanja,
in tematiko, ki bi bila na dnevnem redu. Po sklepu predsedstva se je v imenu
skupščine SR Slovenije udeležil prvega sestanka predstavnikov republiških in
pokrajinskih skupščin v Zagrebu julija 1972 in drugega sestanka v Sarajevu
oktobra 1973. Ob tem je sebe kot primernega kandidata izključil, saj je menil,
da predsedstvo skupščine nima niti najbolj splošnih enotnih pogledov in stališč
v pogledu interesa Socialistične Republike Slovenije na medrepubliškem sodelovanju na ravni republiških in pokrajinskih skupščin.37
Kot predsednik zveznega komiteja za turizem je sestavil referat o sosedskih
in prijateljskih odnosih med Jugoslavijo in Avstrijo, ki sta jih obe državi usmerili
v mednarodno sodelovanje in se takoj skupaj znašli na paralelni poti utrjevanja
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Arhiv Studia Slovenica, fond Bogumila Vošnjaka, škatla 5, George Sokolsky, "Diplomatic Immunity".
ARS, AS 1546, Življenjepisi, Bran–Bu, "V spomin. Dr. Jože Brilej", Komunist, 15. maj 1981,
ARS, fond Jože Brilej, AS 1565, Gradivo prevzeto od Ustavnega sodišča, škatla 1, Brilejeva korespondenca predsedniku Skupščine Socialistične Republike Slovenije, Ljubljana, 2. februar 1972.
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svetovnega miru. Pohvalil je medsebojno sodelovanje in izpostavil ključne sporazume, ki so bili podpisani med državama in ki sta jih obe dosledno izvajali. Kot
najboljšo ilustracijo dobrih odnosov je izpostavil razvoj turističnega prometa,
saj je Avstrija v turizmu za Jugoslovane pomenila drugo najbolj obiskano državo. Intenziven je bil tudi tranzitni turizem, ki je iz leta v leto rasel.38 Tudi sicer je
bil mnenja, da je turizem tista veja gospodarstva, ki bi lahko prinesla velik narodni dohodek, zato bi bilo treba pritegniti tudi tuji kapital. Po njegovem mišljenju je bil turizem sestavni del prizadevanj gospodarske reforme.39 Avgusta 1967
je prejel prošnjo Vasilija Milićevića, ki mu je posredoval pismo Ceylon Tourist
Boarda, iz katerega so ga prosili, naj jim priporočijo eksperte za turizem, ki bi
delali na študiji o razvoju turizma na Šrilanki (nekdanjem Cejlonu).40
Leta 1967 so se na Brileja obrnili po pomoč glede pokrajinske konference
KPJ za Slovenijo, ki je potekala leta 1934 v Goričanah, kjer je tudi sam sodeloval
in bil izvoljen v PK KPJ. Iz tega časa so imeli le poročila in zaradi boljše rekonstrukcije poteka so ga prosili za pomoč, naj jim posreduje seznam udeležencev.
Prav tako so bili neznani podatki oseb, ki so brale referate.41 Z Brilejem so se
pogovarjali tudi ob 40-letnici PK KPJ za Slovenijo v Goričanah. Na omenjeni
konferenci je bil Brilej izvoljen za člana Pokrajinskega komiteja, v katerem je
bil zadolžen za agitprop. Mnenje, zakaj so bili ravno on in še nekateri izvoljeni
v komite, je bilo, ker so bili sorazmerno manj kompromitirani in manj znani
policiji kakor tisti, ki so se vračali iz zaporov, kot na primer Edvard Kardelj, Boris
Kidrič, Miha Marinko, Stane Kraševec, Dušan Kermavner in drugi. V intervjuju je spregovoril tudi o izdajanju tajnega lista Ljudska pravica, o katerem so se
pogovarjali že pol leta pred sklicem konference v Goričanah. Ljubljana zaradi takratnih razmer ni prišla v poštev, zato so si s posredovanjem Rudija Čačinoviča izbrali Prekmurje, izdajatelj lista pa naj bi bil pisatelj Miško Kranjec.42
Naprošen je bil tudi, naj sodeluje pri proučevanju zgodovine ZKS glede zbiranja, dopolnjevanja in preverjanja zgodovinskih virov za obdobje od leta 1919
do leta 1942, pri čemer ga je Komisija CK za proučevanje zgodovine postavila
v skupino za obdobje v letih 1933–1937. V njegovi odsotnosti so mu zaupali organizacijo podskupine za proučevanje omenjenega obdobja. V dopisu so
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izpostavili, da naloga podskupin ni pisanje zgodovine, temveč le pomoč pri
zbiranju gradiva in da obstoječe vrzeli dopolnijo s spomini še živečih udeležencev revolucionarnega gibanja v danem obdobju. Brilej naj bi sodelavce s poslanega seznama izbral sam.43
Bil je tudi podpredsednik Skupščine SRS. Tako je sodeloval v komisiji, ki je
republiški skupščini predložila predlog amandmajev za spremembo nekaterih
določb republiške ustave, in sicer leta 1974. V nekem intervjuju je pojasnil, da je
osnovni razlog za spremembe, tako zvezne kot republiške ustave, tičal v tem, da
je razvoj samoupravljanja spremenil in okrepil položaj delavcev, pa tudi naroda
in narodnosti v Jugoslaviji. Tako je ocenil, da bi spremembe ustave pomenile
prilagajanje posameznih ustavnih norm spremenjenim odnosom med republikami in federacijo. Menil je, da je reševanje številnih vprašanj družbenega in
gospodarskega razvoja na ravni federacije postalo na mnogih področjih družbenega življenja in dela ovira za njihovo hitrejše in uspešnejše reševanje.44 Kot
leta 1974 izvoljeni predsednik Ustavnega sodišča SRS se je zavzemal, da le-to
ne bi analiziralo in ne ocenjevalo konkretnih primerov ustavnosti in zakonitosti po črki ustave in zakonov, temveč bi jih obravnavalo po njihovi vsebini
in razvojnem procesu. Prav tako si je prizadeval, da bi ustavno sodišče postalo
sestavni del političnega sistema.45 Novinar Dela je ob Brilejevi 70-letnici zapisal
njegovo stališče do prava:
Kot mu je bilo v stari Jugoslaviji pravo zoprno, ker je s silo uzakonjevalo takratni režim razrednih krivic, tako zdaj kot predsednik ustavnega sodišča meni, da
poskuša s pravom ščititi pravice delovnih ljudi, se pravi, da gre kljub dialektičnemu
razvoju za zaokroženo celoto.46

Sam je svoje raznovrstno delo ocenil kot dolžnost in ne z vidika zaslug:
Na opravljeno delo nikoli nisem gledal z vidika zaslug. V življenju sem delal to,
kar sem imel za svojo dolžnost, najsi sem se do tega sam dokopal, najsi so mi to
dolžnost naložili tisti, v katere sem imel popolno zaupanje. Izvrševati dolžnost,
to ni zasluga. Če pa si, odklanjajoč oznako zasluge, sebi kaj pripišem v prid, sta to
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Podelitev priznanja red osvoboditve, na levi France Popit, na desni Jože Brilej (ARS, fond Jože Brilej, AS
1565, Gradivo prevzeto od Ustavnega sodišča, škatla 1)

dve vodili: prvič, da sem se vedno trudil, da bi dolžnosti čim bolje izpolnjeval, in
drugič, da nikoli nisem bežal pred odgovornostjo /…/

Novinar Bogdan Pogačnik je ob isti priložnosti zapisal, da je samo človek
takšne hrbtenice lahko vzravnano predstavljal Jugoslavijo tudi kot njen predstavnik v OZN. Brilej je OZN smatral za tisto področje dela, ki ga je obogatilo
z mnogimi novimi izkušnjami. Kot diplomat se je držal svojega načela, da "ni
mogel razglašati enkrat za belo, kar je prej označil pred svetom za črno". S to
presojo je leta 1956 spregovoril proti sovjetskemu posegu v madžarske zadeve in pozneje protestiral proti francosko-britansko-izraelski invaziji na Suez.47
Že leta 1955 je na svet gledal z obsodbo socialnogospodarskih nesorazmerij v
svetu, torej šest let pred prvo konferenco neuvrščenih v Beogradu.48
Ob 70-letnici mu je France Popit, predsednik Centralnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije, v vili Podrožnik podelil red osvoboditve za njegovo dolgoletno revolucionarno delo in sodelovanje v NOB. Željo, da mu plaketo podeli
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ARS, fond Jože Brilej, AS 1565, Gradivo prevzeto od Ustavnega sodišča, škatla 1, Bogdan Pogačnik,
"Jože Brilej sedemdesetletnik", Delo, 5. januar 1980.
Prav tam.
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ravno Popit, je Brilej izrazil sam.49 Junija 1980 mu je občinski odbor Zveze združenja borcev NOV iz Šentjurja pri Celju podelil plaketo "Leon Dobrotinšek", a se
proslave zaradi zdravstvenih težav ni mogel udeležiti.50
Ob Brilejevi smrti je novinar Komunista v zaključnih besedah ocenil Brilejevo požrtvovalno delo v diplomaciji:
Bolko je zunanjepolitičnim akcijam naše domovine prispeval dragocen delež. V
svoji diplomatski karieri se je srečeval z najvidnejšimi ljudmi takratnega sveta. Prijatelje ima raztresene po vseh kontinentih. Uglajeno se je gibal v zunanjepolitičnih
krogih, enakopraven vsakemu sogovorniku, zaradi svojega znanja in svoje razumnosti, vedno pa pokončen, dostojanstven branilec interesov svoje domovine.51

Aleksandra Gačić

DR. JOŽE BRILEJ – YUGOSLAV UN DIPLOMAT
SUMMARY
The data on Slovenes in Yugoslav diplomacy is scarce to say the least. The list
of Slovene diplomats from the time of the kingdom of SHS, kingdom of Yugoslavia, post-war Yugoslavia is short when compared to the list of Serbian diplomats. However, this does not mean that Slovenes were not represented in foreign affairs nor does it mean that they did not find themselves in influential positions. One of the more known diplomats of the post-war era was undoubtedly

49

50

51

ARS, fond Jože Brilej, AS 1565, Gradivo prevzeto od Ustavnega sodišča, škatla 1, Red osvoboditve
dr. Jožetu Brileju; ARS, fond Jože Brilej, AS 1565, Gradivo prevzeto od Ustavnega sodišča, škatla 1,
Brilejevo pismo Francetu Popitu, Ljubljana, 14. januar 1980.
ARS, fond Jože Brilej, AS 1565, Gradivo prevzeto od Ustavnega sodišča, škatla 1, Korespondenca
Jožeta Brileja z občinskim odborom Zveze združenja borcev NOV, Ljubljana, 24. junij 1980.
ARS, AS 1546, Bran–Bu, "V spomin. Dr. Jože Brilej", Komunist, 15. maj 1981.

536

S tudia
H istorica
S lovenica

Jože Brilej - Bolko, who had a most successful career in diplomacy. He entered
the world of politics in his college years, when he began identifying with the
Marxist movement and then turned away from studying theology in Maribor
and started to study law in Ljubljana. The Communist Party entrusted him with
holding influential positions within from the very start, a fact which would later
aid him along his career. He represented Yugoslavia as an ambassador in London (1950–1952) and in Cairo and Yemen (1961–1963). During his ambassadorship he already left his mark on diplomacy, having convinced the British
foreign minister Anthony Eden to visit Belgrade and approve of Yugoslavia's
newfound path. Brilej also influenced the way diplomatic officials were employed by basing the selection on knowledge of foreign languages, which were
tested by exams on four different levels. He had an influential role in the UN,
having been selected as the Yugoslav permanent representative there. The first
assignment of greater importance given to him during this era involved him in
the Palestine issue, which preoccupied world diplomacy during the late 40's.
His choice to abstain from voting on the division of Palestine and the founding
of Israel is important mostly due to the fact that it represents one of the first
Yugoslavian decisions that differed from those of the Soviet Union. He became more renowned when two more international crises which kept the world
busy in 1956. When the Soviets intervened in the Hungarian Uprising and the
French-British-Israeli forces opposed the Egyptian nationalization of the Suez
Canal he spoke against both actions judging that: "in front of the world he
could not declare something white which he once declared to be black". Brilej
remained active even after he officially concluded his diplomatic career – being
employed in several positions of power in the Yugoslav state offices. He was
given the job of the president of the constitutional court of the SRS and vice-president of the committee on constitutional issues. His life-time work was
lauded by his political colleagues; he received several awards and honorable
mentions from the state and received Egypt's highest state decoration for his
role in the "Uniting for Peace" resolution.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Med političnim in vojaškim
odločanjem: Aleš Bebler
Vladimir Prebilič
Dr., izr. prof.
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Izvleček:

Politično in vojaško vodenje imata sebi lastne zakonitosti, ki so si lahko tudi
nasprotujoče. Skladno s teoretičnimi predpostavkami in temeljnimi načeli
demokratičnega vodenja in nadzora nad oboroženimi silami so politične
odločitve tiste, ki usmerjajo in vodijo tudi vojaško odločanje. Pa vendar so
mogoča tudi odstopanja od teoretičnih predpostavk, ko vojaško odločanje
prevlada ali pa ko je tisti, ki sprejema tako vojaške kot politične odločitve ena
oseba. Članek se osredotoča na razmerje med političnim in vojaškim vodenjem
ter analizira delovanje in odločanje Aleša Beblerja, politika in vojaškega
poveljnika, v času roške ofenzive v drugi polovici leta 1942.

Ključne besede:

vojaško vodenje, politično vodenje, poveljevanje, druga svetovna vojna, Aleš
Bebler
Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 539–560, 79 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod
Z razmerjem med politiko in vojno se je ukvarjal že pruski vojskovodja in teoretik Karl Von Clausewitz, ki je verjetno najbolj znan po osrednjem postulatu
svoje teorije, ki se glasi: "Vojna je politično dejanje in učinkovito politično orodje, nadaljevanje političnih odnosov z drugimi sredstvi."1 Po njegovem mnenju
je vojna instrument politike, dotakne pa se tudi razmerja med političnim in
vojaškim odločanjem. Clausewitz je spoznal, da "vojna nima lastne logike in
da se za njo skriva politika, tj. tista kompleksna človeška družbena dejavnost,
ki je usmerjena in opredeljena z obvladovanjem javne oblasti".2 Samo politika
je tista, ki povezuje različne pojavne oblike vojn v eno zvrst in le ona daje tem
številnim pojavom oboroženega nasilja notranjo logiko in enovitost. "Politika
opredeljuje namen, sredstva in razsežnosti vojn."3 Clausewitzeva teorija o razmerju med politiko in vojno predstavlja odlično izhodišče za razpravo o pomenu in vlogi vojaškega odločanja ter strateškega političnega vodenja na primeru
Aleša Beblerja, ki pa mora biti razumljena z vsem ozadjem in različnostjo te
osebe od sodobnikov, soborcev in sotovarišev.
Kdor je doživel Beblerjevo politično delo na terenu, ta ve, kako pravilna je bila
njegova strategija in taktika, ki je bila primer možnosti, pravičnosti in svobodomiselnosti. Zunaj in onstran slehernega stalinskega instrumentalizma oblasti,
oblastništva, diktature in vladarstva.4

Alešu Beblerju mnogi pripisujejo posebno človeško rahločutnost, predvsem ob soočenju s trpljenjem drugih, z nepravičnostjo ter uničevanjem kulturnih dobrin in narave. Sam je nasprotoval mučenju in pobijanju ljudi, kar je
bilo v vojnih časih velikokrat odstopanje, ki ga vodstvo ni sprejemalo najbolje.
Zato so ga imeli za drugačnega, preveč svojeglavega, malomeščansko občutljivega in sentimentalnega. To pa naj bi bili razlogi,5 zaradi katerih ni dosegel najvišjih strankarskih in državniških oblastniških položajev. Verjetno pa je drugačnost Aleša Beblerja tudi v njegovi zgodnji življenjski poti. Ta ga je izoblikovala
in zaznamovala predvsem kot mladega levičarskega intelektualca evropskega
predznaka. Na pomen dr. Aleša Beblerja za slovenski narodnoosvobodilni boj

1

2
3
4

5

Anton Bebler, "Carl von Clausewitz in klasična politična teorija vojne", Časopis za kritiko znanosti
75/76 (1985): 8 (dalje: Bebler, "Carl von Clausewitz in klasična politična teorija vojne").
Bebler, "Carl von Clausewitz in klasična politična teorija vojne", 7.
Prav tam.
Bojan Štih, "Ocena Aleša Beblerja", v: Anton Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju (Ljubljana, 2004),
10–11.
Anton Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju (Ljubljana, 2004), 10 (dalje: Bebler, Knjiga o Primožu
Alešu Beblerju).
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kaže ugotovitev zgodovinarja dr. Ferenca: "Dr. Bebler je bil poleg Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča najpomembnejši politični delavec (in nekaj časa tudi
vojaški funkcionar) v slovenskem osvobodilnem boju, čeprav po odločanju
najbrž ni bil takoj za njima."6

Dr. Aleš Bebler – vojak in politik
Rojen v premožni družini v Idriji leta 1907 se je v ljudski šoli učil tako slovenskega kot tudi nemškega jezika. Izbruh prve svetovne vojne je pomenil preselitev Beblerjevih na Dunaj, kjer je Aleš šolanje nadaljeval v tamkajšnji Volkschule. Po vrnitvi v Idrijo in ob razpadu monarhije je sledila italijanska zasedba,
kar je pomenilo neizbežno učenje italijanskega jezika. Družinsko nestrinjanje
z italijansko oblastjo pa je pomenilo selitev v Celje, šolanje na realni gimnaziji
in učenje srbščine. Leta 1925 je maturiral in se vpisal na dve pravni fakulteti:
v Ljubljani in Parizu. Še pred odhodom v Pariz se je naučil francoskega jezika in leta 1931 na pariški Sorboni doktoriral iz mednarodnega prava na temo
pravno-ekonomskih razlogov o veliki gospodarski krizi. Ta je v tem času hudo
prizadela Kraljevino Jugoslavijo. Leta 1929 je bil sprejet v tedaj prepovedano
Komunistično partijo Jugoslavije. Skladno z njenimi navodili se je leta 1933 kot
politični begunec zatekel v Sovjetsko zvezo. Ta sovjetska izkušnja ga je prizadela, saj je v času tamkajšnjega bivanja spoznal t. i. drugo plat sovjetskega socializma, ki je popolnoma razblinil predstave o socialistični družbeni ureditvi.7

Vloga Aleša Beblerja pri oblikovanju Glavnega štaba
Vojaška kariera Aleša Beblerja, ki je bila izrazito netipična in se je nenehno
prepletala s politično, se je začela z njegovim vstopom na bojišča državljanske vojne v Španiji. Tja je prispel iz Sovjetske zveze preko Francije, kjer je dobil
"novo" ime – Andre Kobal. Zaradi pravne izobrazbe so ga v mednarodnih brigadah uporabili tako, da so ga imenovali za brigadnega oficirja za pravne zadeve. Vendar se je hitro povzpel na položaj pomočnika političnega komisarja 15.
mednarodne brigade. Med špansko vojno, kjer je sodeloval do konca leta 1938,
je bil dvakrat ranjen, od tega enkrat huje. Ob koncu vojne se je bil primoran
umakniti v Francijo, od koder se je leta 1939 vrnil v Kraljevino Jugoslavijo in
se predal oblastem. Obsojen je bil na eno leto zaporne kazni, ki pa jo je zaradi

6
7

Tone Ferenc, v: Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju, 186.
Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju.
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posledic ran iz španske državljanske vojne prestajal na zaprtem oddelku ljubljanske ortopedske klinike.8
Zaradi teh izkušenj je bil Aleš Bebler prisoten že ob samem oblikovanju
operativne komisije, sicer po direktivi CK KPJ, ki je imela vojaško konotacijo in
katere glavni cilj je bil priprava tehnike za sabotažne akcije na progah in drugih
transportnih poteh, hkrati pa so se člani te komisije lotili ustanavljanja prostovoljnih vojaških oddelkov.9 Ob oblikovanju Osvobodilne fronte, se je oblikovala tudi nova vojaška komisija, saj je bil že od samega začetka vsem v organizaciji skupen boj proti okupatorskim silam na slovenskem ozemlju. Prav vodenje
te komisije je v začetku prevzel Aleš Bebler, po dveh mesecih na tem položaju

8
9

Prav tam, 51.
Aleš Bebler, Čez drn in strn: spomini (Ljubljana, 1981), 80 (dalje: Bebler, Čez drn in strn: spomini).

542

S tudia
H istorica
S lovenica

pa ga je zamenjal Franc Leskošek. Ta vojaška komisija je s svojim delom sledila
nasvetom in pomoči članov centralnega komiteja že prvi teden po okupaciji.10 Organizirane so bile prve sabotažne akcije na železnici, prav tako pa tudi
prvi kemijski laboratorij za proizvodnjo in izdelavo eksploziva. Sestanki vojaške komisije niso bili zaprtega tipa, temveč so se, glede na naloge te komisije,
vključevali tudi drugi sodelavci. Edvard Kardelj pri delovanju te komisije, ki se
je sicer sestajala v gozdu ob Večni poti, ni sodeloval. Na konferenci partijskih
okrožij, ki je potekala 1. junija 1941 v Ljubljani, je bilo izpostavljeno prav delo
vojaške komisije, s posebnim poudarkom na zbiranju orožja in drugega vojaškega materiala. Direktive so napore usmerjale v tista okrožja, kjer naj bi bili po
ocenah vodstva okupatorjevi režimi najbolj ranljivi. S tem so se začenjale prve
vojaške akcije.11
Začetek operacije Barbarossa oziroma nemški napad na Sovjetsko zvezo
22. junija 1941 je imel neposredni učinek tudi znotraj struktur KPS. Na tem
sestanku so bili prisotni vsi najpomembnejši predstavniki KPS (Kidrič, Kardelj,
Leskošek, Tomšič in Bebler). Sprejeti so bili mnogi sklepi, z vojaškega vidika pa
je bilo pomembno predvsem dejstvo, da se namesto prejšnje vojaške komisije, tedaj še pod poveljstvom Beblerja, ustanovi Vrhovno poveljstvo slovenskih
partizanskih čet, katerega poveljnik je postal Franc Leskošek, komisar pa Boris
Kidrič. Aleš Bebler je bil pomočnik komandanta. Poveljstvo je sprva štelo pet
članov (Stane Žagar in Oskar Kovačič), nato pa je bilo ob strinjanju OF razširjeno še za dva člana (Dušan Podgornik in Marjan Brecelj).12
Vloga Aleša Beblerja je bila načrtovanje in pozneje tudi izvajanje vojaških nalog
OF, česar ni počenjal zgolj na osnovi direktiv iz štaba, temveč z delom na terenu,
s potovanji s kolesom in /z/ osebnimi razgovori.13

Glavno poveljstvo je pošiljalo četam specialke, daljnoglede, sanitetni material, razno opremo, npr. dežne plašče, čevlje, odeje, pa tudi hrano in orožje. V

10

11

12
13

CK je ob napadu najprej ukazal mobilizacijo precejšnjega dela komunistov in zahteval, da se kot prostovoljci vključijo v jugoslovansko vojsko. Ker pa je v nekaj dneh sledilo razsutje jugoslovanske vojske
ter razglasitev Neodvisne države Hrvaške, so se komunisti sestali 14. aprila 1941 v bližini Trebnjega
pod vodstvom CK KPS in generalnega sekretarja Franca Leskoška ter sprejeli odločitev, da se začne s
samostojnimi akcijami. (Vida Deželak Barič, Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje
1941–1943 (Ljubljana, 2007), 38 (dalje: Deželak Barič, Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941–1943))
Aleš Bebler, "Spomini na prvo partizansko leto", v: Ljubljana v ilegali: država v državi, ur. Vladimir
Krivic (Ljubljana, 1961), 100 (dalje: Bebler, "Spomini na prvo partizansko leto").
Bebler, Čez drn in strn: spomini, 80.
Mitja Ribičič, v: Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju, 62.
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tem krogu pa je nastal tudi partizanski zakon,14 katerega protagonist je bil prav
Aleš Bebler. Poveljstvo je organiziralo tudi izboljševanje oborožitve s prenosom
orožja, pušk, mitraljezov, bomb in streliva med skupinami ter uspešno zagotavljalo radijsko tehniko in pirotehniko, učinkoviti pa sta bili tudi sanitetna in
intendantska služba. Pomembno vlogo pa je imelo poveljstvo pri zagotavljanju
kvalificiranega vojaškega kadra. Med tistimi, ki jih je OF uspela pridobiti, velja
omeniti Mirka Bračiča, Ljuba Šercerja, Antona Primožiča. Mnoge izmed članov
je med prvimi kontaktiral prav Aleš Bebler.15 Sicer je bil koncept upora uteme-

14

15

Partizanski zakon je bil sestavni del priprav na oboroženo vstajo in je kot takšen utemeljeval družbeno in revolucionarno komponento narodnoosvobodilnega boja, saj je v prvem členu jasno zapisano,
da se "partizani bore proti jarmu okupatorskih fašističnih tlačiteljev za pravice delovnega ljudstva". V
tretjem členu pa piše: "/…/ samo bolezen ali smrt lahko osvobodi partizana njegove revolucionarne
partizanske dolžnosti." (Vanek Šiftar, Razvoj ljudske oblasti med NOB v Sloveniji – izbrani dokumenti
(Maribor, 1976), 26–32 (dalje: Šiftar, Razvoj ljudske oblasti med NOB v Sloveniji – izbrani dokumenti)).
Bebler, "Spomini na prvo partizansko leto", 104.
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ljen na svoji totalnosti, kar je pomenilo mobilizacijo celotnega nacionalnega
prostora, pa tudi boj celotnega ljudstva.16
Že poleti 1941 so se na področju razvoja strategije oboroženega boja
pojavile prve konceptualne razlike med strogo političnim (Kardelj in Kidrič)
ter politično-vojaškim (Bebler) vodstvom.17 Sledil pa je nov primer notranjega nestrinjanja ali nesoglasja v delovanju samega poveljstva, in sicer na točki
delovanja partizanskih enot.18 1. maja 1942 se je po usklajevanju s hrvaškimi
partizanskimi enotami začela obsežna vojaška akcija, katere cilj je bil uničenje italijanskih posadk na Kočevskem in oblikovanje osvobojenega ozemlja.
Kljub smelim načrtom vsi cilji niso bili doseženi, zlasti ne zasedba mest. Vendar pa je ta uspeh povzročil preselitev Glavnega štaba na osvobojeno ozemlje, začela se je mobilizacija v partizanske enote na osvobojenem ozemlju.
Po mnenju vodstva naj bi enote na tem ozemlju štele okoli 4.000 partizanov.19
Ta dosežek je po mnenju Lada Ambrožiča20 mogoče pripisati tudi in predvsem vodenju III. grupe odredov Aleša Beblerja – bil je politični komisar, ki
je za svoje potrebe samoiniciativno oblikoval navodila in ukaze, s katerimi
je uspešno postavil izhodišča teorije partizanske taktike, ki jih je prenašal na
ostale poveljnike partizanskih enot. Tovrstna poveljniška samostojnost pa ni
naletela na simpatije vodstva KPS. Razhajanj se spominja tudi Lado Ambrožič
- Novljan:
Partija je imela ambicijo, da prevzame vse niti vodenja v svoje roke. Ničesar niso
želeli prepustiti drugim. Bili so ljubosumni. Nikomur niso zaupali. Imeli so svoje
sestanke. To je bila velikanska škoda /…/. Delavski razred ne more brez inteligence
najti vseh pravih poti za pohod k svojim ciljem. In če se izločiš, je tako, kot da

16

17

18

19
20

Damijan Guštin, "Vprašanja oboroženega odpora 1941", Prispevki za novejšo zgodovino XLI (2001),
št. 2 (zbornik Slovenci in leto 1941: znanstveni posvet Šestdeset let od začetka druge svetovne vojne na
Slovenskem, Ljubljana, 11.–12. april 2001): 126.
Razlikovanje je temeljilo na konceptu organiziranja odpora in oblikovanja partizanskih čet. Medtem
ko sta Kardelj in Kidrič vztrajala na sovjetskem konceptu organiziranja odpora, ki je predvideval
jedra v industrijskih mestih Gorenjske in Štajerske, je Bebler na osnovi dela na terenu menil drugače.
Prepričan je bil, da bi bilo nujno podpreti upor na Dolenjskem in Notranjskem, središče in strateška
baza osvobodilnega gibanja v ljubljanski pokrajini pa bi morala biti Kočevska. Razlogi so bili v gozdnatih površinah, ki so po njegovem prepričanju nudili skrivališča ter omogočali partizansko delovanje
enot, bližino Hrvaške bi bilo mogoče izrabiti za sodelovanje s hrvaškimi enotami, zanemariti pa ne gre
tudi sodelovanja s civilnim prebivalstvom, ki je bilo partizanom dokaj naklonjeno (Bebler, Knjiga o
Primožu Alešu Beblerju, 65).
Poveljnik štaba Leskošek je decembra 1941 izdal trem vojaškim voditeljem (Stanetu Žagarju, Francu
Rozmanu in Alešu Beblerju) povelje, s katerim naj se v najkrajšem času začne osvobajati ozemlje v treh
slovenskih pokrajinah. Mnenja vseh treh so bila različna, pri čemer je Bebler izpostavil pomembno
dejstvo – širšega upora prebivalcev ni mogoče izdati na povelje (Bebler, "Spomini na prvo partizansko
leto", 95).
Bebler, Čez drn in strn: spomini, 102.
Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju, 71.
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rečeš, v naši vojski pa kanonov ne bomo imeli. To je napaka. No, Bebler je bil eden
od teh možnih kanonov.21

Za natančnejšo analizo in razumevanje dogajanja v partizanskih enotah
v izbranem časovnem obdobju je potrebno predstaviti tudi sistem vodenja in
poveljevanja v partizanski vojski.

Vodenje in poveljevanje v partizanski vojski
Celotna struktura vodenja in poveljevanja v partizanski vojski je bila podvržena
dihotomiji poveljevanja. Razdeljena je bila na politični in vojaški del. Razlog je
bil v dejstvu, da je postala KPS edina organizirano delujoča politična skupina v
partizanskih enotah, kar je bila posledica statutarnih določil KP, ki so zahtevala od svojih članov vključitev v različne oblike osvobodilnega boja. To sicer ne
pomeni, da so bili vsi partizani tudi člani KPS (v začetku se je število gibalo okoli
20 %), pomeni pa, da sta bila vpliv in moč KPS posredno prisotna pri organiziranju in delovanju partizanskih enot.22 Morda je bil najbolj pomemben vzvod
vplivanja institut političnega komisarja. Ta ni bil samo formalni predstavnik
Osvobodilne fronte (OF), temveč je bil predstavnik KP.23 Partija je imela po partizanskih enotah poleg političnih komisarjev tudi partijske celice, ki so imele
redne sestanke. Vsak komunist je bil zadolžen, da politično vpliva na določeno
število borcev in jim z osebnim primerom daje vzor ter jih pripravi na sprejem v Partijo. V januarju 1942 se je oblikoval prvi bataljonski biro KPS, ki so ga
sestavljali sekretarji četnih celic in namestnik komandanta bataljona. Do maja
1942 so v vseh četah delovale četne celice, bataljoni so imeli bataljonske biroje,
na čelu pa je bil grupni komite. Vsa komandantna sestava (komandirji vodov,
komandirji in politkomisarji čet, bataljonski komandanti in politkomisarji) je
bila partijska.24 Vse bolj se je uveljavljala praksa imenovanja instituta namestnika politkomisarja, ki je bil popolnoma integriran v partijsko strukturo. Skrb za
oblikovanje bataljonskih komitejev je bila zaupana Leskošku,25 ki je bil sicer
generalni sekretar CK KPS in hkrati komandant Glavnega štaba, s tem pa tudi
vrhovni poveljnik partizanskih enot.
Prav tako pa zakon utemelji dvojnost linije vodenja in poveljevanja, saj:
21
22
23

24
25

Prav tam, 72.
Deželak Barič, Komunistična partija Slovenije in revolucionarno gibanje 1941–1943, 133.
Vida Deželak Barič, "Organiziranost Komunistične partije Slovenije v partizanskih enotah 1941–
1943", Prispevki za novejšo zgodovino 28 (1988), št. 1–2: 64 (dalje: Deželak Barič, "Organiziranost
Komunistične partije Slovenije v partizanskih enotah 1941–1943").
Deželak Barič, "Organiziranost Komunistične partije Slovenije v partizanskih enotah 1941–1943", 65.
Prav tam, 67.
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Vodja nadomestnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Aleš Bebler z oboroženim spremstvom
(Anton Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju (Ljubljana, 2004))

"Poleg poveljnika stoji v istem rangu na čelu vsake partizanske enote politični
komisar s posebnimi politično vzgojnimi funkcijami."26 Politični komisar tako
skrbi za politično in strokovno vzgojo partizanov, zagotavlja borbeni duh in
politično enotnost, red in disciplino ter brezpogojno izvrševanje vseh povelj
in navodil. Njihovo imenovanje je bilo zaupano Vrhovnemu poveljstvu, na
ravni vodov po predlogu bataljonskih štabov, ostale pa Vrhovno poveljstvo
neposredno. Politični komisar je bil s poveljnikom soodgovoren tudi za izpol-

26

Partizanski zakon, 12. člen (Šiftar, Razvoj ljudske oblasti med NOB v Sloveniji – izbrani dokumenti, 29).
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njevanje vojaških nalog. Zato je moral poveljnik izdelati in izdajati vsa povelja
ter bojne načrte v popolnem soglasju s političnim komisarjem. Popolna avtonomija vodenja in poveljevanja je bila zagotovljena poveljniku zgolj v primeru
dejanskega izvajanja neposrednih bojnih nalog.27 Poveljnika voda se je v skladu
z zakonom izvolilo z večino glasov partizanov, vendar je izvolitev moral pred
tem odobriti bataljonski štab, ki je ohranil suverenost pri postavljanju poveljnika, v kolikor zaradi različnih razlogov ni bilo mogoče izpeljati omenjenega
postopka. Poveljnika čete je imenoval poveljnik bataljona v sporazumu z brigadnim štabom, medtem ko je bilo imenovanje poveljnikov bataljonov v popolnosti prepuščeno Vrhovnemu poveljstvu.28

Roška ofenziva
Kot roško ofenzivo imenujemo veliko ofenzivo italijanskih okupatorskih sil z
začetkom v mesecu juliju 1942. Cilj ofenzive je bil popolno uničenje osrednje
vodilne organizacije protiitalijanskega uporniškega gibanja in tudi njegovih
obrobnih žarišč.29 V ta namen je okupator uspel zbrati okrog 65.000 vojakov na
območju Dolenjske, Bele in Suhe krajine ter Kočevja, dodatno pa jim je pomagalo še okoli 5.000 pripadnikov policijskih enot, ki so jih sestavljali domači
kolaboranti. Po drugih virih30 je imel komandant 11. armadnega korpusa na
voljo 82.000 mož in tako izjemno premoč nad partizani.
Poveljstvo italijanskega 11. armadnega korpusa je konec maja 1942. leta
ocenilo, da z enotami, ki jih ima na voljo, ni mogoče zajeziti nenehnega širjenja
uporniških sil, kar je bil razlog za načrtovanje ofenzive tako velikih razsežnosti.
Pomen roške ofenzive je bil izjemen. "Velika italijanska ofenziva, ki je trajala
od 16. julija do 4. novembra 1942, je bila glede na ogromno moč sovražnikove
vojske, trajanje operacij in velikost sistematično preiskanega ozemlja ena največjih v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno."31
Ofenziva je obsegala enajst operacijskih sklopov, od katerih se je tretji delil
na sklopa "A" in "B". Tako je imela velika italijanska ofenziva pravzaprav dvanajst
etap.32 Načrt je vključeval obkolitev in uničenje partizanskih enot na določe-

27
28
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31
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Partizanski zakon, 13. člen (Prav tam, 30).
Partizanski zakon, 14. člen (Prav tam).
Nikola Gažević (ur.), Vojna enciklopedija, 8, Ratna privreda – Spahije (Beograd, 1974), 223 (dalje:
Gažević (ur.), Vojna enciklopedija).
Zdravko Klanjšček, Tone Ferenc, Ivan Ferlež, Metod Mikuž, Alenka Nedog, Jože Novak, Miroslav
Stepančič, Miroslav Stiplovšek, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945 (Ljubljana,
1976), 307 (dalje: Klanjšček in drugi, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945).
Klanjšček in drugi, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945, 308.
Prav tam, 307.
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nih področjih, namen pa je bil z represivnimi ukrepi (požiganje vasi, množične
evakuacije in interniranje prebivalstva) prestrašiti ljudstvo in ga odmakniti od
NOB, z uporabo enot bele garde pa v bojih proti partizanom razplamteti spopad in razklati ljudstvo.33
16. julija 1942 ob 9. uri zjutraj je italijansko vojaštvo po temeljiti topniški in
letalski pripravi začelo prvo fazo ofenzive. Velike okupatorske sile34 so v širokem, a ne popolnoma zaprtem obroču, obkolile Mokrec in Krim, kjer so bili
štirje bataljoni Krimskega odreda in en bataljon 2. grupe odredov. 20. julija se
je začela druga faza ofenzive. Njen cilj je bil uničiti partizanske enote čete na
Mokrecu, Krimu in v soteski Iške. Hkrati z glavno operacijo na Mokrecu so italijanske čete izvajale pomožne operacije v dolini Krke in tudi drugod.
Tretja faza ofenzive je bila razdeljena na dva operativna dela. Prva faza ("A")
je trajala od 24. julija do 13. avgusta, njen udarec pa je bil usmerjen proti 2. in 3.
bataljonu Kočevskega in četam Krimskega odreda, ki so se na to območje umaknile v času 2. ofenzive. Drugi ("B") del tretje ofenzive se je začel 14. in je trajal
do 23. avgusta. Okupatorjeve čete naj bi tesno obkolile Kočevski Rog in nato z
osredotočenim prodiranjem očistile obkoljeno ozemlje ter uničile partizanske
čete v obroču. Načrt četrte faze je predvideval, da bodo sile dveh italijanskih
divizij z izhodne črte od Poljan v dolini Črmošnjice do Kočevja vzporedno preiskovale ozemlje proti severozahodu in partizanske črte potiskale na zaporno
črto fašističnih bataljonov "M" in 105. legije črnih srajc ob cesti Rašica–Zdenska
vas–Krška vas–Žužemberk. V peti fazi ofenzive pa naj bi nadaljevale prodiranje
proti nemško-italijanski razmejitveni črti, kjer bi zaporo držale nemške čete.
Šesta faza ofenzive je trajala od 12. do 22. septembra 1942, sedma pa od 23.
do 26. septembra. Premični oddelki okupatorjevega 11. armadnega korpusa so
se v obdobju od 2. do 10. oktobra (obdobje so označili za deveto fazo ofenzive) premeščali na izhodiščne točke za deseto fazo ofenzive, ki je trajala od 10.
do 23. oktobra in je v sodelovanju z enotami sosednjega 5. armadnega korpusa, divizijo "Lombardia" in 1. brzo divizijo "Eugenio di Savoia" zajela ozemlje
na obeh bregovih Kolpe, od njenega zgornjega toka do črte Semič–Metlika–
Vivodina–Okrug na severu, na vzhodu pa do reke Korane. Poslednja, enajsta
faza je zajela Gorjance in Žumberak. V njej so poleg italijanskih sodelovale tudi
nemške in ustaške enote ter belogardistična "Legija smrti". Z akcijo na Gorjance

33
34

Gažević, Vojna enciklopedija, 223.
Divizija "Granatieri di Sardegna", okrepljena z dvema oddelkoma tankov – metalcev ognja – in delom
5. topniškega polka 75 mm iz divizije "Superga", je krenila z izhodiščne črte Borovnica–Preserje–
Tomišelj, manevrska skupina okrepljenega 85. bataljona "M" z izhodnega položaja Ljubljana–
Škofljica–Šmarje pri Ljubljani, divizija "Cacciatori delle Alpi", okrepljena z oddelkom tankov – metalcev ognja – in 6. topniškim polkom 75 mm, je začela napredovati od črte Grosuplje–Zdenska vas,
skupina fašističnih bataljonov "M", sestavljena iz 8. in dela 16. bataljona pa z izhodne črte Lužarji–
Velike Bloke (Klanjšček in drugi, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945, 311).
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in Žumberak se je končala tri mesece in osemnajst dni trajajoča sovražnikova ofenziva, v kateri so okupatorjeve enote "prečesavale Ljubljansko pokrajino predel za predelom in prizadejale slovenskemu ljudstvu velikansko gorje".35
Uradni italijanski podatki, ki pa ne obsegajo žrtev med prebivalstvom, navajajo,
da je v bojih padlo 1807 partizanov, da so jih ujeli in postrelili 847, z orožjem pa
naj bi se jih vdalo 1627.36
V štirimesečni ofenzivi Italijanom ni uspelo doseči zastavljenega cilja, ki
je bil uničenje partizanskih enot v Ljubljanski pokrajini. "Čeprav so, predvsem
v prvih fazah ofenzive, zaradi neiznajdljivosti, terenske organizacije OF, KP in
Narodne zaščite pretrpele precejšnje izgube, nekateri partizanski bataljoni pa
so bili razpuščeni, je bila glavnina človeške sile ohranjena in reorganizirana."37

Sprejemanje odločitev v roški ofenzivi
"Priprave na veliko ofenzivo, ki so jo nameravali izvajati z velikansko premočjo
v orožju in živi sili ter z množičnimi zastraševalnimi akcijami proti civilnemu
prebivalstvu, so pričale v kako brezizhodnem položaju se je v Sloveniji znašel
italijanski okupator"38 in je tudi zaradi tega načrtoval tako veliko vojaško akcijo.
V smernicah39 za ofenzivo, ki jo je komandant višjega poveljstva oboroženih
sil "Slovenija-Dalmacija", general Roatta, 8. junija 1942 poslal 11. armadnemu
korpusu, je bil določen okvir širokopotezne akcije proti narodnoosvobodilnemu gibanju in partizanski vojski.40 Premoč italijanske strani je bila izjemna, ne
samo v številčnosti, ampak tudi v kakovosti oborožitve.41 Operacija je šla skozi
Notranjsko in Dolenjsko iz smeri Ljubljane proti jugu. Viri42 kažejo, da vodstvu
narodnoosvobodilnega gibanja obseg ofenzive, ki jo je pripravljala italijanska
stran, ni bil znan. Ocene pred začetkom ofenzive so bile zelo optimistične.
Glavno poveljstvo pa je celo menilo, da so podatki o vojaški moči italijanskega
okupatorja in njegovih namerah pretirani.43 Obstajala je presoja, da do kakšne
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Klanjšček in drugi, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945, 344.
Prav tam.
Gažević, Vojna enciklopedija, 225.
Klanjšček in drugi, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945, 305.
Smernice predstavljajo temeljni dokument, po katerem so načrtovali ofenzivo. Načrt zanjo je bil
dokončan že konec junija 1942. Obsegal je enajst operacijskih sklopov, od katerih se je tretji delil na
sklopa "A" in "B". Tako je imela velika italijanska ofenziva pravzaprav enajst etap (Klanjšček in drugi,
Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945, 307).
Klanjšček in drugi, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945, 305.
Prav tam, 307.
Tone Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem 1941–1945 (Ljubljana, 1985), 436 (dalje: Ferenc, Ljudska
oblast na Slovenskem 1941–1945).
Klanjšček in drugi, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945, 309.
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velike ofenzive okupatorja ne more priti tako kmalu.44 "Kaže, da je šele 17. julija,
ko so v vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja na Kočevskem Rogu prišli prvi
kurirji z Notranjskega in prinesli novice o ofenzivi na Krim in Mokrec, vodstvo
ugotovilo, da gre za zelo resno ofenzivo."45 Tudi ocene pripravljenosti italijanskih enot so bile presenetljive. "Zadnji boji so že pokazali, da imamo opraviti s
sovražnikom, ki se zna bolje boriti proti partizanski taktiki, kakor pa so se znale
prejšnje italijanske trupe."46 Kot ugotavlja Ferenc47 je bila to povsem drugačna
ocena sovražnika kakor v pismu z dne 30. junija, ko je Kardelj sodil o "strahovito demoraliziranem" vojaštvu.
Številčna premoč italijanske vojske, njena superiornost v oborožitvi, odločenost v spopadu ter krute represalije, ki so doletele civilno prebivalstvo, so
močno demotivirale partizane. Že v prvih fazah ofenzive so okupatorjeve čete
pokazale svoj pravi cilj, tj. da bi odpor ljudstva zlomile s strahovitim nasiljem,
kar je nedvomno vplivalo tudi na moralo borcev. Ta je padla tako nizko, da so
se borci preprosto razhajali. V tem času je bil Bebler v kočevskih gozdovih pri
partijskih organizacijah in organizacijah OF, tik pred začetkom ofenzive pa se
je z manjšo četo odpravil z Roga na Notranjsko, kjer naj bi izvedel konsolidacijo
partizanskih enot. V tem pa se je ofenziva že pričela in prav na Notranjskem
izvedla niz uspešnih protipartizanskih akcij, kar se je močno odražalo na stanju
motivacije partizanskih enot – mnogi so preprosto zapustili enote in se vrnili
domov. Nobena partizanska enota v tej fazi ofenzive ni bila obkoljena in razbita, največje izgube moštva so nastale zaradi malodušja v posameznih enotah.48
Klanjšček in drugi49 ugotavljajo, da je vodstvo osvobodilnega gibanja ob
začetku ofenzive resda doživelo presenečenje glede samega začetka ofenzive,
vendar pa je bilo dobro pripravljeno glede vprašanja, kako ravnati v primeru
ofenzive, in glede taktike partizanskih enot. V zvezi z obrambno taktiko je bilo
jasnih dvoje načel: prvič – ne dovoliti sovražniku, da bi se mu posrečilo stisniti
partizanske čete na ozko območje ter jih prisiliti k frontalnemu, neenakemu
boju, in drugič – partizanske enote morajo biti razporejene in gibljive po vsej
pokrajini.50
V teh razmerah se je Bebler odločil za takojšen povratek na Kočevsko. 17.
julija 1942 je prejel tudi pismo Glavnega štaba in navodila o njegovem nadaljnjem ravnanju.51 Za doseganje vojaških ciljev je glavno poveljstvo bojišče raz44
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Prav tam.
Prav tam.
Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem 1941–1945, 437.
Prav tam.
Klanjšček in drugi, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945, 314.
Prav tam.
Prav tam, 313.
Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem 1941–1945, 437.

551

V. Prebilič, J. Juvan: Med političnim in vojaškim odločanjem

delilo na več operativnih con, od katerih je bila ena tudi kočevska. Bebler je
bil imenovan za odgovornega komandanta operacijske cone Kočevski sektor
– ta je obsegal vse območje Kolpe, Bele krajine in Kočevskega Roga s poudarkom na prometnicah oziroma avenijah dostopa do italijanske vojske. Pri tem je
imel popolno suverenost pri razpolaganju s partizanskimi vojaškimi formacijami. Dosegel naj bi dva cilja: z delovanjem na avenijah pristopa naj bi preprečil
nadaljnje kopičenje in koncentracijo italijanskih in kolaborantskih sil na ožjem
območju Kočevske, s pomočjo koncentracije treh čet neposredno med Kočevjem in Rogom pa izvedel niz napadov, ki bodo povzročali izgube na sovražnikovi strani, hkrati pa omogočali pridobitev novih količin streliva in orožja, ki ga
enotam na tem območju izjemno primanjkuje. Namen je bil italijanske enote,
ki prihajajo v Kočevje, razbijati že na poti, partizanske čete, ki branijo dohode
k Beli krajini in h Kočevskemu Rogu, pa okrepiti.52 Poveljstvo je videlo italijansko ofenzivo tudi kot priložnost, da se s takšnimi drznimi operacijami močno
poveča količina orožja in streliva za potrebe partizanov.53
Vendar se je tedaj že pripravljala glavna, četrta faza, ki je imela naslednji cilj:
obkolitev in uničenje partizanskega poveljstva v Kočevskem Rogu. V obroču
se je znašlo celotno vodstvo osvobodilnega gibanja, tj. Centralni komite KPS,
Izvršni odbor OF in Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet, pa tudi številne druge preskrbovalne, zvezne, sanitetne, tehnične in propagandne ustanove in organi ter zaščitna četa glavnega poveljstva.54 Glavno poveljstvo je sprva
res pričakovalo sovražnikov napad na Kočevski Rog, ko pa so nekatere večje
sovražnikove enote odšle,55 je bilo prepričano, da se je ofenziva končala.
Ob napadu na Kočevski Rog se je Bebler s skupino vojaških voditeljev znašel izven obkolitvenega obroča. Samoiniciativno je začel organizirati partizane
v Suhi krajini za udarno enoto, s katero bi izvedel zunanji napad na italijanski
obroč okrog Roga. V ta namen je organiziral bataljon, ki ga je imenoval Manevrski, za poveljnika pa določil Filipa Tepavca. Ta bataljon je opravljal naloge preko
svojih čet pod neposrednim poveljstvom Beblerja na desnem bregu reke Krke.56
52
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Klanjšček in drugi, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem, 1941–1945, 313.
Arhiv Republike Slovenije (dalje: ARS), AS 1851, Glavni štab NOB in POS, štev. 18, Glavni štab
Slovenskih partizanskih čet Slovenije na položaju, pisma Glavnega poveljstva Primožu Tratniku.
Klanjšček in drugi, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem, 1941–1945, 316.
Odšle so zaradi okupatorjevih ukrepov za operativno zamaskiranje operacije, ki pa niso bili znani
glavnemu poveljstvu (Klanjšček in drugi, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem, 1941–1945,
316).
Hitro ukrepanje Beblerja je temeljilo na njegovi oceni, da zgolj statična obramba osvobojenega ozemlja pred italijansko vojsko ni smiselna, saj ne more vzdržati takšnega pritiska. Hkrati pa vodijo takšne
vojaško neenake razmere v demotivacijo partizanske vojske. Zato se je odločil za takojšnje oblikovanje večjih manevrskih formacij, ki ne bodo vezane samo na neko ožje krajevno območje, temveč
bodo zelo gibljive in bodo napadale sovražnika tam, kjer je najbolj ranljiv. Bebler je bil prepričan, da
je taktika manjših in uspešnih protinapadov edina oblika dviga bojne morale, ki je bila tedaj močno
načeta (Bogdan Osolnik, v: Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju, 82).
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Čete tega bataljona naj bi po ukazu delovale ločeno, in sicer ena znotraj italijanskega obroča, kjer naj bi s patruljami delovali po italijanskih formacijah, medtem
ko naj bi preostali četi delovali za njihovim hrbtom.57 V sodelovanju z Jožetom
Brilejem, Ladom Ambrožičem - Novljanom, Doretom Mihevcem - Trdino in Viktorjem Stoparjem58 je bilo izdano in razposlano povelje vsem enotam,59 ki so
se brez cilja umikale pred italijanskim pritiskom, naj se zberejo na Trebelnem.
Nujno je bilo izvesti konsolidacijo enot.60 Na ta način se je v nekaj dneh zbralo
800 partizanov, iz njih pa se je formirala brigada Matije Gubca.61 Komandant je
postal Lado Ambrožič, komisarsko funkcijo pa je prevzel Dore Mihevc.62
Bebler se je zavedal pomembnosti poveljniške kontinuitete, ki je bila v tem
trenutku povsem prekinjena, saj so znotraj obroča ostali: Glavni štab, CK KPS
in IOOF. Grozila je demoralizacija63 ostalih partizanskih enot, negotovost pa
se je selila vse do Ljubljane, do koder so prišle informacije tako o grozotah italijanske vojske kot tudi o obkolitvi vodstva. Nujno je bilo potrebno aktivirati partizanske čete v zaledju italijanskega vala ter izvesti napade na prometno
infrastrukturo in nasprotnikove enote. V ta namen je Bebler ustanovil posebno
skupino, t. i. Beblerjev štab, ki je postala rezervno poveljstvo partizanskih čet.
57
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ARS, AS 1851 – Glavni štab NOB in POS, Primož Tratnik, Manevrski bataljon ZDO, Glavni štab slovenske partizanske vojske, Glavni štab Slovenskih partizanskih čet Slovenije na položaju, 24. 8. 1942.
Bebler, Čez drn in strn: spomini, 105.
V imenu Glavnega štaba je izdal odredbo Primož Tratnik (Aleš Bebler), s katero se je odločil, prav zaradi italijanske ofenzive, združiti vse partizanske enote pod italijansko okupacijo v eno samo skupino
pod nazivom III. grupa odredov. Prevzel jo je namestnik komandanta slovenske partizanske vojske
Primož Tratnik (Aleš Bebler). Odredi te grupe (Krimski, Kočevski, Zapadnodolenjski, Belokranjski
in Krški) se skrčijo na velikost čete, ki bo zmožna izvajati operacije na ponovno okupiranem ozemlju in bo sposobna samostojnega delovanja tudi v primeru, ko stik z Glavnim poveljstvom ne bo
mogoč. Ostali partizani se priključijo novim, manevrskim brigadam, ki bodo podrejene neposredno
Glavnemu štabu. Odredne štabe se pooblašča za formiranje štabov novih odredov in brigad po načelu,
da vodstvo novega odreda prevzame bivši politkomisar odreda, vodstvo brigade pa bivši komandant
odreda (ARS, AS 1851 – Glavni štab NOB in POS, Odredba št. 10, Glavni štab slovenske partizanske
vojske, 26. avgusta 1942, Glavno poveljstvo partizanskih čet Slovenije).
Italijanska vojska je ofenzivo osredotočila tudi na civilno prebivalstvo. Mnogi so bili ubiti, še več pa
so jih zaprli in pozneje deportirali v taborišče Rab. Razbite partizanske enote oziroma posamezni
partizani so se sami prebijali skozi obroče. Nekateri so se odločili za vrnitev na svoje domove, kjer bi
si zagotovili hrano in prenočišče. Tam so jih nagovarjali, naj se raje pridružijo Italijanom, s čimer bi
se izognili kazenskim ukrepom ter zaščitili svoje bližnje, ki so jim grozili s poboji, požigom domov in
z deportacijami. Pod takšnimi pritiski je marsikateri borec popustil, mnogi pa so bili takoj ustreljeni
(Osolnik, v: Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju, 80).
UstanovitevGubčeve brigade (4. september 1942) je pomenila velik motivacijski element tako za partizane kot civilno prebivalstvo. Da se je zbralo toliko partizanov, je bil izjemen dogodek, ki je opogumil tako partizane kot lokalno prebivalstvo (Osolnik, v: Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju, 80).
Bebler, Čez drn in strn: spomini, 80.
V svojih zapisih je nenehno opozarjal predvsem na nujnost motiviranja borcev v enotah. Zato je
zavzel dokaj kritično stališče do dela političnih komisarjev, ki bi po njegovem mnenju morali s svojim
delovanjem dvigniti bojni duh partizanov, jih opozoriti na nujni zlom fašističnih in nacističnih struktur ter na posledice morebitnega neuspeha, ki bodo bistveno bolj surove tako za pripadnike partizanskega gibanja kot za vse ljudi na Slovenskem (ARS, AS 1851 – Glavni štab NOB in POS, Odredba št. 9
Glavnega poveljstva, Dnevnik Aleša Beblerja, 20. avgust 1942).
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Reorganizirane enote, med njimi tudi nove, je pošiljal v napad in tako bistveno
pripomogel k zmanjšanju okupatorskega pritiska na vodstvo OF in partizansko
poveljstvo v obroču. Taktika nenadnih in kontinuiranih napadov, ki jo je potrdil in se z njo strinjal tudi Glavni štab, je bila uspešna.64
Prav tako se je Bebler odločil za spremembo organiziranja pri oblikovanju
posameznih formacij, pa tudi pri njihovem delovanju. Pred samim začetkom
ofenzive se je partizansko vodstvo na Rogu odločilo,65 da se partizanske čete
razdelijo v skupine po 20 borcev, kar naj bi jim omogočalo lažje prebijanje
skozi italijanski obroč, pri tem pa naj se izogibajo frontalnim spopadom. Bebler
pa je pristopil s popolnoma drugačno taktiko – izkušnje, ki si jih je pridobil
na Notranjskem, so ga prepričale, da ima v izjemnih bojnih razmerah skrajno
pomembno vlogo bojna morala, le-to pa je mogoče bolje zagotoviti v večjih
enotah, ki tako lažje premagujejo težke napore. Ukazal je tudi napad enega
bataljona Tomšičeve brigade na sovražnika pri Vevčah,66 kar je imelo bolj psihološki kakor vojaški pomen.67
Meseca avgusta italijanske enote svojega cilja niso dosegle. Obroč okoli
Roga in s tem poveljstva je popustil in vojaki so se umaknili v mesta. Ta neuspeh
je pustil tudi posledice na italijanski motivaciji.68 Sledile so manj obsežne akcije,
vodene iz Kočevja, vendar partizanskega poveljstva več niso ogrožale.69
Klanjšček in drugi70 ugotavljajo, da so bili v roški fazi velike italijanske ofenzive najvišji vodstveni organi slovenskega osvobodilnega gibanja zares v neposredni nevarnosti, saj je bilo le od sreče in naključja odvisno, ali se bo ohranilo
ali ne. Skupina Beblerja, ki je prevzela vlogo glavnega poveljstva tudi zato, da bi
odvrnila pozornost italijanskih sil z Roga in jih zavedla glede stvarnega bivali-
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ARS, AS 1851 – Glavni štab NOB in POS, Pisma Glavnega poveljstva Primožu Tratniku, Glavni štab
Slovenskih partizanskih čet Slovenije na položaju, 21. 7. 1942, štev. 22.
Sicer je Glavni štab, predvsem Kardelj, imel informacije o možni operaciji, tudi ocene italijanske moči
(okoli 30.000 vojakov) so bile posredovane vodstvu, ki pa se vse do zadnjega ni odločilo za izvedbo
kakšnih ukrepov (Ambrožič, v: Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju, 74).
Ambrožič, v: Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju, 78.
Uspešne akcije v okolici Ljubljane tudi 1. bataljona II. manevrske brigade (Gubčeva brigada) so
pomembno in pozitivno vplivale na motivacijo partizanskih enot (ARS, AS 1851 – Glavni štab NOB
in POS, Gubčeva brigada, Glavni štab slovenske partizanske vojske 31. avgust 1942 – Komandantu 1.
bataljona II. manevrske brigade).
Prihajalo je do notranjih trenj in možno je zaslediti prva poročila, ki govorijo o medsebojnih obračunavanjih italijanskih vojakov, saj naj bi vojaki ubili nekaj lastnih častnikov. Poleg tega so uporni
italijanski vojaki na zidove hiš v Koprivniku napisali geslo "živela SSSR" (ARS, AS 1851 – Glavni štab
NOB in POS, Pisma Glavnega poveljstva Primožu Tratniku, Glavni štab Slovenskih partizanskih čet
Slovenije na položaju, 12. 8. 1942, štev. 67).
V svojem dnevniku Bebler ugotavlja, da so bile partizanske operacije kljub naporom uspešne, saj se je
italijanska vojska osredotočila zgolj na posamezne akcije. Uspeh partizanov vidi predvsem v bliskovitem boju in izogibanju frontalnih spopadov (ARS, AS 1851 – Glavni štab NOB in POS, Dnevnik Aleša
Beblerja, 24. avgust 1942).
Klanjšček in drugi, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem, 1941–1945, 319–320.

554

S tudia
H istorica
S lovenica

šča osrednjih organov, je v času svojega obstoja razvila široko dejavnost. Tako je
npr. 26. avgusta izdala ukaz o združitvi 3. in 5. grupe odredov v 3. grupo. Krimski, Kočevski, Belokranjski, Krški in Zapadnodolenjski odred naj namesto bataljonov oblikujejo čete, vse drugo moštvo pa se bo združilo v manevrske brigade,
ki bodo neposredno podrejene Glavnemu poveljstvu.
To je bil še en primer razhajanja z najvišjim vodstvom, saj je Bebler ukrepal
popolnoma drugače ter izdal diametralno nasprotno povelje. Po koncu ofenzive se je Bebler v Podlipoglavu srečal s Kidričem, ki ga je obvestil, da so se v vodstvu odločili za nujnost krepitve partizanskega delovanja na Primorskem. Izdan
mu je bil ukaz ter dokument, s katerim je bil imenovan v civilnega in vojaškega
poverjenika CK KPS in IOOF za Slovensko primorje.71
Ko se je končala ofenziva in Rog več ni bil obkoljen, je vodstvo CK KPS
in Glavni štab nemudoma tudi de facto prevzel poveljstvo. Skupina glavnega
poveljstva pod vodstvom Beblerja je na Dolenjskem zbirala partizanske čete
za manevrske brigade. Prve dni septembra se je tako v nekaj dneh zbralo 810
partizanov Zapadnodolenjskega in Krškega odreda iz bližnjih območij in tistih
čet, ki so se izognile italijanski ofenzivi v Suhi krajini in zahodni Dolenjski. Dne
4. septembra so na dotlej največjem partizanskem zboru v Sloveniji slovesno
ustanovili 2. slovensko narodnoosvobodilno brigado Matije Gubca, ki je imela
tri bataljone in približno 640 mož. Komandant je postal Lado Ambrožič, komisarsko funkcijo pa je prevzel Dore Mihevc.
Bebler in njegove aktivnosti niso bile povsem razumljene, po mnenju
nekaterih je bilo vodstvo s t. i. samovoljo Beblerja nezadovoljno. Brez povelja
najvišjega vodstva je ustanovil dve brigadi (Gubčevo in Cankarjevo),72 spremenil taktiko vojskovanja in popolnjevanja partizanskih enot ter z ustanovitvijo
vzporednega štaba uspešno neposredno vodil in poveljeval partizanskim enotam. Čeprav sam ni zapisal vsebine pogovora, ki ga je imel s Kidričem v Podlipoglavu, kjer je bil dejansko razrešen s funkcije namestnika poveljnika partizanskih enot, z ukazom pa nato premeščen na Primorsko, so bili mnogi mnenja, da
je bila to bila kazenska razrešitev.
Od junija 1941 do poletja 1942 je Aleš Bebler deloval na položaju namestnika poveljnika slovenskih partizanskih čet. Po prepričanju mnogih je bila
njegova dejanska moč vojaškega odločevalca bistveno bolj pomembna, saj njegov neposredno nadrejeni in formalni nazivni poveljnik Franc Leskošek - Luka
naj ne bi imel vojaške izobrazbe, prav tako pa ni nikoli poveljeval vojaškim
enotam. Po drugi strani je bil Aleš Bebler veteran španske državljanske vojne,
kjer prav tako ni bil aktivni poveljnik, vendar se je dejansko soočil z gverilsko
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Bebler, Čez drn in strn: spomini, 103–104.
Ambrožič, v: Bebler, Knjiga o Primožu Alešu Beblerju, 84–85.
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taktiko bojevanja kot posledico izrazite asimetrije na bojišču med republikanci
in monarhisti.73 Nepomemben pa ni niti podatek, da je bil za razliko od drugih
članov, vključno s poveljnikom partizanske vojske, v konstantnem stiku z borci
na terenu.

Med teorijo in prakso
Pri razpravi o vlogi dr. Aleša Beblerja pri sprejemanju (vojaških) odločitev v
času trajanja roške ofenzive se je potrebno vprašati tudi, v kolikšni meri njegovo delovanje odstopa od teoretičnih predpostavk tako političnega kot vojaškega vodenja.
Pri preučevanju političnega odločanja je mogoče identificirati različne
modele. Ti modeli nam pokažejo, na kakšen način akterji sodelujejo in kako
delujejo v procesu političnega odločanja tako na zunanjepolitičnem kot notranjepolitičnem področju. Ti modeli so racionalni, birokratski in organizacijski.
Po racionalnem modelu imajo akterji, ki sodelujejo v procesu odločanja, določene cilje, ki jih hočejo v politični areni odločanja doseči v največji meri. Pri
tem preučijo različne alternativne načine, kako doseči zadane cilje, izračunajo
predvidene posledice vsake alternativne možnosti ter na koncu izberejo tisto
alternativo, ki najbolj ustreza dosegu prvotno zastavljenih ciljev.74 Šibka točka
pri racionalnem modelu odločanja je ta, da v procesu odločanja ne obstaja
možnost kompromisa. Drugi model, birokratski, gleda na vlado kot na skupek
mnogih akterjev, ki zajemajo vsa področja moči. Akterji iz različnih organizacijskih struktur, kot so na primer ministrstvo za obrambo in ministrstvo za zunanje zadeve, pristopijo k problemu na različne načine. Proces političnega odločanja v takšnih pogojih je podvržen poskusom usklajevanja političnih predlogov različnih akterjev, ki imajo drugačne poglede in interese. Pri tem modelu
ne gre za to, kateri politični predlog in pogled je pravilen, ampak kako uskladiti
različne politike v takšno obliko, kakršna bi pravilna politična odločitev naj
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Španska državljanska vojna se je začela 17. julija 1936. Državljansko vojno v Španiji sta zaznamovala
dva nasprotujoča si tabora, levica in skrajna desnica. Oborožene sile levice, ki so se borile za špansko
republiko, so bili republikanci. Ti so predstavljali Ljudsko stranko, levo koalicijo pa so sestavljali še
socialisti, trockisti, anarhisti, komunisti in levi meščanski republikanci. Medtem so se na strani desnice borili nacionalisti oziroma frankisti z generalom Francom na čelu. Jedro je predstavljala španska
fašistična stranka Falanga, z generalom Francom in vojsko v središču. Podporo so imeli tudi v Cerkvi,
pri meščanih, starih aristokratih, monarhistih, oligarhistih, tradicionalistih in konservativcih. Vojna
se je končala 28. marca 1939 s porazom republikancev.(Historia de España: La guerra civil española,
dostopno prek: http://www.guerracivil1936.galeon.com/guerracivil.htm, 2. 1. 2013 ).
Graham T. Allison, Essence of decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston, 1971), 29–30.
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bila. Najpomembnejša značilnost birokratskega modela je tako kompromis.75
Pomanjkljivost birokratskega modela je v tem, da sprejemanje odločitev v kriznih razmerah ne more čakati na notranji konsenz med različnimi vladnimi
akterji, ampak je potrebna takojšnja akcija. Organizacijski model političnega
odločanja pa predvideva standardno proceduro delovanja, ki temelji na skupnih pravilih.76
Vojaško vodenje/odločanje praviloma poteka v vojaški organizaciji, ki pa
je v svoji strukturi specifična organizacija, za katero veljajo natančno določena pravila ravnanja in vedenja. V demokratičnih državah smernice in okvirje za delovanje vojaške organizacije vedno postavlja politika. Torej je sprejemanje vojaških odločitev in vojaško vodenje vedno podrejeno političnemu
odločanju. Vojaška organizacija je hierarhični sistem. Med posameznimi ravnmi organizacije obstajajo odnosi subordinacije. Cupara77 opredeljuje vojaško
vodenje kot proces usmerjanja vojaških enot in posameznikov pri uresničevanju načrtovanih ciljev vojaške organizacije, ki ga izvajajo posamezniki ali
vodstvena telesa. To je stalen proces zbiranja podatkov, njihovega analiziranja,
sprejemanja odločitev, dodeljevanja nalog in pridobivanja vpogleda v dosežene rezultate. Pri vojaškem vodenju je mogoče razlikovati tri ravni: neposredno vodenje, organizacijsko vodenje in strateško vodenje.78 Za vsako od ravni
veljajo določene značilnosti in posebnosti. Neposredno vodenje se nanaša na
odnos nadrejeni – podrejeni in je na nižjih ravneh vojaške organizacije vseskozi prisotno. Vojaški vodja mora vodene nenehno spodbujati za delovanje,
pri tem pa mora uporabiti vse svoje znanje in izkušnje. Organizacijsko vodenje je zelo pomembno na višjih ravneh vojaške organizacije, kjer se določajo
cilji in usmeritve vojaške organizacije. V tem primeru ne gre toliko za vodenje
ljudi, ampak za vodenje vojaške organizacije. Takšno vodenje vključuje določanje prednostnih nalog in smeri, v načrtih za doseganje vizije, in spodbujanje
delovanja vojaške organizacije. Strateško vodenje pa se nanaša na zelo kompleksne probleme, ki vplivajo tudi na dogodke in organizacije zunaj vojaške
organizacije. Od vodje na strateški ravni se pričakuje, da določi vizijo organizacije, oblikuje organizacijsko kulturo, komunicira z zunanjimi organizacijami in
ustanovami na nacionalni ravni, predstavlja svojo organizacijo, vodi in upravlja
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Staša Pernat, Analiza zunanje politike in zunanjepolitične strategije Združenih Držav Amerike, diplomsko delo (Ljubljana, 2006), 26 (dalje: Pernat, Analiza zunanje politike in zunanjepolitične strategije
Združenih Držav Amerike).
Pernat, Analiza zunanje politike in zunanjepolitične strategije Združenih Držav Amerike, 67–68.
Boštjan Baš, Vodenje kot temeljni proces menedžmenta v sodobni vojaški organizaciji, magistrsko delo
(Ljubljana, 2004), 47 (dalje: Baš, Vodenje kot temeljni proces menedžmenta v sodobni vojaški organizaciji).
Field Manual 22–100 – Military Leadership. Dostopno na: http://www.enlisted.info/field-manuals/
fm-22-100-military-leadership.shtml, 1. 12. 2012.
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spremembe.79 Strateški vodja se ukvarja s celotnim okoljem, v katerem deluje
vojaška organizacija. Njegove odločitve se nanašajo na oblikovanje nacionalne
vojaške doktrine, določanje okvirov obrambnega proračuna, oblikovanje civilnih programov, spodbujanje raziskovanja in razvoja itd. Pri analizi (vojaškega)
delovanja in odločanja Beblerja v času roške ofenzive je mogoče identificirati
prepletanje več različnih ravni delovanja ter prilagajanje posameznim okoliščinam. Verjetno je tudi v tem "skrivnost" veličine in pomena Beblerja, ki je bil
ne glede na svoj trenutni položaj v politični in vojaški hierarhiji sposoben preseči te okvirje in sprejeti odločitve, ki so bile v tistem trenutku rizične, in tudi
v nasprotju s teoretičnimi predpostavkami. Tudi zaradi tega je njegove odločitve v času roške ofenzive težko postaviti v teoretične okvirje. Nedvomno je bil
odločevalec na strateški ravni, ki je s posameznimi odločitvami posegel tudi na
nižje ravni odločanja. Dr. Aleš Bebler se je ni prilagajal teoriji, funkciji in položaju, temveč okoliščinam.

Zaključek
Z razrešitvijo se je vojaška vloga Beblerja kot odločevalca na strateški ravni
dejansko zaključila. Kar pa nikakor ni predstavljalo ovire pri drugih kariernih
poteh in dosežkih. Vsekakor pa je nujno zapisati dejstva glede njegovega delovanja na tem položaju. Nesporno je Aleš Bebler opravil izjemno delo prav v
času roške ofenzive, čeprav se ni mogoče ogniti nezadovoljstvu političnega in
vojaškega vodstva. In tu je pravzaprav težko jasno razmejiti politično in vojaško vodenje na primeru partizanske vojske vsaj v začetni fazi, ker se je hote ali
nehote združevalo oziroma omejilo v izrazito ozek krog ljudi. Čeprav je bilo
uvodoma jasno zapisano, da se v vseh demokracijah, tudi v vojnih razmerah,
ki so najbolj ekstremne od vseh, vedno poskuša ohraniti politično odločanje
nad vojaškim, je v raziskanem primeru to dokaj nejasno. Politično vodenje je
seveda bistveno predvsem zato, ker brez jasne politične vizije podpore naroda za tako ekstremne napore, kot je vojna, ni mogoče zagotoviti. S tem pa je
vprašljiva uspešnost v vojni. Za primer partizanskega vojskovanja je mogoče
ugotoviti prav to: popolno prevlado političnega odločanja nad vojaškim, kar
je vodilo v sprejemanje odločitev, za katere se zdi, da niso imele prave vojaške
osnove ali so bile celo kontradiktorne s temeljnimi vojaškimi veščinami partizanskega vojskovanja. In tu je presežna vrednost Aleša Beblerja v primeru združitve vojaškega in političnega vodenja, saj je znal in zmogel v najbolj kritičnih
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Branimir Furlan, "Rudolf Maister – strateški vodja", v: Baš, Vodenje kot temeljni proces menedžmenta v
sodobni vojaški organizaciji, 48.
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trenutkih sicer pomembno politično gledišče podrediti vojaškim specifikam
na bojišču ter se tudi sam prilagoditi razmeram. Celo več, njegove odločitve, ki
so se nanašale na popolnjevanje oziroma oblikovanje vojaških formacij, premike in vodenje spopadov, so sicer kljub njegovi premestitvi na drugo funkcijo
ostale v veljavi. Bržkone je najvišje politično in vojaško vodstvo ugotovilo pravilnost Beblerjevih odločitev in jih ni preklicalo. In v tem je prepoznati bistvene
lastnosti, ki so Beblerja spremljale tudi pozneje: inteligentno in skrajno hitro
prilagajanje novim razmeram, sprejemanje modrih odločitev tudi v najbolj kriznih razmerah in velika mero samoiniciativnosti. Prav te lastnosti so odločilno
pripomogle k njegovim dosežkom tudi na drugih kariernih poteh, tako v diplomaciji kot pri opravljanju pomembnih funkcij na državni ravni.

Vladimir Prebilič, Jelena Juvan
BETWEEN POLITICAL AND MILITARY DECISION MAKING:
ALEŠ BEBLER

SUMMARY
The relationship between politics and war was a subject of research for the
Prussian army leader and theoretician Karl Von Clausewitz, who is most known
for his quote that war is the continuation of politics by other means. According to him war is an instrument of politics, but he also touches the relationship
between political and military decision making. Clausewitz argues that war
does not have its own logic and that politics is behind it. Politics is the only
thing which connects various shapes of war into one form and it also provides
inner logic and uniformity to the numerous occurrences of armed conflict. So
it is politics which defines the intention, assets and the dimensions of wars.
Even so times of war can provide conditions which allow for deviations from
the theoretical assumptions. As such the question, whether when war plans are
involved political standing completely makes way to the military, that is should
it disappear completely or yield to it, always retains its relevance. Despite poli-

559

V. Prebilič, J. Juvan: Med političnim in vojaškim odločanjem

tics and war being tightly intertwined both of them have their own rules and
procedures. Basic theoretical assumptions for political decision making and
basic theoretical assumptions for military decision making are fundamentally
different. Just as the decisions of the commanders can be rejected by politicians so the politicians' decisions might not be unconditionally executed by the
commanders. A problem arises when the political and military decision makers are combined in one person. The article thus defines itself towards these
questions, analyses the work and leadership of Aleš Babler, an excellent politician, military commander and diplomat, in the time of the Roška offensive in
the second part of 1942 and offers a practical overview of the basic models
of political military leadership using the chosen example. According to some
historians Aleš Bebler was the third most important political worker in the Slovene Liberation Movement behind Edvard Kardelj and Boris Kidrič, yet still his
actions and their meaning for NOB (National Liberation War) are known to
only a few. The reasons for this might be found in some of his decisions in the
time of the Roška offensive The example of Aleš Bebler and the Roška offensive
is a very good example of political and military decision making combining in
one person. This is also amongst others the reason that some of his decisions
were not fully understood and even less accepted either amongst soldiers or
politicians. Based on the analysis of his work in the chosen period it is possible to conclude that he definitely was a strategic decider who still, with some
decisions, reached for the lower levels of decision making. He overcame the
theoretical borders with his decision making and adjusted to the present circumstances and not to the functions and positions he held.

560

S tudia
H istorica
S lovenica

UDK 929Kobal.A:356.251
1.03 Kratki izvirni znanstveni članek

Dr. Andrej Kobal – agent
ameriške obveščevalne službe
Office of Strategic Services (OSS)
Blaž Torkar
Dr., kustos
Vojaški muzej Slovenske vojske
Engelsova 15, SI – 2000 Maribor
e-pošta: blaz.torkar@mors.si

Izvleček:

Prispevek obravnava delovanje dr. Andreja Kobala v ameriški obveščevalni
službi Office of Strategic Services (OSS), ki se ji je priključil v drugi polovici leta
1944, ko se je z obveščevalnim oddelkom ameriške vojske G-2 dogovoril, da
ga "posodi" OSS. Kot pripadnik OSS je deloval v Kairu in Bariju, kjer je delal
v jugoslovanski sekciji, zaradi svojega protikomunizma pa ni želel sodelovati
s tamkajšnjimi partizani. Pomagal je pri rekrutaciji Slovencev in drugih
Jugoslovanov, ki jih je OSS kot padalce ameriških misij spustil v Jugoslavijo
oziroma Slovenijo. Sodeloval je tudi v izobraževalnem procesu, saj je tečajnike
jugoslovanske sekcije poučeval geografijo in etnične značilnosti Jugoslavije. Iz
Barija se je vrnil v Washington, vmes se je ustavil še v Carigradu, kjer je opravljal
naloge v političnem oddelku G-2, po koncu vojne pa je bil član zavezniške
kontrolne komisije za Bolgarijo.

Ključne besede:

Andrej Kobal, Slovenija, jugoslovanska sekcija, OSS, G-2, druga svetovna vojna,
obveščevalne službe, ZDA

Studia Historica Slovenica
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Uvod
Delovanje ameriških Slovencev med drugo svetovno vojno lahko razdelimo na
dve obdobji in na dve smeri. Prvo obdobje obsega čas od začetka druge svetovne vojne do konca leta 1942. Prva leta so slovenski priseljenci in njihovi voditelji podpirali boj jugoslovanskih narodov proti silam osi, in sicer tako, da so si
dopisovali s pomembnimi svetovnimi voditelji, člani jugoslovanske begunske
vlade in kasneje z njenimi voditelji v izgnanstvu. Voditelji slovenskih podpornih
organizacij v ZDA so 19. aprila 1941 ustanovili Jugoslovanski pomožni odbor
– slovenska sekcija (JPO-SS), v začetku leta 1942 pa so s pomočjo Zveze slovenskih župnij ustanovili še en pomožni odbor, ki so ga koordinirale slovenske
župnije v ZDA. Te aktivnosti je organiziral pater Bernard Ambrožič, ki si je skupaj s patrom Kazimirjem Zakrajškom prizadeval, da bi denarna sredstva takoj
poslali v Jugoslavijo. S tem pa se v JPO niso strinjali, kar je že kazalo na nesoglasja med samimi ameriškimi Slovenci, ki pa so začasno ohranili enotnost.1
Drugo obdobje dejavnosti slovenskih priseljencev v ZDA se je pričelo
decembra 1942, po ustanovitvi Slovensko-ameriškega narodnega sveta (SANS).
Kongres je razpravljal in sprejel resolucije o slovenskih Američanih in vojni,
položaju Slovencev v Jugoslaviji in sosednjih državah, o prihodnosti Jugoslavije in politični akciji slovenskih Američanov. Želja ameriških Slovencev je bila,
naj se ob koncu vojne podpre težnjo slovenskega naroda po zedinjeni Sloveniji in da se materialno pomaga Slovencem v domovini. Ta kongres je odobril
tudi posebno resolucijo zoper prizadevanja Otta Habsburškega o ustanovitvi
avstrijskega bataljona ameriške vojske, v katerem naj bi služili izseljenci iz nekdanjih dežel habsburške monarhije. Sporni bataljon so marca 1943 ukinili zaradi protestov voditeljev izseljencev, ki so izhajali iz držav nekdanjih habsburških
narodov. Nastajala so tudi mnoga razmišljanja o ustanovitvi novih federacij v
srednji Evropi. Nekatere zamisli niso predvidevale ponovne ustanovitve Jugoslavije in skoraj nobena ni predlagala zadovoljive rešitve slovenskega nacionalnega vprašanja, ki si je prizadevalo za združitev ozemlja, ki so ga Slovenci pojmovali kot svoje etnično ozemlje. Izjema je bil predlog ustanovitve Podonavske
katoliške federacije pod vodstvom potomca Habsburžanov.
Ameriški Slovenci so se tako aktivno vključili v zbiranje sredstev za pomoč
domovini, ki jo je vodil JPO-SS, nato pa SANS v okviru Vojnega pomožnega sklada Američanov jugoslovanskega porekla (War Relief Fund of the Americans of
South-Slavic Descent). Drugi del ameriških Slovencev pa je bil usmerjen v poli-

1

		 Gorazd Bajc, Zapletena razmerja, Ivan Marija Čok v mreži primorske usode (Koper, 2000), 133
(dalje: Gorazd Bajc, Zapletena razmerja); Matjaž Klemenčič, Ameriški Slovenci in NOB v Jugoslaviji
(Maribor, 1987), 166. Več o Kazimirju Zakrajšku in njegovem medvojnem delovanju v: Darko Friš,
Korespondenca Kazimirja Zakrajška ( Ljubljana, 1995).
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tično akcijo za podporo domovini, o kateri so se sprva pogovarjali predvsem na
sejah JPO-SS, pobude zanjo pa so dajali tudi slovenski člani begunske vlade. Iz
vseh teh pobud in iz nasprotovanja le-tem se je razvil že omenjeni SANS, kasneje pa na slovensko pobudo Združeni odbor južnoslovanskih Američanov. Ko je
prišlo do informacij o partizanskih bojih v Jugoslaviji, se je slovenska ameriška
skupnost polarizirala na tiste, ki so partizansko gibanje podpirali, in tiste, ki so
bili še vedno proti.
Nekateri ameriški Slovenci so bili med vojno aktivno vključeni v ameriško obveščevalno službo Office of Strategic Services (OSS). Dobro so sodelovali z nekaterimi odseki te službe, in sicer z odsekom za tajno obveščevalno
delovanje (Secret Intelligence – SI), odsekom za posebne operacije (Special
Operations – SO) in odsekom za tuje narodnosti (Foreign Nationalities – FN).
Poudariti je treba, da niso bili klasični agentje oziroma zaupni sodelavci tajnih
služb, saj nam razpoložljiva dokumentacija kaže, da niso prikrito poizvedovali
o zaupnih podatkih. Nekatere lahko označimo kot sodelavce OSS, druge pa kot
uslužbence, ki so preko raznih poročil, memorandumov, intervjujev, brošur in
drugih pobud obveščali OSS o situaciji v Jugoslaviji. Za preučevanje slovenskih
izseljencev v ZDA so zlasti pomembna poročila OSS, ki jih je zbiral in analiziral
odsek FN. Ta je ameriški obveščevalni službi pomagal, da je iz najrazličnejših
virov prejemala podatke o dogajanju v Jugoslaviji, ni pa imel možnosti odločati o političnih vprašanjih. Odsek je skrbno spremljal dejavnosti in politične
usmeritve slovenskih izseljenskih organizacij v ZDA. Z vzdrževanjem stikov s
pomembnimi posamezniki iz vrst izseljencev in političnih beguncev je dopolnjeval svoje razumevanje političnih potencialov v Jugoslaviji. OSS je s pomočjo
ameriških Slovencev ter številnih jugoslovanskih emigrantov in politikov poročal o politični in vojaški situaciji v Sloveniji in drugih predelih Jugoslavije. Med
vplivnejše sodelavce OSS je sodil tudi stot. dr. Andrej Kobal.
V članku ga
predstavljamo kot agenta ameriške obveščevalne službe OSS, izpostavljamo pa
predvsem njegovo delovanje v obveščevalnih bazah OSS v Kairu in Bariju, kjer
je delovala posebna jugoslovanska sekcija, ki je rekrutirala in urila Slovence ter
druge Jugoslovane, ki so bili kot pripadniki ameriških misij poslani v Jugoslavijo.

Kobalova pot v G-2 in OSS
Andrej Kobal, od leta 1930 Andrew, se je rodil 29. novembra 1899 v Cerknem
kmetu in zidarju Blažu Kobalu in materi Marijani Kobal. Osnovno šolo je končal v Cerknem, 3. letnik gimnazije v Gorici, potem pa je zaradi prve svetovne
vojne ostal doma. Konec vojne je bil vojak 97. tržaškega pešpolka, premirje
pa je dočakal v bolnišnici v Kraljevem Hradcu na Češkem, kjer se je zdravil za
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malarijo. Doma so ga italijanske oblasti zaprle v taborišče pri Krminu, od koder
je pobegnil v Ljubljano, kjer je končal trgovsko šolo in se preživljal s tihotapljenjem tobaka. Nato se je zaposlil pri vinskem podjetju v Slovenj Gradcu in se
odločil oditi v ZDA. Naselil se je v Chicagu in postal pomožni urednik Prosvete,
dnevnega glasila Slovenske narodne podporne jednote (SNPJ), urejal pa je tudi
mesečnik Mladinski list. Kmalu si je blizu Chicaga kupil zemljišče, postavil hišo
in v prostem času kmetoval. Veliko je tudi pisal, največ kratke povesti in pesmi.
Univerzitetni študij je opravil na Northwestern University v Chicagu in Columbia University v New Yorku, kjer je študiral več ved, od zgodovine, psihologije, književnosti, jezikoslovja do ekonomije. Doktorat je napravil na Columbia
University v New Yorku. Nekaj časa je delal v tovarni Colt Amunition Factory
kot direktor osebja, bil lektor slovenskega jezika na Columbii, poleg tega pa je
predaval jugoslovansko književnost.
Po začetku druge svetovne vojne je kot psiholog dobil ponudbo Pentagona. Začel je delati za obveščevalno službo ameriške vojske (G-2) in nato za OSS.
Za G-2 je delal različne vrste psiholoških preverk in testov, pri katerih je preverjal sposobnosti vojakov za opravljanje vojaške službe. Ko je opravil trimesečni
tečaj, ki ga je imel OSS ob reki Potomac, se mu je ponudila možnost, da si poišče
bolj zanimivo službo. V OSS je bil sprva zadolžen za iskanje novih kandidatov
za delovanje znotraj ameriške obveščevalne službe, zato je obiskoval pehotne
in letalske baze po Virginiji, Severni in Južni Karolini, Alabami ter Texasu. V OSS
ni smel spustiti ljudi iz dvomljivih izseljenskih organizacij in tudi nihče ni smel
biti član največje slovenske organizacije v ZDA, Slovenske narodne podporne
jednote (SNPJ). V drugi polovici leta 1944 je odpotoval v Egipt in se dogovoril,
da ga G-2 posodi OSS v Kairu. Tam je delal v jugoslovanski sekciji v Kairu in
pomagal pri rekrutaciji Slovencev, ki jih je OSS kot padalce ameriških misij spustil v Jugoslavijo oziroma Slovenijo. Sodeloval je tudi v izobraževalnem procesu
jugoslovanske sekcije, saj je tečajnike poučeval geografijo Jugoslavije in značilnosti etničnih skupin v njej.2
Zelo se je tudi zavzemal za zavrnitev sodelovanja OSS s predsednikom
Jugoslovanskega odbora iz Italije, dr. Ivanom Marijo Čokom.3 Ivan Marija Čok,
tržaški odvetnik in politik ter predsednik Jugoslovanskega odbora iz Italije, je

2

3

The National Archives and Records Administration Washington D.C. (NARA), Documentation Office
of Strategic Services: Records Group (RG) 226, Entry (E) 106, Box (B) 15, Folder (F) 62, Slovenes, leto
1943; RG 226, E 154, B 19, F 260, Reports on Slovenia by Lt. Bratina, 9. 11. 1944; RG 226, E 92, B 177, F
1, List "C", str. 1–2; Janja Žitnik (ur.), Slovenska izseljenska književnost 2, Severna Amerika (Ljubljana,
1999), 414. Več o Kobalu in njegovem medvojnem delovanju v: Andrej Kobal, Svetovni popotnik pripoveduje, knjiga 1 (Gorica, 1975) (dalje: Kobal, Svetovni popotnik pripoveduje); Mojca Moškon Mešl,
Politično delovanje Andreja Kobala v ZDA, magistrsko delo (Ljubljana, 2005), 125–154; Janja Žitnik,
Louis Adamič in sodobniki: 1948–1951 (Ljubljana, 1992), 80–92.
Več o Čoku v: Gorazd Bajc, Zapletena razmerja.
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Andrej Kobal (Zasebni
arhiv Štefana Rutarja)

namreč v letih 1943 in 1944 deloval kot uslužbenec OSS v odseku SO in nato
v odseku SI. Čok je napisal vrsto političnih analitičnih poročil o dogajanju v
zasedeni Jugoslaviji, o jugoslovanskih političnih osebnostih in se zavzemal za
tesnejšo povezavo OSS s kraljevo vojsko na Bližnjem vzhodu. V začetku 1944
je pripadnike kraljeve vojske pozval, naj se pridružijo Titovim partizanom, in
nazadnje zaradi britanskih pritožb OSS sporazumno zapustil.4 O Čoku ter njegovi politični dejavnosti in delu je med vojno veliko pisal tudi Kobal, ki je za OSS
sprva podal spodbudno oceno o Čoku in njegovem delu. Še posebej natančno

4

Dušan Biber, "Dr. Ivan Marija Čok kot uslužbenec OSS", Prispevki za novejšo zgodovino 40 (2000), št.
1: 231.
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je opisal njegovo preteklo udejstvovanje ter ga tudi predlagal kot primernega
za obravnavo določenih strateških vprašanj. Kasneje sta se tudi sestala v New
Yorku z namenom, da ga po možnosti vključijo v odsek SO, vendar je tokrat
Kobal Čoka negativno ocenil. Menil je, da je preveč vpleten v jugoslovanske
politične intrige, da je zato lahko nepristranski in torej neobjektiven uslužbenec OSS. Zaradi tega ga je OSS vključila samo v odsek SI. Kobal je svojo oceno
Čoka podal v pismu, ki ga je naslovil na svoje nadrejene v OSS. Zapisal je, da je
njegova glavna težava intenzivni individualizem, nepopustljivo stališče v zvezi
z jugoslovansko politiko, velikanska želja sodelovati v jugoslovanski begunski vladi, nenehno nihanje med raznimi skupinami, stoodstotna partizanska
čustva, po drugi strani pa zanikanje, kar je rekel proti vladi. Kobal je predlagal,
da OSS prekine stike s Čokom, saj so njegova poročila preveč pristranska, predvsem pa je argument proti njemu to, da prejema plačo tuje vlade.5 Nazadnje je
OSS Čoka odpustil ne samo zaradi negativnega mnenja Kobala, ampak predvsem zaradi britanskih pritožb, ki so se navezovale na Čokov poziv jugoslovanskim prostovoljcem na Bližnjem vzhodu. naj se v celoti pridružijo Titovemu
partizanskemu gibanju.
Kobal, ki je bil OSS "posojen" s strani G-2, je deloval v odseku SI in naloge
sprejemal od šefa odseka,Whitneyja Shepardsona. V svojih spominih Svetovni
popotnik pripoveduje, ki so izšli v dveh delih, navaja, da je bilo nujno potrebno
najemati in uriti nove agente, kar pa nikakor ni bilo lahko, ker je bila ta silno
nevarna služba povsem prostovoljna in se mnogi za kaj takega niso mogli priglasiti. V času delovanja v Kairu je Kobal tudi navezal stike z jugoslovansko
begunsko vlado. Ti stiki so bili bolj neuradni, kmalu za tem pa je marca 1944
moral zapustiti Kairo, OSS pa je pri G-2 izposloval podaljšanje njegovega najema. Marca 1944 so ga iz Kaira premestili v novoustanovljeno bazo v Bari, kjer
zaradi svojega protikomunizma ni želel sodelovati s tamkajšnjimi partizani. Bil
je tudi eden od pobudnikov odstavitve šefa jugoslovanske sekcije OSS v Bariju
majorja Arnoldyja, saj ga je ocenjeval za propartizansko usmerjenega ameriškega častnika. Zanimive so Kobalove ocene majorja Arnoldyja, s katerim nista bila
v dobrih odnosih. Kot vemo, je bil Arnoldy Francoz, ki je del življenja preživel v Rusiji, po koncu prve svetovne vojne pa se je boril na strani ruske "bele
garde". Težko je dvomiti v njegovo veliko naklonjenost do partizanov in tudi
komunizma, kot so mu očitali številni častniki in funkcionarji OSS. Kljub temu
je Kobal zapisal, da je bil to "poameričanjen Rus, sposoben častnik, a očividno
bolj voljan odobravati partizanske zahteve, kot pa zastopati interese in cilje
OSS in njegovega moštva."6
5

6

NARA, RG 226, E 210, B 467, Dr. Ivan M. Cok (Tchock), 13. 8. 1943, str. 1–2; RG 226, E 154, B 19, F 261,
Dr. I. Čok, 5. 2. 1944.
Kobal, Svetovni popotnik pripoveduje, 242.
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Že od samega prihoda v Bari so bili odnosi med Kobalom in partizani
nenehno napeti, predvsem zaradi partizanskih nasprotovanj pošiljanju agentov v Jugoslavijo. Pri tem je šlo za agente, ki niso bili ameriški državljani in so
imeli večinoma jugoslovanske korenine. Tako je bila baza v Bariju prisiljena
premeščati že izurjeno osebje, in sicer zaradi teoretičnih in ideoloških zahtev
partizanskih zastopnikov. Menil je, da so si partizani prizadevali imeti OSS pod
svojim nadzorom. Kobal je negativno pisal tudi o stotniku Wuchinichu, poveljniku ameriške misije, ki je 27. novembra 1943 pristala pri slovenskih partizanih,
saj naj bi njegova radijska poročila dnevno poročala o partizanskih enotah, ki
so v tem ali drugem kraju premagovale cele divizije Nemcev. Wuchinich je pri
tem pretiraval, saj so Američani iz poročil G-2 vedeli za obstoj vsakega polka in
bataljona v Jugoslaviji, zato je bilo povsem lahko ločevati resnico od bajk.7
Kobal je ostro deloval tudi proti pisatelju Louisu Adamiču, ker je bil zanj
preveč levičarsko usmerjen in je podpiral partizansko gibanje. V svojih dopisovanjih z Ivanom Molkom je obžaloval, da je tudi večina jugoslovanske vlade
prešla na stran partizanskega gibanja.

Zaključek
Kobal je do konca vojne ostal odločen nasprotnik partizanskega gibanja in
komunizma. Kljub temu, da so se zavezniki in večina jugoslovanske begunske
vlade odločili podpreti Tita, je do ostal zagovornik Draže Mihailovića in njegovih četnikov. Njegovo mnenje je pri nadrejenih v ameriški obveščevalni službi
veliko štelo, saj je vplival na mnoge premestitve politično "spornega" osebja,
ki je delovalo za jugoslovansko sekcijo oziroma za OSS. Po opravljenem delu v
jugoslovanski sekciji se je iz Barija vrnil v Washington, in sicer zaradi dogovora,
ki ga je imel z G-2, vmes pa se je ustavil še v Carigradu, kjer je opravljal naloge v političnem oddelku G-2. Po koncu vojne je bil član zavezniške kontrolne
komisije za Bolgarijo. Kot polkovnik je leta 1946 zapustil vojsko in bil večkrat
vladni svetovalec, veliko je pomagal slovenskim izseljencem in bivšim politikom, predaval je na številnih univerzah in bil ravnatelj raziskovalnega oddelka
pri Hoover Institution. Leta 1970 se je upokojil in se po ženini smrti ustalil na
Bavarskem v Nemčiji. Umrl je leta 1988 v Murnauu na Bavarskem.

7

Prav tam, 243.
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Blaž Torkar
DR. ANDREJ KOBAL – AGENT OF THE AMERICAN INTELLIGENCE
SERVICE OFFICE OF STRATEGIC SERVICES (OSS)

SUMMARY
The article discusses dr. Andrej Kobal's work in the American intelligence service Office of Strategic Services – OSS during the Second World War. Kobal was
a successful American Slovene from Cerkno. He studied various subjects from
history, psychology, literature, linguistics, to economy. He got his PhD at the
University of Columbia in New York, worked as a staff manager in a factory of
Colt Ammunition Factory/Colt's Manufacturing Company, and later as a lector
of the Slovene language and gave lectures about Yugoslav literature. In March
1943 he signed up for a Yugoslav project which recruited Yugoslavs prepared
to work with the OSS. As a psychologist he accepted Pentagon's offer and started working for the American Army's intelligence service G-2 and then for the
OSS. In it he was tasked with scouting for new candidates to work in the OSS.
He was not allowed to bring in people from dubious emigrant organisations
and no one was supposed to be a member of the biggest Slovene organisation
in the USA, the Slovene National Benefit Society (SNPJ). In the second part of
1944 he travelled to Egypt and struck a deal for the G-2 to lend him to the OSS
in Cairo, where he worked in the Yugoslav section. There he helped recruit Slovenes and other Yugoslavs which OSS then sent as parachutists on American
missions to Yugoslavia and Slovenia. During his stay in Cairo Kobal also established contacts with the Yugoslav government in exile. These contacts were
unofficial though and soon afterwards in March 1944 he had to leave Cairo,
while the OSS negotiated a renewal of its rent contract with the G-2. In March
1944 he was transferred from Cairo to a newly established base in Bari where
he did not want to cooperate with the partisans because of his anti-communist
stances. Kobal, who also had great influence on transferrals of politically disputable individuals, who worked for the OSS, remained a supporter of Draža
Mihalović till the end of the war. He returned to Washington from Bari because
of his deal with the G-2. During his return he stayed in Carigrad where he carried out tasks in the political department of the G-2, after the war even being
a member of the allied control committee for Bolgaria. He retired in 1970 and
settled in Bavaria in Germany after his wife's death. He died in Murnauu, Bavaria in 1988.
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Podpolkovnik Ernest Peterlin
Tomaž Kladnik
Dr., izredni profesor,
polkovnik Slovenske vojske
Katedra vojaških ved, načelnik katedre dekan
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Izvleček:

Avtor na podlagi proučevanja arhivskih virov in literature obravnava vojaško
kariero podpolkovnika Ernesta Peterlina, ki je v času druge svetovne vojne
odločilno prispeval k organizaciji in delovanju Slovenskega domobranstva
ter obenem tajno sodeloval z obveščevalno mrežo polkovnika Vauhnika in
podpiral delovanje Slovenske legije, tako pa leta 1945 postal žrtev gestapa in
povojnih slovenskih komunističnih oblasti.
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Uvod
Vsaka vojna, ne glede na obliko, predpostavlja doseganje določenega političnega cilja s silo, s tem, da z oboroženim delovanjem upočasni oziroma negira
nasprotnika. V primeru okupacije je bilo to zanikanje nacionalne svobode, pravice posameznega naroda, da sam upravlja svoje nacionalno ozemlje. Tako sta
tudi cilja partizanskega odpora, vojne proti okupatorju, osvoboditev in pravica
do nacionalne neodvisnosti. Vendar pa to ni nujno edini cilj partizanskega načina vojskovanja, saj se lahko vzporedno s tem uresničijo tudi drugi cilji, kot so
sprememba družbene ureditve ali pa bolj pravično reševanje problematike razmejitve med posameznimi državami. Vsi nacionalni politični cilji se v večini primerov ne morejo rešiti samo z vojno oziroma eno vojno. Zato se morajo cilji, ki
se hočejo doseči s pomočjo vojne, postaviti tako, da bodo v skladu z možnostmi,
pri katerih pa vsekakor igra odločilno vlogo moč nasprotnika. Tako je potrebno v
vsakem konkretnem primeru pravilno oceniti, katere cilje je v danih okoliščinah
možno uresničiti in katerih ne. V vsakem primeru pa je možno s partizanskim
načinom bojevanja nasprotniku, sovražniku, okupatorju preprečiti, da uresniči
cilje okupacije, s tem pa odložiti hiter konec vojne, kar pomeni preprečiti poraz.
Protipartizanska strategija in taktika sta težili k temu, da se ugotovi, kje so
najšibkejše točke partizanske vojske in se napad usmeri prav tja. Te so bile v glavnem v podpori prebivalstva, oskrbi, poveljevanju in v zvezah. Nasprotnik je deloval s predpostavko, da so partizani prepričani, da jih na njihovem ozemlju, ponoči in ob slabem vremenu ne more nihče napasti, zato so se pravila protipartizanskega boja osredotočila ravno na to. Najbolj pomembno je bilo ohraniti tajnost
premika in izvesti presenečenje, ker se je predvidevalo, da so partizani v obrambi slabi. Osnovna oblika manevra v protipartizanski taktiki pa je bila obkolitev,
katere namen je bilo uničenje ali zajetje nasprotnika. Tako je bila najuspešnejša
taktika boja proti partizanski vojski ravno ta, partizanska, pri čemer je bila neprecenljivega pomena pomoč prebivalstva. Ker sta okupacija in hkratni protipartizanski boj za obvladovanje razmer zahtevala angažiranje velikih sil, ki jih je bilo
zelo težko odvajati z bojišča, je vsak okupator iskal možnost izogiba angažiranju
večjih lastnih enot, ki so mu bile potrebne na bojišču, hkrati pa je primanjkljaj
enot, za potrebe okupacije in protipartizanskega boja, poiskal na drugi strani. V
prvi vrsti si je prizadeval, da je izmed civilnih prebivalcev, emigrantov in drugih,
ki niso bili zadovoljni s potekom dogodkov oziroma razmer, oblikoval enote, ki
jih je lahko razglasil za svoje zavezniške enote. Njim je postopno predal odgovornost za ohranjanje miru na okupiranem ozemlju. V kolikor pa se je izkazalo, da
obvladujejo položaj in naloge, jim je lahko prepustil tudi pravico do organiziranja in izvrševanja oblasti s tem, da jim je ob bok postavil svoje svetovalce. Zraven
oblikovanja vojaških, si je prizadeval, da je omenjene skupine domačega prebivalstva vključil tudi v policijske, obveščevalne, propagandne, upravne in gospo-

570

S tudia
H istorica
S lovenica

darske službe ter v specialne enote in naloge protipartizanskega boja. Pri tem pa
je obstajala bojazen, previdnost, da bi bilo lahko prehitro in preveliko koriščenje
takega izvora sil, tako v političnem kot v vojaškem smislu, izredno nevarno. To pa
zato, ker se lahko v civilni in vojaški aparat okupacije, pod navideznim prostovoljnim sodelovanjem, vključi veliko število patriotov, ki lahko nasprotniku, partizanom in drugim zaveznikom posredujejo dragocene podatke in ob ugodnem
trenutku prestopijo na njihovo stran. Kakor hitro je obstajal sum lojalnosti, so
tako osebo premestili na dolžnost, kjer ni mogla razpolagati s pomembnejšimi
podatki, jo poslali v tujino ter ji s tem onemogočili povezave ali jo internirali. V
kolikor pa okupator na določenem ozemlju s pomočjo domačega prebivalstva
ni mogel oblikovati sil za pomoč v protipartizanskem boju oziroma so bile te
zanemarljivo majhne, je izkoristil drugo možnost, tj. neenotnost sil odpora. V
kolikor so v silah odpora obstajala nesoglasja, politična ali organizacijska, je okupator s spretnim obveščevalnim, diplomatskim in propagandnim delovanjem
ter s pomočjo denarja in drugih uslug poskušal ta nesoglasja poglobiti tako, da
je v odporniškem gibanju prišlo do razcepa in nato tudi do oboroženega spopada. Neenotno in med seboj bojujoče se odporniško gibanje pa je postalo tako za
okupatorja popolnoma nenevarno.1

Začetek vojaške službe
Podpolkovnik Ernest Peterlin je bil rojen 11. januarja 1903 v Ljubljani. V vojaško akademijo v Beogradu je vstopil po končani gimnaziji, in sicer 1. decembra
1920. V čin podporočnika je bil promoviran 4. oktobra 1922 in bil razporejen
v Ljubljano, nato pa kot poročnik leta 1926 v Beograd, kot kapetan II. razreda
leta 1930 v Zaječar, kjer je bil potem povišan v čin kapetana I. razreda. V Franciji
je opravil generalštabno pripravo ter topniški staž. V jugoslovanskem generalštabu je bil vodja statističnega oddelka in je leta 1940 dobil čin podpolkovnika. Od 14. maja 1940 ter med aprilsko vojno je bil do 17. aprila 1941 načelnik
štaba Zetske divizije z mesečno plačo 4720 din. Divizija je delovala na albanskem bojišču in so jo sestavljali štab v Cetinju, 29. pehotni polk v Trebinju, 38.
pehotni polk v Podgorici, 48. pehotni polk v Pljevlju, 8. samostojni artilerijski
divizion v Podgorici ter 24. artilerijski polk v Trebinju.2
Razkosanje Jugoslavije in ponovno razkosanje slovenskega nacionalnega
ozemlja s strani fašističnih in nacionalsocialističnih režimov sta imela za cilj
uničenje slovenskega naroda. Ob nevarnosti, da slovenski narod izgine iz zgo1
2

Petar Kleut, Partizanska taktika in organizacija (Beograd, 1960), 22.
Vojni arhiv Ministarstva odbrane Republike Srbije (dalje: VA MORS), fond Vojska Kraljevine
Jugoslavije, AŠ 1331.
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Ernest Peterlin (Enciklopedija Slovenije,
8 (Ljubljana, 1994),
323)

dovine oziroma da tako kot mnogi narodi pred njim postane samo zgodovinski spomin, sta se v teoriji in praksi na slovenskem oblikovala dva tabora, ki
sta si v vsem svojem razmahu stala nasproti predvsem v tako imenovani Ljubljanski pokrajini, ki so jo okupirali Italijani. Tabor okrog Komunistične partije Slovenije (KPS) oziroma Osvobodilne fronte (OF) je zagovarjal takojšen
oborožen boj proti okupatorju in bil s tem v neposrednem konfliktu s taborom
slovenskega meščanskega vodstva, ki je zagovarjal postopno ilegalno organiziranje in čakanje na končni ugodni trenutek. Nasprotja med taboroma pa so
postajala vse bolj ideološka oziroma razredna, pa tudi človeška in civilizacijska.
Ta nasprotja so se poglobila predvsem po Dolomitski izjavi pozimi leta 1943,
ko je s prevlado KPS v OF postajalo vse bolj jasno, da se v okviru narodnoosvobodilnega gibanja izvaja tudi revolucija. Nasprotna, meščanska stran je v svoji
propagandi poudarjala revolucijo kot edini cilj narodnoosvobodilnega gibanja
in izpostavljala, da je boj proti okupatorju le sredstvo za dosego tega cilja – zato
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je bila reakcija vodilnih meščanskih sil na tako perspektivo samo obramba pred
komunizmom. Prevladal je občutek ogroženosti ter odločenost, da je treba partizansko gibanje oslabiti, nevtralizirati oziroma uničiti. V začetku so načrtovali
hkratno protipartizansko in protiitalijansko delovanje v lastnem odporniškem
gibanju, vendar so se morali zaradi premoči partizanov nasloniti na italijansko
oblast. Italijani niso bili navdušeni nad oboroženo kolaboracijo Slovencev, a so
jih uspešne partizanske ofenzive spomladi 1942 in prošnje protirevolucionarnih osebnosti ter samoorganiziranje nekaterih vasi proti partizanom prisilile
k temu, da so dovolili organiziranje Legije smrti in nato še vaških straž, ki so
bile v okviru italijanske okupacijske cone organizirane kot "Milizia volontaria
anticomunista" (MVAC), kar je bil tudi realni odgovor na številne napade s strani partizanskih enot in funkcionarjev OF. Številčno je MVAC hitro zrasla, saj je
bilo junija 1943 čez 6100 vaških stražarjev razporejenih v 107 postojankah v
Ljubljanski pokrajini ter v treh mobilnih enotah – bataljonih Legije smrti. Na
poveljniških mestih so stali rezervni in poklicni častniki in podčastniki bivše
jugoslovanske vojske. V enotah so imeli važno vlogo tudi duhovniki, predvsem
kot kurati – službo teh je dovolil škof dr. Gregorij Rožman. Italijanske oblasti so
vaške straže kontrolirale prek svojih zveznih častnikov.3

V Slovenskem domobranstvu
Od leta 1941 do 1942 je Peterlin v Ljubljani sodeloval s slovenskim četniškim
gibanjem. Spomladi 1942 je bil interniran, jeseni izpuščen, nato pa je prevzel
vodenje mestne varnostne straže. Po nalogu Slovenske zaveze je postal poleti
1943 član ilegalnega Vojnega sveta MVAC in nato poveljnik v Slovensko narodno vojsko preimenovanih vaških straž. Po kapitulaciji Italije je vstopil v Slovensko domobranstvo, postal je načelnik štaba, spomladi 1944 pa poveljnik
Šolske skupine. Deloval je predvsem pri organiziranju in oblikovanju njegove
formacije – pri tem je tajno sodeloval z obveščevalno mrežo polkovnika Vauhnika in podpiral delovanje Slovenske legije v okviru domobranstva.4
Ob kapitulaciji Italije in ustanovitvi operativne cone Jadransko primorje, ki
je zajemala tudi Ljubljansko pokrajino, pa so Nemci okupirano območje vojaško reorganizirali in ustanovili nove pomožne vojaško-policijske formacije.
Dokument, ki je opredelil ustanovitev Slovenskega domobranstva, je bil zaupna
naredba (ukaz) poveljnika Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva
številka 2392 (18. aprila 1944). Opredelil je prisego pripadnikov Slovenskega

3
4

Zdravko Klajnšček, Deveti korpus narodnoosvobodilne vojske 1943 –1945 (Ljubljana, 1999), 32–33.
Arhiv Republike Slovenije (dalje: ARS), AS 1877, AŠ 3, Osebni list za Ernest Peterlin.
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Operacijska cona Jadransko primorje (Zdravko Klajnšček, Deveti korpus slovenske narodnoosvobodilne
vojske 1943–1945, Operacijska cona Jadransko primorje (Ljubljana, 1999), 34)

domobranstva. V uvodu naredbe je bilo zapisano, da tekst prisege predvidevajo
Osnovne naredbe za vzpostavitev Slovenskega domobranstva, ki se glase:
V duhu odredbe Vrhovnega komisarja od 6. decembra 1943 l. o ustanovitvi
Narodnih zaščitnih oddelkov v operacijski zoni 'Jadransko primorje' predpisujem sledeče:
1. Narodni zaščitni oddelki v Ljubljanski provinci se imenujejo Slovensko domobranstvo.
2. Slovensko domobranstvo se za vzdrževanje reda in varnosti bori v celi operacijski zoni 'Jadransko primorje' in v kolikor bo potrebno v neposredno obmejnih
krajih.

3. in 4. člen uredbe govorita o prisegi pripadnikov Slovenskega domobranstva.5

5

ARS, AS 1877, AŠ 17, Ukaz Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva številka 2392, 18. 4.
1944.
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Zelo skopa zgornja odredba ni predpisovala drugih nalog Slovenskega
domobranstva, pa tudi ne njegove sestave in organizacije ter sistema vodenja
in poveljevanja in s tem odnosa do nemških oblasti, vendar so se te nejasnosti
urejale s posameznimi ukazi že pred formalno uredbo o ustanovitvi Slovenskega domobranstva in po njej. Pravi poveljnik domobranstva je bil general Erwin
Rösener, saj ga je vrhovni komisar zadolžil za njegovo organiziranje, nato pa
ga je s posebno odredbo, ki je imela veljavnost od 1. oktobra 1943, določil tudi
za vrhovnega nosilca poveljevanja nad domobranstvom, Že 26. oktobra pa je
Rösener v uradnih dopisih na vojaške, policijske in politične organe izrecno
podčrtal, da je bilo v Ljubljanski pokrajini z njegove strani vzpostavljeno Slovensko domobranstvo in da so celotna tukajšnja "redarstvena" in varnostna
policija ter tudi "domače policijske enote" podrejene njemu. Na čelu Slovenskega domobranstva je bil od srede oktobra 1943 vzpostavljen tako imenovani
Organizacijski štab (nemško "Organisationsstab für die Aufstellung des slowenischen Landeswehr"). Že sam naziv je kazal, da ne gre za poveljevalni organ.
Rösener pa je že 30. septembra 1943 v svojem XVIII. vojnem okrožju ustanovil
posebni Vodstveni štab – "Führungsstab für Bandenbekämpfung". 26. oktobra
je za nabiranje in uvrščanje pripadnikov Slovenskega domobranstva ustanovil
še poseben štab – "Organisationsstab für die Aufstellung der slowenischen Landeswehr beim Höheren SS und Polizeiführer in Laibach" – s pristavkom, da bo
to tudi zvezni štab. Od 13. novembra je nemški Organizacijski štab kot del Vodstvenega štaba pošiljal in dostavljal ukaze, navodila in obvestila slovenskemu
Organizacijskemu štabu z dopisom štab podpolkovnika Krenerja.6
Kot primer, da so se zgoraj navedenega dejstva v Organizacijskem štabu
Slovenskega domobranstva zavedali in ga dosledno spoštovali, navajam zapis
v zaupnem povelju Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva (zaupna številka 2176, 2. maj 1944). Kot je mogoče zaslediti v arhivskem gradivu,
na osnovi večine ukazov in naredb, ki jih je štab pošiljal podrejenim enotam
Slovenskega domobranstva na povelje Višjega SS in policijskega vodje (10.
februarja 1944), so bile naloge Organizacijskega štaba in enot Slovenskega
domobranstva "nabiranje, uvrščanje, vežba, oprema in oskrba" Slovenskega
domobranstva. Za naloge izven tega okvira pa morajo dobiti enote posebno
dovoljenje štaba. Ko pa so enote vključene v poseganje v borbo ali na položaje
izven bunkerske črte, so podrejene nemškemu "štabu za vodstvo borbe proti
banditom". Iz tega ukaza je tudi razvidno, zakaj v sestavi Organizacijskega štaba
Slovenskega domobranstva ni bilo enega najpomembnejših odsekov štaba
vsake vojske oziroma vojaške enote, tj. odseka za operativne zadeve, saj so bile

6

Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo 1943–1945 (Ljubljana, 2003), 179 (dalje: Mlakar, Slovensko
domobranstvo).
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le-te, tudi kar se Slovenskega domobranstva tiče, v nesporni in popolni pristojnosti Nemcev.7
Organizacijski štab Slovenskega domobranstva je imel naslednjo sestavo:8
• Ožji štab, v katerem so bili:
• poveljnik, podpolkovnik Franc Krener,
• pomočnik, podpolkovnik Milko Vizjak,
• načelnik štaba, podpolkovnik Ernest Peterlin in
• adjutant kapetan Ladislav Lah.
• Personalni odsek, ki ga je vodil podpolkovnik Milko Vizjak.
• Formacijski odsek, ki ga je vodil Vladimir Sirnik.
• Obveščevalni odsek, ki ga je vodil kapetan Berto Ilovar.
• Stan štaba in arhiva, ki ga je vodil kapetan Lado Delak.
• Šolski odsek, ki ga je vodil podpolkovnik Ernest Peterlin.
• V "materialnem oddelenju" so bili tehnični, oborožitveni in avtomobilski odsek, vodil pa ga je major Peter Rozman.
• Šef sodnega odseka je bil kapetan Alfonz Cepuder.
• Sanitetni odsek je vodil kapetan dr. Stane Grapar.
• Veterinarski odsek je vodil veterinarski poročnik I. klase Janko Drinovec.
• Intendanco je vodil major Josip Pfeifer.
• Kaznilniško delegacijo je vodil kapetan Maks Kosovinc.
Delo znotraj štaba je urejalo posebno navodilo, ki je opredeljevalo naloge
in pristojnosti posameznih odsekov oziroma njihovih vodij z namenom:
Da moremo hitro, pravilno in točno voditi administrativne posle ter da najhitreje
izposlujemo stvar, ki nam je nujno potrebna in da ne izgubljamo časa od enega
urada do drugega, moramo najprej točno poznati sestav organizacijskega štaba
in njegovih pod odsekov ter vedeti, kdo je za posamezne stvari pristojen dati
rešenje oziroma, kdo jih lahko izposluje po najkrajši poti in kdo jih lahko izda.

Sestava oz. formacija Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva se
je spreminjala in dopolnjevala, kar je bilo za razliko od zgoraj navedene sestave razvidno s skice, ki predstavlja enega izmed osnutkov organizacijske sheme
štaba Slovenskega domobranstva. Štab je po tem osnutku vodil šef, ne povelj-

7

8

ARS, AS 1877, AŠ 282, Ukaz Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva številka 2176, 2. 5.
1944.
ARS, AS 1877, AŠ 18, Dokument z naslovom Organizacijski štab Slovenskega domobranstva, brez številke in datuma. Glede na čine, ki so navedeni pri posameznih častnikih, pa je nastal pred izdajo uredbe o činih iz januarja 1944.
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nik, kot je bilo opredeljeno kasneje, z načelnikom štaba in s tremi oddelki: personalnim (z organizacijskim, adjutantskim in obveščevalnim odsekom), materialnim (z oborožitvenim, intendantskim, sanitetnim in odsekom vojaškega
sodstva) in "stan" (z varnostnim in avto vodom ter ordonansi).
Večja sprememba v organizaciji Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva je bila na zahtevo Rösenerja in Schumaherja izvedena v začetku leta
1944, ko je tudi formalno prenehal biti štab in je postal organizacijski oddelek
Schumaherjevega štaba. Ukinjeni so bili formacijski, šolski, personalni in avtomobilski odsek ter dolžnost načelnika štaba. Krener in Peterlin, ki je ostal v Šolski skupini, sta morala izpolniti zahteve nemških nadzornikov, ki pa sta jih omilila z navideznimi in začasnimi reorganizacijami. Formacijski odsek je bil sprva
res ukinjen, nato pa je deloval znotraj personalnega odseka, evidenčni odsek
so preimenovali v kartoteko, avtomobilski pa se je združil z oborožitvenim.
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Tako se je Krener v nemških dopisih z nemškimi oblastmi podpisoval le še kot
vodja (Leiter) ali pa samo s činom, podobno pa tudi njegovi podrejeni poveljniki bataljonov in skupin. V notranjem dopisovanju med slovenskimi domobranskimi uradi pa je bilo stanje nespremenjeno. Krener in drugi častniki so
ostali poveljniki, naprej pa je obstajal tudi Organizacijski štab. 9 Do sprememb
pa je prišlo tudi v nemškem Organizacijskem štabu, saj je marca 1944 stotnika
Schumaherja, ki je bil zaradi nepravilnosti in nemoralnosti odstavljen s položaja vodje štaba, zamenjal podpolkovnik zaščitne policije Hermann Balke.10
V Slovensko domobranstvo so se bolj ali manj prostovoljno vključevali
podčastniki in častniki, ki so svoja vojaško strokovna znanja pred tem pridobivali na vojaških, policijskih, aktivnih in rezervnih častniških in podčastniških
šolah Avstro-Ogrske, Kraljevine Jugoslavije, na tečajih v okviru MVAC oziroma
vaških straž ali pa tudi na nemških SS – podčastniških tečajih. Ta raznolikost v
osnovni vojaški, častniški in podčastniški usposobljenosti in na njeni osnovi
pridobljene izkušnje na vojaških vajah v miru in nato v spopadih, v bojnih akcijah, v času vojne, predvsem pa sprememba taktike bojevanja in njena prilagoditev na nove pogoje bojevanja, ki so se osredotočili na nemško taktiko protigverilskega boja, sta pomembno vplivali na organizacijo in izvedbo častniškega
in podčastniškega pa tudi specialistično rodovskega usposabljanja pripadnikov
Slovenskega domobranstva, ki se je razlikovala od začetkov formiranja Slovenskega domobranstva.11
Kmalu po ustanovitvi, 26. oktobra 1943, so pričeli z organiziranim in načrtnim usposabljanjem svojih pripadnikov, predvsem starešin. Poglavitni namen
usposabljanja na častniških, podčastniških in drugih tečajih Poveljstva tečajev
Šolske skupine Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva je bil poenotiti do takrat pridobljeno vojaško znanje, ki so ga pripadniki Slovenskega
domobranstva pridobili v okviru vojsk oziroma formacij, katerih pripadniki
so bili pred vstopom v Slovensko domobranstvo. To znanje je bilo potrebno
prilagoditi zahtevam, ki so izhajale iz nalog Slovenskega domobranstva oziroma njihovih pripadnikov, glede na hierarhično dolžnost, ki so jo v policijsko-vojaški formaciji opravljali, in položaj Slovenskega domobranstva kot celote,
ki je bila sestavni del formacije, ki ji je poveljeval nemški SS oziroma policijski
general Rösener. Tako je bil najpomembnejši del usposabljanja namenjen spoznavanju in uporabi oborožitve ter borbenemu pouku oziroma spoznavanju in
urjenju v protigverilski protipartizanski taktiki. Obvladovanje so morali slušatelji podčastniškega in častniškega tečaja po zaključku usposabljanja na tečajih,

9
10

11

Mlakar, Slovensko domobranstvo, 162.
ARS, AS 1877, AŠ 17, Dokument z naslovom Sastav organizacijskega štaba in njegovih pododsekov,
brez številke in datuma.
ARS, AS 1877, AŠ 16, Ukaz Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva številka 11, 18. 11. 1943.
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preden jim je bil podeljen podčastniški oziroma častniški čin, dokazati oziroma
potrditi tudi v boju kot poveljujoči častniki oziroma podčastniki Slovenskega
domobranstva. S tem so se tako usposobljeni in izurjeni ter v boju izkazani na
novo imenovani in povišani častniki Slovenskega domobranstva pridružili
tistim svojim bojnim tovarišem, ki so svojo vojaško izobrazbo oziroma usposobljenost pridobili v miru na vojaških šolah za aktivne ali rezervne starešine.
Skupaj so se nato v formacijah Slovenskega domobranstva, predvsem v četah,
obogateni z novim znanjem in izkušnjami, predvsem kot poveljniki desetin in
vodov, vključili v boj proti partizanskim enotam.12
V Slovenskem domobranstvu so, kljub vsem omejitvam, pri katerih je bil
vsekakor odločilnega pomena nemški nadzor oziroma določanje vsebine in
namena usposabljanja, uspeli načrtovati, organizirati in izvesti usposabljanje
častnikov in podčastnikov in so s tem, kljub vojnemu času in ob vseh nesoglasjih v vrstah slovenskega protirevolucionarnega vodstva, vsaj nakazali bodoče,
vendar nikoli uresničeno organizirano vojaško šolanje bodočih podčastnikov
in častnikov Slovenskega domobranstva oziroma Slovenske narodne vojske.
Predavatelji in poveljniki na usposabljanju so bili predvsem bivši jugoslovanski
častniki in podčastniki, ki so se vključili v eno od formacij, na domobranski
strani pa so imeli pomembno vlogo pri usposabljanju bodočih častnikov tudi
nemški častniki in podčastniki ter civilni predavatelji. Pogoji za vpis so bili v
domobranskih razpisih določeni precizno, predvsem predhodno zahtevana
izobrazba, vendar so se morali kandidati do sprejema na tečaj izkazati v boju
ter pokazati sposobnosti vodenja in poveljevanja. Na tečaje so bili napoteni
pripadniki, ki so že imeli častniški čin in so morali svoje vojaško znanje prilagoditi novonastalim razmeram, oziroma domobranci s podčastniškim činom
ali brez njega, ki so jih nadrejeni priporočili kot primerne, da postanejo bodoči častniki. Na usposabljanju je bil poudarek na pouku taktike in oborožitve,
pa tudi na splošnih predmetih. Učne pripomočke – skripta – je izdajal šolski
odsek, ki je deloval v okviru Šolske skupine Organizacijskega štaba Slovenskega
domobranstva, predvsem so bili to prevodi nemških in jugoslovanskih skript
in pravil. Ob zaključku šolanja so slušatelji opravljali izpite, na osnovi uspeha,
doseženega na njih, pa so bili usposobljeni za poveljnike vodov in čet ter razporejeni v enote, iz katerih so prišli na šolanje, v Slovenskem domobranstvu pa
praviloma v druge.13

12
13

ARS, AS 1877, AŠ 287, Ukaz o ustanovitvi poveljstva tečajev številka 13, 28. 12. 1943.
ARS, AS 1877, AŠ 287, Učni načrti in seznami učiteljev ter ukazi o napotitvi na posamezne tečaje.
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Protinemško delovanje
V Slovenskem domobranstvu so organizirali tudi vrsto radiotelegrafskih tečajev, ki jih je vodil stotnik Josip Kuhar. Domobranskim enotam so v strogi tajnosti razdelili radijske oddajnike: v Polhovem Gradcu, na Vrhniki, Rakeku, v
Logatcu, v Velikih Laščah, Št. Vidu pri Stični, Novem mestu, na Škofljici in v Št.
Joštu pri Vrhniki. Odajniki naj bi služili jugoslovanski vojski, brž ko se bodo
enote priključile zaveznikom. Nemci so to zaslutili in jih pričeli iskati v široko
zasnovani akciji.14
Po poročilu z Vrhnike (z dne 19. januarja 1945) je 16. in 17. januarja gestapo zaprl sledeče domobrance z vrhniške skupine: Ahlina iz 44. čete Rovte,
Raznožnika in Golobiča iz Logatca, Podrebrška iz Hotedrščice ter narednika
Vatovca iz štaba Šolske skupine. Zaprli so jih v zvezi z odkritjem radiooddajne
postaje, ki jo je organiziral stotnik Kuhar nekje na Dolenjskem in po odkritju
pobegnil. Prav tako pa so Nemci pokvarjeno radiooddajno postajo, ki je delovala v krogu 10 km, odkrili v Logatcu. Vsi so bili člani bele garde in v zvezi s podpolkovnikom Peterlinom. O Peterlinovi aretaciji pa je zapisano, da je gestapo
obkolil hišo za Bežigradom, v kateri je stanoval Peterlin, onemogočil policistu,
ki je stražil hišo, da sproži alarm, in ga izoliral. Peterlin jim je odprl v sami pidžami, nakar so ga takega odvlekli v avto in mu obleko prinesli kasneje. V zaporu
v Ljubljani je hrano lahko dobival od doma, lahko je bral časopise, pogovarjati
pa se ni smel z nikomer.15
V rokopisnih dokumentih pod skupnim naslovom Govorice so med drugimi tudi zapisi o aretaciji podpolkovnika Peterlina in njegovih ljudi, in sicer:
V dokumentu z dne 11. 1. je zapisano: "Podpolkovnika Peterlina so zaprli
zato, ker je poslal na Gorenjsko k domobrancem oficirje in podoficirje iz Ljubljanein so vsi ti ušli k ilegali k četnikom."16
V dokumentu z dne 13. 1. pa piše: "Nemci so v Novem mestu ujelipobeglega
domobranskega stotnika Kuharja in ga tako pretepli, da je umrl. Prav močno
so pretepli tudi podpolkovnika Peterlina, ki so ga pa sedaj izpustili iz zapora."17
Nato pa v Govoricah z dne 17. januarja beremo: "Peterlin in ostali naj bi bili
aretirani zato ker so prišli k njim na pogajanja neki Angleži v domobranskih uniformah in so potem spet odšli. Pravijo, da so zato tudi bombardirali Ljubljano."18
Zadnji dokument, v katerem je zapis o tem primeru, pa je z dne 3. marca
1945: "Četniki so v Hrušici osvobodili iz vlaka, ki je zaradi bombandiranja stal

14
15
16
17
18

ARS, AS 1912, AŠ 115, Poročilo z Vrhnike z dne 19. 1. 1945.
Prav tam.
ARS, AS 1912, AŠ 115, Govorice, 11. 1.
ARS, AS 1912, AŠ 115, Govorice, 13. 1.
ARS, AS 1912, AŠ 115, Govorice, 17. 1.
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Razmestitev domobranskih enot na območju Vrhnike (ARS, fond Slovensko domobranstvo, AŠ 44)

brez nemške stražeIlovarja, Peterlina in Križa."19
Zaradi vpliva in položaja, ki ga je imel Peterlin v Slovenskem domobranstvu, ter zaradi vse bolj negotovega vojaškopolitičnega položaja je bil Rupnik,
v kolikor je želel ohraniti svoj in položaj domobranstva v obliki in formaciji, ki
je bila določena ob ustanovitvi, prisiljen reagirati in to na njegov tipični način:
z grožnjami in neomajno vero v nemško zmago. Tako je dne 9. januarja 1945
izdal povelje številka 5, ki so ga brali pred enotami Slovenskega domobranstva
in v katerem je med drugim zapisano:
/S/edaj se je izkazalo, da je bilo tudi med pripadniki Slovenskega domobranstva
nekaj elementov, ki niso hoteli poslušati mojih nasvetov in zapovedi, ampak so
se dali zapeljati od nekaterih koristolovskih politikov, /…/ ti elementi so morali
vedeti, da nemške oblasti, ki so nam domobranstvo omogočile, ne bodo mirno
trpele, da bi se v domobranstvu organizirala zarota proti njim.20

19
20

ARS, AS 1912, AŠ 115, Govorice, 3. 3.
ARS, AS 1877, AŠ 16, Povelje številka 5 generalnega inšpektorja Slovenskega domobranstva št. 4/1, 9.
1. 1945.
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Tako moramo pri Peterlinu in njegovem krogu znotraj Slovenskega domobranstva in legije razlikovati med zmago protikomunistične strani in med vero
v nemško zmago. Rupnik in njegov zet in tajnik Kociper nikakor nista bila Slovensko domobranstvo. Domobranski častniki pa so v primerjavi s partizani verjeli v svojo vojaško premoč, vendar ne nujno v nemško zmago. Utopično ali ne,
pričakovali so invazijo zaveznikov in tedaj so se jim želeli priključiti.21
Peterlin je bil po dveh mesecih zapora poslan v Dachau. Po koncu vojne
ga je Jugoslovanski nacionalni komite v Dachauu prijel in ga proti njegovi volji
poslal nazaj v Jugoslavijo. V tako imenovanem božičnem procesu (26. november do 23. december 1945) v Ljubljani je bil kot eden od organizatorjev domobranstva obtožen kolaboracionizma in narodnega izdajstva ter obsojen na
smrt z obešanjem – justificiran je bil 24. aprila 1946.22

Tomaž Kladnik
LIEUTENANT COLONEL ERNEST PETERLIN

SUMMARY
The collapse of Yugoslavia and the surrender of the king's Yugoslavic army in
1941 did not only mean the destruction of the country but also its army and
its outdated notions of offensive and defensive fighting. The war, which took
place on our territory between 1941 and 1945, represented, like every other
war, for each of its participants the acquisition of a determined political goal
by force, either by negating or slowing the enemy by use of armed force. In the
case of the occupation it meant the denial of national freedom and the right
of any individual nation to govern its own territory. Usually, no national political goal can be achieved with merely one war. As a result, the goals, which are
meant to be achieved by means of war, must be set in a way that they will be in
line with the capacity of the participant in question and must always take into

21
22

Tamara Griesser - Pečar, Razdvojeni narod (Ljubljana, 2004), 102.
ARS, AS 1931, AŠ 534, Božični proces.
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account the power of the enemy. This means that one must correctly assess
which goals are achievable under the given circumstances and which are not.
Lietenant colonel Ernest Peterlin was born in Ljubljana in 1903. After
attending the military academy in Belgrade, in France he completed his training for the General Staff and then interned in the artillery. In the General Staff
of Yugoslavia he became the head of the statistics section and in 1940 got promoted to lieutenant colonel. During the April war he was the Chief of Staff of
the Zet division. From 1941 to 1942 he collaborated with the Slovene Chetnik
movement in Ljubljana and was interned in the spring of 1942, though released
in autumn and took command of the city's security guard. On the orders of the
Slovene covenant he becomes a member of the illegal military council of MVAC
during the summer of 1943 and later a commander of the Slovene national
army, which was the renamed village guard. After the surrender of Italy, he
entered the Slovene Home Guard and becomes Chief of Staff and in 1944 the
commander of the training group. He helped primarily with its organization
and its formation, while secretly cooperating with colonel Vauhnik's spy network and supporting the activity of the Slovene legion from within the Home
Guard. In January 1945 he is arrested by the gestapo and sent to Dachau. After
being set free he is handed to the Yugoslav authorities. In December 1945 he is
brought before the district court in Ljubljana, found guilty as one of the founders of the Home Guard, of collaboration, and national treason and as a result
sentenced to death.
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UDK 27-726.2: 929Držečnik M.
1.01 Izvirni znanstveni članek

Škof dr. Maksimilijan Držečnik
Tamara Griesser - Pečar
Dr., docentka
Zuckerkandlgasse 38-44/2, A – 1000 Dunaj, Avstrija
e-pošta: tamara.griesser@gmx.at

Izvleček:

Maksimilijan Držečnik je bil na krmilu mariborsko-lavantinske škofije v času
najhujšega povojnega preganjanja Katoliške cerkve v Sloveniji: od 1946 kot
pomožni škof, ki ga oblast ni priznala, po smrti škofa Jožefa Ivana Tomažiča
1949 kot apostolski administrator in končno od 1960 kot ordinarij. Študiral je
na Visoki bogoslovni šoli v Mariboru in na Gregoriani v Rimu, kjer je leta 1938
opravil doktorat iz teologije. Bil je kaplan v Ribnici na Pohorju, Celju in Svetinjah,
predavatelj moralne filozofije, docent za Staro zavezo in za krščansko filozofijo
ter podravnatelj bogoslovnega semenišča. Po okupaciji so ga aprila 1941 Nemci
aretirali in preko Rajhenburga izgnali na Hrvaško, kjer je bil štiri leta duhovni
pomočnik v župniji Visoko pri Novem Marofu v Hrvaškem Zagorju. Po vrnitvi
je bil do imenovanja za pomožnega škofa ravnatelj lavantinskega bogoslovja v
Ljubljani, predaval pa je tudi na TF.

Ključne besede:

Ivan Jožef Tomažič (1903–1978), verouk, Udba, Verska komisija, Ptujska gora,
Aleksander Ranković, Vekoslav Grmič, Anton Vovk, Jožef Lampret, CMD, Anton
Martin Slomšek, kazenski procesi, administrativne kazni, agrarna reforma,
nacionalizacija, bogoslovci

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 585–602, 56 cit., 1 slika
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in nemški, povzetek nemški)
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Mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik je 13. maja 1978 umrl na Onkološkem inštitutu v Ljubljani v 75. letu starosti. Samo štirje od 61 lavantinskih škofov so bili škofje več kot 30 let, med njimi tudi on. Prevzel je upravo lavantinske
škofije v zelo težkih časih po vojni, še v času, ko je bil ordinarij škof dr. Ivan Jožef
Tomažič, ki pa je bil hudo bolan. Držečnik je izhajal iz zelo zavedne slovenske
družine, njegov stari oče je bil prvi župan, ki je v okraju Radlje uradoval v slovenščini.1
Rodil se je 5. oktobra 1903 v vasi Orlica (župnija v Ribnici na Pohorju) kot
drugi od devetih otrok. Dva sta umrla kmalu po rojstvu, en brat z devetimi leti,
najstarejši, bogoslovec, pa je utonil v Dravi. Oče Luka Držečnik je bil kmet in
cerkveni ključar, nekaj let pa je bil tudi župan občine Janževski Vrh. Ko je bil na
ruski fronti, je mama, Roza Držečnik, roj. Osvald, ostala sama z majhnimi otroki.
Po pričevanju je prav ona odločila, da bo šel Maksimilijan na gimnazijo. Ko je bil
star 22 let, je umrla zaradi pljučnice, stara komaj 51 let. Nenavadno za kmečko
družino je bilo, da so kar trije sinovi študirali, dva teologijo, poleg Maksimilijana
tudi starejši sin Jožef, eden pa medicino, namreč sin Janko.
Po končani osnovni šoli v Ribnici je šel Maksimilijan v malo semenišče in
na gimnazijo, potem za šest let na Visoko bogoslovno šolo v Mariboru. Po šestmesečnem služenju vojaškega roka ga je lavantinski škof Andrej Karlin poslal
na študij v Rim. V letih od 1927 do 1934 je na Gregoriani študiral filozofijo in
teologijo. Ker mariborska bogoslovna šola ni bila priznana, je moral začeti svoj
študij znova. Doktorat iz teologije je naredil pozneje, januarja 1938. V Rimu je
stanoval v Germaniku (Collegium Germanicum–Hungaricum) in bil v cerkvi
tega zavoda posvečen zadnji dan oktobra leta 1932 v navzočnosti očeta, dveh
bratov in dveh sester ter dveh tet. Dan pozneje je imel novo mašo v baziliki sv.
Pavla.
Po vrnitvi iz Rima je bil najprej od 19. julija 1932 do 16. avgusta 1934 kaplan
v domači župniji in potem do 1. avgusta 1936 v Celju. Nato je postal prefekt v
dijaškem semenišču v Mariboru in kaplan v Svetinjah, oktobra istega leta pa
je začel predavati tudi moralno filozofijo na mariborskem bogoslovju. 1938 je
postal docent za Staro zavezo, 1940 pa za krščansko filozofijo. Že od oktobra
1938 je bil tudi podravnatelj mariborskega bogoslovja.

1

Matjaž Rotar, "Življenjska pot škofa Držečnika", v: Škof Maksimilijan Držečnik (Maribor, 2003), 11
(dalje: Rotar, "Življenjska pot škofa Držečnika").
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Okupacija
Po okupaciji so Nemci 21. aprila 1941 dali Držečniku povelje, da se semenišče
do 23. aprila izprazni, še isti dan so ga aretirali2 in prepeljali v vojašnico v Melju,
kjer so bili duhovniki nastavljeni v štirih sobah: št. 21, 22, 26 in 27. Držečnik je
bil v sobi št. 21.3 Gestapo je z njimi ravnal zelo surovo. V Mariboru so vpregli
kanonike v vozove za živino in so morali voziti hrano za zapornike. Okupator
je zaprte duhovnike tudi prisilil, da so rušili pravoslavno cerkev v Mariboru. Pri
tem delu so jih Nemci fotografirali in fotografije v Srbiji uporabili v propagandne namene. Držečnik sam je napisal: "V Meljski vojašnici, kamor so nas duhovnike po aretaciji zaprli, je bilo v začetku zelo grdo. Vso oblast so imeli esesovci,
graški nasiti. Pozneje je prišla navadna policija in je bilo veliko boljše." Izstopal
naj bi nek policist, ki mu je prinesel rožni venec, ki ga je Držečnik izgubil med
"obveznimi vajami in telovadbo na dvorišču". Proti pričakovanju ga ni zasmehoval, ampak mu je povedal, da tudi on moli, in mu naročil, da naj zmoli en
rožni venec za svetega očeta.4
Škof Tomažič se je zelo zavzemal za svoje duhovnike. Na Hitlerja je naslovil
lojalnostno izjavo in obiskal predstavnike nemških oblasti, med njimi 19. aprila
1941 šefa civilne uprave dr. Siegrieda Uiberreitherja v spremstvu kanonika dr.
Ivana Žagarja. Dan prej so Nemci aretirali tri stolne kanonike (dr. Franc Cukala, dr. Jožef Mirt, dr. Alojzij Osterc), pet profesorjev Visoke bogoslovne šole in
več drugih duhovnikov. Škof je zato predvsem želel doseči izpustitev zaprtih
duhovnikov oz. da Nemci vsaj bolje ravnajo z njimi. Prosil je tudi, da upoštevajo
starost in od njih ne zahtevajo neobičajnih del. Pisno in ustno je izrazil prošnjo,
da šef civilne uprave po možnosti odredi skrajšanje internacije zaprtih duhovnikov oz. da se duhovniki zaslišijo in izpustijo.5 Uiberreither je njegove prošnje
zavrnil in povedal, da duhovnikov ne bo nazaj, ker da se niso ukvarjali z dušnim
pastirstvom, ampak s politiko, in da so znani kot "hujskaški duhovniki". Glavni hujskač med njimi pa naj bi bil pokojni dr. Anton Korošec. Uiberreitherjev
moto je bil: "Vse kar je lahko nemštvu na poti, mora izginiti – tudi duhovniki."6
Zaprti duhovniki in redovniki so bili iz kasarne v Melju prepeljani v Rajhen-

2

3
4
5

6

Nadškofijski arhiv Maribor (dalje: NŠAM), P 8/41, dnevnik Ivana Jožefa Tomažiča; Zbornik ob 750-letnici Mariborske škofije 1228–1978 (Maribor, 1978), 88 (dalje: Zbornik ob 750-letnici Mariborske škofije
1228–1978).
NŠAM, P 8/41, XIV, AŠ 1.
"Dr. Maksimilijan Držečnik – človek in škof", Družina, 1971, št. 24–25, 9.
NŠAM, Okupacijski akti, fasc. 1, Zapiski dr. I. J. Tomažiča v prvih dneh okupacije, zapisnik pogovora
med škofom in Uiberreitherjem, št. 8, 19. 4. 1941.
NŠAM, Okupacijski akti, fasc. 1. To je diametralno nasprotno od trditev Bojana Godeše o domnevni
nemški usmerjenosti Antona Korošca v: Čas odločitev. Katoliški tabor in začetek okupacije ( Ljubljana,
2012).
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burg, kjer je bilo taborišče v bivšem samostanu trapistov. Od tam je bilo 5. julija
odpeljanih 165 svetnih duhovnikov lavantinske škofije, med njimi Držečnik,
12 svetnih duhovnikov ljubljanske škofije, 1 bogoslovec, 13 redovnih duhovnikov in 25 redovnih bratov (skupno torej 213), z vlakom najprej v Zagreb. 67
svetnih duhovnikov in vsi redovniki so ostali v Zagrebu, 113 pa jih je bilo odpeljanih v Požego.7 Držečnik je ostal najprej v Zagrebu. V intervjuju se je spominjal, da jih niso vsi dobro sprejeli. "Očitali so nam Korošca, Nadškof Stepinac
nas je tolažil: 'Prepričan sem, da se boste vrnili in da to nasilje ne bo zmagalo.'"8
Dr. Rudolf Hanželič je pozneje napisal, da je bil "Kardinal Stepinac /.../ do svoje
smrti za Slovence veliko več kot samo naš zvesti prijatelj ..."9 Držečnik je bil 12.
avgusta 1941 nastavljen za duhovnega pomočnika v župniji Visoko pri Novem
Marofu v Hrvaškem Zagorju, kjer je ostal do konca vojne. Pozneje se je spominjal: "Lahko rečem, da je to bila zame najlepša doba v moji duhovniški službi."10

Po vojni
Lavantinsko bogoslovje
Ko se je Držečnik vrnil iz izgnanstva, je najprej prevzel vodstvo lavantinskega
bogoslovja, ki je bilo v Ljubljani nastavljeno v Domu duhovnih vaj pri jezuitih
na Zrinjskega 9 v Ljubljani, in sicer odkar je nemški okupator 1941 razpustil
bogoslovje v Mariboru. V študijskem letu 1945/1946 je mariborsko bogoslovje
štelo 17 gojencev, šele počasi je število raslo, bilo pa je pod nivojem pred vojno.
Za primerjavo: v študijskem letu 1938/1939 je bilo 68 slušateljev, v prvem letu
vojne pa 34.11
Ko je Držečnik postal pomožni škof, je postal rektor lavantinskega bogoslovja dr. Jakob Aleksič. Pod Aleksičevim vodstvom so se bogoslovci potem
jeseni 1947 morali izseliti, pripravljal se je namreč jezuitski proces. S sodbo
Okrožnega sodišča v Ljubljani 30. aprila 1948, ki jo je Vrhovno sodišče potrdilo,
je bila poleg zapornih kazni izrečena tudi zaplemba celotnega premoženja na
cesti Zrinjskega (cerkev sv. Jožefa, Dom duhovnih vaj in zemljišče), čeprav so

7

8

9

10
11

NŠAM, P 8/41, Zapuščina škofa Ivana Jožefa Tomažiča; Zagrebska nadškofija; NŠOM, P 8 41–45, f. 1,
pisma duhovnikov, št. 4, pismo Draga Oberžana, Požega, 26. 7. 1941.
"Dr. Maksimilijan Držečnik – 30 let škof", Ognjišče, 1976, št. 12, 8; citirano po Rotar, "Življenjska pot
škofa Držečnika", 21.
Rudolf Hanzelič, "Duhovniki med prvimi žrtvami", v: Zbornik svobodne Slovenije (Buenos Aires, 1967),
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Jože Rajhman, "Mariborsko bogoslovje in njegov pomen za rast Mariborske škofije", v: Zbornik ob
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bile te last ljubljanske škofije.12 Lavantinski bogoslovci so bili sprejeti v ljubljansko semenišče, kjer so predstavljali poseben korpus.
Bogoslovci so bili pod posebnim nadzorom Ozne/Udbe, ki je od vsega
začetka pritiskala na bogoslovce, da izstopijo iz semenišča oz. da sodelujejo z
njo, da se včlanijo v OF, pozneje pa v LMS (Ljudska madina Slovenije). Po njeni
oceni je bilo semenišče "leglo reakcijonarjev", dokaz za to naj bi bile med drugim volitve 11. novembra 1945, ki so jih bogoslovci 100-odstotno abstinirali
"ter z ironijo spremljali teološke profesorje, ki so se jih udeležili."13 Po nalogu
rektorja dr. Maksimilijana Držečnika, ki je bil tudi docent za biblične vede na TF,
je mariborsko semenišče, podobno kot ljubljansko, zavzelo popolnoma pasivno stališče do nove oblasti. Ker je oblast ukinila malo semenišče, se je Cerkev
bala za obstoj semenišča, predvsem pa za obstoj Teološke fakultete.

Pomožni škof
Dan pred Stepinčevim procesom, 29. junija 1946, je prišel v Ljubljano regens
beograjske nunciature nadškof Joseph Patrick Hurley. Želel je govoriti z dr.
Držečnikom in škofijski tajnik Stanislav Lenič je šel ponj k jezuitom. Ohranjeno
je njegovo poročilo:
Dr. Držečnik je šel k nunciju in čez nekaj časa je prišel od njega ves bled. Vsi smo
takoj slutili, kaj se je takrat zgodilo. Ko sem šel čez nekaj časa v stolnico, sem takoj
našel dr. Držečnika, ki je dolgo molil pred oltarjem Sv. Rešnega telesa, nakar je šel
pred oltar Marije Pomagaj in se zatopil v molitev. Zavedal se je bremena, kateremu je šel naproti.14

Držečnik je v intervjuju v Družini leta 1971 povedal, kaj se je zgodilo. Mislil
je, da hoče Hurley z njim govoriti o Stepinčevem procesu, ker sta bila kolega v
Germaniku. Ta pa ga je naravnost vprašal, če želi sprejeti imenovanje za pomožnega škofa. Želel je čas za premislek, vendar mu je Hurley takoj povedal, da
tega nima, ker je že imenovan.15 Na isti dan je bil za pomožnega škofa ljubljanske škofije imenovan Anton Vovk. Regens je obema naročil, da o imenovanju
najprej molčita. Šele 18. oktobra 1946 je prišla novica na dan. Dogovorjeno je

12

13
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Več: Tamara Griesser - Pečar, Cerkev na zatožni klopi (Ljubljana, 2005), 387–404 (dalje: Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi).
Tamara Griesser - Pečar, "Pomen 'osvoboditve' za slovensko Katoliško cerkev", v: Slovenija v letu 1945,
ur. Aleš Gabrič (Ljubljana, 1996), 134.
Ludvik Ceglar, Nadškof Vovk in njegov čas 1900–1963, I (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 1993), 160.
Odlok o imenovanju za naslovnega škofa dobriškega in pomožnega škofa nosi datum 15. 9. 1946.
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bilo, da bo Vovk posvečen 1. decembra v stolnici v Ljubljani, Držečnik pa na 3.
adventno nedeljo, tj. 15. decembra v stolnici v Mariboru. Držečnik in Vovk sta
bila pri notranjem ministru Kraigherju 23. oktobra 1946. Kraigher je bil precej
neprijazen, ker oblast ni bila obveščena o njunem imenovanju. Napovedal je:
"Na ta način bodo odnosi med nami in Cerkvijo le poslabšani." Pojasnila sta,
da škofe lahko imenuje samo sveti oče. Minister je odvrnil: "Ravno to poudarjam, da ne dovolimo tega, da bi nam Vatikan, ki je tako sovražno proti nam
nastrojen, poglejte, kaj se z njegovo vednostjo sedaj piše čez našo državo glede
Stepinca, določeval in imenoval brez nas škofe."16 Hkrati pa je povedal, da o
Držečniku sploh ničesar ne ve.17 Oblast Antona Vovka v ljubljanski škofiji in dr.
Maksimilijana Držečnika v lavantinski škofiji ni priznala kot pomožna škofa in
tudi ne kot apostolska administratorja (Držečnik je bil imenovan za upravitelja škofije po Tomažičevi smrti leta 1949), ker sta bila imenovana brez soglasja
vlade LRS. Šele januarja 1951 je škof Držečnik prvič dobil vabilo predsedstva, na
kuverti vabila pa je bil napisan naziv "apostolski administrator".18
Na pritožbo Antona Vovka zaradi pristankov, ki jih je oblast zahtevala samo
v Sloveniji, je načelnik oddelka pri notranjem ministru 14. oktobra 1948 odpisal:
Tako mora država nujno postopati v interesu ljudstva, kakor tudi cerkve, ker je
praksa pokazala, da nenormalno stanje v cerkvi LRS, zavaja velik del duhovščine,
da se nedovoljeno povezuje s protiljudskimi, protinarodnimi, protijugoslovanskimi centri v inozemstvu, ki so tam več ali manj direktno povezani z vojnim
zločincem Rožmanom in izdajalsko duhovniško emigracijo. to je pokazala tudi
vrsta sodnih procesov po osvoboditvi.

Da podpre svoje nezakonito, protiustavno delovanje, se pismo na koncu sklicuje na interes ljudstva in ustave LRS in FLRJ in izraža pričakovanje, da cerkveno
vodstvo spremeni svoj odnos do oblasti.19 Dopis, ki govori o "nenormalnem stanju" in navaja za primer imenovanje obeh pomožnih škofov, je v Mariboru razburil lavantinskega škofa dr. Ivana Jožefa Tomažiča, ki je kljub bolezni še vedno
vodil vse pomembnejše cerkvene posle. Generalni vikar je po njegovem naročilu v
odgovoru 8. novembra 1948 poudaril, da je bilo lavantinskemu škofu s strani oblasti ponovno rečeno, da je bilo njegovo zadržanje za časa osvobodilnih bojev pravilno. Po "osvoboditvi" pa da si je stalno prizadeval za dobre odnose med cerkveno
in državno oblastjo. Na konceptu pisma je bil še odlomek, ki pa je bil potem črtan:

16
17
18
19

Anton Vovk. V spomin in opomin, ur. Blaž Otrin (Ljubljana, 2003), 263–264.
Prav tam, 266.
Arhiv Republike Slovenije (dalje: ARS), SI AS 1931, mikrofilmi Sove, II637467, 21. 1. 1951.
Nadškofijski arhiv Ljubljana (dalje: NŠAL), Škofijski ordinariat v Ljubljani, št. 2666, 18. 9. 1948; tudi:
NŠAM, P8/4, št. 2065,Vlada LRS, Ministrstvo za notranje zadeve, zap. št. S-237/2, 14. 10. 1948.
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Glede imenovanja mariborskega pomožnega škofa se pripominja, da se isti takoj
po svojem imenovanju skupno z novoimenovanim ljubljanskim pomožnim
škofom predstavil dne 23. oktobra 1946 g. notranjemu ministru LRS v Ljubljani v
znak lojalnosti in želje po sodelovanju. Gospod notranji minister je takrat izjavil,
da vlada tega imenovanja ne bo priznala, češ da se je izvršilo brez njene vednosti.
Nato so se od cerkvene strani podvzeli potrebni koraki, ki so naslovu znani.20

Oblast je seveda želela, da bi škofa Tomažiča nasledil generalni vikar dr.
Franc Cukala.21 Tega je Udba namreč v zaporu "vrbovala", kar je pomenilo, da ga
je prisilila k sodelovanju. Kot je razvidno iz operativnega načrta Udbe, je ta leta
1947 pripravljala udar na ljubljansko in mariborsko škofijo. Od 15. junija do 8.
septembra 1947 so zaprli kar 20 svetnih duhovnikov in redovnikov ljubljanske
in lavantinske škofije. Sledili so številni procesi, vendar Cukala, ki je bil takrat
župnik v Št. Ilju, ni sedel na zatožni klopi. To je nekoliko presenetljivo, saj je
Cukala sam priznal, da je spravljal ustaše (frančiškane) čez mejo. Preko Cukale
so nameravali narediti diferenciacijo med ljubljanskim klerom in mariborskim
škofijskim ordinariatom: "Kao generalni vikar i sveštenik sa ugledom medju
sveštenstvom ima velike mogučnosti rada." Udba je torej Cukalo izpustila iz
operativnih razlogov.22 Držečnik je očtno vedel, da Cukala hodi na Udbo. To je
vsekakor zaupal sodelavcu Udbe "Tomanu". Poročal je Udbi, da sicer Držečnika
moti Cukalova povezanost z Udbo, da pa je prepričan, "da C. ničesar ne poroča
na UDV, kar bi bilo škofu ali cerkvi v škodo, vendar pa skuša mnoge stvari pred
C-om prekriti."23
Dne 20. decembra 1949 sta škofa Vovk in Držečnik osrednji vladi poslala
dopis z naslovom "Nekatere težave v delovanju katoliške Cerkve v LRS". Vseboval je osem točk: 1. prepovedana so mala semenišča, ki so v drugih republikah
dovoljena; 2. oblast zahteva pristanke, ki jih drugod ni, kar sta označila za protiustavno; 3. težave z veroukom; 4. protiustavno ravnanje z bogoslovci (nekateri
so bili odvedeni v zapore), pa tudi z dijaki, ki so hoteli v bogoslovje; 6. zaplemba
premoženja samostanov in redovnih skupnosti zaradi obsodb posameznikov,
kar je pomenilo kaznovanje vseh članov, posebno pa ostarelih, ki so ostali brez
preskrbe; 8. navedla sta primer obsodbe župnijskega upravitelja pod Svetimi
gorami Alojzija Pavliča zaradi spovedne molčečnosti.24
Ker je oblast proti škofu Držečniku pripravljala kazenski proces, do kate-
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NŠAM, P8/4, Lavantinski škofijski ordinariat, 8. 11. 1948; Griesser - Pečar, Cerkev na zatožni klopi,
630–640.
ARS, SI AS 1931, mikrofilmi Sove, Lm 0141695.
Griesser - Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 153–154, 169.
ARS, SI AS 1931, mikrofilmi Sove, II637473. Cukala naj bi igral dvojno vlogo (prav tam, II0019163).
Griesser - Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 686–688.
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rega potem ni prišlo, je bila do njega zadržana. Po vsej verjetnosti zaradi tega
Držečnik po smrti škofa Tomažiča 1949 ni bil takoj imenovan za ordinarija
lavantinske škofije, temveč najprej za apostolskega administratorja in šele 15.
junija 1960 za rezidialnega škofa (umeščen je bil 25. septembra 1960). Uradne
stike z vodstvom slovenske Katoliške cerkve je vlada dopustila šele od decembra 1953 naprej, v skladu s takrat sprejetim Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti. Cerkev je do takrat označevala kot neko zasebno organizacijo, ki ne more stati na isti ravni z oblastjo. Če je kdaj vendar sprejela cerkvena
predstojnika (npr. notranji minister Boris Kraigher), jima je dala vedeti, da je to
posebna milost.

Postopki proti škofu Držečniku
Škofa Držečnika je oblast zasledovala, kontrolirala in zasliševala. Iz dokumentacije je razvidno, da je proti njemu pripravljala postopek, a ni prav vedela, na
kakšni podlagi. Tako je skušala prisiliti župnika v Ribnici na Pohorju Alojzija
Vrhnjaka, ki je bil leta 1949 obsojen na osem let odvzema prostosti s prisilnim
delom, da prizna homoseksualne odnose z mariborskim pomožnim škofom
Držečnikom, vendar ta Udbi ni podlegel. V zaporu so ga zelo mučili, za posledicami takega ravnanja pa je marca 1950 v zaporu umrl. To je bil seveda poskus
moralne diskreditacije škofa Držečnika. 25
Udba je ovirala birme, tako je imel tudi škof Držečnik velike težave. Pri Sv.
Marjeti niže Ptuja je prišlo na predvečer birme, 15. maja 1951, do roparskega
napada na župnišče, krajevni miličniki pa niso zasledovali vlomilcev, prijave sploh niso obravnavali. Kamen spotike na Polenšaku je bila Držečnikova
omemba francoske revolucije med pridigo, po birmi v Juršincih pa je oblast
birmovanje v ptujskem okraju sploh prepovedala, ker so spremljevalci nosili
slovensko zastavo brez peterokrake zvezde. Kljub prepovedi je škof Držečnik
še birmoval pri Sv. Urbanu pri Ptuju (Destrnik). Držečnik je bil zaradi vsega tega
predmet mučnih zasliševanj. Sledili so napadi v časopisih, pa naročene resolucije, člani OF so se zgražali, češ da izrablja čustva vernikov in da agitira proti
oblasti. Pred birmovanjem v Zgornji Savinjski dolini mu je bila izročena resolucija, ki naj bi ga ustrahovala.26
Načrtovali so tudi napad nanj pri Hrastniku 2. septembra 1951, vendar je
napad spodletel, ker je škof pravočasno izvedel, da se nekaj pripravlja, in je šel
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Prav tam, 529–532; ARS, SI AS 1931, mikrofilmi Sove, II037514-II037518 in II037520-II037522.
Zaradi birmovanja je bil med drugim obsojen vikar-namestnik Franc Veselič na pet let strogega zapora.
Griesser - Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 692–698.
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na birmo z Dola pri Hrastniku delno s kolesom in delno peš. Srečno je prišel do
cerkve, s seboj ni imel ničesar, zato je oblekel župnikov talar in potem pridigal: "Nekdaj so apostoli prišli med vernike brez vsakega zunanjega sijaja in tako
prihaja danes k vam tudi škof." Na vseh cestah so pripravili zapore in izvidnice.
Škofovo spremstvo, tajnik Justin Oberžan in župnik iz Dola Matija Medvešček,
se je peljalo pozneje z zasebnim taksijem. Avto je pričakovalo okoli 25 napadalcev, ki so seveda mislili, da je v taksiju škof. Ustavili so ga in začeli metati kamne.
Voznik je previdno peljal nazaj in se ustavil pred milico. Tajnik je milico prosil
za zaščito, službujoči miličnik pa je izjavil: "Zoper voljo ljudstva mi ne moremo
nič." Oberžanu je celo rekel, da naj jih ščitijo tisti, ki so v cerkvi. Za njimi pa se je
pripeljal avto s svati in ko je drhal začela tudi tega obmetavati s kamenjem, jo
je milica takoj ustavila. Med večerjo po birmi se je pojavila Udba in zasliševala
škofa, kako je prišel v Hrastnik. Ko je želel vedeti, če je prepovedano iti s kolesom in peš, so odšli. Škof se je pritožil na maršalat.27
Škof Držečnik je bil večkrat upravno kaznovan, in sicer zaradi sovražne
propagande, zaradi kršitve Zakona za javni red in mir ter Zakona o tisku. Skupaj
z ljubljanskim škofom Antonom Vovkom je Držečnik vložil več vlog na zvezno
vlado v Beogradu, ker v Sloveniji pri vladi, ki ju ni hotela niti priznati, nista našla
prav nobenega posluha.

CMD
Ker oblast slovenskih ordinarijev ni priznala, je skušala mimo njiju urejati zadeve s posameznimi duhovniki. S pomočjo Udbe je 20. septembra 1949 ustanovila Cirilmetodijsko društvo katoliških duhovnikov LRS (CMD) in s tem želela
razdvojiti Cerkev oz. izpeljati t. i. "diferenciacijo". Ljubljanski in mariborski ordinarij sta ustanovitvi nasprotovala, CMD je podpiral samo apostolski administrator dr. Mihael Toroš. Dejansko je društvo zrahljalo vezi med posameznimi
duhovniki in mednje zasejalo globoko nezaupanje. Člani CMD so bili deležni
raznih ugodnosti glede poučevanja verouka v šoli, potovanj, pobiranja prispevkov in duhovniških plač, nakupov, tiska verskih knjig, predvsem pa so bili socialno zavarovani.
Sv. sedež je nekaterim duhovnikom zaradi neprimernega pisanja organa
Iniciativnega sekretariata – članov OF – pri IOOF Slovenije Biltena o cerkvenih
predstojnikih leta 1949 poslal opomine, trije so pozneje eo ipso zapadli izobčenju, ker se Sv. sedežu niso pokorili. To so bili Jože Lampret, predsednik Verske
komisije v Ljubljani, Viktor Merc, duhovnik lavantinske škofije, in Anton Bajt,

27

NŠAM, Zapuščina škofa Držečnika, št. pr. 8, pismo Titu, 11. 9. 1951.
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župnik v Šmarjah pri Rihemberku (goriška administratura). Ker je bil Lampret
ekskomuniciran, hkrati pa predstavnik Verske komisije, ljubljanski in mariborski ordinarij nista bila pripravljena sodelovati z Versko komisijo. Njegovo
postavitev sta štela za provokacijo.
Dne 18. maja 1950 je škofovska konferenca v Zagrebu izdala "non expedit".
To je pomenilo, da se ni primerno vključevati v društvo, ki ni potrjeno od škofije. Škof Vovk in Držečnik sta "non expedit" objavila brez komentarja. Potem ko
so iz Vatikana prišli dekreti o ekskomunikaciji Bajta, Lampreta in Merca, dekan
TF pa je od tajnika nunciature Silvia Oddija dobil opomin, je notranji minister
Kraigher poklical škofa na pogovor. Isti dan (10. oktobra 1950) je imel CMD
svoj letni občni zbor. Kraigher je škofoma prepovedal vsak stik z nunciaturo,
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vendar škofa nista pustila nobenega dvoma o tem, da se te prepovedi ne bosta
držala. Minister je dalje napovedal, da Vatikan ne bo razdiral društev, ki jih vlada
priznava, škofa pa sta vztrajala na tem, da je Cerkev dolžna presoditi, ali je delovanje duhovniških društev v skladu z njenimi načeli.28
Škofovska konferenca je 23.–25. septembra 1952 v Zagrebu izdala še odlok
"non licet", s katerim je duhovniška društva prepovedala. Ta odlok v Sloveniji ni
bil objavljen, slovenska škofa sta nameravala poslati dekret v presojo Sv. sedežu. Po občnem zboru CMD je hotel ljubljanski apostolski administrator Vovk
Sv. sedežu poslati po nunciaturi v Beogradu pravila društva, toda oblast tega
ni dovolila, češ da "to pomeni klicanje tuje sile k vmešavanju v naše notranje
zadeve". Zato odlok v Sloveniji ni veljal.29
Društvo je potem moralo popustiti, začelo je usklajevati svoja pravila s cerkvenimi predpisi in o tem obveščati ordinarije. Po oceni škofa Držečnika, ki je
o tem poročal v Rim, je bil osnutek pravil, ki je bil potem predložen spomladi leta 1962, v skladu s kanonskimi predpisi. Šlo je tudi za urejanje socialnega
zavarovanja za vse duhovnike. Držečnik se je zelo zavzemal za to, da se CMD
legalizira.30 Pravila so poslali v Rim, vendar jih ta ni potrdil.

Verouk
Posebne težave so bile pri poučevanju verouka. Številni duhovniki so bili upravno kaznovani, ker so kljub temu, da niso dobili dovoljenja, poučevali verouk,
saj so po cerkvenem pravu morali otroke pripraviti za sakramente. To so delali
v župniščih in cerkvah, tudi med mašo v pridigah. Škofa sta se zaradi teh kazni
pritožila na predsedstvo vlade, Držečnik 1. in 14. decembra 1950 ter 31. januarja 1951. Kot Vovk se je tudi on skliceval na slovensko in jugoslovansko ustavo. Ker so bile kazni izrečene na podlagi čl. 2, tč. 7 Zakona o prekrških, češ da
so kaznovani duhovniki omalovaževali državne organe in njihove predpise, je
poudaril, da tega ne razume, saj ne obstaja predpis, ki bi prepovedoval pouk
krščanskega nauka pri nedeljski božji službi. Poudaril je, da duhovniki pri razlagi krščanskega nauka učijo tudi o dolžnosti do države, spoštovanju do oblasti
in ljubezni do domovine, mladino pa navajajo k moralnemu življenju. Kazni
zaradi tega niso v interesu države, ker vzbujajo nezadovoljstvo in nezaupanje
do oblasti. Škofa sta bila zaradi pritožb od generalnega sekretariata Vlade LRS
povabljena na pogovor: Vovk 9. januarja in Držečnik 11. januarja 1951. Razloženo jima je bilo, da si je vlada vzgojo mladine pridržala, da zato nadzira vsak
28
29
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Griesser - Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 685–692.
Prav tam, 106.
ARS, AS 1211, KOVS, AŠ 111, Koncept referata, ki ga je škof dr. Držečnik sestavil za Rim.
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pouk in ne dovoljuje nobenega zbiranja mladine v cerkvi z namenom verskega
pouka, razen redne nedeljske maše.31
Po tem sta škofa izdala okrožnico z zahtevo, da se verouk poučuje med pridigo.32 Škof Držečnik je poslal župnijskim uradom 26. novembra 1951 okrožnico,
da se za verski pouk mladine uporabi redna pridiga pri eni božji službi ob nedeljah. Odredil je tudi, da se okrožnica v cerkvi prebere. Ker so se kazni kljub pritožbam na višja mesta nadaljevale, je hotel svoje duhovnike zaščititi pred nadaljnjim
kaznovanjem, obenem pa omogočiti najnujnejšo pripravo otrok na verske obrede. Ker je bila v čl. 25 Ustave FLRJ in čl. 24 Ustave LRS zajamčena svoboda verskih
obredov, je bila po škofovem mnenju zajamčena tudi priprava na te obrede. Zaradi te okrožnice je bil škof Držečnik 2. januarja 1952 kaznovan z denarno kaznijo
v višini 10.000 din. Po mnenju sodnika je razširjal neresnične trditve.33
Zaradi branja škofove adventne okrožnice pa je bilo kaznovanih najmanj
68 duhovnikov (škof Držečnik navaja celo 75), češ da so razširjali neresnične
vesti, ki rušijo mir in zadovoljstvo državljanov (prekršek po čl. 2 Zakona zoper
javni red in mir), oz. da so se "vršili v cerkvah v zvezi z nedeljsko službo božjo
neprijavljeni shodi z odraslimi in neodraslimi državljani".34 Duhovniki so se
sicer proti kaznim pritožili in Vlada SR Slovenije je te protiustavne postopke
nekaterih okrajnih ljudskih odborov ustavila. Škof Držečnik je v pritožbi na
odločbo senata pri Ministrstvu za notranje zadeve FLRJ zahteval razveljavitev
vseh teh odločb.35 5. januarja 1952 pa je na prošnjo za pričevanje poslal duhovnikom, ki so bili upravno kaznovani, še izjavo, ki je bila povod, da ga je 7. aprila
1952 sodnik za prekrške vnovič kaznoval z denarno kaznijo v višini 10.000 din
oz. 30 dni zapora, in sicer zaradi razširjanja neresničnih vesti glede upravnega
kaznovanja duhovnikov zaradi poučevanja verouka. Škof se je pritožil, vendar je senat za prekrške pritožbo zavrnil in prvostopenjsko odločbo v celoti
potrdil.36 Pokrajinski odbor za mariborsko pokrajino in CMD v celjski pokrajini
(Šoštanj, Trbovlje, Celje) sta škofu poslala protestna pisma, v katerih sta zanikala, da je bil kdo kaznovan zaradi poučevanja verouka, in zatrjevala, da duhovniki lahko nemotemo delajo.
Škof Držečnik se je nekajkrat pritožil – 11. septembra 1951 na pisarno
maršala Tita zaradi birme v Hrastniku in zaradi ukinitve rednega bogoslužja na
Ptujski gori, 17. septembra pa zaradi nekaterih perečih vprašanj (verouk, malo
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NŠAL, Zapuščina nadškofa Antona Vovka, zabeležka; ARS, SI AS 1931, mikrofilmi Sove, Lm0141225;
Griesser - Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 653–654.
Sporočila, 26. 1. 1951, 81.
NŠAM, Zapuščina dr. Maksimilijana Držečnika, izjava 5. 1. 1952. Več o tem Griesser - Pečar, Cerkev na
zatožni klopi, 658–659.
NŠAM, Zapuščina dr. Maksimilijana Držečnika, nepodpisan in nedatiran osnutek pisma.
NŠAM, Zapuščina dr. Maksimilijana Držečnika, 3. 4. 1952.
Prav tam, UK – 1026/52 in škofovo pismo, 16. 4. 1952.
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semenišče, cerkvene nabirke, oviranje birmovanja v obmejnem pasu, duhovniki v zaporu, neenako postopanje z duhovniki člani CMD in nečlani, omejevanje
božičnega praznika v Mariboru) oz. z namenom zaščite tega, kar je po Ustavi
FLRJ in LRS Katoliški cerkvi zajamčeno. Po zažigu škofa Vovka pa je 29. januarja
1952 pisal jugoslovanskemu notranjemu ministru Aleksandru Rankoviću zaradi ukinitve bogoslužja v romarski in župnijski cerkvi na Ptujski Gori, o prepovedi opravljanja duhovniške službe dušnima pastirjema v Brežicah in nekaterim novomašnikom, o skrunitvi verskih znamenj, poljskih križev in kapel ter o
kaznovanju številnih duhovnikov zaradi verskega pouka mladine v cerkvi. Obrnil se je tudi na podpredsednika vlade in predsednika zakonodajnega odbora –
to je bil takrat Moša Pijade. Nanizal je vrsto dogodkov, ki so bili naperjeni proti
Cerkvi. Od 22. do 26. oktobra 1952 je bil Držečnik celo v Beogradu, obiskal
je Aleksandra Rankovića in predsednika zvezne Verske komisije. Po obisku je
vnovič pisal Rankoviću in navedel težave z oblastjo, med drugim je omenil tudi
nasilje nad trboveljskim župnikom Martinom Gorograncem, ki je bil skupaj s
kaplanom izgnan iz župnije. Prosil je za natančno preiskavo.37

Koncil
V času priprav na II. vatikanski koncil je papež Janez XXIII. 15. junija 1960
apostolskega administratorja dr. Maksimilijana Držečnika imenoval za rezidialnega lavantinskega škofa. Umeščen je bil 25. septembra 1960.38 Slovenska
škofa Vovk in Držečnik sta se II. vatikanskega koncila udeležila, vendar je samo
Držečnik prisostvoval vsem zasedanjem (1962–1965). Vovk je bil takrat že zelo
bolan in je 7. julija 1963 umrl. Tudi apostolski administrator dr. Mihael Toroš je
bil odsoten iz zdravstvenih razlogov. Tako Vovk kot tudi Držečnik sta sodelovala v komisijah, ki so pripravljale gradivo za koncil. Kot je razvidno iz "Situacijskega poročila s področja klera" je bila oblast z zadržanjem slovenskih škofov na koncilu zadovoljna, kar se je, tako poročilo, manifestiralo v tem, da sta
pripadala t. i. "progresivni evropski skupini koncilskih očetov pod vodstvom
avstrijskega kardinala Königa,39 ki se je vztrajno zavzemala za naprednejšo smer
koncila nasproti konzervativni skupini pod vodstvom kardinala Otavianija".40
Pozitivno pa je bilo po tem poročilu tudi, da sta se udeležila sprejema v jugo-

37
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Griesser - Pečar, Cerkev na zatožni klopi, 691–692; NŠAM, Zapuščina škofa Držečnika.
Tudi Anton Vovk je bil leta 1960 imenovan za ljubljanskega škofa, leto dni pozneje pa za nadškofa.
Kardinal Franz König (* 3. 8. 1905, Warth pri Rabensteinu – † 13. 3. 2004, Dunaj), dunajski nadškof od
1956 do 1985.
Kardinal Alfredo Ottaviani (* 29. 10. 1980, Rim – † 3. 8. 1979, Vatikan), bil je zelo vpliven kardinal v
kuriji.
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slovanskem predstavništvu v Rimu ob dnevu republike. Zabeleženo je, da se
je prav Držečnik posebno vztrajno zavzemal za to, da se škofje sprejema udeležijo, medtem ko je splitski nadškof dr. Franjo Franič41 temu nasprotoval. Za
oblast je bilo pozitivno tudi, da sta se slovenska škofa izogibala privatnih stikov
z emigracijo, vendar pa je Držečnik nasedel kanoniku Francu Hrastelju s tem,
da je preko Radia Vatikan pozival vso duhovščino v tujini, da podpre Slomškovo beatifikacijo, in pri tem ni izvzel emigracije.42
Škof Držečnik je na koncilu nastopal večkrat, predložil je nekaj predlogov
in mnenj. Tako je na 30. seji, 29. novembra 1962, prosil za besedo, ker pa je bilo
preveč prijav, je vložil svoj govor pisno. Poudaril je pomen Cirila in Metoda ter
škofa Antona Martina Slomška. Zadnjič je nastopil na 4. zasedanju, 17. septembra 1965, ko je vzbudil veliko pozornost, ker se je zavzemal za to, da postane
pastoralna sociologija poseben predmet na teoloških fakultetah in da se v škofijah ustanovijo komisije za pastoralno sociologijo. Koncil je Držečnikove predloge upošteval.43 Držečnik je pri Škofijskem ordinariatu v Mariboru ustanovil
Svet za pastoralno teologijo in mu tudi predsedoval.

Slomšek
Z odlokom Svete stolice je bil 20. maja 1859 po želji škofa Antona Martina
Slomška sedež lavantinske škofije prenesen od Sv. Andraža v Labotski dolini v
Maribor, staro ime škofije pa je ostalo, čeprav je bil Sv. Andraž z Labotsko dolino
potem priključen krški (celovški) škofiji. Po prvi svetovni vojni sta se znašli škofiji v različnih državah: krška v Avstriji, lavantinska v Jugoslaviji. Ob 100-letnici
smrti škofa Slomška je bil zaključen škofijski postopek za njegovo beatifikacijo
in kanonizacijo. Postulator je bil najprej stolni kanonik dr. Jože Mirt, po njegovi
smrti 1961 pa dr. Vinko Frangež.44 V nedeljo, 23. septembra, so v slovesnem
sprevodu iz škofijskega doma v stolnico nesli vse Slomškove spise, ki jih je škof
potem 7. oktobra odnesel v Rim, ko je odpotoval na II. vatikanski vesoljni cerkveni zbor. Obsežno gradivo je tehtalo okoli 70 kg.45 Posmrtni ostanki škofa
Slomška pa so bili prenešeni v stolnico 7. oktobra 1978.46
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Nadškof Franjo Franić (* 29. 12. 1912, Kambelovac – † 17. 3. 2007, Split).
ARS, SI AS 1930, AŠ 1145, Situacijsko poročilo s področja klera, 184–185.
Vinko Potočnik, "Škof Držečnik in pastoralna sociologija", v: Škof Maksimilijan Držečnik (1903–
1978) (Maribor, 2003), 65–69.
Sporočila, 1961 – VIII, 37. Prvi postulator je bil dr. Ivan Tomažič, ko je ta postal lavantinski škof, je bil
imenovan dr. Mirt.
Sporočila , 1962 – XII, št. 96, 9. 10. 1962 in št. 119, 77; govor škofa Držečnika na vatikanskem radiu, 1.
12. 1962.
Sašo Radovanovič, "Prenosi posmrtnih ostankov", v: Mariborska stolnica (Maribor, 2009), 282–285.
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Že pred tem je bil škof, predvsem zaradi razglasitve postopka beatifikacije, februarja 1962 v Rimu, 21. februarja ga je sprejel tudi sveti oče. Vatikanski
uradni dnevnik L'Osservatore Romano je 24. junija 1962 prvič objavil članek
o Slomšku, v članku pa je bilo posebej navedeno, da je Slomšek nameraval
zbuditi "do takrat zanemarjeno slovensko ljudstvo".47 Preko Radia Vatikan je
škof Držečnik pozival tudi slovenske duhovnike v tujini, naj podprejo proces
beatifikacije,48 postopek, ki se je začel pred drugo svetovno vojno. Slomškovi
spisi in rokopisi so v nezabitih zabojih vojno prestali na hodnikih, ker se Nemci
niso zavedali, kakšno vsebino imajo. Po vojni postopka najprej ni bilo mogoče
nadaljevati, kasneje pa je škof Držečnik, naslednik škofa Tomažiča, poskrbel za
to, da je cerkveno sodišče lavantinske škofije delo vendarle nadaljevalo. Predsednik cerkvenega sodišča je bil takrat stolni prošt dr. Franc Cukala.49

Nasledstvo
Škof dr. Maksimilijan Držečnik je Sveti sedež februarja 1962 v Rimu prosil, da
se lavantinska škofija preimenuje po sedežu škofije, kar se je zgodilo 5. marca
1962, vendar je bilo, da ne gre v pozabo, priključeno staro ime "lavantinska".50
Administratura Prekmurje, ki jo je upravljal mariborski škof, je bila z odlokom
dne 9. junija 1964 priključena mariborsko-lavantinski škofiji.51 Škof Držečnik
je že leta 1963 ob 110. obletnici sv. Cirila in Metoda brezuspešno skušal doseči,
da se ta administratura končno priključi mariborski škofiji, to pa je dosegel šele
med koncilom leta 1964, ko se je sporazumel s sombotelskim in krškim škofom. Šele takrat se je s tem strinjalo tudi Državno tajništvo.
Že v šestdesetih letih so v Sloveniji razpravljali tudi o ustanovitvi slovenske
metropolije in o morebitnih novih škofijah, tako se je predvsem koprski škof
Janez Jenko zavzemal za razdelitev njegove škofije na koprski in goriški del,
škof Držečnik pa je nasprotoval delitvi mariborske škofije. Bilo je namreč govora o škofiji Celje in o škofiji v Prekmurje.52 Leta 1968 je bila potem ustanovljena
ljubljanska metropolija, k njej pa je bila priključena tudi mariborska škofija. Z
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Sporočila, 1962 – VIII, 44–46.
ARS, SI AS 1931, AŠ 1145, 633, 185.
Sporočila, 1962 – IX, 50.
NŠAL 106, AŠ 18, Sporočila škofijskega ordinariata lavantinski duhovščini, 1962 – IV, 24–25.
Vinko Škafar, "Tomažič – apostolski administrator Prekmurja", v: Tomažičev simpozij v Rimu, ur.
Edo Škulj (Celje, 2008), 81; Jožef Smej, "Priključitev delov Sombotelske, krške in sekovske škofije
Mariborski škofiji leta 1964", v: Zbornik ob 750-letnici Mariborske škofije 1228–1978, 20–28.
ARS, SI AS 1931, AŠ 1145, 104–5, 119.
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Razkrižjem je obsegala takrat 7351,78 km².53 Takrat je škofija dobila nazaj tudi
bogoslovno semenišče in ustanovljen je bil oddelek ljubljanske Teološke fakultete s tremi višjimi letniki.
Istega leta je bil za mariborskega pomožnega škofa imenovan dr. Vekoslav
Grmič s pravico nasledstva.54 Držečnik ga je klical v Rim, kjer je bil škof na obisku ad limina. Takrat naj bi ga seznanil o imenovanju. Grmič naj bi bil po Petru
Kovačiču Peršinu najboljša izbira, ker je bil "koncilsko usmerjeni teolog", ker "je
začel dejavni dialog z marksisti" in ker je "veljal za pobornika nove vatikanske
usmeritve".55 Ker je vatikanski arhiv za to obdobje še zaprt, še ni znano, zakaj
je bil Grmič imenovan. Vsekakor je bil duhovnik, ki ga je oblast imela za svojega, saj je z njo intenzivno sodeloval. Verska komisija je že leta 1969 ocenila, da sta "dobronamernost in iskrenost dr. Grmiča v vseh njegovih razgovorih
nesporni".56 Ko se je zdravstveno stanje mariborskega škofa leta 1976 izredno
poslabšalo, imel je kostnega raka, je komunistična oblast razpravljala o njegovi
zamenjavi. Oblast se je seveda na vse načine trudila, da bi ga zamenjal Grmič.
Temu pa je odločno nasprotoval del mariborske škofije, pa tudi višja duhovščina ljubljanske škofije in jezuiti so bili proti. Grmič je sicer po Držečnikovi smrti
škofijo upravljal, bil je v stalnih konfliktih s cerkveno hierarhijo, tudi z nadškofom dr. Alojzijem Šuštarjem, imeli so ga za "rdečega škofa", ordinarij pa ni postal.
Za Držečnikovega naslednika je bil leta 1980 imenovan dr. Franc Kramberger.

Tamara Griesser - Pečar
BISCHOF DR. MAKSIMILIJAN DRŽEČNIK

ZUSAMMENFASSUNG
Bischof Dr. Maksimilijan Držečnik (1903–1978) stand an der Spitze der Diözese Marburg-Lavant zur Zeit der schlimmsten Kirchenverfolgung in Sloweni53
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France M. Dolinar, "Cerkvenopravna podoba Slovenije", v: Cerkev na Slovenskem, ur. Metod Benedik,
Janez Juhant in Bogdan Kolar (Ljubljana, 2002), 18.
Dr. Vekoslav Grmič (* 4. 6. 1923, Sv. Jurij ob Ščavnici – † 21. 3. 2005, Maribor), m. 1951, najprej kaplan
potem župnik na Vranskem, naslovni škof ucchitanski in mariborski pomožni škof 1968, generalni
vikar 28. 4. 1973–13. 5. 1978; kapitularni vikar 15. 5. 1978–5. 11. 1980; profesor dogmatike na TF.
Peter Kovačič Peršin, Duh inkvizicije (Ljubljana, 2012), 189.
ARS, SI AS 1211, KOVS, AŠ 111, št. 3/1969-15(XII).
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en nach dem Zweiten Weltkrieg. Zunächst war er Weihbischof (1946), dann,
nach dem Tod des Bischofs Dr. Ivan Josef Tomažič, apostolischer Administrator
(1949), schließlich Ordinarius (1960). Držečnik hatte Theologie in Marburg
a.d.Drau/Maribor studiert, dann an der Gregoriana in Rom, wo er 1938 das
Doktorat im Fach Theologie ablegte. Er arbeitete als Kaplan in Reifing (Ribnica) am Bachern, Cilli (Celje) und Allerheiligen (Svetinje), sowie als Lektor für
Moraltheologie und Dozent für Altes Testament und Christliche Theologie am
Priesterseminar Marburg, schließlich wurde er stellvertretender Rektor des Priesterseminars Marburg.
Während der deutschen Besatzung wurde er im April 1941 verhaftet und
über Reichenburg nach Kroatien deportiert, wo er bis Kriegsende in der Pfarre
Visoko bei Novi Marof in Hrvatsko Zagorje blieb. Nach seiner Rückkehr leitete
er zunächst das lavantinische Priesterseminar, das sich seit Kriegsanfang in Laibach befand, und hielt Vorlesungen an der Theologischen Fakultät. Ende 1946
wurde er zum Weihbischof ernannt, was die kommunistischen Behörden nicht
anerkannten, weil die Ernennung nicht mit dem Vatikan abgestimmt war.
Zusammen mit dem Laibacher Bischof Anton Vovk versuchte er dem Druck des
Regimes entgegenzuwirken und wurde mehrmals mit Verwaltungsstrafen belegt – unter anderem wegen Verstoßes gegen die erlassenen Bestimmungen zum
Religionsunterricht, als er interne Kirchenpapiere drucken ließ. Oft wurde er
verhört und am Spenden der Firmung gehindert. Am 2. September 1951 wurde
in Hrastnik sogar ein Anschlag auf ihn geplant, von welchem er jedoch noch
rechtzeitig erfuhr. Unermüdlich setzte er sich bei der slowenischen und jugoslawischen Regierung für seine Priester ein, auch für die Rückgabe der konfiszierten Marienwallfahrtskirche in Maria Neustift/Ptujska Gora ins Eigentum der
Kirche. Den Priesterverein CMD (Cyrill-Methodius Verein) lehnte er zunächst
ab. Erst als dieser die Kirchenbestimmungen anerkannte, setzte er sich für seine
Legalisierung ein. Držečnik beteiligte sich am Zweiten Vatikanischen Konzil.
Unter seiner Führung wurde die Diözese umbenannt. Sie hieß nun "Diözese
Maribor-Lavant". Unter seiner Führung wurden die Akte für die Seligsprechung
von Bischof Anton Martin Slomšek dem Heiligen Stuhl übergeben.
1968 bekam er einen Weihbischof an seine Seite, der später jedoch nicht
sein Nachfolger wurde, da er als Vertreter der sozialistischen Theologie umstritten war.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Paradoks Vekoslava Grmiča
Aleš Maver
Dr., docent
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-pošta: alexius.mauer@gmail.com

Izvleček:

Prispevek obravnava življenje in delovanje mariborskega pomožnega škofa in
kapitularnega vikarja Vekoslava Grmiča, ki je predvsem med letoma 1968 in
1978 odločilno zaznamoval Katoliško cerkev v Sloveniji. Do tega ni prišlo le
zaradi v njegovi osebi združenih pomembnih služb, ki jih je opravljal, marveč
tudi zaradi evforije po drugem vatikanskem cerkvenem zboru. Vendar je Grmič
po drugi strani bistveno precenil pomen lastne idejne usmeritve znotraj Cerkve
na Slovenskem, zato je bil njegov padec neizogiben in silovit, čeprav je lahko
črpal iz širšega izročila južnoslovanskemu državnemu okviru in socializmu
naklonjenega toka v slovenski teologiji.

Ključne besede:

Vekoslav Grmič, Katoliška cerkev v Sloveniji, krščanski socializem, Lavantinska
škofija, Cerkev in država, drugi vatikanski koncil

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 603–620, 52 cit., 5 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Verjetno bi bila utvara pričakovati, da bi bilo moč komaj osem let po smrti
mariborskega pomožnega škofa in kapitularnega vikarja dr. Vekoslava Grmiča že napisati kakor koli izčrpno biografijo tega teologa ali vsaj približno sistematično oceniti njegovo življenje in delo. Zato so tudi pričujočemu prispevku
postavljene razmeroma ozke meje. Kljub temu se bom v njem trudil, da bi zastavil vsaj glavna vprašanja, ki Grmičevo delovanje delajo za paradoks iz naslova,
in morda nakazal kak odgovor nanj.
Paradoksnost Grmičevega položaja v vrsti voditeljev Katoliške cerkve v
Sloveniji po drugi svetovni vojni izhaja v prvi vrsti v značilnem prepadu med
različnimi obdobji njegove (predvsem) škofovske kariere, ki je vendarle trajala celih sedemintrideset let, od škofovskega posvečenja aprila 1968 do smrti
marca 2005. Po eni strani je malo ljudi tako zelo zaznamovalo slovensko katoliško skupnost v času socialistične slovenske republike. Da, čas neposredno
po drugem vatikanskem koncilu pa do začetka osemdesetih let 20. stoletja bi
zunanji opazovalec zlahka označil kar za "Grmičevo ero". A enako silovito je
bilo škofovo izginotje iz prvih vrst po tistem, ko ni postal mariborski rezidencialni škof, kar še danes narekuje precej neugodno strukturo zapisov o njem,
saj se o njem v glavnem razpisujejo zagovorniki njegove poti znotraj katoliške
skupnosti, medtem ko morebitni kritični glasovi o njem v glavnem (še vedno)
molčijo.1
Hkrati je mogoče že po bežnem pregledu njegove bibliografije ugotoviti, da
gre pri dr. Vekoslavu Grmiču za enega najplodovitejših in najustvarjalnejših, če
že ne najpomembnejših slovenskih teologov povojnega obdobja. Nedvomno
je Grmič slovensko teologijo odprl za številne nove teme, pri čemer pa ni moč
spregledati pečata, ki ga njegovi misli daje svojevrstno (in do neke mere zagotovo enostransko) razumevanje drugega vatikanskega cerkvenega zbora.
Ravno razmerje do tega prelomnega dogodka za Katoliško cerkev v 20. stoletju po mojem mnenju dela Grmičevo pot zanimivo celo v evropskem ali vsaj
srednje- in vzhodnoevropskem kontekstu, ker se ob njem – znova paradoksno
– zgostita obe plati koncila za katoliške skupnosti na evropskih območjih pod
oblastjo komunističnih režimov.

1

Med Grmiču naklonjenimi razlagalci njegove zgodbe velja v zadnjem času omeniti predvsem Petra
Kovačiča Peršina z njegovim obsežnim zapisom o mariborskem pomožnem škofu v Peter Kovačič
Peršin, Duh inkvizicije (Ljubljana, 2012), 183–217 (dalje: Kovačič Peršin, Duh inkvizicije). Podobno
sliko še utrjuje vrsta v zadnjih dveh desetletjih izdanih knjig z izbranimi Grmičevimi spisi, ki jih
podrobneje navajam v op. 39. Posamezne kritične zapise je moč najti v Ivan Janez Štuhec, Smer – osvobojena dežela (Ljubljana, 2005) (dalje: Štuhec, Smer). Do škofa dokaj kritična je tudi diplomska naloga
Mateje Hribernik, Škof dr. Vekoslav Grmič: Teolog socializma (Maribor, 2005). Pač pa diplomsko delo
Roberta Emeršiča, Aktualni družbeni problemi družbenega nauka Cerkve: Škof Vekoslav Grmič in njegovo razumevanje odnosa med Cerkvijo in državo (Maribor, 2007) (dalje: Emeršič, Aktualni družbeni problemi) s svojimi med seboj deloma protislovnimi ocenami škofovega delovanja dobro odraža
strukturo gradiva, ki je na razpolago.
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Škof dr. Vekoslav Grmič (Foto: Matej Družnik; "Umrl naslovni škof Vekoslav Grmič", Delo, 22. marec
2005, http://www.delo.si/clanek/o50834 (pridobljeno 18. november 2013))

Glede na povedano bo namen mojega besedila predvsem umestitev Grmičevega življenja in misli na širšo sliko miselnih in idejnih tokov znotraj Cerkve
na Slovenskem in v Evropi v poznem 19. in zlasti v 20. stoletju. Prepričan sem
namreč, da brez razumevanja tega okvira Grmičev paradoks ni rešljiv.

Grmičevo življenje do imenovanja za škofa
Za začetek si bo dobro priklicati v spomin nekaj pomembnih mejnikov v življenju poznejšega škofa. Že hiter prelet slednjih nam pokaže, da gre prejkone za
zgodbe številnih duhovnikov s slovenskega severovzhoda. Gotovo za pričujoče
razmišljanje ni čisto postranskega pomena, da se je Vekoslav Grmič 4. junija
1923 rodil v Dragotincih na območju današnje občine Sv. Jurij ob Ščavnici, v
krajih torej, ki se jih je prijelo ime "slovenske Atene", saj so iz njih izšli številni
soustvarjalci slovenske kulture in politike zadnjega stoletja in pol. Med njegovimi bližnjimi rojaki velja vsekakor omeniti Antona Korošca, Edvarda Kocbeka
ali Bratka Krefta; v le nekoliko širši okolici bi se jih dalo našteti še bistveno več.
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Otroštvo v številčni kmečki družini s sedmimi otroki (med njimi je bil Vekoslav
predzadnji) se je po takrat ustaljenem redu prevesilo v šolanje na klasični gimnaziji, najprej v Mariboru, že po materini smrti in krajši prekinitvi pa v sedmem
in osmem razredu na Ptuju. V času šolanja se je Grmič srečeval s precejšnjim
pomanjkanjem, predvsem v petem gimnazijskem razredu, ko je moral stanovati zasebno, kar naj bi – skupaj z odraščanjem v skromnih razmerah – pomembno zaznamovalo njegove socialnopolitične poglede, kakor še pri marsikaterem
njegovem duhovniškem sodobniku.2 Podobno vlogo je imel njegov vpoklic v
nemško vojsko kmalu po opravljeni maturi leta 1944, ki ga je za kratek čas vodil
v Avstrijo, od koder se je po koncu vojne vrnil na slovensko Štajersko. Njegovo
službovanje na okraju v Gornji Radgoni, kjer je bil odgovoren za socialno skrbstvo, je prekinila glede na okoliščine gotovo presenetljiva odločitev, da državno
službo v kolesju vzpostavljajoče se povojne oblasti zamenja za študij katoliške
teologije in vstop v lavantinsko bogoslovje, takrat v ljubljanskem izgnanstvu.3
Poznejši škof je vstop v bogoslovje mnogo desetletij pozneje utemeljeval
takole:
Zdelo se mi je, da bom lahko na ta način največ naredil za oživitev etičnih vrednot, ki so po vsaki vojni na tleh. Poleg tega me je vedno zelo zanimala filozofija, ki
takrat ni imela prave veljave drugje kot na Teološki fakulteti.4

Ton študiju na fakulteti, ki jo je oblast postopoma izrivala iz prostora javne
univerze,5 je v prvih povojnih desetletjih dajala mlajša generacija profesorjev,
po večini pripadnikov ali vsaj sopotnikov mladinskega gibanja ali krščanskosocialističnih teženj iz obdobja med obema vojnama, kakršni so bili Stanko
Cajnkar, Janez Janžekovič ali Janez Fabijan, s katerimi je Grmič še pozneje gojil
tesne stike. Tako je navsezadnje njegova teološka formacija pomembno prispevala k izoblikovanju nekaterih njegovih bistvenih idejnih izhodišč in jih navezovala na širše tokove v slovenski katoliški skupnosti v prvi polovici 20. stoletja.
Po mašniškem posvečenju 29. junija 1950 ga je prva "redna" služba prihodnje leto popeljala na Vransko. Tam je kot kaplan priskočil na pomoč ostarelemu župniku Valentinu Mörtlu. Vendar prvi trk s komunističnimi oblastniki
v vlogi dušnega pastirja ni bil prijeten, saj Grmič ni takoj dobil njihovega pri-

2

3

4

5

Prim. denimo dnevniške zapise pri Lojze Jože Žabkar, Izpovedi: Pesmi in dnevnik (Ljubljana, 1991),
passim.
Prim. o njem Tamara Griesser Pečar, "Lavantinska škofija v novi Jugoslaviji", Studia historica Slovenica
10 (2010), št. 2/3: tukaj zlasti 448 (dalje: Griesser Pečar, "Lavantinska škofija").
Helena Grandovec, "Zgodbe iz življenja", Znamenje 33 (2003), št. 3/4: tukaj 173 (dalje: Grandovec,
"Zgodbe iz življenja").
Gl. Aleš Gabrič, "Izključevanje Teološke fakultete iz Univerze v Ljubljani", Bogoslovni vestnik 63 (2003),
št. 2: 255–280.
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stanka za delo na Vranskem.6 Ni pa nikdar skrival svoje naklonjenosti nekaterim bistvenim idejnim elementom povojnega družbenega sistema. O tem priča
njegova izjava na Ozni, ki se je je po skoraj petih desetletjih spominjal takole:
"Povedal sem jim, da sem po prepričanju socialist. To ne pomeni, da sem zagovornik komunizma, a tudi nasprotnik ne."7 Vsaj na tej točki je ostal dosleden. Še
malo pred smrtjo je, ko je razmišljal o položaju Katoliške cerkve v socializmu in
kapitalizmu, jasno povedal:
Nastal je paradoks, kajti temeljna ideja socializma je sama po sebi globoko
krščanska, kot so krščanske ideje tudi ideje francoske revolucije: enakost, svoboda in bratstvo. Krščanska ideja je tako tudi ideja solidarnosti med ljudmi, ki
jo je po letu 1945 želel v življenju uresničiti socializem – takratna komunistična
oblast. /…/ Sedaj v kapitalizmu pa je stvar drugačna. Cerkev nima neke duhovne
sorodnosti z idejo kapitalizma, pa čeprav se nekateri tako trudijo in človekove
pravice, ki jih formalno zagotavlja kapitalistična družbena ureditev vsakemu
posamezniku, revnemu ali bogatemu, jemljejo za dokaz sorodnosti kapitalizma
z idejami evangelija.8

Že od začetka Grmičevega dela na Vranskem bolehni župnik je leta 1953
umrl in njegov dotedanji kaplan ga je nasledil v vodstvu župnije, čemur je 1960
pridružil še funkcijo prodekana braslovške dekanije. Njegovo pastoralno delovanje je bilo očitno precej uspešno, zlasti zaradi uvajanja novih prijemov v mladinski pastorali. 9 Tudi sicer je Grmiča celo po vse očitnejšem razhodu z večino
slovenske katoliške skupnosti še spremljal sloves dobrega dušnega pastirja iz
mlajših let. Svojo agilnost je župnik, takrat star dobrih trideset let, pokazal tudi
s tem, da je pastoralno delo v Savinjski dolini uspešno združeval najprej s podiplomskim študijem teologije in nato, po zagovoru doktorske disertacije 1961,
s kariero predavatelja dogmatične in kasneje še biblične teologije na takrat iz
državne univerze izločeni ljubljanski teološki fakulteti.
Za temo svoje disertacije si je izbral tedaj tudi v slovenskem prostoru aktualno eksistencialistično filozofijo in se spopadel z vprašanjem teološke vsebine
strahu v njej. Značilno je disertacijo izdelal pod mentorstvom profesorjev Antona Trstenjaka in Janeza Fabijana, v komisiji pa je bil tretji član še pozneje legen-

6

7
8

9

Grandovec, "Zgodbe iz življenja": 177. O samem sistemu obveznih dovoljenj in njihovega razdeljevanja, ki je dajal oblasti precej manevrskega prostora za omejevanje Cerkve, pa tudi za sooblikovanje
njene kadrovske politike, gl. Griesser Pečar, "Lavantinska škofija": 439 s.
Nav. po Grandovec, "Zgodbe iz življenja": 177.
Vekoslav Grmič, Poslednji spisi: Misli o sodobnosti (Ljubljana, 2005), 139–140 (dalje: Grmič, Poslednji
spisi).
Srečko Reher, "Iskalec resnice iz ljubezni", v: Grmič, Poslednji spisi, 5–14, tukaj 7 (dalje: Reher, "Iskalec
resnice").
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darni slovenski dogmatik Anton Strle, ki v poznejših desetletjih ni bil ravno
Grmičev somišljenik, čeravno je zaradi tedanjih razmer v Cerkvi na Slovenskem
mariborski pomožni škof kot predsednik Mohorjeve družbe napisal uvodno
besedo k enemu Strletovih pomembnejših del, njegovemu slovenskemu prevodu in priredbi znamenitega kompendija dokumentov cerkvenega učiteljstva
Heinricha Denzingerja pod slovenskim naslovom Vera Cerkve.10
Potem ko se je Grmič v šestdesetih letih katoliški javnosti predstavljal s
prvimi znanstvenimi objavami v Bogoslovnem vestniku, počasi napredoval po
akademski habilitacijski lestvici11 in intenzivno spremljal dogajanje v Rimu, na
drugem vatikanskem cerkvenem zboru (1962–65), ki je do smrti ostal njegova ključna referenca, se je z letom 1968 zanj začelo povsem novo obdobje. 27.
februarja 1968 ga je namreč papež Pavel VI. na željo mariborsko-lavantinskega škofa Maksimiljana Držečnika imenoval za naslovnega škofa škofije Uchi
Maius, kot se glasi njeno uradno latinsko ime,12 in za pomožnega škofa v spodnještajerski škofiji.13 Škofovsko posvečenje mu je 21. aprila 1968 ob sodelovanju obeh tedanjih slovenskih ordinarijev, Jožefa Pogačnika in Maksimiljana
Držečnika, podelil apostolski delegat v Jugoslaviji Mario Cagna.14 Tudi to je bil
odraz novih pokoncilskih časov, saj je Cagna prišel v Titovo državo komaj dve
leti prej, po podpisu protokola med predstavniki SFRJ in predstavniki Svetega
sedeža 25. junija 1966.15 Značilno je, da je Grmič prav v omenjenem protokolu
še več kot dve desetletji pozneje gledal tako rekoč osrednji temeljni kamen za
gradnjo odnosov med "socialistično družbo in Katoliško cerkvijo v Jugoslaviji",
kot se je izrazil, tudi v bodoče.16

"Grmičevo desetletje"
Z nastopom škofovske službe se za Grmiča ne začne le nadaljnje kopičenje

10
11

12

13
14

15

16

Gl. Anton Strle, ur., Vera Cerkve: Dokumenti cerkvenega učiteljstva (Celje, 1977), 5–6.
Leta 1964 je bil izvoljen za docenta, leta 1967 pa za izrednega profesorja sistematične dogmatike.
Prim. Emeršič, Aktualni družbeni problemi, 32, op. 65.
Zanimivo je, da je bil Grmič sploh prvi naslovni škof te ugasle antične škofije v današnji severni
Tuniziji. Po njegovi smrti je leta 2006 ta naslov prevzel. brazilski škof Remidio José Bohn, ki ga je nosil
do imenovanja za škofa ordinarija leta 2011. Gl. "Uchi Maius: Titular See", Hierarchy of the Catholic
Church, http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/d2u05.html (pridobljeno 2. novembra 2013).
O imenovanju samem prim. Griesser Pečar, "Lavantinska škofija": 443.
"Bishop Vekoslav Grmič +", Hierarchy of the Catholic Church, http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bgrmic.html (pridobljeno 2. novembra 2013).
O njem nazadnje kratko, a tehtno Ivo Banac, Hrvati i Crkva: Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u
modernosti (Zagreb–Sarajevo, 2013), 119–123 (dalje: Banac, Hrvati i Crkva).
Prim. Vekoslav Grmič, "Dvajset let po podpisu protokola med SFRJ in Vatikanom", v: Prešernov koledar 1988 (Ljubljana, 1987), 98–105 (dalje: Grmič, "Dvajset let").
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funkcij, ko zaporedoma postane rektor mariborskega bogoslovja, katerega
zadnji trije letniki se leta 1968 vrnejo v Slomškovo mesto17 in ki mu skupaj s
spiritualom in strokovnjakom za Trubarja Jožetom Rajhmanom v prvem desetletju po vrnitvi vtisneta ključen pečat,18 predsednik celjske Mohorjeve družbe
in generalni vikar mariborske škofije, pač pa doseže vrhunec njegov vpliv znotraj Cerkve na Slovenskem. S komaj kaj pretiravanja bi lahko o obdobju nekako
do leta 1978 govorili kot o Grmičevem desetletju. Vsaj v začetku je nedvomno
užival precejšnjo priljubljenost med slovenskimi katoličani, kar je navsezadnje
razvidno iz ocene njegovega lika in dela Verske komisije iz leta 1969:
/…/ tako je po drugi strani očitno, da bodo nakazane kvalitete dr. Grmiča kot
sodobnega pokoncilskega predstavnika katoliške cerkve, prišle do izraza pri
uveljavljanju pravic cerkve glede vseh vprašanj, ko dr. Grmič smatra, da bi morala
cerkev dobiti več svobode kot doslej. Slovenska Cerkev, predvsem njen mlajši
kader, to spoznava. Tudi to je razlog Grmičeve popularnosti.19

A pokazalo se je, da so bile ocene prekaljenih analitikov razmer znotraj
Katoliške cerkve v Sloveniji iz vrst vladajočih struktur z njihovega vidika preveč pesimistične, z vidika katoliške skupnosti pa bistveno preveč optimistične.
Podoba je namreč, da sta mladega škofa novo pridobljena moč in priljubljenost
zazibala v iluzijo o enačaju med njegovim lastnim doživljanjem položaja Cerkve in dejanskim stanjem na terenu. On in njegov krog sta povsem podlegla
domnevnemu "dialoškemu" ozračju v razmerju med SFRJ in katoličani.20 Kot
bo morda še govor v nadaljevanju, je na vznesene občutke gotovo vplivalo dejstvo, da so pri veliki večini slovenskega vernega občestva na tako rekoč nedeljeno navdušenje naletele vsaj nekatere na prvi pogled najvidnejše komponente
pokoncilske prenove, kot sta bila uvedba slovenščine v bogoslužje in uvedba
spremenjenega mašnega obreda (čemur je sledila še posodobitev drugih zakramentov in zakramentalov).21 Seveda je dobršen del katoliške javnosti Grmiča kot daleč najmlajšega takratnega slovenskega škofa spočetka dojemal kot
poglavitnega glasnika novega duha v hierarhiji. Sam pa je po drugi strani predvsem v koncilski pastoralni konstituciji o Cerkvi v sedanjem svetu (Gaudium et
spes) precej enostransko videl potrditev ključnih predpostavk svoje razvijajoče
se politične teologije.
17

18
19

20
21

Stanko Ojnik, "Mariborski oddelek", v: Zbornik ob sedemdesetletnici Teološke fakultete v Ljubljani
1919–1989, ur. Rafko Valenčič (Ljubljana, 1990), 25–26.
Štuhec, Smer, predvsem 43–47.
Arhiv Republike Slovenije, AS 1211, KOVS šk 111, št. 3/1969-15 (XII), navedeno po Griesser Pečar,
"Lavantinska škofija": 452.
To občutje še nedavno preveva mnogo pasusov pri Kovačič Peršin, Duh inkvizicije.
O tem za vsejugoslovanski okvir dobro razmišlja Banac, Hrvati i Crkva, predvsem 116–117.
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Dobra ilustracija dialoškega ozračja iz tistega časa po predstavah Grmičevih
somišljenikov je okrogla miza v Idriji, na kateri so v prvi vrsti na pobudo poznejšega kulturnega ministra Sergija Peljhana na temo "Ali je Bog mrtev?" 22 . novembra 1968, prav na dan razglasitve slovenske cerkvene pokrajine, razpravljali
Grmič in eden njegovih poglavitnih predhodnikov Janez Janžekovič na krščanski in Zdenko Roter in tedaj še precej mladi Marko Kerševan na marksistični strani.22 Seveda je verjetno res šlo za prvi nastop katoliških teologov v širši javnosti
v Sloveniji po drugi svetovni vojni, a izbor sogovornikov kaže, da je bil k besedi
pripuščen samo komunističnemu sistemu in marksizmu najbolj naklonjeni del,
za katerega bi težko rekli, da je predstavljal večino katoliških vernikov. Prav to je
bila tista točka, ki je mariborskemu pomožnemu škofu (zavedno ali nezavedno)
ušla in je ni dojel niti v poznejših podobnih nastopih in javnih pobudah .
Vsaj manjše razpoke so se začele kazati že pri Znamenju, teološki reviji, ki
je bila leta 1971 ustanovljena prav kot nekakšna tribuna za razvijanje katoliški misli v razmeroma ozkih okvirih "dialoškosti" po delni otoplitvi odnosov
med državo in Cerkvijo v šestdesetih letih. Obenem naj bi revija nadomestila
Novo pot, glasilo oblasti prijaznega Cirilmetodijskega društva (CMD), ki je prenehala izhajati.23 Vendar so se kljub oceni Komisije za odnose z verskimi skupnostmi, da predstavlja Znamenje, med pobudniki katerega sta bila ob Grmiču
tudi Kocbek in Janžekovič, "določeno opozicijo uradnemu cerkvenemu tisku",
nesoglasja poglobila predvsem ob po mnenju precejšnjega dela duhovščine
izredno neuravnoteženem prispevku ob trideseti obletnici osvoboditve leta
1975.24 Takrat se je že jasno kazalo, da mariborski pomožni škof ni zmožen ali
pa vsaj ni pripravljen prisluhniti tej "drugi strani" katoliške skupnosti na Slovenskem. Tudi Mohorjeva družba je pod njegovim predsedovanjem po eni strani
sicer doživljala čase, ko je izdala precej za slovensko kulturo v najširšem smislu
pomembnih del,25 vendar so predvsem zapisi v Mohorjevem koledarju kazali na
prevlado pogledov na slovensko socialistično družbo, ki bi jih znotraj katoliškega občestva smeli šteti za zamisli in predstave okrog Grmiča zbrane oblasti
posebej naklonjene manjšine.26 Vedno več nelagodja je zbujala hkrati škofova
dejavnost v koordinacijskih odborih Socialistične zveze delovnega ljudstva, ki

22
23
24
25

26

Emeršič, Aktualni družbeni problem, 36, z op. 76 in 77.
Reher, "Iskalec resnice", 13.
Griesser Pečar, "Lavantinska škofija": 452.
Omeniti velja kakovostne izdaje Meškovih in Pregljevih izbranih del, Zadnikarjeve monografije o
cerkvah na Slovenskem in na avstrijskem Koroškem, drobne, a pomembne knjižice s predstavitvami
slovenskih manjšinskih skupnosti onkraj državne meje, pa Truhlarjev Leksikon duhovnosti in že omenjeno Vero Cerkve. Izpod peresa samega Grmiča je leta 1973 med drugim prišel Mali teološki leksikon.
Prim. članek samega Vekoslava Grmiča z naslovom "Slovenska Cerkev išče svoj obraz", objavljen v
Mohorjevem koledarju 1978, 58–60, ali nekrolog za Edvardom Kardeljem v Mohorjevem koledarju
1980 (Stane Kovač, "Edvard Kardelj-Krištof", v: Mohorjev koledar 1980, 48–51) .
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jo je deloma omejil le v času, ko je bil kapitularni vikar in potem ko je delovanje
v sekcijah SZDL prepovedal nadškof Pogačnik.27
S slabšanjem zdravstvenega stanja mariborskega ordinarija Držečnika (in
nenazadnje tudi nadškofa Pogačnika) se je delokrog njegovega pomožnega
škofa še bolj povečal in verjetno je njegov vpliv celo dosegel vrhunec, kar je
denimo vidno iz tega, da je na rednem zasedanju jugoslovanske škofovske konference oktobra 1977, kjer Držečnika ni bilo, je pa podal z Grmičevimi stališči
skladno pisno izjavo, uspel dejansko preprečiti, da bi se jugoslovanski škofje s
spomenico, ki jo je sestavil zagrebški pomožni škof Mijo Škvorc, obrnili na udeležence v Beogradu potekajoče Konference o evropski varnosti in sodelovanju.
Bilo je sicer mišljeno, naj bi Škvorc in Grmič skupaj sestavila omiljeno različico,
do česar pa ni prišlo.28
A kmalu po Držečnikovi smrti 13. maja 1978 se je izkazalo, da bo Grmič
razmeroma težko postal novi mariborski ordinarij. Na to ni napeljevala le šibka
podpora njegovemu imenovanju za kapitularnega vikarja škofije, ko so zanj
glasovali le trije od petih stolnih kanonikov.29 Verjetno odločilnejša je bila sprememba na vrhu vesoljne Cerkve, saj je avgusta istega leta umrl papež Pavel VI.,
skupaj z državnim tajnikom Casarolijem osrednji arhitekt "vzhodne politike"
Svetega sedeža, in po komaj kaj več kot enomesečnem pontifikatu Janeza Pavla
I. je bil 16. oktobra 1978 za rimskega škofa izvoljen Poljak Karol Wojtyla, ki je
že s svojo izkušnjo vzhodnoevropskega realnega socializma obetal drugačen
odnos do socialističnih režimov v Evropi in do naklonjenih jim cerkvenih predstavnikov. Lahko bi rekli, da so Grmičeve delnice s tem strmo padle, čemur je
svoje dodalo še spreminjanje ozračja v Sloveniji, kjer marsikomu ozkost "prostora dialoga" Grmičevega kroga ni (več) zadoščala.30
Že sredi leta 1979 je Grmič po srečanju z novim papežem zaslutil spremenjeni veter. Leta 1995 je v intervjuju povedal, da sta z Janezom Pavlom II. v marsičem ostala vsak na svojem bregu. Očitno je ostalo neuspešno še pozneje večkrat poudarjeno prepričevanje o bistveni drugačnosti jugoslovanskega socialističnega modela.31 Po romanju slovenskih duhovnikov v Rim oktobra istega
leta je bila slika očitno že precej jasnejša, ker iz izjav mariborskega pomožnega
škofa in kapitularnega vikarja Mitji Ribičiču veje strahotno razočaranje nad
novim rimskim škofom, celo bes nanj. V zabeležki o pogovoru lahko namreč
preberemo:

27
28
29
30
31

Ljerka Bizilj, Cerkev v policijskih arhivih (Ljubljana, 1991), 14 (dalje: Bizilj, Cerkev v policijskih arhivih).
Griesser Pečar, "Lavantinska škofija": 453–454.
Bizilj, Cerkev v policijskih arhivih, 12.
Prim. Bizilj, Cerkev v policijskih arhivih, 24.
Gl. Slava Partlič, "Dr. Vekoslav Grmič: verjamem, da duh veje, koder hoče", http://www2.arnes.
si/~gmbiigim2/grmic.html (pridobljeno 4. novembra 2013).
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Srečanje dr. Vekoslava
Grmiča s papežem
Janezom
Pavlom
II. med njegovim
obiskom v Sloveniji
leta 1999 (Foto: Borut
Krajnc; Ali H. Žerdin,
"Zapuščina poljskega
papeža", Mladina, 10.
april 2005, http://
www.mladina.
si/92527/
(pridobljeno 18. november
2013))

Dr. Grmič ocenjuje papeža kot človeka, ki se zelo ukvarja s politiko in v manjši
meri s teološkimi vprašanji. Poudarja triumfalistični nastop, rokuje se z ljudmi in
poskuša biti prijazen. Človek ima vtis, da mu to ne gre preveč od srca, saj nekako
ne najde prave besede, kot je to uspevalo Pavlu VI. To ustvarja v njem nekakšno
nervozo, ki jo prikriva s smehljajem, ko pa stopi na govorniški oder, hoče narediti
vtis boga na zemlji. Njegovi govori so dvoumni in tudi govor za slovensko romanje je bil patetičen, vendar pri njegovi analizi ugotovimo, da je povedal zelo malo
in da zapušča v človeku nekakšno praznino v nasprotju s Pavlom VI., čigar govori
so bili dolgi, vendar zelo tehtni. /…/ Med duhovniki se uveljavlja prepričanje, da
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se papež z veliko ljudmi pogovarja, malo jih posluša, odloča pa o vsem sam. /…/
Vsekakor hoče, da bi bila Cerkev povsod navzoča, kar v bistvu pomeni njeno
politizacijo, razmeroma malo pa se ukvarja s teološkimi vprašanji32.

Kljub temu se je iskanje mariborskega ordinarija vleklo še več kot leto
dni, ker je očitno tudi Vatikan iskal kompromisno rešitev (slovenska politična oblast se ni toliko zavzemala za Grmičevo imenovanje, kot se je bala, da bi
mariborski škof postal kdo iz vrst politične emigracije; njena nočna mora je
bil predvsem rektor Slovenika Maksimiljan Jezernik33). Kot kapitularni vikar
je lahko Grmič 7. oktobra leta 1978 še opravil simbolno pomembno dejanje,
ko je vodil prenos posmrtnih ostankov svojega predhodnika Antona Martina
Slomška iz grobnice v mariborski frančiškanski cerkvi, kjer so se nahajali od
leta 1941, v stolnico.34 Končno pa je pronuncij Michele Cecchini 4. novembra
1980 v Beogradu sprejel novega ljubljanskega nadškofa metropolita Alojzija
Šuštarja in dr. Franca Krambergerja, ravnatelja Slomškovega dijaškega semenišča v Mariboru, in ju seznanil, da je papež slednjega imenoval za naslednika
Maksimiljana Držečnika na čelu mariborske škofije. Grmiča je z odločitvijo dan
pozneje seznanil nadškof Šuštar.35

Po letu 1980
Z ihtavim odzivom na razvoj dogodkov, ko je zavrnil nadaljnje opravljanje službe pomožnega škofa in generalnega vikarja, kar so spočetka spremljale celo
protestne akcije zdaj že bivšemu upravitelju škofije naklonjenih duhovnikov
in vernikov,36 je ta nedvomno pospešil svoje slovo od uradnih hierarhičnih
struktur Cerkve na Slovenskem, v katerih je bil v prejšnjem desetletju resda ne
po položaju, a po vplivu verjetno najvidnejša osebnost. Prenehal je biti rektor
bogoslovnega semenišča, leta 1982 pa je moral zapustiti še vodenje celjske
Mohorjeve družbe, kar naj bi ga posebej prizadelo.37 Obdržal je le profesuro na
mariborskem oddelku Teološke fakultete, kjer se je kot redni profesor upokojil
1991. Ostal je dejaven tudi v organih SZDL in bil delegat slovenske skupščine,
kjer je tako rekoč do zadnjega branil model socialističnega samoupravljanja,

32
33
34
35
36
37

Nav. po Bizilj, Cerkev v policijskih arhivih, 15–16.
Prim. Griesser Pečar, "Lavantinska škofija": 455.
Sašo Radovanovič, "Prenosi posmrtnih ostankov", v: Mariborska stolnica (Maribor, 2009), 282–285.
Griesser Pečar, "Lavantinska škofija": 456.
Bizilj, Cerkev v policijskih arhivih, 23.
Kovačič Peršin, Duh inkvizicije, 198.
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Pogreb škofa Grmiča na pobreškem pokopališču 23. marca 2005 (Foto: Nebojša Tejić; "Slovo od škofa
Vekoslava Grmiča", Delo, 23. marec 2005, http://www.delo.si/clanek/8397 (pridobljeno 18. november
2013))

kar na naklonjenost ni naletelo niti pri vseh somišljenikih.38 Prepad med njim
in večino katoliške skupnosti na Slovenskem se je v devetdesetih letih še poglobil, posebej po njegovih ostrih kritikah papeževih govorov med njegovim obiskom Slovenije leta 1996, ko se je znova videlo, da Grmič ne razume ali le stežka razume tiste katoličane, ki s povojnim družbenim sistemom niso imeli tako
dobrih izkušenj kot on sam. Vedno bolj ga je v svoje kroge vključevala Zveza
združenj borcev NOV in na številnih njenih prireditvah je razlagal svoje videnje
NOB, revolucije in protirevolucije v Sloveniji.39
Po skoraj sedemintridesetih letih škofovanja in četrt stoletja za tem, ko
se mu je iztekla služba kapitularnega vikarja, je Vekoslav Grmič 21. marca
2005 umrl v Mariboru. Cerkev na Slovenskem se je od njega dostojno poslovila v duhu sprave. Od krste z njegovimi posmrtnimi ostanki so se imeli ljudje

38
39

Prav tam, 199.
Njegovi govori s teh prireditev so zbrani v knjigah, ki so izšle v zadnjem desetletju njegovega življenja
pri založbi Unigraf: Ne pozabimo (Ljubljana, 1998), Izzivi in odgovori (Ljubljana, 2000), Misli iz šole
življenja (Ljubljana, 2003) in Poslednji spisi: Misli o sodobnosti (Ljubljana, 2005).
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možnost posloviti v mariborski stolnici, pogreba na pobreškem pokopališču
23. marca se je udeležila velika večina slovenskih škofov. V izjavah ob njegovi smrti so poudarjali predvsem njegovo delo na področju teološke znanosti.
Franc Kramberger je svoje misli v nagovoru strnil v pomenljive besede, da je
škof Grmič "na svojstven in včasih težko razumljiv način" vedno ostal zvest svojemu škofovskemu geslu Oznanjujte evangelij!40
Pregled Grmičevega življenja in dela bi ostal torzo, če ne bi vsaj na kratko
omenil njegove dejavnosti na področju teologije.41 Ko gre zanjo, večina avtorjev poudarja njeno postopno vse bolj prevladujočo angažiranost. Slednja ga je
od ukvarjanja z eksistencializmom v doktorski disertaciji vodila k raziskovanju sodobnega ateizma, k vprašanjem dialoga, razmerja krščanstva in Katoliške
cerkve do drugih verstev, navduševal se je nad teologijo osvoboditve. Najbolj
znan je morda postal zaradi razvijanja teologije socializma, na podlagi katere je
sodeloval v z vidika celotne Cerkve sicer obrobnem gibanju Christen für Sozialismus. V tujini je s svojimi izvajanji nastopil na univerzah v Tübingenu, Heidelbergu, Regensburgu, Freiburgu in Uppsali.42 Še enkrat je treba poudariti, da
je lahko s svojimi pogledi navduševal predvsem v specifičnem ozračju znotraj
Cerkve po drugem vatikanskem koncilu. Med njegove osrednje knjižne objave
sodijo dela Med vero in nevero (1969), Mali teološki slovar (1973), Humanizem
– problem našega časa (1983), V duhu dialoga: Za človeka gre (1986) in Christentum und Sozialismus (1988).

Grmič v slovenskem in svetovnem cerkvenem kontekstu svojega
časa
Grmičevo delovanje in misel nista zrasla iz nič. V njiju smemo najprej gledati enega skrajnih možnih razvojev specifičnega "vzhodnoštajerskega" toka v
katoliški skupnosti na Slovenskem 20. stoletja, ki mu lahko razmeroma natančno sledimo po črti Kovačič-Janžekovič-Kocbek-Grmič. Zanj je značilnih nekaj
bistvenih določnic. Najprej poudarjanje pomena narodnosti na račun verske
pripadnosti, kar korenini v težavnih nacionalnih razmerah na vzhodnem Štajerskem v zadnjih desetletjih Habsburške monarhije. Iz istega vira se napaja
navdušenje nad južnoslovanskim državnim okvirom, povezano z nekritičnostjo do nekaterih njegovih negativnejših vidikov. Takšno miselno smer nakazuje denimo že Franc Kovačič, ki je kot dolgoletni profesor na visoki bogoslovni

40
41

42

Letopis mariborske škofije (Maribor, 2005), 241–243.
Pregledno je ta predstavljena v Reher, "Iskalec resnice", 7 ss., in Kovačič Peršin, Duh inkvizicije, 201–
212.
Reher, "Iskalec resnice", 13.

615

A. Maver: Paradoks Vekoslava Grmiča

Milan Kučan podeljuje škofu Grmiču 13. decembra 2002 državno odlikovanje Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije (Foto: Kristina Kosec; Vekoslav Grmič, Misli iz šole življenja (Ljubljana, 2003),
223)

šoli v Mariboru vsekakor pomembno vplival na številne duhovnike lavantinske
škofije v 20. stoletju. V razmišljanju ob desetletnici Majniške deklaracije je tako
zapisal:
Mlajši rod, ki odrašča in bo odraščal v novih razmerah, ne bo imel pojma, v kakih
razmerah smo živeli Slovenci do leta 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.43

Naklonjenost povojni socialistični Jugoslaviji kot tako rekoč naravnemu
pristanu Slovencev je še pospeševala bližina številnih vzhodnoštajerskih kato-

43

Franc Kovačič, "Odmevi majske deklaracije", Čas 21 (1926/27): 267–282, tukaj 282.
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liških razumnikov pogledom (krščanskega) socializma, ki so bili priljubljeni
zaradi težavnih socialnih razmer v tem delu Slovenije, ki so jih lahko opazovali
od blizu ali jih izkušali na svoji koži. Na kratko sem že navedel Grmičevo mnenje o razmerju med socializmom in kapitalizmom, ki ga je ponavljal do svoje
smrti. Že pred njim na podobno miselno blago naletimo na mnogih mestih
pri Janžekoviču, Kocbeku in drugod.44 Skrajna oblika hkratnega zagovarjanja
jugoslovanskega in socialističnega okvira je seveda apologija revolucije, ki je
domovinsko pravico v delih slovenske katoliške skupnosti ravno tako dobila že
dolgo pred Grmičem, saj je Janžekovič o revoluciji in revolucionarnem nasilju
že govoril kot o "srečni krivdi",45 in je še dandanes živa.46
Glede na predzgodovino miselnega toka, ki mu je pripadal, in glede na njegovo živost in agilnost v razmerah povojne Slovenije seveda ni nenavadno, da
je bil ravno Grmič v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja vodilna cerkvena osebnost pri nas. Temu je svoje dodala še pokoncilska evforija, ki je zajela
domala celotno katoliško občestvo na Slovenskem (tudi do prevladujoče teološke in cerkvenopolitične usmeritve na Slovenskem kritični del) in za katero
se je zdel mladi mariborski pomožni škof s sodobnimi teološkimi pogledi najboljši glasnik. Kot tretji dejavnik je treba dodati v začetku evocirano "vzhodno
politiko" Pavla VI., prav tako zakoreninjeno v nekaterih koncilskih smernicah,
saj se zdi, da so koncilski očetje vsaj v veliki meri izhajali iz predpostavke, da
bosta blokovsko razdeljena Evropa in svet obstajala zelo dolgo in da je treba
računati z dolgo prevlado socialističnih sistemov v velikem delu večinsko katoliških evropskih dežel. Protokol med Svetim sedežem in SFRJ in Grmičevo razumevanje slednjega47 sta dobra ilustracija tedanjega vzdušja.
Po drugi strani kajpak ne gre podcenjevati vpliva spremenjenega mednarodnega položaja in položaja v Katoliški cerkvi v svetu po "letu treh papežev".
Ampak te spremembe niso avtomatično pomenile nujnosti padca mariborskega kapitularnega vikarja v obliki, kot se je zgodil, kar med vrsticami priznavajo
tudi vsaj nekateri njegovi sopotniki.48 Največ je k njemu prispeval kar Grmič
sam. Skoraj vse nastavke svoje teološke in idejnopolitične smeri znotraj slovenskega katolištva je namreč zaostril do skrajnosti. Do absurda je stopnjeval poudarjanje prepada med izkušnjo lavantinske in ljubljanske krajevne cerkve v 19.
in 20. stoletju in pri tem praviloma spregledoval, da je povojna komunistična
oblast sicer priznavala drugačno medvojno usodo Cerkve na Štajerskem, da pa
44

45

46
47
48

Prim. številne navedke v Janez Juhant, Idejni spopad II : Katoličani in revolucija (Ljubljana, 2010),
predvsem 164 ss. in 209 ss. (dalje: Juhant, Idejni spopad).
Prim. analizo njegovih pogledih pri Juhant, Idejni spopad, predvsem 172–173. Zadevne sestavke je
profesor filozofije Janžekovič objavljal v glasilu CMD Nova pot.
Prim. nazadnje Kovačič Peršin, Duh inkvizicije, zlasti 171–172.
Razvidno iz Grmič, "Dvajset let".
Prim. Kovačič Peršin, Duh inkvizicije, 196.
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to v vsakdanjem življenju vernikov in duhovnikov ni imelo nobenih posledic.49
Podobno je še prekosil predhodnike v izigravanju razmerja med narodno in
versko pripadnostjo, pri čemer mu je poudarjanje prednosti narodnosti služilo tudi kot dobrodošlo orodje za apologijo socialističnega družbenega modela,
porojenega iz revolucije. Iz podobnih koncilskih izhodišč je vodilni pred- in
pokoncilski teolog na Hrvaškem Šagi Bunić lahko (resda hkrati v drugačnih
okoliščinah) prišel do bistveno drugačnih sklepov.50
Nasploh je razkorak med škofom in večino katoličanov v Sloveniji najbolj
večalo njegovo absolutiziranje lastnega pojmovanja uspešnosti dialoga z oblastjo, ne da bi upošteval prisilni molk številnih pred drugo svetovno vojno živih
tokov znotraj Cerkve ali spet položaj običajnega vernika. Skoraj tragikomično
deluje danes njegov zagovor nujnosti učiteljevega ponotranjenja marksistične
miselnosti v jugoslovanski družbi, čeprav mu je moralo biti znano, s kakšnimi težavami so se zaradi tega spopadali verni učitelji. A kljub temu v njegovem
zapisu iz leta 1976, nekaj let po Kavčičevem padcu, beremo: "Zato se mi zdi
popolnoma prav, če danes pri nas tako poudarjajo potrebo po marksistični
vzgoji v šoli. Od nje je v veliki meri odvisna naša prihodnost."51
Končno so vsi Grmičevi predhodniki, zlasti Kocbek, podobno kot on sam
poudarjali nujnost "deklerikaliziranega krščanstva" in ga postavljali na piedestal. Seveda je bil tu mariborski pomožni škof, ki se je edini izmed glasnih
zagovornikov tega toka povzpel na sam vrh cerkvene hierarhije, v posebnem
položaju. In podrobnejši pogled pravzaprav pokaže, da je s svojo bližino predstavnikom vladajočega režima, ki jo najbolje ponazarjajo njegovi skoraj otroško zaupni pogovori z Ribičičem, zvesto sledil prevladujočemu modelu cerkvene hierarhije na Slovenskem vsaj od reformacije naprej, ki je z nekaj izjemami
praviloma stavila na tesno naslonitev na vsakokratne nosilce oblasti.52
Na tak način je bil razhod med škofom in glavnino slovenskih katoličanov
na svoj način neizogiben. Drugo vprašanje pa je, kako je "Grmičevo desetletje",
v katerem so nenazadnje dozore(va)li in se za krajši ali daljši čas med njegovimi sopotniki znašli številni pozneje ključni igralci na cerkvenem parketu v
Sloveniji, vplivalo na nadaljnji razvoj slovenske katoliške skupnosti. V okviru te
razprave nanj kajpak ni moč odgovoriti.

49
50

51
52

Prim. Griesser Pečar, "Lavantinska škofija": 437–438.
Gl. Banac, Hrvati i Crkva, 126 in zlasti 226–237 (kjer v celoti navaja Bunićev članek Kršćanstvo i
nacionalizam, objavljen v Glasu Koncila 15. junija 1969).
Vekoslav Grmič, "Marksistična vzgoja v naših šolah", Znamenje 7 (1977), št. 4: 332.
Do podobnega sklepa je v nekoliko ožjem kontekstu prišel Štuhec, Smer, zlasti 47.
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Aleš Maver
THE VEKOSLAV GRMIČ PARADOX

SUMMARY
Vekoslav Grmič can surely be described as one of the more influential Church
personalities in the 20th century Slovenia. His importance is not only that of
one of the most creative Slovene theologians, but he also decisively marked
the period immediately after the Second Vatican Council. The decade between
1968, when he was elevated to the position of auxiliary bishop in Maribor, and
1978, the year of the Bishop Maksimiljan Držečnik's death, could even be called
"The Grmič decade".
The paper discusses both the most important stages of Grmič's life and crucial elements of his theological views as well as his views in the area of Church
politics. The author also tries to explain both his rapid rise and fall in the context of the Catholic Church in Slovenia after the Second World War. Grmič's
influence during the Post-Council period was based not merely on many functions, exercised by him in the mentioned time, when he served as auxiliary
bishop, vicar general, rector of the Maribor Theological Seminary, chairman of
the Mohorjeva družba publishing house etc., but also on expectations of the
Slovenian Catholic public that he – as representative of modern progressive
theological views – would be an appropriate champion of the reform after
the Council. In spite of this many of these expectations were frustrated by the
young bishop's increasing closeness to the ruling regime that had led him to
expose many views unacceptable to the majority of Slovenian Catholics.
So after the Bishop Držečnik's death in May 1978, appointment of his auxiliary bishop to the see of Maribor was far from granted. He exercised the role
of diocesan administrator as vicar capitular for two years. In the meantime, the
situation in the World Church was greatly changed by the election of John Paul
II to the papacy. This in combination with growing tensions between the proSocialist Maribor bishop and great parts of his flock ultimately led to Grmič's
demise. He was relatively quickly relieved of all his official duties inside the Slovenian Church hierarchy, retaining only his titular see of Uchi Maius. During
the next two decades the gulf between him and the main stream of Slovene
Catholicism has been even enlarged. Nevertheless, the Catholic Church in Slovenia paid him a respectful tribute after his death in March 2005.
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Izvleček:

Jurij Trunk (1870–1973) je živel in deloval med dvema svetovoma: na
slovenskem Koroškem in v Združenih državah Amerike. Duhovniški poklic je
opravljal v Kazazah (nem. Edling), na Perovi (nem. Perau) pri Beljaku (nem.
Villach) ter v Borovljah (nem. Ferlach), po selitvi v ZDA leta 1921 pa je bil
sprva v Fuldi (Severna Dakota) župnik nemškim priseljencem iz Povolžja v
Rusiji, kasneje pa je župnikoval v slovenski župniji v Leadvillu (Kolorado).
Po upokojitvi se je naselil v San Franciscu, kjer je deloval v župniji Rojstva
Gospodovega. Na političnem področju se je udejstvoval zlasti na Koroškem.
Leta 1904 je postal predsednik koroškega dela Slovenske krščanskosocialne
zveze, leta 1918 pa član Slovenskega narodnega sveta za Rož. Sodeloval je na
pariški mirovni konferenci in bil član plebiscitne komisije. Trunk se je uveljavil
tudi kot publicist. Je avtor več poljudnoznanstvenih in potopisnih knjig ter knjig
z versko vsebino. Njegovo najpomembnejše delo je Amerika in Amerikanci, v
njem opisuje zgodovino ZDA in zgodovino tamkajšnjih slovenskih naselbin.
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Uvod
Na kratko predstaviti življenje in delo Jurija Trunka, katoliškega duhovnika,
narodnega buditelja, politika in pisca poljudnoznanstvenih razprav ter nabožnih del, je zahtevna naloga. Trunk, ki je doživel visoko starost 103 let in je živel
ter delal med dvema svetovoma, na Koroškem in v izseljenstvu v ZDA, je bil
aktivni udeleženec nekaterih dogodkov, ki so bili usodni za zgodovino slovenskega naroda. Tako je prvo svetovno vojno, razpad avstro-ogrske monarhije,
ustanovitev Kraljevine SHS, vojaške in politične boje za Koroško, koroški plebiscit in posledično "izgubo" Koroške za Slovence aktivno spremljal v svoji "stari
domovini", na Koroškem. Drugo svetovno vojno, spremembo oblasti v Sloveniji (oziroma Jugoslaviji) ter nadaljnjo germanizacijo Slovencev na Koroškem pa
je spremljal z distance, v izseljenstvu.
Trunk je bil rojen 1. septembra 1870 v Bačah (nem. Faak) na južnem Koroškem. Po končani osnovni šoli v Ločah (nem. Latschach) ter nižji gimnaziji v
Beljaku (nem. Villach) in po maturi na semenišču za dečke v Celovcu (nem.
Klagenfurt) je študiral bogoslovje.1 V duhovnika je bil posvečen 19. julija 1895,
novo mašo je imel 28. julija 1895 v rodnih Bačah,2 prvo službo pa je nastopil 14.
avgusta istega leta v Vetrinju (nem. Viktring).3
Kasnejšo Trunkovo življenjsko pot je mogoče razdeliti v štiri obdobja. Prvo
obsega njegovo življenje in delo na Koroškem in ga je opisal v svoji knjigi z
naslovom Spomini.4 Drugo zajema čas njegovega odhoda v Združene države
in službovanje v župniji sv. Anselma v Fuldi (Severna Dakota), kjer je bil župnik
nemškim priseljencem iz Povolžja v Rusiji.5 Tretje obsega čas, ki ga je preživel v
več kot 3000 metrov visoko ležečem Leadvillu v Koloradu. Tukajšnji skupnosti
je pustil neizbrisen pečat s poslikavami cerkve sv. Jožefa in svojim dušnopastirskim ter narodnim delom sploh. Spomin nanj se je med starejšimi meščani Leadvilla ohranil vse do danes, ne le med pripadniki slovenske skupnosti,
ampak tudi med pripadniki drugih etničnih skupin. Četrto obdobje je čas Trunkovega življenja v San Franciscu, kamor se je preselil v svojih poznih letih in kjer
je 11. marca leta 1973 umrl v stotretjem letu starosti.6
1
2

3
4
5

6

Jurij M. Trunk, Spomini (Celje, 1950), 29–35 (dalje: Trunk, Spomini).
Archiv der Diözese Gurk in Klagenfurt (dalje: ADGK), Personalakt Trunk Georg, Z. 313, Dienst-Tabele
des Georg Trunk, Pfarrers in Ferlach, 22. februarja 1921.
ADGK, Personalakt Trunk Georg, Kompetenz=Tabelle, 15. junija 1904.
Trunk, Spomini, 29–192.
Več o tej etnični skupini glej: James N. Leiker, "Germans from Russia and German Russian Americans,
1870−1940", v: Immigrants in American History, Arrival, Adaptation and Integration, vol. 1., ur. Elliot
Robert Barkan (Santa Barbara, 2013), 385–394.
Več o tem glej v: Matjaž Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Kolorado in v San Franciscu, Kalifornija (Celovec–Ljubljana–
Dunaj, 1999), 163–405 (dalje: Klemenčič, Jurij Trunk).
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Jurij Trunk v obdobju, ko je še živel na
Koroškem (Trunk,
Spomini
(notranja
stran naslovnice))

Trunk, ki v svojem dolgem in razgibanem življenju ni nikoli zanikal svoje
narodnosti, je bil zaradi tega v "stari domovini" večkrat preganjan. Njegovih
nasprotnikov ni motilo, da je bil duhovnik. Kot Slovenec in neutrudni borec za
pravice koroških Slovencev jim je bil velik trn v peti. Zaradi nenehnega preganjanja in nezadovoljstva nad razmerami na Koroškem po plebiscitu se je junija
1921 izselil v Združene države Amerike. Čeprav je drugo polovico svojega življenja preživel v izseljenstvu, je ostal s "staro domovino" venomer tesno povezan,7
na kar kaže tudi to, da je bil vse do konca življenja naročnik slovenskih časopi-

7

"Jurij M. Trunk – stoletnik", Slovenski vestnik, leto 25, št. 34 (28. avgusta 1970), 5; "Visok jubilej našega
rojaka Jurija M. Trunka", Slovenski vestnik, leto 26, št. 34 (27. avgusta 1971), 4.
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sov, ki so izhajali v Celovcu (nam. Klagenfurt).8 Zato ni presenetljivo, da mu je
Slovenska prosvetna zveza v Celovcu kot zaslužnemu kulturnemu delavcu leta
1970 podelila "Drabosnjakovo priznanje".
Trunkovo delo je bilo pomembno za življenje Slovencev na obeh straneh
Atlantskega oceana. Njegovo življenje lahko predstavimo v več okvirih. Prvega
predstavlja njegovo župnikovanje, drugega politično oziroma narodno-kulturno delovanje, tretjega pa njegova publicistična dejavnost.

Trunk kot duhovnik
Kot je bilo že omenjeno, je Trunk svojo prvo službo duhovnika nastopil 14.
avgusta 1895 v Vetrinju, kjer je kot kaplan služboval do novembra 1895. Kot
kaplan ali kot upravitelj župnije je nato služboval še v Šmohorju (nem. Hermagor), Spodnjem Dravogradu, Kazazah (nem. Edling), na Višarjah (nem. Luschariberg; it. Monte Santo di Lussari) in v Šmihelu pri Pliberku (nem. St. Michael
ob Bleiburg). Avgusta 1899 se je vrnil v Kazaze,9 kjer je bil na podlagi odločbe
krškega škofa Josefa Kahna leta 1901 imenovan za župnika.10 V času službovanja v Kazazah je ustanovil Marijino društvo za dekleta. Ustanovitev je bila
s strani škofijskega ordinariata z dopisom potrjena dne 12. decembra 1903.11
Marijino društvo za dekleta je bilo prvo tovrstno na Koroškem12 in je odigralo
pomembno vlogo pri ohranjanju narodne zavesti pri koroških Slovencih.
Septembra 1904 je bil na lastno prošnjo premeščen v župnijo pri Sv. Križu
(nem. Heiligenkreutz) v beljaškem predmestju na Perovi (Perau).13 Ker je predstavljala župnija znamenito romarsko pot koroških Slovencev, je bilo prav
poznavanje slovenskega jezika tisto, kar je imelo odločilno vlogo pri njegovem
imenovanju.14 Po "vohunski aferi", ko so ga avstrijske oblasti med prvo svetovno vojno obdolžile posredovanja zaupnih informacij Italijanom in ga za nekaj
časa celo zaprle, je bil leta 1916 premeščen na Jezersko, kjer je moral službovati
kot pomožni župnik.15 Ko se je tik pred koncem prve svetovne vojne izkazalo,

8
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11
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"Jurij Trunk umrl", Slovenski vestnik, leto 28, št. 13 (30. marca 1973), 5.
ADGK, Personalakt Trunk Georg, Kompetenz=Tabelle, 15. junija 1904.
ADGK, Alte Pfarrakten (v nadaljevanju APA), Edling/Kazaze III/3577, Josephus, divina misertione
Principes-Episcopus Gurcensis, 2. avgusta 1900.
Arhiv župnije v Kazazah, Liber Memorabilium der Pfarre Edling et retro: status animarum, Tom 1
(1869– 1972), 46–47.
Trunk, Spomini, 36.
Prav tam, 37; ADGK, APA, Edling III/4133, Pismo Georga Trunka ordinariatu krške škofije, 28. avgusta
1904.
ADGK, APA Villach III, Pismo Georga Trunka deželni vladi, 14. junija 1904.
ADGK, APA, Heiligen Kreuz-Villach III/Z. 1541, Pismo ordinariata krške škofije župniku Georgu
Trunku, 5. aprila 1916.
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Cerkev sv. Jožefa v Leadvillu v Koloradu (Foto: Matjaž Klemenčič)

da je bila "vohunska afera" izmišljena, je bil leta 1917 znova imenovan za župnika, tokrat v Borovljah (nem. Ferlach).16 Tu je dočakal konec vojne in tudi konec
"bojev" za Koroško. Ko je po plebiscitu južni del Koroške pripadel Avstriji, je
Trunk na podlagi zdravniških izvidov oktobra 1920 zaprosil za upokojitev.17
Vrnil se je v rodne Bače (nem. Faak), kjer je nameraval župniku Janku Ogrisu
iz Loč pomagati pri delu, obenem pa se je namenil oskrbovati župnijo v Pečnicah (nem. Petschnitzen).18 Ker pa je imel zaradi svojega političnega delovanja z
novimi avstrijskimi oblastmi veliko težav, se je raje dokončno upokojil.19 Toda
v pokoju ni želel ostati, zato se je leta 1921 izselil v Združene države, kamor so
ga že pred prvo svetovno vojno vabili stanovski prijatelji John Smolej,20 Kazimir

16
17
18
19
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ADGK, APA, Ferlach III/Z. 5251, Pismo ordinariata krške škofije Gerogu Trunku, 31. decembra 1916.
ADGK, APA, Ferlach III/Z. 208, Pismo Georga M. Trunka ordinariatu krške škofije, 18. oktobra 1920.
ADGK, Ferlach III/Z. 219, Pismo Georga Trunka ordinariatu krške škofije, 25. oktobra 1920.
ADGK, Personalakt Trunk Georg Z. 3133/20, Pismo generalnega vikarja krške škofije koroški deželni vladi, 22. februarja 1921; ADGK, Personalakt Trunk Georg, Pismo generalnega vikarja krške škofije župniku Trunku, 26. junija 1935; ADGK, Personalakt Trunk Georg Z. 6193, Erlass der Kärntner
Landesregierung vom 16. März 1921; ADGK, Personalakt Trunk Georg, Trunk Georg, Pfarrer in
Ferlach, Versetzung in den Ruhestand; ADGK, Personalakt Trunk Georg Zl. 12099, Pismo koroške
deželne vlade župniku Juriju Trunku, 20. aprila 1921; ADGK, Personalakt Trunk Georg, Trung Georg,
Pfarrer im Ruhestande; An eisung (SIC!) der Ruhebezüge zu Zl. 943 vom 12. April 1921.
Arhiv Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu (dalje: Arhiv SZI), fond Trunk, Pismo Johna
Smoleja Juriju Trunku, 13. septembra 1910.
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Trunkova poslikava "Križev pot" v cerkvi sv. Jožefa v Leadvillu (Foto: Matjaž Klemenčič)

Zakrajšek21 in Alojzij Mlinar.22
Kmalu po priselitvi v Združene države je Trunk 1. septembra 1921 prevzel
župnijo sv. Anselma v Fuldi (Severna Dakota). Na župniji nemških priseljencev
iz Povolžja v Rusiji je ostal do julija 1924,23 nato pa je bil od avgusta istega leta
dalje župnik v slovenski etnični župniji sv. Jožefa v Leadvillu v Koloradu.24 V tem
visokoležečem ameriškem mestu (3109 m nad morjem), kjer je leta 1910 živelo
nekaj več kot 1.100 Slovencev oz. 10,8 % vsega prebivalstva, je Trunk preživel
kar 22 let.
Verniki so Trunku ob prihodu priredili veličasten sprejem, že v prvih nadaljnjih letih pa je postalo življenje župnije precej bolj aktivno. Uspešno so delovala
zlasti nekatera cerkvena društva, kot na primer Oltarno društvo sv. Marije, ki je
v glavnem skrbelo za urejenost notranjosti cerkvenega poslopja. Pri tem jim je
bil v veliko pomoč tudi župnik Trunk, ki je v letih 1927 in 1928 kljub "omejenim slikarskim sposobnostim", kot je v kroniki skromno zapisal,25 lastnoročno

21
22
23
24
25

Arhiv SZI, fond Trunk, Pismo Kazimirja Zakrajška Juriju Trunku, 1. novembra 1911.
Arhiv SZI, fond Trunk, Pismo Alojzija Mlinarja Juriju Trunku, 14. junija 1913.
Trunk, Spomini, 193–194; Klemenčič, Jurij Trunk, 185–187.
Trunk, Spomini, 194.
Klemenčič, Jurij Trunk, 303–304.
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poslikal prazne cerkvene zidove. Med poslikavami izstopa zlasti "Križev pot" s
podnapisi v slovenskem in angleškem jeziku.
O Trunkovih poslikavah je ob koncu 50. let 20. stoletja pisal tudi novinar
koloradskega časopisa Rocky Mountain News in ugotovil, da
bo običajni obiskovalec Leadvillea pričakoval, da bo videl v mestu ostanke
rudnikov, in ne umetnostnih spomenikov. V cerkvi lahko obiskovalec vidi
najveličastnejše podobe, ki jih je kdajkoli lahko videl. V briljantnih barvah, ki
odsevajo versko zamaknjenost je cerkev poslikana s poslikavami, ki odsevajo
scene iz Starega in Novega testamenta in epizode iz življenja svetnikov /…/.

Trunk je pred svojim odhodom iz Leadvilla leta 1946 poslikave obnovil.26
S svojim delovanjem v mestu Leadville je Trunk vtisnil nepozaben pečat.
Čeprav je od njegovega odhoda iz mesta minilo že več kot šest desetletij, še vedno
živi v zavesti tamkajšnjih meščanov, otroci v šolah – predvsem vnuki in pravnuki
slovenskih priseljencev – za naloge še vedno izbirajo mitske zgodbe iz njegovega
življenja. In to življenje je bilo res pestro. To dokazuje tudi zgodovina razvoja slovenske skupnosti v Leadvillu, ki jo je mogoče razdelati po več obdobjih.
Prvo je obdobje intenzivnega priseljevanja Slovencev. Obsega čas od
naselitve prvih Slovencev v Leadvillu okrog leta 1870 pa do leta 1900. Število
slovenskih priseljencev je v tem času silovito naraščalo, do konca 19. stoletja
jih je bilo okoli 2.500. Obenem je bil to čas najmočnejšega gospodarskega razcveta mesta. Ta razvoj je sprva temeljil na rudnikih in topilnicah zlata ter srebra,
kasneje pa svinca, cinka, bakra in nekaterih drugih kovin.
Sledi obdobje oblikovanja slovenske skupnosti. Le-to je trajalo od
začetka 20. stoletja do konca prve svetovne vojne. V tem času je vse bolj usihal dotok novih slovenskih priseljencev, odselitve slovenskega prebivalstva v
druge kraje Kolorada in Združenih držav pa so bile zaradi opuščanja rudarstva
in metalurgije vedno pogostejše. Čeprav se je skupno število prebivalstva okraja Lake zmanjšalo za skoraj tri četrtine (od okrog 40.000 na 8.501 leta 1920),
število slovenskega pa na nekaj manj kot polovico (od okrog 2.500 na okrog
1.100), je bilo to obdobje stabilizacije slovenske skupnosti. O tem pričajo številne poroke in rojstva, ki so tedaj prevladovala nad umrljivostjo, ter bogato
razvejano gospodarsko, politično in kulturno življenje.
Tretje je obdobje stagnacije slovenske skupnosti, kot je mogoče označiti čas od leta 1920 do druge svetovne vojne. Tedaj se je slovensko prebivalstvo
zaradi prekinjenega dotoka novih ter mlajših slovenskih priseljencev inten-

26

"Catholic Church Has Amazing Murals", The Rocky Mountain News, leto 101, št. 81 (13. julija 1959), 10;
"Leadville's Highest Church Spire", The Rocky Mountain News, leto 101, št. 216 (23. novembra 1959),
10.
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zivno staralo, umrljivost je polagoma presegala število rojstev. Te demografske
procese je še bolj poglobila velika gospodarska kriza v 20. in na začetku 30. let
20. stoletja, ko sta se rudarstvo ter metalurgija v teh goratih območjih komaj še
obdržala. Na krizo so v veliki meri vplivale številne tehnološke spremembe in
novi lastninski odnosi. Zaradi novih tehnoloških procesov so bile majhne topilnice nekonkurenčne in zato prisiljene zapreti svoja vrata. Nekatere pa je pokupila tudi znamenita družina Guggenheim in jih nato opustila, da niso predstavljale konkurence njenim topilnicam v Denverju. Zaradi tega sta se zmanjšala tako skupno število prebivalstva (leta 1930 je živelo v mestu Leadville le še
4.959 prebivalcev) kot tudi število prebivalcev slovenskega rodu. Kljub vsemu
pa so bili slovenski priseljenci tudi v tem obdobju močno prisotni v gospodarskem, političnem in kulturnem življenju mesta.
Sledi zadnje obdobje, nanašajoče se na čas po drugi svetovni vojni. To je
obdobje zatona slovenske skupnosti, ko se je slovensko prebivalstvo še
naprej staralo, mladi, kolikor jih je še ostalo, pa so se zaradi skoraj popolne
opustitve rudarjenja in topilništva ter zaradi izobraževanja večinoma izseljevali. Tudi prisotnost Slovencev v gospodarskem, političnem ter kulturnem življenju mesta je bila vse manjša.27 Tega stanja niso popravili niti poskusi razvijanja
turizma po letu 1960. Tako je leta 1980 živelo v okraju Lake le še 8.830 ljudi, od
teh pa jih je ob ljudskem štetju le 253 (2,9 %) navedlo slovensko poreklo.28
Zgodovina slovenske skupnosti v Leadvillu predstavlja primer relativno
majhne slovenske naselbine, ki se ji zaradi upadanja gospodarske moči mesta
ni bilo potrebno spopadati s prihodom črnskega prebivalstva. Čeprav je ravno
gospodarska recesija močno zdesetkala število pripadnikov slovenske skupnosti, pa se je slovenska naselbina ohranila v strnjeni obliki vse do današnjih dni.
Poleti 1946 je Trunk zaradi svoje starosti zaprosil škofa za upokojitev, saj
je v tem letu dopolnil že 76 let.29 Ostanek življenja je preživel v San Franciscu.
Z odhodom Jurija Trunka iz Leadvilla se je v tem mestu končalo neko obdobje, ki ga lahko označimo z izrazom "slovenska doba". Tudi slovenska skupnost
se je zaradi vse večjega števila mešanih zakonov vedno bolj utapljala v "ameriškem talilnem loncu" – čeprav je v mestu prisotna še danes, gre za neko povsem
"novo slovensko skupnost".
V San Franciscu je Trunka v župniji Rojstva Gospodovega (Church of the
Nativity of Our Lord) sprejel župnik Vital Vodušek.30 Župnija je obsegala staro

27
28

29

30

Klemenčič, Jurij Trunk, 259–260.
James Paul Allen in Eugene James Turner, We the People: An Atlas of America's Ethnic Diversity (New
York, 1988), 231–234.
Colorado Springs Catholic Diocese Archive, Pismo denverskega nadškofa U. J. Vehra župniku Georgu
Speharju, 15. avgusta 1946.
Trunk, Spomini, 27 in 195.
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Jurij Trunk ob svoji
stoletnici (St. Joseph's
Catholic Church and
Parish, 47)

slovansko naselbino v San Franciscu, ki je bila podobna večini ostalih slovenskih naselbin v Združenih državah. Vendar pa se je že v času njegove priselitve
spopadala z mnogimi težavami zaradi bega prebivalstva v primestna območja.
Le-tega je spodbudila gradnja nove avtoceste, ki je tradicionalno slovensko
naselbino razdelila na dva dela.31 V tej župniji je Trunk do smrti opravljal funkcijo pomožnega župnika.

31

Klemenčič, Jurij Trunk, 389–397.
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Trunkovo politično udejstvovanje
Čeprav je Trunk v knjigi Spomini zatrdil, da mu je bila politika zoprna,32 se političnemu delovanju, zlasti za časa življenja v "stari domovini", ni mogel izogniti.
Tako je bil že kot študent teologije v Celovcu imenovan za tajnika in kasneje
za podpredsednika Akademije slovenskih bogoslovcev, ki si je prizadevala za
ohranjanje slovenskega jezika ter slovenske narodne zavesti na Koroškem.33
V času župnikovanja v Kazazah je leta 1904 ustanovil podružnico Slovenske
krščanskosocialne zveze za Koroško in postal njen predsednik.34
Ko je služboval v Beljaku, je bil aktiven član "Beljaškega omizja", nekakšnega debatnega kluba tamkajšnjih zavednih Slovencev, ter predsednik podpornega društva "Drava".35 V ta okvir sodi tudi njegova aktivna finančna podpora
dejavnosti Akademije slovenskih bogoslovcev,36 podpiral pa je tudi "narodno
šolo" v Št. Jakobu v Rožu (Sankt Jakob in Rosental).37
Med prvo svetovno vojno se je Trunk v glavnem ukvarjal le z župnikovanjem na Sv. Križu, saj je bilo delovanje "Beljaškega omizja" zaradi vojnih razmer
močno omejeno. Člani omizja so se bili tako primorani sestajati le občasno, pa
še to zgolj v zasebnih hišah.38 Zaradi vojnih razmer in bližine italijanske meje so
imele avstrijske vojaške oblasti nenemško prebivalstvo Beljaka še posebej na
očeh. Tako je ob govoricah, da naj bi Italijanom posredoval zaupne informacije, pri vojaških oblasteh padel v nemilost tudi Jurij Trunk. 11. marca 1916 so
ga aretirali in ga kljub pomanjkanju dokazov zaprli. Skupaj s Trunkom so bili
v priporu še župnik in pisatelj Franc Ksaver Meško, s katerim naj bi po prepričanju avstrijskih vojaških oblasti sodelovala, župnik z Brda (nem. Egg) v Ziljski
dolini (nem. Gailtal) Anton Šturm, državnozborski poslanec France Grafenauer
in cerkovnik v Trunkovi župniji Miha Grafenauer. Ker vojaške oblasti Trunku
niso mogle dokazati nobene od obtožb, so ga 4. aprila 1916 vendarle izpustile
iz zapora.39 O teh dogodkih obstaja tudi zapis v okviru poročila vladne komisije
o rezultatih raziskave v zvezi s preganjanjem koroških Slovencev v času vojne,
ki so jo na zasedanju poslanske zbornice dne 7. julija 1917 zahtevali poslanec

32
33
34

35
36

37
38
39

Trunk, Spomini, 35.
ADGK, Handschrift No. 448, Tajniški zapisnik Akademije slovenskih bogoslovcev v Celovcu.
"Organizacija nepolitičnih društev na Koroškem", Mir, leto 23, št. 35 (25. avgusta 1904), 134; in Mir,
leto 23, št. 38 (22. septembra 1904), 151; prim. tudi Peter Fantur, Der Christliche Kulturverband bei den
Kärntner Slowenen im Wandel der Zeit, Veröffentlichungen des Internetionalen Forschungszentrums
für Grundfragen der Wissenchaften Salzburg, Neue Folge, Band 52 (Innsbruck−Wien, 1992), 29–57.
Trunk, Spomini, 37–39.
Arhiv SZI, fond Trunk, Pismo Janka Vidovica Juriju Trunku predsedniku društva "Drava" v Beljaku, 14.
maja 1907; Arhiv SZI, fond Trunk, Pismo Valentina Marka Juriju Trunku, 15. decembra 1907.
Arhiv SZI, fond Trunk, Pismo Mateja Ražuna Juriju Trunku, 22. decembra 1907.
Trunk, Spomini, 48–50.
Prav tam, 73–102.
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dr. Korošec in njegovi somišljeniki in ki v celoti potrjuje resničnost Trunkovih
navedb, objavljenih v knjigi Spomini.40 O tem je leta 1920 v časopisu Ave Maria
pisal tudi Franc Ksaver Meško.41
Preden je Trunk odšel na Jezersko, so pri njem znova opravili hišno preiskavo. Tudi o tem poroča že omenjeno poročilo vladne komisije o rezultatih
raziskav v zvezi s preganjanjem koroških Slovencev v času vojne.42 Istočasno
je okrajni komisar Trunku vročil odlok deželne vlade, s katerim je le-ta razpustila podporno društvo "Drava", ki so ga beljaški Slovenci ustanovili leta 1906,
tedanji predsednik je bil Trunk. Odredil je tudi zaplembo vseh društvenih spisov, knjig in premoženja, vendar pa je Trunk ravno dan poprej sežgal vse spise,
zapisnike in ostalo dokumentacijo.43
Politično najbolj aktiven je bil v času "bojev" za Koroško. Najprej je postal
predsednik Narodnega sveta za Rož. Skupaj z ostalimi člani se je ukvarjal s povsem praktičnimi zadevami, kot je bila na primer preskrba prebivalstva v prvih
povojnih tednih.44 Ko se je morala v okviru bojev za Koroško slovenska vojska
januarja 1919 umakniti iz Borovelj in okolice, so morali 7. januarja proti Ljubljani zbežati tudi člani dotičnega sveta.45
Trunk je nekaj tednov preživel tudi kot svetovalec delegacije Kraljevine
Srbov, Hrvatov in Slovencev na pariški mirovni konferenci, kjer je najverjetneje
deloval kot sestavljavec resolucij ter pisem, ki so jih člani slovenskega dela delegacije pisali ameriškim ter angleškim članom mirovne konference.46
Ko je na omenjeni mirovni konferenci padla odločitev za plebiscit na Koroškem, je bil aprila 1920 imenovan še za člana plebiscitne komisije.47 Po plebi-
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Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917, Poročili vojaške in vladne komisije (= Viri 1), ur.
Janko Pleterski, Ljubljana 1980, 55–56 (dalje: Politično preganjanje Slovencev).
Franc Ksaver Meško, "Spomini izza težkih dni", Ave Maria, leto 12/1920, št. 3–25 (več nadaljevanj v
omenjenih številkah), 37–38, 128–129, 221–222, 238–240, 273–274, 288–289, 315–317, 336–339,
347–348, 365–367, 380–381, 398–400.
Politično preganjanje Slovencev, 69–70.
Trunk, Spomini, 105–106.
Prav tam, 112–117; Tone Zorn, "Prispevek k vprašanju jugoslovanske uprave v plebiscitni coni A", v:
Koroški plebiscit – razprave in članki, ur. Janko Pleterski et. al. (Ljubljana, 1970), 283–292.
Trunk, Spomini, 119.
Prim.: Le Plebiscite /dans le bassin de Celovec/, 12. maja 1919, 3 strani; Ekspoze dr. Žolgarja pred teritorijsko komisijo, namenjen Tardieuju, 20. maja 1919, 5 strani; Koroška − prelogi mejnih črt, (datum
neznan), 4 strani; Pismo (avtor neznan) Monsieur-ju le President-u (verjetno namenjeno Tardieu),
24. maja 1919, 3 strani; Pillage des bandes allemandes dans la Carinthie slovene a la fin d'avril et au
comencement de mai a l'occasion de l'offensive /d' apres les proces-verbaux/, (datum neznan), 7 strani; Izjava z dne 31. maja 1919, 4 strani; Za Amerikance, 1. junija 1919, 2 strani; Article 4 (Clauses politiques), 31. maja 1919, 2 strani; Article 5 (Clauses politiques), 31. maja 1919, 3 strani; Pismo Vesnicha
polkovniku Houseu, 1. junija 1919, 1 stran; Sklep Conceil de dix, 4. junija 1919, 2 strani; Pismo Wilsonu
(avtor neznan), 6. junija 1919, 4 strani; Exposes des motifs, 6. junija 1919, 4 strani; Geneza koroškega
vprašanja od 11. 5. naprej, (datum neznan), 17 strani; Pismo Wilsonu (avtor neznan), 9. junija 1919, 2
strani. Vsi omenjeni dokumenti se nahajajo v Arhivu SZI, fond Trunk.
Trunk, Spomini, 153–154.
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scitu, s katerim je Avstrija dobila večino južnega dela nekdanje dežele Koroške,
je bil nekaj časa skupaj z msgr. Valentinom Podgorcem izdajatelj glasila koroških Slovencev Glas Pravice. V prvih mesecih po plebiscitu je tako odigral vlogo
enega vidnejših političnih voditeljev koroških Slovencev.48

Trunkova publicistična dejavnost
Trunk je bil znan tudi kot pisec poljudnoznanstvenih razprav ter nabožnih
besedil, čeprav je ta del njegove dejavnosti slovenski javnosti najmanj znan.
Tudi sam o svojem pisanju ni veliko razglabljal, predvsem pa se ni nikoli spuščal
v ocenjevanje lastnih del, še manj je bil prepričan, da je z njimi vedno zadel
bistvo. Kot je sam navedel, je "/…/ pisal /…/ po svoji vesti in prepričanju /…/"49 O
svojem pisanju je imel zanimivo mnenje: " Če me kdo imenuje pisatelja, me je
sram. Pisatelj pesnikuje, piše povesti, novele, romane, drame. Jaz pa sem vedno
le pisaril /…/"50
Že na prehodu iz 19. v 20. stoletje je objavil več podlistkov v koroškem
listu Mir. Leta 1904 je pri Družbi sv. Mohorja izdal molitvenik Premišljevanje
o Rešnjem Telesu51 (prvo izdajo je leta 1899 pripravil Janez Krstnik Pagani) in
knjižico Bodi svoje sreče kovač, knjižico "s koristnimi nauki za vsakdanje življenje", ki odraža stališča Katoliške cerkve do nekaterih življenjskih vprašanj.52
Precej člankov je objavil tudi v reviji Dom in svet, med najznamenitejšimi pa so
gotovo tisti o problemu alkoholizma na Slovenskem, ki jih je napisal kot aktivni
član protialkoholne zveze.53
Nekaj Trunkovih del je nastalo kot rezultat njegovih potovanj po svetu. V
dežele zunaj Evrope se je prvič odpravil leta 1906, ko je obiskal Egipt ter Bližnji
vzhod. Vtise s tega potovanja je v več nadaljevanjih najprej objavil v koroškem
časopisu Mir,54 kasneje pa tudi v knjigi z naslovom Na Jutrovem.55
Usodno prelomnico v Trunkovem življenju pa predstavlja leto 1908, ko ga
je obiskal Alojzij Mlinar, tedanji župnik slovenske etnične župnije v Enumclawu
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Prav tam, 180–192.
Prav tam, 195.
Prav tam, 36.
Jurij M. Trunk, Premišljevanje o Rešnjem Telesu (Celovec, 1904).
Jurij M. Trunk, Bodi svoje sreče kovač: nauki za vsakdanje življenje (Celovec, 1904).
Jurij Trunk, "Alkoholna kuga. Novejši podatki o alkoholizmu", Dom in svet – list s podobami za leposlovje in znanstvo 15 (1902), št. 10, 603–608; Jurij Trunk, "Alkoholna kuga. Novejši podatki o alkoholizmu", Dom in svet – list s podobami za leposlovje in znanstvo 15 (1902), št. 11, 654–659.
Jurij Trunk, "Pisma z Jutrovega", Mir, leto 25, št. 51 (22. decembra 1906), 2–3; Mir, leto 25, št. 52 (29.
decembra 1906), 1–2; Mir, leto 26, št. 2 (12. januarja 1907), 1–2; Mir, leto 26, št. 3 (19. januarja 1906),
1–2; Mir, leto 26, št. 4 (26. januarja 1906), 1–2; Mir, leto 26, št. 5 (2. februarja 1906), 1–2.
Jurij Trunk, Na Jutrovem. Potopisne črtice iz Svete dežele (Celovec, 1911).
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v državi Washington na skrajnem severozahodu Združenih držav. Mlinarjevo
pripovedovanje o tej "deželi neskončnih možnosti" je Trunka tako navdušilo,
da jo je obiskal že maja naslednje leto.56 Vtise s potovanja je opisal in objavil v
več delih v koroškem Miru.57 Ameriški kontinent je nato obiskal še trikrat, ob
tretjem potovanju pa je spoznal še precejšen del Kanade.
Že ob prvem potovanju po Ameriki se mu je pričela porajati misel, "da bi
o Ameriki kaj napisal", z vsakim naslednjim potovanjem pa je postajal ta cilj
jasnejši, predvsem zato, ker se je o Ameriki in izseljevanju takrat veliko pisalo
in govorilo.58 Končni rezultat omenjenih potovanj predstavlja knjiga Amerika
in Amerikanci.59 Gre za Trunkovo življenjsko delo, ki je bilo prvo v slovenskem
prostoru, v katerem je avtor na sicer poljuden, pa vendarle dokaj celovit način
predstavil Ameriko in tamkajšnje slovenske priseljence. Po zasnovi bi knjiga
lahko ob svojem času služila tudi kot učbenik za ameriške študije, če bi bila
opremljena še s citati, pa bi jo lahko pojmovali kot poskus znanstvenega prikaza. Ob svojem izidu je doživela precej odmevov tako na slovenskem etničnem
ozemlju kakor tudi med slovenskimi izseljenci v Združenih državah. Knjiga, ki
je bila natisnjena na 606 straneh, se je odlikovala tudi s svojo bogato in lično
opremo. Za to je zaslužen slovenski slikar Ivan Vavpotič, ki ni prispeval le ilustracij, ampak tudi svojstvene inicialke na začetku vsakega poglavja.60
Večino gradiva za knjigo je zbral Trunk sam ob svojih obiskih Amerike.
Le del, ki govori o slovenskih izseljencih, je nastal na podlagi poročil, ki so jih
piscu iz slovenskih naselbin iz celotnih Združenih držav pošiljali rojaki (še zlasti katoliški duhovniki).61 Mnogi, ki so Trunku pomagali pri zbiranju pisnega ter
slikovnega gradiva, so se odzvali tudi njegovemu pozivu v časopisu Glas Naro-
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Trunk, Spomini, 43.
Jurij Trunk, "Iz popotne torbe – Osemnajst dni na morju (Trunkov potopis I)", Mir, leto 28, št. 40
(11. kimavca/=septembra 1909), 229–230; Jurij Trunk, "Osemnajst dni na morju (Trunkov potopis II)", Mir, leto 28, št. 41 (18. kimavca/=septembra 1909), 235–236; Jurij Trunk, "V New Yorku
(Trunkov potopis III)", Mir, leto 28, št. 42 (25. kimavca/=septembra 1909), 241–242; Jurij Trunk,
"Nekaj zanimivosti iz New Yorka (Trunkov potopis IV)", Mir, leto 28, št. 43 (2. vinotoka/=oktobra
1909), 247–248; Jurij Trunk, "Prvikrat na železnici (Trunkov potopis V)", Mir, leto 28, št. 47 (30.
vinotoka/=oktobra 1909), 271–272; Jurij Trunk, "Prvikrat na železnici (Trunkov potopis VI)", Mir,
leto 28, št. 48 (6. listopada/=novembra 1909), 277–278; Jurij Trunk, "Skozi Pensilvanijo. V mestu
železa (Trunkov potopis VII)", Mir, leto 29, št. 1 (1. prosinca/=januarja 1910), 1–2; Jurij Trunk, "Na
zapad (Trunkov potopis VIII)", Mir, leto 29, št. 2 (8. prosinca/=januarja 1910), 7–8; Jurij Trunk, "Na
razstavo v Seatle (Trunkov potopis IX)", Mir, leto 29, št. 3 (15. prosinca/=januarja 1910), 13–14; Jurij
Trunk, "Amerikanski pragozd. Pri slovenskih farmerjih (Trunkov potopis X)", Mir, leto 29, št. 4 (22.
prosinca/=januarja 1910), 19–20; Jurij Trunk, "Nazaj (Trunkov potopis XI)", Mir, leto 29, št. 5 (29.
prosinca/=januarja 1910), 25–26.
Trunk, Spomini, 45.
Jurij Trunk, Amerika in Amerikanci (Celovec, 1913) (dalje: Trunk, Amerika in Amerikanci).
Klemenčič, Jurij Trunk, 130–135; Aleš Ušeničnik, "Amerika in Amerikanci", Čas 7 (1913), št. 3, 232.
Klemenčič, Jurij Trunk, 85–88.
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da, v katerem je za pomoč poprosil slovensko ameriško javnost.62
Knjigo Amerika in Amerikanci je Trunk namenil predvsem Slovencem v
"stari domovini", da se "/…/ nekoliko pouče, kako v Ameriki živijo, kakšna je ta
dežela, in kako se tam godi njih bratom, ki so morali iti, radi ali ne, s trebuhom
za kruhom".63 S svojim delom ni nameraval nikogar odvrniti od izseljevanja, še
manj pa je želel izseljevanje spodbujati, saj, kot je sam zapisal, ni nameraval
/…/ hvaliti, kjer ni nobenega povoda za hvalo, še manj pa grajati tam, kjer sicer
grajajo, a graja ni upravičena. Zaradi tega spisa naj bi nobeden Slovenec po nepotrebnem ne zapuščal svoje domovine /…/, kdor pa že misli, da mora iti, naj iz spisa
spozna deželo, v katero se podaja /…/64

Seveda pa s knjigo Amerika in Amerikanci Trunkova publicistična dejavnost še zdaleč ni izčrpana. Po odhodu v Združene države je objavljal tudi v slovenskem ameriškem etničnem časopisju, zlasti v mesečniku Ave Maria ter Ave
Maria Koledar (izdajali so ju slovenski frančiškani), v Amerikanskem Slovencu,
kjer je imel "kolumno" vse do svoje smrti, ter v Edinosti, Glasu Naroda, Glasniku
Zapadne Slovenske Zveze in Glasilu K.S.K.J. V tem obdobju je bil tudi urednik
poljudnoznanstvene revije slovenskih izseljencev Novi svet.65 Za časa svojega
bivanja v Leadvillu je prevedel v angleščino in izdal knjigo z naslovom Knjiga
o Bogu profesorja ljubljanske teološke fakultete dr. Franceta Vebra.66 Kasneje
je, kot že povedano, objavil še knjigo Spomini, ki je leta 1950 izšla pri celjski
podružnici Družbe sv. Mohorja. V njej je Trunk svoje življenje podrobno opisal
le do odhoda v Združene države, življenje v "novi domovini" pa je predstavil le
v nekaj stavkih.67
Njegova pisateljska žilica mu ni dala miru niti ob prihodu v San Francisco,
ko je skoraj osemdeset let star napisal novo delo o Ameriki – dal mu je kratek naslov: Amerika.68 To neobjavljeno delo predstavlja nekakšno nadaljevanje
knjige Amerika in Amerikanci, kjer pa se ni lotil le opisovanja dejstev, temveč se
je posvetil vzrokom, ki so ameriško družbo pripeljali na raven svetovne velesile.
Delo je nastalo kot logičen odziv na dogajanja v Evropi po drugi svetovni vojni.
Verjetno je bilo namenjeno rojakom v domovini, saj v njem razglablja pred-
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Jurij M. Trunk, "Poziv vsem slovenskim rojakom", Glas Naroda, leto 19, št. 190 (15. avgusta 1911), 2.
Trunk, Amerika in Amerikanci, 4.
Prav tam.
"Fr. J. Trunk 70 let duhovnik", Ave Maria 56 (1965), št. 9, 271.
France Veber, There Is A God 'Timeo lectorem unius libri', Translated by Rev. George M. Trunk, Printed
by Edinost Publishing Co. 1849 West Cermak Rd., Chicago, Ill. (Chicago, 1942).
Trunk, Spomini.
Jurij Trunk, Amerika – neobjavljeno delo, nastalo v San Franciscu leta 1948, 1–3. Kopije rokopisa v
lasti avtorja članka (dalje: Trunk, Amerika).
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vsem o procesih, ki so prežemali ameriško družbo na njeni poti do svobode
in demokracije.69 Pri tem je zanimivo zlasti Trunkovo stališče do zgodovine, v
katerem piše:
Zgodovina je učiteljica. To velja o Ameriki in Amerika ima precej zgodovine za
seboj. Golo naštevanje letnic in dogodkov ni nobena prava zgodovina. Čemu je
prišlo do tega in takega dogodka? To je pragmatična in prava zgodovina /…/70

Zaključek
Trunk je v svojem več kot sto let dolgem življenju pustil s svojim delom slovenskemu narodu in slovenski zgodovini neprecenljivo zakladnico. Vso aktivnost
je posvetil delu za napredek in blagostanje slovenskega naroda. Nobena druga
stvar mu ni bila bolj pomembna in noben drug vidik bolj odločilen, pa naj si bo
to v obdobju življenja in ustvarjanja na Koroškem ali v času bivanja v Združenih državah. Iz vseh njegovih prizadevanj je vedno odsevala le njegova iskrena
ljubezen do slovenstva in domovine, katere kljub več desetletij dolgi odsotnosti
ni nikoli pozabil, pogrešal jo je pa vedno …

Matjaž Klemenčič
JURIJ TRUNK:
PRIEST, SLOVENE PATRIOT, AUTHOR, EMIGRANT

SUMMARY
Jurij Trunk (1870−1973) was an active participant in some of the important
events in the history of the Slovenes; his work has left a priceless heritage for
them. Trunk spent one-half of his long life in Southern Carinthia and the other
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Klemenčič, Jurij Trunk, 397–404.
Trunk, Amerika, 8.
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half among Slovene immigrants in the United States. He was always proud to be
a Slovene. He was often persecuted for that in the old country. He tirelessly fought for the rights of Carinthian Slovenes and was, because of that, a thorn in the
side of his opponents, who were German nationalists. Continuous persecution
and frustration at the situation after the plebiscite in Carinthia contributed to
his decision to immigrate to the United States in June 1921.
was important for Slovenes living on both sides of the AtlanTrunk's work

tic. His life path can be divided into several categories. Certainly one of the most
important was his priesthood. As a priest he served in Edling/Kazaze, Perau/Na
Perovi in Villach/Beljak, and Ferlach/Borovlje. After immigrating to the USA he
was at first the priest in the parish of St. Anselm in Fulda, ND, where he served
Volga German immigrants from Russia. He remained there until July 1924, then
from August 1924 until the summer of 1946 he was a priest in the Slovene ethnic parish in Leadville, CO. After his retirement, he settled in San Francisco,
where he served as assistant to Rev. Vodušek in the parish of Nativity of the Lord
until his death in March 1973.
Politics represents another field of his activities. He was politically active
mostly in his homeland, in Carinthia. As a student of theology in Klagenfurt/
Celovec he was active in the Academy of Slovene students at Divinity School,
who actively worked on the Slovenian language and the Slovenian national
consciousness in Carinthia. While he served as parish priest in Edling/Kazaze
he founded the Carinthian branch of the Slovene Christian Social Federation
and became its president. He also worked as a member of "Beljaško omizje"
(Round Table in Beljak), a kind of debate club of ethnically conscious Slovenes
from Villach/Beljak, and as president of the Beneficial Society of "Drava". In
1918 he became a member of the Slovenian National Council for Rosental/Rož.
He was most politically active during the struggle for Carinthia. First, he
became president of the National Council for Rosental/Rož. He also spent a few
weeks as a consultant to the delegation of the Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenes at the Paris Peace Conference, where he probably worked as an editor
and writer of resolutions and letters by members of the Slovenian part of the
delegation to the U.S. and British members of the Peace Conference. When the
Paris Peace Conference decided that the fate of Carinthia would be decided by
a plebiscite, Trunk was named in April 1920 as a member of the plebiscite commission. Following a plebiscite in which Austria won a majority of the southern
part of the former province of Carinthia, Trunk for a few months served with
Msgr. Valentin Podgorc as a publisher and editor of a newsletter for Carinthian
Slovenes, Glas pravice, and as such he was one of the political leaders of Carinthian Slovenes.
Trunk established himself as a publicist also. He wrote several popular
science and travel books, and books with religious content. As early as 1904,
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the Society of St. Mohor issued a prayer, Premišljevanje o Rešnjem telesu, and a
booklet, Bodi svoje sreče kovač (Be Master of Your Destiny), which reflects the
views of the Catholic Church on some life issues. In 1906, in a book entitled Na
Jutrovem, Trunk described impressions from a trip to Egypt and the Middle East.
His most important work is, however, the book Amerika in Amerikanci (America and Americans), in which he describes the history of the United States and
of Slovene settlements within it. In Leadville, Trunk translated into English and
published a book by a professor of the Ljubljana Faculty of Theology, Dr. France
Veber, entitled Knjiga o Bogu (There Is a God). Later he published the book
Spomini (Memories), which was released in 1950 in the Celje branch of the St.
Mohor. His knack as a writer was not lost even after his arrival in San Francisco,
where the nearly eighty-year-old wrote a new work, Amerika (America), which
is briefly addressed. The book, which was created as a logical response to the
developments in Europe after World War II, was probably intended for compatriots in the homeland.
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Franc Šušteršič – duhovnik,
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Izvleček:

Prispevek opisuje vlogo, ki jo je imel izseljenski duhovnik, organizator, narodni
delavec in časnikar Franc (Frančišek Saleški) Šušteršič med slovenskimi
priseljenci v ZDA. Tja se je izselil leta 1891 in nato prevzel novoustanovljeno
slovensko župnijo sv. Jožefa v Jolietu (Illinois), oskrboval pa je tudi slovensko
skupnost v mestu La Salle (Illinois). V Jolietu je sezidal cerkvi – prvo leta 1891
in drugo leta 1904 –, v letu 1895 pa je ustanovil prvo slovensko župnijsko šolo v
ZDA. Kasneje, 1894. leta, je bil med pobudniki za ustanovitev bratske podporne
organizacije, poimenovane Kranjska slovenska katoliška jednota – bil je njen
duhovni vodja, hkrati pa tudi predsednik Zveze slovenskih duhovnikov v
ZDA. Med letoma 1899 in 1909 je urejal časnik Amerikanski Slovenec, pisal je
prispevke in v omenjenem mestu ustanovil tudi tiskarno. V Koledarju Mohorjeve
družbe je leta 1894 objavil članek z naslovom "Slovenci v Ameriki", ki je prvi
oris življenja slovenskih priseljencev v ZDA. Leta 1899 je izdal Katekizem za
katoliške šole v Združenih državah ameriških in potem leta 1903 še Poduk
rojakom Slovencem, ki se hočejo naseliti v Ameriki. Leta 1910 se je bolan vrnil v
Ljubljano in prihodnje leto umrl.

Ključne besede:

Franc Šušteršič, Katoliška cerkev, slovenska diaspora v ZDA, izseljevanje,
Amerikanski Slovenec, slovenska naselbina v Jolietu (Illinois), Kranjska
slovenska katoliška jednota

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 639–672, 128 cit., 6 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)

639

D. Friš: Franc Šušteršič – duhovnik, organizator, narodni delavec ...

Uvod
Franc (Frančišek Saleški)1 Šušteršič, izseljenski duhovnik, organizator, narodni
delavec, časnikar in publicist, se je rodil 22. januarja 1864 na Glincah pri Ljubljani gostilničarju ("Pri Bobenčku") Gašperju Šušteršiču in njegovi ženi Ivani (roj.
Peršič).2 V Ljubljani je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo, po končani maturi
pa se je vpisal na bogoslovje. Leta 1886 je bil posvečen v duhovnika in je najprej
dve leti služboval kot kaplan v Smledniku,3 nato pa v Šmartnem pri Litiji.4 Najverjetneje je že v času službovanja v Smledniku spoznal ameriško-slovenskega
duhovnika Ivana M. Solnca,5 po rodu iz Smlednika, ki je v "stari domovini" iskal
duhovnike in semeniščnike za delo med slovenskimi priseljenci v ZDA. Solnce
je, kot kaže, za odhod v Ameriko uspel navdušiti mladega, komaj sedemindvajsetletnega kaplana Šušteršiča, ki je v svojo novo domovino odpotoval leta 1891.
Takoj po prihodu preko "velike luže" je Šušteršič postal župnik v novoustanovljeni slovenski župniji sv. Jožefa v Jolietu (Illinois) in bil v naslednjih letih eden
najdejavnejših slovenskih duhovnikov v Ameriki. Izkazal se je kot odličen organizator, saj je v Jolietu zgradil dve cerkveni zgradbi in v svoji župniji leta 1895
ustanovil prvo slovenski župnijsko šolo v ZDA. Šušteršič je iz Jolieta oskrboval
tudi 60 milj oddaljeno slovensko župnijo sv. Roka v illinojskem mestu La Salle.
Poleg tega je bil leta 1894 med soustanovitelji prve slovenske bratske podporne
organizacije, imenovane Kranjska slovenska katoliška jednota (KSKJ). Šušteršič
pa velja tudi za enega prvih piscev, ki so skušali orisati slovensko izseljenstvo –
objavil je dve temeljni deli. Prvo, z naslovom "Slovenci v Ameriki", je izšlo leta
1894 v Koledarju Mohorjeve družbe, leta 1903 pa je izdal še knjižico z napotki
morebitnim slovenskim izseljencem, naslovil jo je Poduk rojakom Slovencem,
ki se hočejo naseliti v Ameriki. Šušteršič je bil izjemno dejaven tudi na časnikarskem področju, saj je med letoma 1899 in 1910 urejal časnik Amerikanski Slo-

1

2
3

4
5

Šušteršič je bil krščen kot Franc. Ko se je izselil v ZDA, je uporabljal ime Frančišek Saleški, v mrliški
knjigi pa je zaveden kot Fran. V prispevku uporabljam njegovo krstno ime. Prim. Nadškofijski arhiv
Ljubljana (dalje: NŠAL), Krstna knjiga, Marijino oznanenje (Ljubljana, 1856–1867), Franc Šušteršič,
23. januar 1864; NŠAL, Mrliška knjiga, sv. Peter (Ljubljana, 1906–1915), Fran Šušteršič, 24. marec 1911.
NŠAL, Krstna knjiga, Marijino oznanenje (Ljubljana, 1856–1867), Franc Šušteršič, 23. januar 1864.
Catalogus Cleri tum saecularis tum regularis Dioecesis Labacensis ineunte anno MDCCCLVII (Ljubljana,
1887), 40.
Catalogus Cleri et Beneficiorum Ecclesiasticorum Diocesis Labacensis MDCCCXC (Ljubljana, 1890), 67.
Ivan M. Solnce je bil rojen 7. junija 1861 v Smledniku pri Kranju. Leta 1880 je kot bogoslovec odšel
v ZDA. Študiral je v semenišču St. Francis Seminary v Milwaukeeju (Wisconsin). V duhovnika je bil
posvečen 24. junija
1884. Služboval je v več župnijah v državi Minnesota. Umrl je 15. novembra 1915. (NŠAL, spisi, spričevala, leta 1882, št. 1721; Jurij Trunk, Amerika in Amerikanci (Celovec, 1912), 590 (dalje: Trunk,
Amerika in Amerikanci)).
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Franc Šuštaršič (1864
-1911) (Spominska
knjiga
izdana
povodom
trid-esesetletnice Kranjsko
Slovenske Katoliške
Jednote 1894–1924
(Cleveland, 1924), 17)

venec, ob tem pa je bil še predsednik Zveze slovenskih duhovnikov v Ameriki.6
Šušteršičevo delovanje med slovenskimi priseljenci v ZDA je bilo zelo obsežno, v nadaljevanju pa se bomo najprej ozrli na njegovo pastoralno delo.

Šušteršičevo pastoralno delovanje v ZDA
Ustanavljanje slovenskih župnij v ZDA
Slovenski priseljenci so odhajali iz Evrope preko Atlantika polni upov, vendar
so bili kmalu po prihodu postavljeni na realna tla. Zaradi nepoznavanja jezika,
6

Krajše opise življenja in dela Franca Šušteršiča glej v: Trunk, Amerika in Amerikanci, 596–598;
Slovenski biografski leksikon, tretja knjiga (Ljubljana, 1960–1971), 731; Enciklopedija Slovenije, 13.
zvezek (Ljubljana 1999), 169. Darko Friš, Ameriški Slovenci in katoliška Cerkev 1871–1924 (Celovec–
Ljubljana–Dunaj, 1995), 87–88; Matjaž Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami
Amerike, (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 1999), 46; Marjan Drnovšek, Ameriški Slovenci, v: Slovenska kronika XIX. stoletja 1884-1899, (Ljubljana 2003), 57 in 58.
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ameriških običajev in slabe izobrazbe so morali opravljati najtežja in najslabše
plačana dela.7 Naseljevali so se v dele naselij, kjer so že živeli njihovi rojaki, saj so
tako najlažje našli bivališče, zaposlitev in se privadili ameriškemu načinu življenja.8 V "tujem svetu" in s porušenimi ideali so pogosto našli oporo v Katoliški
cerkvi. V slovenskih naselbinah so začeli ustanavljati župnije in skušali priskrbeti "duhovnike svoje krvi in svojega jezika, da /.../ označujejo vero v materinem
jeziku".9 Prvi slovenski župniji v Ameriki sta bili ustanovljeni leta 1871, in sicer v
St. Stephensu ter v Towerju v državi Minnesota. Leta 1891 je v ZDA delovalo kar
pet slovenskih župnij, leta 1900 se je njihovo število povečalo na 13, desetletje
kasneje pa jih je bilo že 30.10
Posamezne skupine slovenskih priseljencev v Ameriki pa so bile mnogokrat premajhne in finančno prešibke, da bi lahko ustanovile svojo župnijo, zato
so poleg samostojnih slovenskih ustanavljali tudi etnično mešane župnije. Največkrat so se združevali s Hrvati, nato s Slovaki, včasih pa tudi z Nemci, Italijani
in Madžari. Leta 1915 so bili slovenski priseljenci tako združeni v najmanj petnajstih etnično mešanih župnijah.11 Sčasoma, najkasneje v dvajsetih letih 20.
stoletja, pa se je položaj priseljencev v mešanih župnijah izboljšal tako finančno
kot tudi številčno – slovenske naselbine so se povečale bodisi z novimi priseljenci bodisi z naravnim prirastkom. Zaradi novega položaja so se priseljenci
etnično mešanih župnij začeli razdruževati in ustanavljati samostojne župnije.
V Ameriki imajo cerkvene institucije drugačen položaj kot v Evropi, saj je
"Cerkev" ločena od države. V praksi to pomeni, da se mora sama vzdrževati, kar
ima glede na število različnih veroizpovedi povsem praktičen pomen: financiranje vseh bi namreč pomenilo za državo preveliko breme in bi lahko vodilo do
privilegiranja ene verske skupnosti pred drugo. Delovanje cerkvenih institucij
je torej popolnoma odvisno od prispevkov vernikov. To je veljalo tudi za Katoliško cerkev v Ameriki. Svoje delovanje v "novem svetu" je morala začeti praktično iz nič, saj je bila, v nasprotju s svojim položajem v Evropi, brez imetja.12
Odrekanja župljanov so bila res velika, še posebej v obdobju, ko so bile

7
8

9
10

11

12

"Družba sv. Rafaela", Ave Maria (New York, N. Y.), avgust 1909, 45.
Župnija je del škofije, običajno s svojo cerkvijo in z župnikom (Codex Ivris Canonici, Zakonik cerkvenega prava, sestavljen po ukazu papeža Pija X. in razglašen z oblastjo papeža Benedikta XV., prevedel
in z novimi odloki priredil Alojzij Odar (Ljubljana, 1944), kan. 216, 91 (dalje: Zakonik cerkvenega
prava)).
Trunk, Amerika in Amerikanci, 423.
Darko Friš, Ameriški Slovenci in katoliška Cerkev 1871–1924 (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 1995),
87–88 (dalje: Friš, Ameriški Slovenci in katoliška Cerkev).
"Slovenske župnije in slovenski duhovniki v Združenih državah", v: Ave Maria Koledar 1915 (New
York, 1914 ), 141–154.
Darko Friš, "Delovanje šolskih sester kongregacije sv. Frančiška Kristusa Kralja v ZDA med letoma
1909 in 1915", Dve domovini/Two Homelands (1992), št. 2–3: 372 (dalje: Friš, "Delovanje šolskih
sester kongregacije sv. Frančiška Kristusa Kralja v ZDA").
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župnije v ustanavljanju. Župljani so morali sami zbrati denar za nakup cerkvenega zemljišča, za prihod svojega bodočega župnika (pogosto tudi iz "stare
domovine"), za župnikovo mašniško opravo, njegovo stanovanje, hrano in
plačo, za nakup cerkvene zgradbe ali njeno gradnjo, za opremo cerkve, za izgraditev in opremo župnišča, cerkvene dvorane in podobno. Ker število župljanov
ob ustanovitvi župnije običajno ni presegalo števila 80, niso mogli prispevati
toliko denarja, kot so veljale omenjene naložbe, zato so za manjkajoča sredstva
najemali kredite. V začetnem obdobju delovanja župnije so bili zaradi velikih
stroškov ob njeni ustanovitvi sposobni odplačevati samo obresti, glavnice pa
pogosto niso izplačali niti v dvajsetih letih.
Župljani s svojimi prispevki niso financirali le župnije, ampak tudi škofijo in
projekte doma ter v tujini; njihov denar je bil namenjen za socialne dejavnosti,
delovanje misijonov, Rim, katoliško univerzo v ZDA, evharistične shode. Poleg
tega pa so zbirali še prostovoljne prispevke za Rdeči križ, dobrodelne organizacije, pomoč ob naravnih nesrečah ter po razdejanju, ki ga je povzročila 1. svetovna vojna v "stari domovini", in podobno.13
In kako je potekalo zbiranje denarja? V ta namen so prirejali tedenske,
mesečne, velikonočne, božične in misijonske "kolekte".14 Poleg tega pa so imeli
še posebne "kolekte" za Vatikan, papeža, katoliško univerzo in podobno. Denar
je pritekal v župnijo tudi od najema cerkvene dvorane in z objavljanjem oglasov na njeni oglasni deski, pa tudi z darovi in nakupi sveč. Za zbiranje sredstev
so priložnostno organizirali bazarje, veselice s srečelovom in podobne družabne prireditve in na tak način združili zabavo ter "dober namen". Pogosto pa se
je zgodilo, da so stroški tovrstnih prireditev presegli finančne prihodke, zato so
za premostitve najemali še kratkoročne kredite.15 Pri zbiranju denarja je imel
pomembno vlogo cerkveni odbor, saj so odborniki hodili po domovih župljanov in poskušali z osebnim prigovarjanjem prepričati rojake, da so prispevali
svoj delež. Zamudnike so na njihovo "obvezo" pogosto morali opomniti tudi s
prižnice, če pa potem še zmeraj niso dosegli plačila prispevkov, so v župnijskem
glasilu objavili imena dolžnikov.16
Slovenski priseljenci v Ameriki so se le stežka navadili, da so morali podpirati Cerkev sami, brez pomoči države in ameriške Katoliške cerkve. Zaradi
denarja so se odnosi med župnikom in župljani zaostrovali ob vsakem vprašanju financiranja, še zlasti takrat, kadar župnik med svojimi "farani" ni bil pose13

14

15

16

Friš, "Delovanje šolskih sester kongregacije sv. Frančiška Kristusa Kralja v ZDA": 372; John Arnez,
Slovenci v New Yorku (New York, 1966), 61.
Kolektorji, kolekta (iz latinske besede colligo, collegi, collectum; iz angleške besede collector, collect):
nabiralec, nabiranje prostovoljnih prispevkov ali darov, največkrat v dobrodelne namene.
Archives of the Archdiocese of Chicago, Illinois/Nadškofijski arhiv Chicago (dalje: NŠAC), Arcdiocese
of Chicago, Annual Report, Year Ending December 1915, Parish of St. Stephens.
Glasilo župnije sv. Štefana, Chicago (Illinois), marec 1923.
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bej priljubljen. Čeprav so župljani gradili cerkvena poslopja in vzdrževali župnijo z lastnimi sredstvi, je bil škof tisti, ki je bil po ameriškem cerkvenem pravu
lastnik cerkvenega premoženja, zaradi česar so se napetosti med župnikom in
župljani velikokrat še stopnjevale. Mnogi niso prihajali v cerkev – ne zato, ker
bi bili ateisti, temveč zato, ker je niso bili pripravljeni financirati.17 Prepričani so
namreč bili, da "… duhovni gospodje veliko zaslužijo. Nedeljo za nedeljo mečejo
ljudje denar v peharček."18 Ti očitki pa največkrat niso bili upravičeni, saj je bila
mesečna plača kaplana pred 1. svetovno vojno 35 $, medtem ko je delovodja v
tovarni zaslužil okoli 65 $.19
Kljub vsem težavam so katoliški slovenski priseljenci v ZDA še naprej ustanavljali svoje župnije in jih finančno podpirali, kar je dokaz velikega pomena
katoliške vere in želje po bogoslužju v domačem, slovenskem jeziku, ne nazadnje jih je daleč od "stare domovine" prav to združevalo in jim lajšalo domotožje.
V obravnavanem obdobju so bile slovenske župnije v Ameriki središče verskega, tiste z župnijsko šolo pa tudi prosvetnega življenja slovenskih priseljencev. Zelo pomembne so bile tudi s kulturnega in družabnega vidika. Duhovniki
so bili pogosto ustanovitelji in vodje pevskih društev, godb in gledaliških skupin, župljani pa so se razen ob bogoslužju zbirali tudi ob najrazličnejših drugih priložnostih, kot so krsti, poroke, pogrebi. V župnijah so prirejali različne
zabavne prireditve, piknike, plese, izbore najlepših župljank, tombole, organizirali so tudi izlete v "staro domovino" itd.20

Ustanovitev slovenske župnije v Jolietu (Illinois)
Mesto Joliet v zvezni državi Illinois, kraj Šušteršičevega službovanja v ZDA, leži
46 milj jugozahodno od Chicaga in je bilo ustanovljeno leta 1833.21 Prve slovenske naseljence v Jolietu najdemo okoli leta 1870, bolj množično pa so se
v mesto začeli naseljevati po letu 1885. Franc Šušteršič je ocenjeval, da je leta
1888 v mestu živelo 30 Slovencev, leta 1894 pa se je njihovo število zaradi ugo-

17
18
19
20

21

John A. Arnez, Slovenian Community in Bridgeport, Conn. (New York–Washington, 1971), 21.
Franc Trdan, Za božjim klicem (Kranj, 1939), 86 in 87 (dalje: Trdan, Za božjim klicem).
Trdan, Za božjim klicem, 87.
Več o kulturnem in družabnem življenju v katoliškem taboru: Darko Friš, "The cultural activities of
Chatolic Slovene immigrants in the United States", v: European migrants, diasporas and indige nous
ethnic minorities, (Europe and the Wider World, 4), ur. Matjaž Klemenčič, ur. Mary N. Harris (Pisa,
2009), 105–121.
Jože Zavertnik, Ameriški Slovenci, Pregled splošne zgodovine Združenih držav slovenskega naseljevanja in naselbin in Slovenske narodne podporne jednote (Chicago, 1925), 318 (dalje: Zavertnik,
Ameriški Slovenci).
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dnih zaposlitvenih možnosti povečalo na okoli 1200.22 Večina od njih je prišla
iz Bele krajine, delo pa so našli v industrijskih obratih, ki so rasli na obrobju
mesta:23 v železarnah, tovarnah, kjer so izdelovali žico, v kamnolomih, na železnici. Med njimi pa so bili tudi razni rokodelci: mizarji, zidarji, trgovski pomočniki …24 Uspešnejši slovenski priseljenci so sčasoma postali trgovci, gostilničarji
ali obrtniki, pa tudi kakšen podjetnik se je že našel med njimi. Tako je bilo leta
1912 v slovenski naselbini v Jolietu kar 30 gostilničarjev, 15 trgovcev z mešanim blagom in več mesarjev. Posebej pa je potrebno omeniti, da sta bili že pred
1. svetovno vojno v slovenskih rokah tudi dve izmed največjih podjetij, "Slovenic Buttling Co." in "Slovenian Liquor Co.", ter ena največjih prodajaln s pohištvom "The Eagle".25
Glede na ohranjene vire naj bi prvi katoliški slovenski priseljenci v Jolietu
obiskovali nemško cerkev sv. Janeza Krstnika. Mašo v slovenskem jeziku26 so
imeli samo ob velikonočnem času, ko je prihajal v Joliet župnik slovenskega
rodu Ivan M. Solnce,27 ki je služboval kot župnik v nemški župniji sv. Neže v St.
Paulu (Minnesota). Slovenski priseljenci pa v nemški cerkvi oz. med nemškimi
priseljenci niso bili posebej dobrodošli, saj naj bi jih bilo, po viru sodeč, že v
nekaj letih več kot Nemcev, zato so začeli razmišljati o izgradnji svoje cerkve.
Ker pa je bilo Slovencev v Jolietu premalo, da bi lahko sami financirali gradnjo
nove cerkve, so se povezali s hrvaškimi in poljskimi priseljenci, ki prav tako niso
imeli svojih župnij. Leta 1889 so izvolili cerkveni odbor, ki je pričel z akcijo zbiranja denarja za nakup zemljišča in gradnjo cerkve, vendar pa je medtem prvo
navdušenje za gradnjo splahnelo. Priseljenci niso bili več pripravljeni prispevati denarja, ker so vedeli, da bodo zelo težko dobili župnika. Člani cerkvenega
odbora so za pomoč chicaško nadškofijo, kjer so jim svetovali, da bodo rojake
za izgradnjo lastne cerkve najlažje in najhitreje navdušili, če bodo kupili cerkveno zemljišče. Izkazalo se je, da je bil načrt za nakup zemljišča prava poteza,
saj se je zbiranje prispevkov med slovenskimi priseljenci pospešeno in uspešno nadaljevalo. V relativno kratkem času so uspeli zbrati potrebnih 1.750 $.28
Toda hitro se je pojavila nova težava – v ZDA namreč ni bilo mogoče dobiti

22

23
24
25
26

27

28

V tem času je imel Joliet okoli 37.000 prebivalcev (Frančišek S. Šušteršič, "Slovenci v Ameriki", v:
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec, 1894), 19 (dalje: Šušteršič, "Slovenci v Ameriki").
Trunk, Amerika in Amerikanci, 479.
Šušteršič, "Slovenci v Ameriki", 19.
Trunk, Amerika in Amerikanci, 479.
Katoliška cerkev je na tridentinskem cerkvenem zboru določila enoten latinski liturgični jezik, pridige, berila, oznanila pa so bila v slovenščini (Franc Ušeničnik, Katoliška liturgija (Ljubljana, 1933),
30–32).
Spominska knjiga župnije sv. Jožefa. Izdana ob srebrnem jubileju (Joliet (Illinois), 22. oktober 1916)
(Joliet, 1916), 23 (dalje: Spominska knjiga župnije sv. Jožefa 1916).
"Slavnost 10. letnice župnije sv. Jožefa v Jolietu, Ill.", Amerikanski Slovenec (Chicago (Illinois), Tower
(Minnesota), Joliet (Illinois), Cleveland (Ohio)), 5. julij 1901, 1.
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slovenskega duhovnika, ki bi prevzel vodenje novoustanovljene župnije. Slovenski priseljenci v Jolietu so bili tako popolnoma brez moči, nato pa jim je
na pomoč priskočil Ivan Solnce, tedaj župnik v St. Paulu (Minnesota), ki je v
Smledniku, svojem rojstnem kraju, za selitev v ZDA uspel navdušiti takratnega
smledniškega kaplana Franca Šušteršiča.29 Mladi duhovnik je imel v Jolietu prvo
mašo 12. maja 1891 v nemški šoli, saj svoje cerkve še niso imeli. Na prvi seji cerkvenega odbora so se dogovorili, kakšna naj bi bila nova cerkev in kako zbrati manjkajoča sredstva, pri čemer jim je novi duhovnik vlival prepotrebnega
zagona. Temeljni kamen so blagoslovili že 19. julija 1891, v slabih treh mesecih
po Šušteršičevem prihodu. Tudi gradnja kamnite cerkve je potekala zelo hitro,
saj so jo sezidali v zgolj treh mesecih. Za patrona pa so simbolično izbrali sv.
Jožefa, zavetnika slovenskih dežel.30 Kot samo cerkveno zgradbo so tudi notranjost cerkve opremili s pomočjo slovenskih podpornih katoliških društev in
posameznikov.31
Novoustanovljena slovenska župnija je uspešno zaživela in v naslednjih
letih so se skupaj s podjetnim župnikom Šušteršičem aktivno lotili novih naložb.
Ker so bili pri sv. Jožefu brez pokopališča in so umrle pokopavali na angleških
in nemških pokopališčih, so se leta 1895 odločili, da na zahodni strani mesta
kupijo zemljišče, ki so ga namenili za večni počitek slovenskih priseljencev, še
isto leto pa so na križišču N. Chicago in Clay Street zgradili tudi prepotrebno
župnišče.32
Lahko rečemo, da se je leto 1895 zapisalo v zgodovino, in to ne samo župnije, temveč celotne slovenske diaspore v ZDA, saj je župnik Šušteršič po le štirih
letih od ustanovitve župnije uspel ustanoviti tudi prvo slovensko župnijsko
šolo v ZDA. Šušteršič je kmalu po prihodu v "novo domovino" spoznal, kako
pomembno je za obstoj in razcvet slovenske župnije (in s tem tudi slovenske
etnične skupnosti) izobraževanje otrok v narodnem jeziku. O nujnosti ustanovitve župnijske šole pa je s svojo karizmatičnostjo, z vodstvenimi in organizacijskimi sposobnostmi uspel prepričati tudi svoje župljane. Podpora župnijskega
sveta in ostalih župljanov je bila pri vsaki novi naložbi izjemno pomembna, saj
so za vsemi Šušteršičevimi idejami stali in jih podprli z denarnimi sredstvi. Tudi
v primeru nove župnijske šole je bilo tako, stroški namreč niso bili majhni –
gradnja šolskega poslopja in nakup notranje opreme sta stala slabih 2.000 $.
Kako zelo potrebna je bila šola, priča tudi vpis: že prvo leto se je vanjo vpisalo
81 otrok, 47 dečkov in 34 deklic. Samo šolsko poslopje in oprema pa sta bili za
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"Rev. F. S. Šušteršič zaspal v gospodu", Amerikanski Slovenec, 31. marec 1911, 1.
"Cerkev svečano blagoslovljena", Amerikanski Slovenec, 22. oktober 1892, 1.
"10-letnica sv. Jožefa, Joliet", Amerikanski Slovenec, 21. junij 1901, 3.
NŠAC, Annual Report, St. Joseph, 1895; "10-letnica sv. Jožefa, Joliet", Amerikanski Slovenec, 21. junij
1901, 3.
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uspešno delovanje šole seveda premalo – pridobiti je bilo potrebno še primeren učiteljski kader. Tudi na tem mestu se je Šušteršič izkazal kot odličen organizator; v šolo je pritegnil šolske sestre.33 V župniji so denar za plačo in samo
delovanje šole zbrali s šolnino, ki pa vendarle ni mogla biti dovolj visoka, da bi
lahko pokrivala celotne stroške, zato so morali sredstva primakniti še iz dohodkov župnije.34
Tako kot drugod po ZDA so se slovenski priseljenci tudi v Jolietu soočali s pomanjkanjem dušnih pastirjev. Tega problema se je zavedal tudi župnik
Šušteršič, saj je v župniji ob vseh svojih dejavnostih še kako potreboval mlade
pomočnike. O velikem pomanjkanju slovenskih duhovnikov v ZDA je Šušteršič
pisal tudi v svojem delu Poduk rojakom Slovencem, ki se hočejo naseliti v Ameriki: "Slovenski duhovnik lahko dobi službo na slovenski župniji brez znanja
angleščine. Ravno sedaj bi jih potrebovali kakšnih deset, ker je več naselbin,
kjer biva na stotine Slovencev, pa nimajo svojega dušnega pastirja."35 Pri iskanju
le-teh je bil kar uspešen, saj so bili pri sv. Jožefu v devetnajstih letih njegovega
vodenja župnije posvečeni trije novomašniki: leta 1897 John Plevnik, ki je ostal
Šušteršičev kaplan do leta 1897,36 leta 1903 pa kar dva, in sicer Alojzij M. Krašovec (Kraschowitz) ter Anton Sojar. Slednji je ostal pri sv. Jožefu kaplan do 1905.
leta, Krašovec pa do leta 1910.37
Zaradi ugodnih zaposlitvenih možnosti v Jolietu in ker je postajalo mesto,
tudi po zaslugi izjemno agilnega duhovnika Franca Šušteršiča, eno izmed najpomembnejših slovenskih naselbin v ZDA, se je število župljanov v slovenski
župniji sv. Jožefa v naslednjih letih stalno povečevalo. Cerkev je že po dobrih
desetih letih postala premajhna za vse vernike, zato so 13. januarja 1904 sklicali
sejo cerkvenega odbora, ki je sklenil, da na zemljišču, kjer je že stalo župnišče,
zgradijo novo cerkev. 21. avgusta 1904 so svečano blagoslovili temeljni kamen
in to priložnost, kot je bilo v navadi, izkoristili za pravo katoliško manifestacijo,
na kateri je bilo navzočih več kot 2000 članov slovenskih, hrvaških, poljskih,
slovaških in drugih cerkvenih društev.38 Nova, za jolietske razmere mogočna
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NŠAC, Annual Report, St. Joseph, 1895.
NŠAC, Annual Report, St. Joseph, 1896.
Frančišek S. Šušteršič, Poduk rojakom Slovencem, ki se hočejo naseliti v Ameriki (Joliet, 1903), 22 (dalje:
Šušteršič, Poduk rojakom Slovencem).
Ivan (John) Plevnik se je rodil 28. avgusta 1873 na Dobravi pri Ljubljani. Kot dijak je odšel v Ameriko,
kjer se je šolal v semenišču St. Mary's Seminary v Baltimorju (Maryland). Že kot bogoslovca so ga sprejeli v chicaško nadškofijo, kjer je najprej služboval kot kaplan v slovenski župniji sv. Jožefa v Jolietu
(Illinois), nato pa je leta 1897 ustanovil slovensko župnijo sv. Štefana v Chicagu (Illinois) (NŠAL,
spisi, spričevala, 1894. leta, št. 1458; "10-letnica sv. Jožefa", Amerikanski Slovenec, 21. junij 1901, 3; St.
Stephen Church 60th Jubilee, 1905–1965 (Chicago, 1965), neoštevilčeno).
Spominska knjiga župnije sv. Jožefa 1916, 29–33.
"Nova slovenska cerkev v Jolietu", Amerikanski Slovenec, 19. avgust 1904, 1; "Joliet, Ill., blagoslovitev
vogalnega kamna", Amerikanski Slovenec, 19. avgust 1904, 2.
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Slovenska cerkev sv.
Jožefa v Jolietu (Spominska knjiga izdana povodom tridesesetletnice Kranjsko
Slovenske Katoliške
Jednote 1894–1924
(Cleveland, 1924),
124)

cerkev je bila zgrajena v romanskem slogu in je bila največja med vsemi cerkvami v Jolietu, čeprav je bila dograjena v le dveh mesecih. Vrh zvonika je krasil
impozanten pozlačen križ, tako kot v prvi cerkvi pa so tudi v novi notranjo
opremo postopoma nakupila slovenska podporna katoliška društva in posamezniki.39 Kako velik finančni in organizacijski podvig je bila gradnja te mogoč-

39

Spominska knjiga župnije sv. Jožefa 1916, 43.
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ne cerkve, dokazujejo tudi stroški gradnje in opreme, ki so presegli 100.000 $.40
Ob ustanovi župnije sv. Jožefa so bili vanjo vključeni poleg slovenskih
župljanov, ki so bili seveda v večini, še manjštevilni poljski in hrvaški priseljenci.
Da so v župniji prevladovali Slovenci, dokazuje tudi zapis v glavi letnega poročila župnije sv. Jožefa iz leta 1891, ki ga je mogoče najti v arhivu chicaške nadškofije: "The people, belonging to the Church is [sic.] Slovenian (not Slovaks)
people."41 Z leti pa se je število poljskih in hrvaških priseljencev povečevalo.
Tako so leta 1907 župnijo najprej zapustili najprej poljski, nato pa še hrvaški
župljani. Vzroke njihove odcepitve je potrebno iskati v t. i. procesih razdruževanja, do katerih je prihajalo, ko so se posamezne etnične skupine v mešanih
župnijah tako povečale, da so bile sposobne ustanoviti lastno župnijo.

Šušteršičevo delovanje med slovenskimi priseljenci v mestu La Salle
(Illinois)
Prvi slovenski priseljenci so se začeli naseljevati v mesto La Salle v zvezni državi
Illinois okoli leta 1880, prihajali pa so večinoma z Dolenjske. V mestu in okolici
je bila razvita proizvodnja cementa, imeli so cinkarno, ugodne možnosti za
zaposlitev pa so bile tudi v rudnikih premoga. Število Slovencev v mestu je iz
leta v leta tako naraščalo, da so po 1894 že začeli ustanavljati prva slovenska
društva. Ker so bili brez lastne župnije in duhovnika, so verni obiskovali nemško cerkev sv. Jožefa. Nekateri so znali nemško, mnogi pa tudi ne, zato naj bi
župnik pri spovedi uporabljal celo slovensko-nemški slovar.42
Kot je že bilo omenjeno, jih je občasno obiskoval župnik Franc Šušteršič
iz 60 milj oddaljenega Jolieta, vendar pa to ni mogla biti dolgoročna rešitev.43
Šušteršič je kot urednik Amerikanskega Slovenca naredil popis slovenskih priseljencev v La Sallu, da bi jim poslal ponudbo za naročanje svojega časnika. Po
njegovem popisu naj bi v devetdesetih letih 19. stoletja v tem mestu živelo okoli
200 slovenskih družin in 1.200 samskih moških. Ko je konec stoletja v slovenski
naselbini dotičnega mesta dozorela ideja o ustanovitvi lastne župnije, je Šušteršič poslal škofu Peorie Johnu L. Spaldingu popis svojih rojakov. Škofa je število
potencialnih župljanov nove župnije prepričalo do te mere, da je privolil v njeno
ustanovitev, še pred uradno odobritvijo pa je povabil predstavnike slovenskih
priseljencev v La Sallu, da mu poročajo o svojem položaju in zbiranju denarja
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"Nova slovenska cerkev sv. Jožefa v Jolietu (Illinois)", Amerikanski Slovenec, 20. oktober 1905, 1.
Prav tam.
Šušteršič, Poduk rojakom Slovencem, 81-82; Diamond Jubilee of Saint Roch's Parish (La Salle, 1972),
neoštevilčeno (dalje: Sv. Rok, diamantni jubilej).
Sv. Rok, diamantni jubilej.
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za novo cerkev.44 Leta 1900 je škof Šušteršiču naročil, naj novi župniji priskrbi
slovenskega duhovnika, na novo ustanovljeni cerkveni odbor pa je dobil nalogo, da poišče primerno lokacijo za cerkveno zemljišče. Šušteršiču pa duhovnika
kljub vsem prizadevanjem ni uspelo najti, saj jih je primanjkovalo tudi v "starem
kraju".45 Tako je Šušteršič poleg svojih številnih obveznosti še naprej občasno
duhovno oskrboval tudi svoje rojake v La Sallu. Dogotrajno iskanje primernega dušnega pastirja pa je leta 1902 končno obrodilo sadove. Iz La Salla se je že
pred letom 1890 v Frontenac (Kansas) preselila večja skupina slovenskih priseljencev, ki so, kot kaže, obdržali stike s svojimi rojaki iz La Salla. In ti so kasneje
priskočili na pomoč rojakom v La Sallu, kjer so tako nujno potrebovali slovenskega duhovnika. Frontenac je spadal v škofijo Leavenworth in tamkajšnji škof
Louis Mary Fink je na pobudo slovenskih priseljencev že okoli leta 1890 lavantinskemu škofu Mihaelu Napotniku poslal prošnjo, v kateri je izrazil potrebo po
slovenskem duhovniku. Napotnik, ki sicer odhodu duhovnikov iz svoje škofije
v Združene države ni bil posebej naklonjen,46 je prošnjo škofa Finka poslal v
škofijsko semenišče, v kolikor bi se kdo od semeniščnikov vendarle odločil za
pastoralno delo v ZDA. Za izselitev se je odločil Anton Podgoršek, ki je bil po
dokončanem študiju v St. Mainard Seminaryju v Indiani leta 1893 posvečen in
je najprej služboval v leavenworthski škofiji v Kansasu, po njeni razdelitvi pa v
škofiji Wichita v isti državi, vendar ne v slovenskih župnijah. Slovenski priseljenci iz Frontenaca so o mladem slovenskem duhovniku, ki se je šolal v ZDA,
obvestili rojake, ki so bivali v mestu La Salle. Ti so novico takoj prenesli Šušteršiču, ki je posredoval pri škofu Spaldingu, ta pa je zaprosil škofa Wichite Johna
Josepha Hennessyja, da Podgoršku izda začasno dovoljenje za pastirsko delo
med slovenskimi rojaki v La Sallu, on pa je s tem soglašal.47 Natančen datum
Podgorškovega prihoda v La Salle ni znan, iz krstnih knjig pa je razvidno, da je
imel prvi krst 24. novembra 1902. S Podgorškovim prihodom so bili tako izpolnjeni vsi pogoji za ustanovitev nove slovenske župnije, za patrona pa so izbrali
sv. Roka. Podgoršek je v La Sallu služboval do leta 1907, v tem času pa je zgradil cerkveno zgradbo, župnišče in šolo.48 S Podgorškovim prihodom v La Salle
je bilo Šušteršičevo pastoralno delovanje v tem mestu zaključeno, župljani sv.
Roka pa so se ga do konca njegovega službovanja v ZDA vedno s hvaležnostjo
spominjali.
Župnik Šušteršič ni bil priljubljen samo v svoji župniji, temveč je bil kot
44
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"Slovenci začno prihajati v te kraje", Novi Svet, julij 1939, 198.
Sv. Rok, diamantni jubilej.
Glej: Darko Friš, "Napotnik in slovenski priseljenci v ZDA", v: Napotnikov simpozij v Rimu, ur. Edo
Škulj, (Celje, 1993), 215–227.
Sv. Rok, diamantni jubilej.
"Ameriška pisma", Slovenec, 10. februar 1903, 1; "Dva važna jubileja slovenske naselbine v La Salle, Ill,"
Amerikanski Slovenec, 6. september 1928, 3.
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eden najuglednejših slovenskih duhovnikov v ZDA dobrodošel častni gost na
najrazličnejših cerkvenih slovesnostih, ki so jih organizirali v mestu La Salle in
drugih bližnjih in daljnih slovenskih župnijah in naselbinah.49

Šušteršič – soustanovitelj bratske podporne organizacije z imenom
Kranjska slovenska katoliška jednota (KSKJ)50
Priseljenci, ki so iz Evrope prihajali v ZDA, so imeli večinoma zelo nizko izobrazbo ali pa so bili celo brez nje, v "novi svet" so se podali brez znanja jezika in
poznavanja ameriškega načina življenja. Po prihodu čez "veliko lužo" so morali opravljati najtežja in najslabše plačana dela, pri katerih so bili izpostavljeni
vsemogočim nevarnostim in možnostim poškodb, pogoste so bile tudi nesreče
s smrtnimi izidi. Vse do konca vélike vojne v Združenih državah niso poznali
socialnega zavarovanja, zato so posamezne etnične skupnosti začele ustanavljati svoje fraternalistične ali bratske podporne organizacije, te pa so med drugim prevzele tudi nalogo, ki jo danes opravljajo najrazličnejše zavarovalnice.
V dvajsetih letih 20. stoletja je število bratskih podpornih organizacij v ZDA
doživelo vrhunec, v tem času jih je delovalo približno 800, združevale pa so
okoli 30 milijonov članov od skupno 60 milijonov prebivalcev, ki so v tem času
naseljevali Ameriko.51
Prvi slovenski priseljenci so se po prihodu v ZDA naselili po raznih krajih
in državah prostrane dežele. Kmalu so spoznali, da lahko v primeru nesreče
računajo le nase, zato so po vzgledu drugih narodov pričeli ustanavljati lastna
podporna društva. Najstarejše društvo je bilo Podporno društvo sv. Jožefa, ustanovljeno leta 1882 v Calumetu (Michigan), drugo najstarejše je bilo Podporno društvo sv. Martina (kasnejše krajevno društvo Kranjske slovenske katoliške jednote št. 1. sv. Štefana) iz Chicaga (Illinois), ki je bilo ustanovljeno 1888.
Podporna društva so ustanavljali slovenski priseljenci tudi po drugih mestih po
celotnih Združenih državah.52
Prve bratske podporne organizacije so bile lokalnega značaja in z omejenim številom članstva, kar pa ni zagotavljalo finančne varnosti. Da bi zmanj49
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Prim: Archives of the St. George Church, South Chicago, Illinois, zapisnik Slovensko-hrvatske katoliške cerkve sv. Jurija, South Chicago, zapisnikar Joseph Sebahar, zapisnik seje cerkvenega odbora, 21.
maj 1904.
Več o KSKJ glej: Darko Friš, Bogdan Kolar, Andrej Vovko, Prvih sto let Kranjsko slovenske katoliške
jednote. Pregled zgodovine KSKJ 1894–1994 (Ljubljana, 1997).
Alvin J. Schmidt, "Fraternal Organizations", v: The Greenwood Encyclopedia of American Institutions
(Westport/Connecticut (London), 1980), 3.
Josip Zalar, "Nekaj podatkov o bratskih organizacijah v Ameriki", v: Spominska knjiga izdana povodom tridesesetletnice Kranjsko Slovenske Katoliške Jednote 1894-1924, (Cleveland, 1924), (dalje:
Spominska knjiga KSKJ), 10.
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šali možnost finančnega zloma, so začeli ustanavljati podporne organizacije,
ki so združevale člane iste etnične skupnosti po vsej Ameriki. Njihov temelj so
predstavljala krajevna društva in čim večje je bilo število članov (udov), tem
manjše je bilo poslovno tveganje. Pobudo za ustanovitev prve slovenske bratske podporne organizacije je dal Franc Šušteršič, ki se je pri svojem dušnopastirskem delu vsak dan srečeval z ljudmi, potrebnimi pomoči. K njemu so prihajali invalidi, ki so se poškodovali pri delu in niso mogli najti nove zaposlitve,
prihajale so vdove in sirote, ki niso imele za pogreb moža oz. očeta, nemalokrat pa niti za kos kruha. V Ameriki ti reveži niso mogli več živeti, za vrnitev
domov pa niso imeli dovolj denarja. Kot je videl pri drugih narodih, je Šušteršič
svojim rojakom predlagal, da ustanovijo svojo bratsko podporno organizacijo,
ki bo združevala Slovence po vseh Združenih državah. Svoj predlog je uradno
podal 12. marca 1893 na seji društva Vitezov sv. Jurija, ki je v tem času delovala
v Jolietu. Društveniki so Šušteršičevo pobudo podprli in že na isti seji izvolili
ustanovni odbor. Žal pa je zaradi gospodarske krize, ki je medtem zajela ZDA,
začetni zagon odbornikov hitro pojenjal.53 Zelo verjetno pa je, da so imeli v
odboru tudi organizacijske težave. V slovenski diaspori v ZDA je bilo v tistem
času namreč izjemno težko izvesti množično propagandno akcijo, saj je agitacija lahko potekala samo s pomočjo pisem in preko osebnih stikov. Za bolj
množično propagandno akcijo, s katero bi za ustanovitev navdušili rojake po
celotnih Združenih državah, pa bi potrebovali podporo časnika, ki je že imel
dovolj veliko število bralcev oz. naročnikov.
Idejo o ustanovitvi slovenske bratske podporne organizacije je znova obudil tedanji bogoslovec semenišča v st. Paulu (Minnesota) Matija Šavs, ki je med
poletnimi počitnicami 1893 pomagal Joesphu F. Buchu, uredniku slovenskega
časnika Amerikanski Slovenec. Šavs je v časniku objavil članek "Svoji k svojim" in
v njem zapisal, da slovenska diaspora potrebuje bratsko podporno organizacijo, ki bi imela članstvo po vsej Ameriki, kakor so jo imeli drugi narodi. Oživljeno
idejo so podprli predstavniki sedmih slovenskih podpornih društev in privolili
na združitev v jednoto.54 Šavsov članek je med slovenskimi podpornimi društvi
naletel na velik odmev, v časniku Amerikanski Slovenec pa so se do konca leta
1893 kar vrstili prispevki, v katerih so slovenski priseljenci razmišljali o pravilih bodoče bratske podporne organizacije, o mestu ustanovnega kongresa in
podobno.55 Z objavami prispevkov, s katerimi so se pisci izrekali za ustanovitev
slovenske bratske podporne organizacije, so v Amerikanskem Slovencu vzpod-
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Prav tam.
Matija Šavs, "Svoji k svojim", Amerikanski Slovenec, 1. september 1893; Matija Šavs, "K obletnici ustanavljanja (K.S.K. Jednote)", Glasilo KSK Jednote, Chicago (Illinois), Joliet (Illinois), Cleveland (Ohio),
(dalje: Glasilo KSKJ), 7. april 1915, 9.
Spominska knjiga KSKJ, 15.
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budili in navdušili slovensko diasporo v ZDA, zaradi česar so proti koncu leta
1893 v Jolietu obnovili delovanje ustanovnega odbora, ki se je to pot s pomočjo
časnika resno in zavzeto lotil ustanavljanja slovenske bratske podporne organizacije.56 V eni izmed prvih akcij so na ameriško-slovenske bratske podporne
organizacije naslovili tako imenovani "Prvi pismeni oklic" in v njem sporočili,
da bo ustanovna konvencija jednote 1. aprila 1894 v Jolietu, kjer bodo delegati
sprejeli pravila in glavni odbor jednote. Že vnaprej pa so določili, da mora biti
nova bratska podporna organizacija "slovanska in katoliška",57 kar je bilo razumljivo, saj so bili pobudniki ustanovitve ameriško-slovenska katoliška duhovnika Šušteršič in Buh ter semeniščnik Šavs.
Vendar pa je bila agitacija za ustanovitev združene slovenske bratske podporne organizacije, ki sta jo konec leta 1893 in v začetku 1894 izpeljala ustanovni odbor in časnik Amerikanski Slovenec, le delno uspešna,58 saj se je ustanovne konvencije med 1. in 2. aprilom 1894 udeležilo sedem od sedemnajstih
slovenskih krajevnih bratskih podpornih društev, ki so v tem času delovala v
ZDA.59 K novoustanovljeni jednoti je nato pisno pristopilo 12 društev, drugim
pa so poslali tiskana pravila o delovanju in jih tako skušali prepričati, da bi se
jim pridružili.60 Vzrok, da k pristopu v združeno slovensko jednoto niso uspeli
prepričati vseh lokalnih društev, je morda potrebno iskati tudi v njeni katoliški
usmerjenosti, kar je razvidno že iz njenega "Prvega pisnega oklica", ko so krajevnim društvom zastavili vprašanje, ali želijo pristopiti k jednoti s katoliškimi
načeli.61
Kot eden izmed idejnih pobudnikov "jednote" je bil Franc Šušteršič na ustanovni konvenciji izvoljen za predsednika.62 Zapletlo pa se je že pri prvi točki, v
kateri so delegati razpravljali o uradnem imenu. Šušteršič in Šavs sta predlagala
ime Jugoslovanska katoliška jednota, delegati pa so vztrajali pri imenu Kranjska
jednota. Zagovorniki enega in drugega imena od svojega predloga niso odstopili, zato je sprva kazalo, da do ustanovitve sploh ne bo prišlo. Po daljšem prigovarjanju pa so sprejeli kompromisno rešitev in nova "jednota" je dobila uradno
ime "Kranjska Slovenska Katoliška Jednota v Združenih državah ameriških", z
angleško inačico "Grand Carnolin Slovenian Catholic Union of the United Sta-
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Josip Zalar, "Nekaj podatkov o bratskih organizacijah v Ameriki", v: Spominska knjiga KSKJ, 10.
Mihael Wardijan, "Prvi pismeni oklic", v: Spominska knjiga KSKJ, 20.
"Slovenska Jednota", Amerikanski Slovenec, 2. marec 1894, 1.
Prav tam; "Nekoliko zgodovinskih podatkov o K.S.K.Jednoti", Amerikanski Slovenec, 29. september
1911, 2.
Mihael Wardijan, Joseph Stukel, "Zapisnik prvega ustanovnega zborovanja K.S.K.J.", v: Spominska knjiga KSKJ, 21 in 22.
Mihael Wardijan, "Tajnikom krajevih društev na uvažanje!", Amerikanski Slovenec, 4. januar 1901, 1.
Mihael Wardijan, Joseph Stukel, "Zapisnik prvega ustanovnega zborovanja K.S.K.J.", v: Spominska knjiga KSKJ, 23.
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tes of America" in s kratkim imenom Jednota.63 Tako je KSKJ dobila ime "Kranjska" od delegatov iz Jolieta, "Katoliška" pa od Šušteršiča.64 Za patrona so izbrali
sv. Jožefa, varuha slovenskih dežel.65
Kako pomembno vlogo je imel Šušteršič pri ustanavljanju organizacije, dokazuje tudi njegovo imenovanje v najvišji organ Jednote, t. i. glavni odbor, v katerem
je dobil položaj prvega duhovnega vodje. Po pravilih je bil duhovni vodja verski
predstojnik Jednote, ki je skrbel, da je bilo njeno poslovanje kakor tudi poslovanje krajevnih društev in članstva v skladu z zahtevami in zapovedmi Katoliške
cerkve.66 Svojo svetovnonazorsko usmerjenost so jasno izrazili v imenu Jednote
(kljub začetnemu nasprotovanju nekaterih delegatov na ustanovni konvenciji),
za zavetnika so izbrali sv. Jožefa, pa tudi vsa krajevna društva so se imenovala po
svetnikih. Katoliška usmeritev jednote je bila razvidna tudi na konvencijah, ki so
se pričele s skupno mašo, delovna predsedstva je predsedujoči odprl in končal z
molitvijo,67 konvencijo pa so zaključili z mašo za žive in pokojne člane Jednote.68
Geslo KSKJ se je glasilo: "Vse za vero, narod in slavno K.S.K. Jednoto",69 član pa
je lahko bil le praktičen katoličan. Krajevni uradniki so se morali pred vstopom
kandidata v Jednoto prepričati, ali izpolnjuje pogoje in jih je pripravljen izpolnjevati tudi v prihodnje.70 Člani KSKJ so morali vsaj ob veliki noči opraviti spoved
in prejeti obhajilo, kar je moral pisno potrditi spovednik in podpisati še tajnik
krajevnega društva, ki je bil nato dolžan spovedne liste poslati duhovnemu vodji.
V jednoto so bila vključena tudi društva, ki so delovala v krajih brez katoliškega
duhovnika. Le-te je, če je to le bilo mogoče, v velikonočnem času obiskal duhovni
vodja.71 Člane, ki niso opravili velikonočne spovedi, so iz jednote izključili. Tako
duhovni vodja Šušteršič kot vsi njegovi nasledniki so striktno vztrajali pri praktičnem katolicizmu jednotinega članstva.72
Šušteršič je bil duhovni vodja KSKJ do IV. glavnega zborovanja jednote, ki je
bilo poleti 1897 v Calumetu (Michigen). Nasledil pa ga je eden najbolj uglednih
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Zborovalci III. konvencije KSKJ v Jolietu (Illinois) leta 1896 (Spominska knjiga izdana povodom tridesesetletnice Kranjsko Slovenske Katoliške Jednote 1894–1924, (Cleveland, 1924), 28)

ameriško-slovenskih duhovnikov p. Ciril Zupan iz Puebla (Colorado).73
Šušteršič je veljal za sivo eminenco KSKJ, njegov vpliv v jednoti pa se je še
povečal po letu 1899, ko je postal lastnik in urednik časnika Amerikanski Slovenec. Kot sem že zapisal, je imel prvi slovenski časnik v ZDA izjemno pomembno
vlogo pri ustanovitvi Jednote in tudi pri njenem nadaljnjem delovanju, saj je
postal njeno uradno glasilo. Časnikov podnaslov je bil "List za slovenski narod
v Ameriki in glasilo K.S.K. Jednote".74 Od sodelovanja pa sta imeli koristi tako
KSKJ, saj bi bilo njeno delovanje brez glasila skoraj nemogoče, kot tudi Amerikanski Slovenec, ker je imela jednota v časniku zakupljeno eno celo stran,
njeni člani pa so postali tudi redni naročniki.75 Tako so v Amerikanskem Slovencu objavljali podatke o jednotinih uradnikih, nadzornikih, novih krajevnih
društvih in podajali različne informacije o članih.76 V časniku je bila tudi redna
rubrika "Iz urada K.S.K. Jednote", v kateri so objavljali vse novice o njenem
delovanju. Na jednotini strani so objavljali tudi poročila s konvencij, pisali so o
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"IV. glav. Zborovanje v Red Jacket (Calumet). Mich., vršeče se 5., 6., 7. in 8. julija 1897", v: Spominska
knjiga KSKJ, 21 in 22.
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različnih jednotinih praznovanjih, ažurno so objavljali imenike, finančna poročila in novice posameznih krajevnih društev, sezname umrlih članov, njihovih
soprog in podobno.77 Leta 1908 pa so v časniku oblikovali še rubriko "Nasveti
posameznih udov za zborovanje K.S.K.J.", v kateri so člani lahko objavljali svoja
mnenja in stališča o jednotinem delovanju.78
Šušterič je ostajal s KSKJ tesno povezan vsa leta svojega delovanja v ZDA.
Poleg že omenjenega urednikovanja jednotinega glasila Amerikanski Slovenec
je bil na primer leta 1898 prvopodpisani na prošnji za njeno državno priznanje oziroma inkorporacijo v državi Illinois, ki je bila osnovni pogoj za nadaljnje delovanje.79 Šušteršič je bil vedno ena osrednjih osebnosti na jednotinih
konvencijah, kjer je običajno predsedoval finančnemu odboru, enemu najpomembnejših teles zborovanj.80
Spomin na svojega ustanovitelja so v KSKJ ohranjali tudi po Šušteršičevi
smrti. Tako so leta 1920 v njegov spomin vojnim sirotam v "stari domovini"
nakazali 1.000 dolarjev.81 Njegovemu spominu so se poklonili tudi leta 1931
ob prvem uradnem obisku predstavnikov KSKJ v Sloveniji.82 Kljub izjemnemu
spoštovanju, ki so ga v KSKJ gojili do svojega ustanovitelja in voditelja, pa so
bili po njegovi smrti skrajno strogi do njegovih svojcev. Ker Šušterič po vrnitvi v
Slovenijo ni več plačeval prispevkov, kot so določala pravila, njegovim svojcem
niso izplačali posmrtnine.83

Šušteršič – urednik časnika Amerikanski Slovenec
Leta 1891, ko je Franc Šušteršič pričel s svojim delovanjem v Jolietu, je v bližnjem
Chicagu v začetku septembra skupina ameriških Slovencev začela izdajati prvi
slovenski časnik v ZDA Amerikanski Slovenec. Prvi urednik je bil Anton Murnik,
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časnik pa je začel izhajati kot tednik na štirih straneh.84 Za ustanovitelje pa je bilo
urejanje in izdajanje slovenskega časnika tako po strokovni kot finančni plati prevelik zalogaj, zato so že po desetih številkah sklenili, da ga prodajo. Novi lastnik
Amerikanskega Slovenca je postal Joseph F. Buh, župnik v Towerju (Minnesota),
ki je začel 4. marca 1892 časnik znova izdajati. Že v prvi številki so si novi izdajatelji kot najpomembnejšo časnikovo usmeritev zadali nalogo ohranjati krščansko
vero med slovenskimi priseljenci v Ameriki.85 Da bi bilo delo čim uspešnejše, je
Buh k sodelovanju povabil slovenske duhovnike, ki so službovali širom po Ameriki, in slovenske bogoslovce iz semenišča St. Paul Seminary (Minnesota), saj sam
zaradi obilice pastoralnega in misijonskega dela za pisanje ni imel dovolj časa.86
V kratkem času mu je uspelo vzpostaviti pravo dopisniško mrežo – s pisanjem
prispevkov mu je priskočilo na pomoč večje število duhovnikov, med katerimi
je potrebno izpostaviti predsvem Frana Šušteršiča iz Jolieta (Illinois), Johna M.
Solnca iz St. Paula (Minnesota), Frančiška Ks. Bajca iz Washingtona (D. C.), patra
Cirila Zupana iz Puebla (Colorado) in Vitusa Hribarja iz Clevelanda (Ohio). Tudi
med slovenskimi semeniščniki je bil odziv zelo dober, poleg Matije Šavsa so se
odzvali še Fran Jager, Anton Vilman, Ferdinand Požek, Matija Bilban, Anton Mikš,
Andrej Smrekar, Jožef Knafeljc, Ivan Pirnat in Fran Krže.87 Z nekaj začetnimi težavami je Buhu že prvo leto uspelo pridobiti okoli 200 novih naročnikov, časnik pa
so pošiljali na skupno 530 naslovov po ZDA in tudi v "staro domovino".88 Kljub
silnim prizadevanjem, da razširijo mrežo naročnikov, pa je Amerikanski Slovenec
ves čas izhajanja v Towerju posloval z izgubo. Buh je skušal izboljšati negativno
poslovanje s podražitvijo časnika, kar pa ni prineslo želenega izboljšanja. Slabo
finančno stanje časnika je bilo v veliki meri posledica težkega materialnega položaja slovenskih izseljencev v Ameriki nasploh. Večina je prišla v "novo domovino"
brez vsega in je zato za preživetje potrebovala vsak "cent".89 V Ameriko so se priselili z namenom, da v kratkem času zaslužijo čim več denarja in se nato vrnejo
domov, zato se vsaj v prvem času po prihodu v Ameriko na časnik niso naročali.
Eden izmed vzrokov negativnega poslovanja pa je bil tudi v tem, da Tower ni bil
najprimernejši kraj za izdajo slovenskega časnika. V mestu je namreč leta 1903,
ko je časnik že izhajal v Jolietu, živelo le okoli 150 slovenskih družin,90 medtem
ko je bilo njihovo število leta 1892 še veliko manjše. Tako majhna slovenska sku-
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pnost pa je bila časniku premajhna opora, čeprav si je Buh zelo prizadeval, da
bi Amerikanski Slovenec presegal lokalne okvire. Malenkostno se je negativno
poslovanje časnika izboljšalo po ustanovitvi prve slovenske podporne organizacije v Ameriki, Kranjske slovenske katoliške jednote, leta 1894, saj je postal Amerikanski Slovenec, kot že rečeno, njeno uradno glasilo. Jednota je imela v časniku
zakupljeno eno celo stran,91 kar je časniku predstavljalo trajen vir dohodka in je
izboljšalo njegovo finančno poslovanje.
Kljub vsem težavam je Buh vztrajal pri izdajanju časnika do decembra
1899, ko ga je za 600 $ prodal župniku slovenske župnije sv. Jožefa iz Jolieta
(Illinois) Frančišku S. Šušteršiču oziroma Slovensko-amerikanskemu tiskovnemu društvu, ki ga je Šušteršič ustanovil ob podpori župljanov. Tiskovno društvo
je ustanovilo svojo tiskarno in tiskalo tudi druge slovenske publikacije, Šušteršič pa je postal ravnatelj tiskarne.92
Po spremembi lastništva je Šušteršič postal glavni urednik Amerikanskega
Slovenca. Pisal je uvodnike in komentarje ter na novo organiziral in razširil dopisniško mrežo. Pri urednikovanju mu je pomagal Anton Sojar, ki je bil sprva v Jolietu kaplan, nato pa župnik slovenske župnije sv. Štefana v Chicagu. Prva številka
Amerikanskega Slovenca je izšla v Jolietu 22. novembra 1899.93 V tem letu je imel
časnik okoli 600 naročnikov, v nekaj letih pa je njihovo število naraslo na okoli
2000.94 Na povečanje števila naročnikov je poleg boljše organizacije vplivalo tudi
dejstvo, da se je v ZDA ob prelomu 19. stoletja povečalo število slovenskih priseljencev, pa tudi njihov materialni položaj se je občutno izboljšal. Amerikanski
Slovenec je po preselitvi uredništva v Joliet postal bralcem bolj zanimiv tudi zato,
ker so mu povečali obseg s štirih strani na osem, cena pa je ostala enaka. Izkazalo
se je, da je bil Joliet (Illinois), ki so ga takrat šteli za versko središče slovenskih
priseljencev, primernejši sedež za izdajanje časnika kot Tower v Minnesotti. Pa
tudi Šušteršič je bil sposobnejši urednik in pisec kot takrat že ostareli Buh. Poleg
tega je v prvih dvajsetih letih 20. stoletja število slovenskih izseljencev v ZDA še
naprej naraščalo, nastajale so nove slovenske naselbine, stare pa so se širile. V njih
so ustanavljali nove župnije in katoliška podporna društva, pri povezovanju in
informiranju slovenskih priseljencev o dogajanju v slovenskih skupnostih pa je
imel veliko vlogo tudi Amerikanski Slovenec. Življenje ljudi je bilo z vsakim letom
pestrejše, s tem pa so bile piscem, ki so objavljali v Amerikanskem Slovencu, dane
večje možnosti za obogatitev vsebine, kar je omogočilo povečan obseg časnika
in večjo privlačnost za nove naročnike.
Stalna rubrika časnika je ostala stran, ki je bila zakupljena s strani Kranjske
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"K 25-letnici 'Amerikanskega Slovenca'", Amerikanski Slovenec, 24. november 1916, 6.
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Amerikanski Slovenec,
29. december 1899
(www.dlib.si)

slovenske podporne jednote, da bi pritegnili zanimanje širšega kroga bralcev, pa
so veliko prostora namenjali novicam o življenju v slovenskih župnijah. Pisali so
o obletnicah ustanovitve in različnih novih pridobitvah (npr. izgradnja nove cerkve, šole, župnišča, pokopališča, postavitev oltarja ...). V redni rubriki "Iz slovenskih naselbin" so pisali o dogodkih iz vsakodnevnega župnijskega življenja.
V Amerikanskem Slovencu so redno izhajali tudi članki o slovenskih duhovnikih v Ameriki, obvestila o njihovih prihodih iz "stare domovine" oziroma
odhodih v "stari kraj", sporočila o novih mašah in duhovniških obletnicah ter
oznanila o prevzemu novih službenih mest, ob smrti pa so objavljali življenjepi-
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se pokojnikov. Vsako jesen so pisali o potrebi po izobraževanju otrok v župnijskih šolah, v ta namen pa so objavljali tudi oglase za prodajo šolskih knjig.
Leta 1902 je bil v Ameriki prvi shod slovenskih duhovnikov, ki so mu v
časniku namenili veliko pozornosti. Pisali so tudi o Zvezi slovenskih katoličanov v ZDA. V tem obdobju se je začela prava "časnikarska vojna" med Amerikanskim Slovencem in slovenskim socialističnim tiskom v Ameriki.
Tudi članki o ameriški Katoliški cerkvi so postali bolj pogosti. Tako so pisali
o njeni "svetli bodočnosti", njenem napredku in o številu katoličanov v Ameriki.
Obširno so se posvečali tudi imenovanju visokih ameriških cerkvenih dostojanstvenikov, poročali so o njihovih odhodih v Evropo in Vatikan ter obveščali o prihodih evropskih cerkvenih dostojanstvenikov v Ameriko. Objavljali so
mnenja o demokraciji, katoliškem časopisju in šolstvu, ženski volilni pravici in
razvezi zakonske zveze. Ob smrti visokih ameriških cerkvenih dostojanstvenikov so objavljali njihove življenjepise s slikami. Poročali so o konvencijah katoličanov, leta 1908 pa o prvem misijonarskem shodu v Ameriki. Opisovali so tudi
kriminalna dejanja proti duhovnikom v Ameriki in pisali o požarih v cerkvah.
Poročila iz "stare domovine" so bila v tem obdobju dokaj redka. Pisali so o
zgodovini nekaterih župnij, obletnicah službovanja ter smrti nekaterih župnikov. Tako skromno pisanje o "stari domovini" je bila posledica pomanjkanja
tamkajšnjih dopisnikov, zanimivo pa je, da niso povzemali pisanja časnikov iz
domačih krajev onkraj "velike luže".
V poročilih o delovanju Katoliške cerkve v Evropi in drugod po svetu so
precej prostora namenili življenju in delu papeža in različnim dogodkom v
Vatikanu. Pisali so tudi o evharističnem kongresu v Montrealu v Kanadi, o
sporu francoske Katoliške cerkve z Vatikanom in o delovanju Katoliške cerkve
v Nemčiji, Rusiji in na Japonskem.
Tudi v tem obdobju so pripravljali posebne velikonočne in božične izdaje,
ki so bile iz leta v leto bolj obširne in vsebinsko bogatejše. Več pozornosti so
namenjali tudi manjšim cerkvenim praznikom. Pisali so tudi o Katoliški cerkvi
v preteklosti, o potrebi po katoliških duhovnikih, katoliškem tisku in šolstvu,
o znakih prave vere, izrekih slavnih mož o veri in Katoliški cerkvi, o krščanski
družini, cerkvenih zakramentih in vzrokih brezverstva. Tej temi so v Amerikanskem Slovencu namenjali vedno več prostora.
Po Šušteršičevi vrnitvi v "staro domovino" leta 1910 se je kvaliteta časnika
precej znižala, posledično pa je časopis izgubil tudi precejšnje število stalnih
naročnikov.95

95

Slovenski biografski leksikon, tretja knjiga (Ljubljana, 1960–1971), 73.
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Šušteršičeva publicistična dejavnost
Najpomembnejša publicistična dejavnost Franca Šušteršiča je bilo njegovo
pisanje v Amerikanskem Slovencu, katerega sodelavec je postal že kmalu po
začetku izhajanja. Ko je leta 1899 postal lastnik in hkrati urednik časnika, se je
še v veliko večji meri posvetil časnikarskemu delu.
Kot duhovnika sta ga v večjem delu zanimali verska in narodnostna problematika, posebno pozornost pa je namenjal tudi slovenski diaspori v ZDA in
problematiki izseljevanja. Že leta 1894, tri leta prestopu "velike luže", je v Koledarju Mohorjeve družbe v Celovcu objavil prispevek z naslovom "Slovenci v
Ameriki".96 Članek je obsegal 13 strani besedila in zemljevid "Zedinjenih držav",
avtorju pa so pri pisanju s podatki priskočili na pomoč ameriško-slovenski
duhovniki Josef F. Buh, Janez M. Solnce, Joseph Zalokar, p. Ciril Zupan in nekateri drugi rojaki. Šušteršič je bil prepričan, da bo tematika njegovega prispevka za
rojake v "stari domovini" izjemno zanimiva. Tako je nagovoril bralce Koledarja:
"/…/ gotovo imaš kakšnega znanca, če ne sorodnika, ki se je napotil čez morje
iskat si sreče," zato "si oglejva naše brate Slovence, kje, kako in v kakih razmerah
da žive /.../ po prostrani Ameriki." Šušteršič je v uvodu svojega prispevka najprej
opisal geografske značilnosti ameriškega kontinenta in še posebej "Zedinjenih
držav ameriških", ki so zaradi ugodnega podnebja in rodovitne zemlje za Slovence predstavljale "objubljeno deželo", kot jo je sam poimenoval. Izseljevanje
v Južno Ameriko, še zlasti Brazilijo, je Šušteršič energično odsvetoval, saj se tam
Slovencem, po njegovem vedenju, ni dobro godilo.97 V nadaljevanju prispevka
je pisec opisal odlične možnosti za kmetovanje (svetoval je, naj se slovenski priseljenci naseljujejo raje na ameriško podeželje, ker so kmetovanja bolj vešči kot
dela v industriji), izjemno rudno bogastvo in razvito industrijo, ki je privabljala
priseljence iz celega sveta. Ti so v ZDA prihajali v različnih izseljenskih valovih,
po Šušteršičevi oceni pa se je v zadnjih letih v državo priselilo vsako leto več kot
400.000 priseljencev. Pri opisovanju prvih slovenskih priseljencev je Šušteršič
pohvalil izjemno pomembno misijonarsko delo slovenskih duhovnikov v ZDA,
omenil pa je tudi posamične prve izseljence, ki da so se žalostno zgubili v ameriškem "talilnem loncu".98 Slovenci so se začeli v ZDA množično priseljevati po
letu 1880, največkrat zaradi velike revščine, ki jih je pognala od doma:
Slabe letine, trtna uš, zadolžene kmetije, pomanjkanje zaslužka, nezadostno
plačano delo in pa glas o dobrem zaslužku onkraj 'velike luže' – to so vzroki, vsled
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Šušteršič, "Slovenci v Ameriki", 15–27; Marjan Drnovšek, "Ameriški Slovenci", v: Slovenska kronika
XIX. stoletja 1884-1899, (Ljubljana 2003), 57 in 58.
Šušterič, "Slovenci v Ameriki", 15.
Prav tam, 16.
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Naslovnica članka
Franca
Šušteršiča
"Slovenci v Ameriki"
(Koledar Mohorjeve
družbe
(Celovec,
1894), 15, www.dlib.
si)

katerih je že na tisoče Slovencev dalo slovo rodni zemlji in si izvolilo Ameriko za
novo domovino.99

Priseljevanje iz slovenskih dežel v Združene države se je po besedah Šušteršiča povečevalo iz leta v leto, tako "da ni dandanes [leta 1894, op. D. F.] tu že
skoro nobene države, kjer ne bi našel rojaka Slovenca". Naši rojaki so se priseljevali med ostale narode, Šušteršič pa jim je svetoval, naj se priseljujejo v slovenske naselbine, še zlasti v tiste, kjer so že delovale slovenske župnije ali pa so se

99

Prav tam, 17.
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ravno na novo ustanavljale. Avtor je število slovenskih priseljencev v ZDA ocenjeval med štirideset in petdeset tisoč, čeprav se je zavedal, da je bilo njihovo
število težko natančno določiti, predvsem zaradi nenatančnega izpraševanja
ameriških imigrantskih uradnikov, pa tudi zaradi slabo razvite narodne zavesti
rojakov Slovencev: Ko so bili ob prihodu v ZDA
Ko so bili ob prihodu v ZDA naši ljudje poprašani po narodnosti, odgovarjajo
navadno, da so Krajnci ali Avstrijci, kdor kolikaj nemško tolče, se da za Nemca
vpisati. /.../ Torej ista kužna bolezen kakor v domovini, uničuje Slovence v tujini.
Žalosten dokaz, kako malo je še vzbujena v Slovencih narodna zavest in koliko
dela čaka po Slovenskem izobraževalce narodove.100

V nadaljevanju članka je Šušteršič dokaj podrobno opisal slovenske naselbine v ZDA po posameznih zveznih državah in življenje v njih ter zaključil, "da
so Slovenci v Združenih državah ameriških res močno raztreseni".101
Kako pa je Šušteršič opisal slovenske priseljence? Večinoma kot dobre
katoličane, ki so bili po prihodu v "novo domovino" primorani sami ustanavljati in vzdrževati svoje župnije, duhovnike in katoliške šole. Nekateri pa so
se, zaradi pomanjkanja slovenskih duhovnikov, od Cerkve tudi oddaljili. Svoje
rojake je ocenjeval kot odlične delavce, ki se niso branili nobenega dela in so
bili pri delodajalcih kljub pomanjkljivemu znanju angleškega jezika izjemno
priljubljeni. V prispevku je Šušteršič natančno opisal višine zaslužkov v različnih poklicih, precej pozornosti pa je namenil tudi opisu razmer v poljedelstvu.
Opisal je tudi bivalne razmere priseljencev: tako samskih moških, ki so živeli
pri rojakih, kjer so imeli zakupljeno hrano in streho nad glavo, kot tudi družin,
ki so po večini najele kredite in kupile lastne hiše. Slovenski priseljenci so bili
po Šušteršičevih besedah dokaj prilagodljivi in so se hitro navadili ameriškega
načina življenja ter oblačilnih navad. Na splošno je imel o svojih rojakih Šušteršič dobro mnenje, saj so radi pomagali drug drugemu, v prispevku pa se je poleg
dobrih dotaknil tudi nekaterih slabih lastnosti slovenskih priseljencev. Pri tem
je poudaril, da je njegov namen opisa slabih lastnosti v tem, da rojaki spoznajo
svoje zmote in jih odpravijo, obenem pa je želel, da bi v "stari domovini" dobili
realno sliko slovenske diaspore v Združenih državah – in ne izkrivljeno, kot so
jo po Šušteršičevem mnenju opisovali nekateri slovenski časniki. Največ težav
med slovenskimi priseljenci je Šušteršič videl v naseljih brez slovenskih duhovnikov, kjer so se rojaki pogosto oddaljili od vere, se civilno poročili, prenehali
sprejemati zakramente in opustili krst otrok. Veliko nevarnost za stranpota je

100
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Prav tam, 18.
Prav tam, 18–22.
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Šušteršič videl zlasti v velikih mestih, kjer se slovenski priseljenci "dado zapeljati
po izprijenih tovariših in se izgubijo v valovih velikomestnega življenja". Rak rana
ameriških Slovencev je bil po njegovem mnenju, podobno kot v "stari domovini",
alkoholizem, ki je uničil marsikaterega posameznika, pa tudi cele družine in jih
pahnil v nesrečo in revščino. Še posebej pa je Šušteršič nekaterim svojim rojakom
v ZDA zameril, da so se sramovali maternega jezika in svojih otrok niso naučili
slovenščine. Rešitev večine naštetih težav je videl v ustanavljanju slovenskih cerkva in šol. Svojim rojakom v ZDA je svetoval složnost in vključevanje v podporna
društva: "Da, v slogi, v združevanju, v društvih je moč. Kako lepe rezultate prinašajo razna slovenska katoliška podporna društva križem po Ameriki."102
Šušteršičevega pisanja ni mogoče ocenjevati kot idealiziranje ameriških
razmer. Ravno nasprotno – svoje rojake v Sloveniji je še posebej opozoril, da:
/.../ v Ameriki ni vsakemu z rožicami poslano, da se je treba tu truditi in potiti za
vsakdanji kruhek. Če te obide želja po tej 'obljubljeni deželi', ne misli, da boš kar
hkrati obogatel, da ti bodo pečeni piščanci kar v usta leteli.103

Poročenim moškim je svetoval, da se izselijo skupaj z družino, in jim priporočal naselbine s slovensko župnijo in duhovnikom. In kdo naj bi imel v
Ameriki največ možnosti za uspeh? Šušteršič je menil, da je najlepša prihodnost
čakala poštenega, krepkega in vsaj malo izobraženega mladeniča. V zaključku
je zapisal, da sicer ne zanika nekaterih slabih strani življenja v ZDA, kot so ga
prikazovali tudi slovenski časniki, ob tem pa je opozoril, da mnogi slovenski
priseljenci vendarle živijo veliko bolje, kot bi živeli doma. Opozoril pa je tudi
na velik pomen pošiljanja denarja sorodnikom v "stari kraj", ko so v nekaterih
predelih na Dolenjskem in v Beli krajini živeli tako rekoč izključno od "Amerikancev". In realistično je ocenil: "Revščina je po mnogih krajih slovenske domovine čimdalje občutljivejša, zato se selijo ljudje v Ameriko in se bodo selili kljub
vsemu svarjenju in prigovarjanju."104
Šušterič je prav tako apeliral na oblasti v "stari domovini", naj raje "proučijo,
kaj je z izseljevanjem, kako se ji je obrniti, kako potovati itd., namesto, da jim
samo branijo in branijo." Svoj prispevek je končal z apelom po nujnosti ustanovitve "izseljenskega društva" v Ljubljani in Trstu, ki bi jih z nasveti obvarovalo pred vsemi vrstami nevarnosti. In napovedal je ustanovitev izseljeniškega
društva tudi v Združenih državah. "Vsi si podajmo roke in delajmo za telesni in
duševni prospeh milega nam naroda slovenskega."105
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Prav tam, 24–25.
Prav tam, 26.
104
Prav tam, 26.
105
Prav tam, 27.
103
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Šušteršičev članek "Ameriški Slovenci" velja za enega prvih opisov slovenske skupnosti v ZDA, ki je poleg tega prinašalo napotke vsem tistim, ki so razmišljali o izselitvi v Združene države. Pisec je ob objavi tega prispevka živel onstran
Atlantika šele tri leta, kljub temu pa se je že takrat izkazal kot dober poznavalec
slovenske diaspore v ZDA in problematike izseljevanja. Omenjeni članek iz leta
1894 je Šušteršič v veliki meri uporabil kot osnovo za svoje kasnejše obsežnejše
delo Poduk rojakom Slovencem.106
Kot predlogo za svojo knjigo sta obe Šušteršičevi deli uporabila Jurij M.
Trunk leta 1912107 in Jože Zavertnik leta 1925.108,109
Šušteršičevo knjižico Poduk rojakom Slovencem, ki se hočejo naseliti v Ameriki je leta 1903 izdala in založila Zveza slovenskih duhovnikov, natisnili pa so jo
v tiskarni Amerikanskega Slovenca v Jolietu. Knjigo so pošiljali v "staro domovino" brezplačno, iz česar je bilo razvidno, kakor so zapisali v poročilu, da "zveza
ne išče svojega dobička, ampak deluje požrtvovalno za blagor naroda".110 Knjižica obsega 128 strani in je razdeljena na šest poglavij. V uvodu je avtor zapisal,
komu oz. čemu je knjižica namenjena:
Knjižica nima namena, vabiti Slovence iz avstrijskih slovenskih pokrajin v
Ameriko. Namen je le podučiti one rojake naše v stari domovini, ki so se odločili
izseliti se iz rodne zemlje in poiskati nov dom v Združenih državah Ameriških, o
vsem, kar je potrebno vedeti izseljencu v deželi, v katero se hoče izseliti /.../.

Navedel je tudi vzroke za izseljevanje: "Zadolžene kmetije brez velike dote,
neznosni davki, vojaška služba, slabe letine, pomanjkanje dela in tiranski pritisk
s strani vlade." Vse to je privedlo do množičnega izseljevanja iz slovenskih dežel
(tudi več kot tisoč oseb vsak mesec).111
V prvem poglavju je Šušteršič orisal geografski pregled Združenih držav,
klimatske in podnebne razmere, nato je opisal prebivalstvo in nadaljeval s pregledom gospodarstva in trgovine. Poglavje je zaključil s političnim prikazom
ameriških zveznih držav, glavnega mesta, kongresa in predsednika.112 Drugo
poglavje je namenil nasvetom priseljencem, kjer je na prvo mesto postavil
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Šušteršič, Poduk rojakom Slovencem, 128.
Trunk, Amerika in Amerikanci, 608.
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Zavertnik, Ameriški Slovenci, 632.
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Glej: Marjan Drnovšek, "Odmevnost Trunkove knjige 'Amerika in Amerikanci' v letih 1912–1913",
Zgodovinski časopis 43 (1989), št. 4: 606–609; Matjaž Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in
Združenimi državami Amerike (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 1999), 130–131.
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"Poročilo o III. letnem zborovanju 'Zveze slovenskih duhovnikov v Ameriki' v St. Paul, Minn., 25. oktobra 1904", Amerikanski Slovenec, 19. november 1904, 4.
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Šušteršič, Poduk rojakom Slovencem, 3.
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POGLAVITNO napako, ki jo dela naš narod pri izseljevanju iz stare domovine v
Ameriko, da zakonski možje in družinski očetje puščajo svoje soproge in družine
doma in pridejo sem z namenom, nekaj let tu ostati, kolikor mogoče denarja si
prihraniti in se potem vrniti v domovino.

Šušteršič je rojakom, ki so se imeli namen izseliti, svetoval, naj se priselijo
z družinami in "naj gredo v take kraje ali mesta, kjer imajo Slovenci svoje cerkve in svojega duhovnika". Poudaril je, da je za pridne roke veliko zaposlitvenih
možnosti, še zlasti za tiste, vešče rokodelstva in obrti ter z znanjem angleškega jezika. Izseljevanje je odsvetoval izobražencem brez poznavanja jezika in
posebej poudaril, da v ZDA primanjkuje slovenskih duhovnikov in zdravnikov.
Podrobno je navedel plačila za posamezne poklice in posebej opozoril, da se
višina plače pogosto spreminja, ter opisal vlogo ameriških sindikatov. Poglavje
je zaključil takole:
Najboljši svet, ki ga moremo dati Slovencem namenjenim izseliti se v Ameriko,
je: Poizvedi najprej od katerega prijatelja ali rojaka v Ameriki, kako je z delom,
katerega si zmožen, v kraju, kamor se nameravaš naseliti, in potem šele odpravi
se na pot!113

V tretjem poglavju je Šušteršič natančno predstavil priseljeniško zakonodajo in rojakom svetoval, naj jo pozorno preučijo, da jim priseljenske oblasti ne
zavrnejo vstopa v Združene države. Pri tem je rojake še posebej opozoril, naj se
ne dogovarjajo za zaposlitev pred vstopom v državo in "naj povprašani glede
dela reko, da še ne vedo, kako delo bodo delali, a so pripravljeni prijeti za vsako
delo za katero so sposobni. Kdor reče, da ima delo že zagotovljeno ali obljubljeno, tacega pošljejo nazaj".114
V četrtem poglavju je avtor temeljito opisal "katoliško življenje v Ameriki".
Takole je zapisal na začetku poglavja: "Amerikanski narod je veren narod. Verski čut prveva vse javno življenje. Pred vsako skupščino se moli, parlament se
otvarja z molitvijo, na ameriških dolarjih in cekinih bereš besede: 'In God we
trust – V Boga zaupamo.'" Nadaljeval je z zapisom, da je v ZDA Katoliška cerkev
"popolnoma prosta" in da se ne sme nihče vtikati v njene zadeve. Nato je podal
statistiko Katoliške cerkve v ZDA in omenil tudi 17 slovenskih župnij. In v čem
se je razlikovalo delovanje Cerkve v Ameriki in "stari domovini"? "Katoličani v
Ameriki si morajo sami zidati cerkev in jo vzdrževati, sami plačati svoje duhovnike," je bistveno razliko opisal Šušteršič. In nadaljeval, da se na "plačevanje cer-
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Prav tam, 12–23.
Prav tam, 24–33.
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Naslovnica
knjižice Franca Šušteršiča
Poduk rojakom Slovencem, ki se hočejo
naseliti v Ameriki

kve /.../ v Ameriko došli Slovenec le počasi navadi". V tem poglavju je Šušteršič
opisal še vlogo in pomen bratskih podpornih organizacij, cerkvenih bratovščin,
katoliških časnikov, opisal je cerkvene praznike ter ameriške cerkvene "province". V zaključku poglavja je pojasnil, da se v "stari domovini" pogosto popolnoma napačno tolmači moralno življenje ameriških Slovencev. "Gospodje pisarijo tam, da se v Ameriki zbira 'gnoj Evrope' in se zgražajo nad velikim številom
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nezakonskih otrok in divjih zakonov." Šušteršič je pri tem posebej izpostavil
pisanje v Ljubljanskem škofijskem listu, ki je zastraševalo Slovence, da se
/…/ v Ameriki /…/ naši ljudje mnogo izgube za vekomaj. Ponesrečijo se mladeniči,
ponesrečijo dekleta, ponesrečijo tudi mnogi možje, ki doma zapustijo žene, otroke
in posestvo, pa v nekoliko letih na svoje popolnoma pozabijo, ker so si skoraj gotovo tam v Ameriki na nepošten in Bogu zopern način ustanovili novo družino.

Šušteršič je nadaljeval, da "kdor to čita, si mora misliti, da je večina slovenskih mladeničev, deklet in mož v Ameriki do kraja izprijena in popačena".
Takšnim trditvam je odločno ugovarjal in pozval "gospodo v stari deželi", naj
pride, kot škofje in duhovniki drugih narodov, v Ameriko in prouči življenje
svojih rojakov ter jih šele nato sodi. Šušteršič ni zanikal, da vsi slovenski priseljenci niso zgledni katoličani in da so med njimi tudi "slabi, izprijeni, popačeni",
vendar pa je posploševanje "krivično, in nekrščansko". Po njegovi oceni v slovenski diaspori v ZDA tudi ni bilo prav nič več nezakonskih otrok kot v "starem
kraju", vsakomur je razvidno, da "amerikanski Slovenci v moralnem oziru niso
nič slabejši od svojih rojakov v stari domovini".115
V petem poglavju je Šušteršič na kratko opisal denar in merske enote, ki
so bile v uporabi v Združenih državah.116 V zadnjem, najobsežnejšem poglavju
pa je opisal slovenske naselbine v petindvajsetih ameriških zveznih državah in
življenje v njih, število slovenskih priseljencev je ocenil na 53.000.117 Knjižici
so dodani še naslovi slovenskih škofov in duhovnikov v ZDA, na začetku pa je
priložen še zemljevid Združenih držav.
Kot je bilo že omenjeno, je knjižica Poduk rojakom Slovencem, ki se hočejo
naseliti v Ameriki nastala na osnovi Šušteršičevega članka "Slovenci v Ameriki".
Ker so knjižico v "staro domovino" pošiljali brezplačno, je med potencialnimi
izseljenci gotovo naletela na velik odziv, kar pa je že predmet druge raziskave.

Šušteršič in Zveza slovenskih duhovnikov v ZDA
Slovenski duhovniki v Ameriki so bili pod jurisdikcijo ameriških škofov razkropljeni po različnih škofijah po širni državi. Večina med njimi se je kljub velikim
razdaljam, ki so jih ločevale, zaradi narodne pripadnosti čutila povezane med
seboj, zato so leta 1902 v St. Paulu (Minnesota) ustanovili Zvezo slovenskih
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Prav tam, 35–55.
Prav tam, 56–58.
117
Prav tam, 59–126.
116
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duhovnikov.118 Namen njene ustanovitve je bil po besedah predsednika Franca
Šušteršiča naslednji: "Pospeševanje dušnega izveličanja ameriških Slovencev in
dobre vzgoje njihove dece in v drugi vrsti – pospeševanje gmotnega blagostanja novodošlih naseljencev."119
Prednostne naloge Zveze so bile:
• podpirati slovenske semeniščnike pri študiju na ameriških semeniščih;
• priskrbeti slovenskim župnijam slovenske duhovnike;
• posredovati informacije o slovenskih duhovnikih ameriškim škofom;
• pomagati svojim članom v nesreči.
Viri, ki bi pričali o začetnem delovanju Zveze, niso ohranjeni, na njenem III.
zborovanju 25. oktobra 1904 pa so bili navzoči: škofa slovenskega rodu Jakob
Trobec in Janez N. Stariha, monsinjorja Jožef F. Buh in Alojzij Plut, profesor na
semenišču St. Paul Seminary John Seliškar ter župniki Franc Šušteršič (predsednik), Matija Šavs (tajnik), dr. Jan Seliškar (blagajnik), Ivan M. Solnce in Frančišek X. Bajc (odbornika), Frančišek Jager, Anton Ogulin, Francis Požek, Francis
S. Rant in John Kranjec. Iz poročil odbornikov je razvidno, da je bila Zveza vse
od svojega nastanka zelo aktivna, saj je mnogim bogoslovcem omogočila študij
na St. Paul Seminary v St. Paulu (Minnesota), pridobila pa je tudi nekaj duhovnikov iz "stare domovine" za delo v ZDA. Zvezi pa se kljub velikim prizadevanjem ni posrečilo pridobiti vseh slovenskih duhovnikov, saj je bilo med njimi
tudi nekaj takih, ki so razmišljali in čutili drugače. Tajnik Zveze Matija Šavs je
namreč pisno pozval vse slovenske duhovnike v Ameriki, da bi se jim pridružili
in poravnali letno članarino, ki je znašala 25 $. Nekateri na pismo sploh niso
odgovorili, drugi pa so vzroke svojega odklonilnega stališča do Zveze pojasnili
na naslednji način:
Nekaterim se zdi $25.00 letno prevelik davek za narod; drugi bi radi imeli le
minimalno udnino; drugi predlagajo naj slovenski duhovniki na nemških farah
ali zapuste svoje župnije in gredo med Slovence, ali naj plačujejo za slovenske
duhovne drugodi iz lastnega žepa; zopet drugi bi radi, da jim Zveza nemudoma
priskrbi šolske sestre, drugemu spet ni bilo všeč, ker Zveza še nič ni storila za njegovo lastno župnijo.

Šavsu so se zdeli vsi ti izgovori neutemeljeni, kar je argumentiral z besedami: "Taki kritikarji so po mojem mnenju le hinavci. Usta odpirajo prav na široko
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"Slika udeležencev I. katoliškega shoda slovenskih duhovnikov v St. Paulu, Minn.", Amerikanski
Slovenec, 29. oktober 1902, 2.
119
"Prvi javni shod slovenskih ameriških duhovnikov v Št. Pavlu, Minn., 29. oktobra 1902", Zgodnja
Danica, 12. december 1902, 296.
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in veliko črnila porabijo za besede 'za narod', kakor pravijo, v žepu pa pest krčevito stiskajo, da jim pač ne bi ušel dolarček v pomoč in prosveto naroda." Šavs se
je o duhovnikih, ki niso želeli pristopiti k Zvezi, vprašal: "Ali pri njih samo grlo in
trebuh izvablja dolarje iz žepa? Ali jim je srce popolnoma omrzelo in umrlo za
verske potrebe slovenskega naroda v Ameriki?" O vzrokih, zaradi katerih Zvezi
ni uspelo pridobiti vseh slovenskih duhovnikov v Ameriki, pa je na tretjem zborovanju spregovoril tudi John Kranjec:
Gospoda hočete li zvedeti za vzrok, zakaj se nekateri slovenski duhovniki na slovenskih župnijah na vzhodu nočejo združiti z nami? Lahko ga Vam povem, slišal
sem ga na lastna ušesa. Pravijo namreč: Le ne k Zvezi, da ne bo preveč slovenskih
duhovnikov, da nas ne izpodrinejo in nam ne prevzamejo far.120

Razlogom za nesodelovanje nekaterih slovenskih duhovnikov, ki so jih
navedli udeleženci tretjega zborovanja Zveze slovenskih duhovnikov, lahko
samo pritrdimo.
Zadnja poročila o delovanju Zveze so z njenega četrtega zborovanja, ki je
bilo 1. avgusta 1906, nato pa je Zveza prenehala delovati. Vzroki za prenehanje
delovanja izhajajo iz dejstva, da v Zvezo niso uspeli pridobiti vseh slovenskih
duhovnikov v Ameriki, kriva pa je bila tudi močna protipropaganda njenih
nasprotnikov iz vrst slovenskih duhovnikov.121

Namesto zaključka
Prispevek zaključujem z anekdoto iz življenja Franca Šušteršiča: slovenska
naselbina v Jolietu je bila v obravnavanem času v ZDA znana kot "slovenski
Rim". Vzdevek je dobila predvsem po zaslugi Šušteršiča, ki je že leta 1894 v prispevku "Slovenci v Ameriki" zapisal, da imajo katoličani v Ameriki dolžnost, ki
je v "starem kraju" ne poznajo: "vzdrževati cerkev in duhovnika".122 V leta 1899
izdanem Katekizmu za katoliške šole v Združenih državah ameriških in v knjižici Poduk rojakom Slovencem je Šušteršič "dolžnost" spremenil kar v Ameriki
veljavno šesto cerkveno zapoved: "Pomagaj vzdrževati cerkev in duhovnike."123
Slovenski socialisti v Ameriki so to izkoristili za napad nanj. Obsodili so ga, da
je cerkveni odpadnik, saj je učil drugače kot Katoliška cerkev, češ: "Kje je bilo še

120

Prav tam.
"Rev. Hribar in Krže sovražnika našega naroda", Glas naroda, New York (N. Y.), 30. marec 1906, 2.
122
Šušteršič, "Slovenci v Ameriki", 22.
123
Šušteršič, Katekizem za katoliške šole v Združenih državah Ameriških, 54; Šušteršič, Poduk rojakom
Slovencem, 3.
121
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kedaj čitati, da je šest cerkvenih zapovedi." Prav tako so ga obtožili, "da se dela
nezmotljivega kakor kak papež v Rimu, da govori iz Jolieta kakor iz slovenskega Rima".124 Vzdevek "slovenski Rim" za mesto Joliet je bil v svoji prvotni obliki mišljen sicer slabšalno, vendar je bil v resnici še kako upravičen. Župnija sv.
Jožefa v Jolietu je bila, po zaslugi Franca Šušteršiča, ena izmed najbolj urejenih
slovenskih župnij v Ameriki, ki jo je krasila mogočna cerkvena zgradba. Poleg
tega je bil Šušteršič eden izmed pobudnikov, da so ravno v Jolietu leta 1884
ustanovili najstarejšo podporno organizacijo – Kranjsko slovensko katoliško
jednoto. V slovenski naselbini je bilo tudi eno izmed najpomembnejših slovenskih časnikarskih središč v Ameriki, saj je v tem mestu od 1899 izhajal najstarejši
slovenski časnik v Ameriki, tj. Amerikanski Slovenec, katerega lastnik in urednik
je bil ravno Šušteršič.
5. julija 1910 se je Franc Šušteršič pri šestinštiridesetih letih starosti zaradi
bolezni upokojil in se po devetnajstih letih delovanja med slovenskimi priseljenci vrnil v "staro domovino",125 kjer je v Ljubljani čez slabo leto, 24. marca
1911. leta, umrl. V mrliški knjigi je zapisano, da je umrl zaradi meningitisa.126
Vest o njegovi smrti so objavili vsi katoliški časniki v ZDA in "stari domovini".
Župljani sv. Jožefa so se mu oddolžili tako, da so v cerkvi v njegov spomin zgradili nov oltar in za izgradnjo darovali 1.000 $.127 Oltar je tako postal trajni spomenik Šušteršičevega delovanja v ZDA. Spomin na svojega prvega župnika so
ohranjali tudi s spominskimi mašami in zapisi ob obletnicah njegove smrti, ki
so jih objavljali v slovenskih konservativnih in katoliških časnikih v ZDA, pa
tudi v "stari domovini". Ko so člani KSKJ v tridesetih letih pričeli organizirano
obiskovati "staro domovino", so po običaju obiskali grob svojega ustanovitelja
Frančiška S. Šušteršiča in se mu tako tudi simbolno poklonili. 128
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Matija Šavs, "Štiridesetletnica 'A. S.' – kakor je meni znano", v: Spominska knjiga 1931, 24.
Prav tam, 23–25.
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NŠAL, Mrliška knjiga, sv. Peter, Ljubljana 1906–1915, Fran Šušteršič, 24. marec 1911.
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"Rev. F. S. Šušteršič zaspal v gospodu", Amerikanski Slovenec, 31. marec 1911, 1.
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Npr.: "K 5. obletnici smrti Rev. F. S. Šušteršiča", Amerikanski Slovenec, 24. marec 1916, 4; "Spomini na
Rev. F. S. Šušteršič-a", Glasilo KSKJ, 18. oktober 1916, 6.
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Darko Friš
FRANC ŠUŠTERŠIČ, PRIEST, ORGANIZER, JOURNALIST, NATIONAL
WORKER, PUBLICIST (1891–1910)

SUMMARY
The paper outlines the role of Franc Šušteršič (Frančišek Saleški Šušteršič), an
emigrant priest, an organizer, a journalist among the Slovene immigrants to the
USA. In 1891 he emigrated to the United States where he took over a recently
established Slovenian parish of St. Joseph in Joliet (Illinois). He also took care
of the Slovenian community in La Salle (Illinois). In 1891 and in 1904 he built
churches in Joliet and in 1895 he established the first Slovenian parish school in
the USA. In 1894 he was among the initiators for establishing a fraternal support
organization Kranjska slovenska katoliška jednota (Carniolian Slovene catholic
union), he was its spiritual leader and the chairman of the Union of the Slovene
priests in the USA. From 1899 to 1909 je was the editor of the newspaper Amerikanski Slovenec (the American Slovene), he wrote newspaper articles and funded
a printing house in Joliet. In the Koledar Mohorjeve družbe (the Kalender of St.
Hermagoras' society) for 1894 he published an article "The Slovenes in America",
which is the first description of the way of life of the Slovenian immigrants in
the USA. In 1899 he published the Catechism for the Catholic schools in the United
States of America (Katekizem za katoliške šole v Združenih državah ameriških)
and in 1903 A lesson to the compatriot Slovenes who want to emmigrate to America
(Poduk rojakom Slovencem, ki se hočejo naseliti v Ameriki). In 1910 he returned
to Ljubljana, ill, and passed away there in 1911.
The Slovene community in Joliet was known in the USA under the name
"Slovenian Rome", as it was – thanks to Franc Šušteršič – one of the tidiest Slovenian parishes in America, adorned by a mighty cathedral. At the age of 36,
Franc Šušteršič retired on July 5, 1910 due to his illness, and returned to his
"old homeland" after nineteen years of work among Slovene immigrants. He
died in Ljubljana on March 24, 1911. The news of his death was published in
all Catholic newspapers in the USA and in his "old homeland". The members of
St. Joseph's Congregation built a new church altar in his memory and donated
1.000 $ for it. The altar thus stays a permanent monument of Šušteršič's work
in the USA. His work was remembered annually at anniversaries of his death in
Slovene konservative newspapers in America. When in 1930's the members of
the K.S.K.J. started visiting "the old homeland", they usually visited the grave of
their founder, Franc Šušteršič, and simbolicaly paid a tribute to him.
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UDK 929.52Kukovec
1.01 Izvirni znanstveni članek

"V svojem življenju sem mnogo
poskušala in do zdaj še vedno svoj
cilj dosegla."

Klara Kukovec (1883–1979), prva zdravnica v Trstu in
Mariboru, in njen mož Janko Kukovec (1883–1968),
predsednik Ljudske univerze v Mariboru

Mojca Horvat
Prof. nemškega in slovenskega jezika, višja arhivistka
Pokrajinski arhiv Maribor
Glavni trg 7, SI – 2000 Maribor
e-pošta: mojca.horvat@pokarh-mb.si

Izvleček:

Po prevratu so prišli v Maribor številni priseljenci. Tudi Janko Kukovec, gradbeni
inženir iz Ljutomera, ki je postal predsednik Ljudske univerze v Mariboru, in
njegova žena Klara Kukovec, prva zdravnica v Mariboru, ki se je rodila v tedanji
carski Rusiji. Oba sta študirala v Švici in tudi pozneje službovala po Evropi, tako
da so se jima odprla široka obzorja. Spoznala sta literaturo, znanost in umetnost
številnih narodov, v tem duhu pa sta delovala tudi v Mariboru. Nemiren čas, v
katerem sta živela, je poskrbel za številne udarce usode – najhujša je bila izguba
sina Roberta Kukovca, ki je bil partizanski kirurg, ubili pa so ga tik pred koncem
druge svetovne vojne.

Ključne besede:

Klara Kukovec (1883–1979), slovenska zdravnica, zdravstvo, Zdravniško
društvo Maribor, partizanska bolnišnica, Janko Kukovec (1883–1968), Ljudska
univerza Maribor
Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 673–698, 93 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Ko je general Maister leta 1918 prevzel vojaško oblast v Mariboru, so se začele v
mestu velike spremembe. Dotedanja premoč nemškega prebivalstva na področju kapitala in oblasti je bila porušena. Prihajati so začeli slovenski uradniki, učitelji, profesorji, podjetniki, trgovci, obrtniki, delavci in drugi. Nekateri so prišli
iz različnih krajev Avstrije in Češke, drugi so bili begunci iz Trsta in s Primorske,
po plebiscitu leta 1920 pa so prihajali še s Koroške. Zaradi razvoja gospodarstva
so prišli v mesto tudi novi delavci z bližnjega podeželja. Tako se je narodnostna
struktura Maribora precej spremenila.1
V tem času je mariborsko bolnišnico zapustila večina nemških zdravnikov,2
kar je še posebej zanimivo, če upoštevamo, da ob prevratu v njej ni bil zaposlen
noben slovenski zdravnik. Kot vse nenemške zdravnike so jih odpustili, da bi
sprostili delovna mesta za Nemce. Zdaj so začeli prihajati slovenski zdravniki, ki
pred tem niso dobili možnosti za službo v domovini in so jih razpošiljali na delo
po Avstro-Ogrski. Vojaški zdravniki so se posamično ali s transporti ranjencev
vračali v Maribor. Na seji Narodnega sveta 27. novembra 1918 je tako dovoljenje za bivanje in delovanje dobila tudi zdravnica dr. Klara Kukovec.3

Študij v Švici
Klara (pred poroko večinoma Kaja/Chaja Lea) se je z dekliškim priimkom Doktor (pisano tudi Doctor) rodila 12. julija 1883 v Hersonu, ki leži ob ustju reke
Dnjeper v Ukrajini. Bila je iz premožne judovske družine, njen oče Naum Doktor je bil gradbeni mojster, mati Dina pa gospodinja. Klara si je že v mladosti
želela postati zdravnica. Po končani gimnaziji leta 1900 ji oče sprva ni dovolil
študija, a je zaradi njene odločnosti popustil in tako je odšla študirat medicino v
Ženevo.4 Že od leta 1857 so imeli v Rusiji dekliške gimnazije, ki naj bi poskrbele
za izobrazbo bodočih učiteljic. Leta 1869 je car Aleksander II. dovolil na univerzah organizirati tečaje za ženske, saj je hotel preprečiti odhod posameznic na
študij v tujino, kjer bi se lahko navzele revolucionarnih idej. Zaradi pomanjkanja denarja pa so bili ti tečaji vprašljivi, poleg tega tudi po kvaliteti niso dose-

1

2

3

4

Bruno Hartman, "Ljudska univerza v Mariboru (tudi na Studencih in na Ptuju) 1922–1941", Časopis
za zgodovino in narodopisje 66=NV 31 (1995), 1: 70–111 (dalje: Hartman, "Ljudska univerza v
Mariboru").
Gregor Pivec, Zgodovina medicine 20. stoletja: prispevki k prikazu razvoja medicinske stroke in zdravstvenega sistema (Maribor, 2011), 243.
Elko Borko, Gregor Pivec, "Začetek in moralno-etična načela sanitetne službe v Maistrovi vojski",
v: Zbornik referatov ob 25-letnici Maistrovih prireditev in 50-letnici Turističnega društva Rudolf Maister
Vojanov Zavrh, ur. Marjan Toš (Lenart, 2011), 35–41 (dalje: Borko, "Začetek in moralno etična načela").
Mojca Horvat, "Klara Kukovec (1883–1979), prva zdravnica v Trstu in Mariboru", v: Historični seminar
9, (Ljubljana, 2011), 31–53 (dalje: Horvat, "Klara Kukovec").
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gali programov, namenjenih moškim študentom, prav tako pa niso omogočali
doktorata. Zato so odhajale Rusinje študirat v Švico, kjer so ob zaključku študija
prejele spričevalo, ki jim je v domovini omogočilo pridobitev patenta za izvajanje zdravniškega poklica.5 Leta 1867, torej že nekaj let pred Klarinim rojstvom,
je Rusinja Nadežda Suslova v Zürichu postala prva promovirana zdravnica na
svetu. Vseeno so se še dolgo pojavljala vprašanja, ali so ženske sploh sposobne
študirati. Še leta 1900 je nemški zdravnik Paul Julius Möbius izdal pamflet O fiziološkem slaboumju ženske (Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes),
leta 1910 pa se je nemški avtor Max Funke spraševal "So ženske ljudje?" in si s
"strogo znanstvenim dokazi" odgovoril, da "žal ne". Študentke so se tudi same
oglašale v raznih publikacijah in tako je nastala živahna debata z argumenti "za"
in "proti" ženskam, ki študirajo. Vsekakor so prve akademsko izobražene ženske vzbujale pri ljudeh veliko začudenje.6 Pri študiju medicine je dodatni problem predstavljalo telo, ki je bilo glede na takratna pravila o spodobnosti skoraj
tabuizirano. Nekateri zdravniki so se zgražali že ob predstavi, kako študentka
secira golo moško truplo. Po drugi strani pa so prav puritanska načela govorila
v prid zdravnicam, saj so odobravala, da se bolnice zaradi sramežljivosti mnogo
lažje zaupajo zdravnici kot zdravniku. Tako so se številne zdravnice lahko zaposlile v Osmanskem cesarstvu, kjer se ženska pred moškim, četudi zdravnikom,
ni smela razgaliti.
Za nekatere pa so pomenile ženske, ki so odhajale študirat, nekakšno novo
upanje. Kako velik dogodek je bil odhod deklet (Fanny Berlinerblau in Annette
Herzenstein) prav iz Klarinega rojstnega kraja Herson na študij v Švico, pričajo
besede Solomona Lazareviča Čudnovskega:
To sta bili prvi pionirki iz naše province, ki sta leta 1870 po vztrajnem boju uspeli
prepričati starše in odšli v Zürich. Za mlade iz Hersona, predvsem tiste iz krogov,
ki so se zavzemali za izobraževanje, je postal ta dogodek pravi praznik. Živo se
spominjam, kako se je v pristanišču Odese ves pomol napolnil z mladimi, v mislih
vidim, kako se je mladina s spoštljivimi pozdravi in prikloni poslavljala od ladje,
na kateri sta bili mladenki, čeprav ju večina sploh ni osebno poznala.7

Nekaj let pozneje so Rusi in Rusinje v velikem številu prihajali v Švico. Naval
je potekal v valovih, in sicer glede na trenutno politično stanje v Rusiji. S povečanjem represij – izključenost iz študija, zasledovanja in pogromi – je na sto-

5

6
7

Franziska Rogger, Monika Bankowski, Ganz Europa blickt auf uns! Das schweizerische Frauenstudium
und seine russischen Pionierinnen (Baden, 2010) (dalje: Rogger, Bankowski, Ganz Europa blickt auf
uns!).
Horvat, "Klara Kukovec", 31–53.
Rogger, Bankowski, Ganz Europa blickt auf uns!, 49.
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Klara Doktor med študijem v Švici, marec
1906 (Zasebni arhiv
Mojce Horvat)

tine ruskih in judovskih pripadnikov opozicije ali inteligence zbežalo v Švico.
Največ jih je bilo v šolskem letu 1904/05, ko je bilo od 600 študentov medicine
kar 400 študentov (torej dve tretjini) iz tujine. Švicarski študenti so takrat torej
postali manjšina. Te invazije so povzročale strah pred resničnimi ali namišljenimi terorističnimi in kriminalnimi dejanji. Pri vsakem prestopku posameznikov
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so Ruse in druge Slovane ali Jude kolektivno obdolžili. Konec koncev pa je v
obdobju med letoma 1867 in 1914 v Švici študiralo 5000–6000 žensk iz Ruskega cesarstva.8
Klara je torej odšla na študij v Švico približno v času največjega navala
ruskih študentov, vendar njen študij ni potekal tako gladko, kot si je želela. Po
treh letih v Ženevi so ji namreč od doma sporočili, da so v rusko-japonski vojni
izgubili vso premoženje, zato ne morejo več financirati njenega študija. Hoteli
so, da se vrne domov, ona pa je bila prepričana, da ji bo tudi brez denarne podpore staršev uspelo doštudirati. Za pomoč je prosila dr. Kocherja,9 ki je bil njen
profesor, imel pa je tudi privatni sanatorij v Bernu. Kocher je bil znan kot odličen profesor, za razliko od nekaterih drugih pa tudi ni bil nasprotnik študentk.
Ena od njih se ga spominja:
Profesor kirurgije Kocher je imel že takrat ugled pravega vzornika. Poslušati njegova teoretična predavanja, ki so se začenjala zjutraj ob 7. uri, je bilo pravo zadovoljstvo in nad umetnostjo, s katero je izvrševal operacije, smo kar strmeli. Njegova vitka in krhka postava ter poduhovljeno in z dobroto navdihnjeno Kristusovo obličje pa sta pripomogla, da ga je vsak sprejel v svoje srce. Njegove majhne
skoraj ženske suhljate roke so delale s hladnokrvno natančnostjo in eleganco.
Tega učitelja se spominjam v najlepši luči. Poslušati njegov glas v predavalnici,
opazovati njegov mir ob operacijski mizi in njegovo dobroto do pacientov, je bil
pravi estetski užitek. Od vseh tujih učiteljev je edini, katerega se ganjeno spominjam kot svojega vzornika in ideal pravega zdravnika /.../.10

S temi trditvami se je morala strinjati tudi Klara, saj je odšla v Bern, kjer je
ponoči skrbela za paciente v sanatoriju dr. Kocherja, podnevi pa je nadaljevala
z dvema semestroma študija.11 Naslednjo službo je dobila kot sekundarka pri

8
9

10
11

Prav tam.
Emil Theodor Kocher (1841–1917) je bil švicarski kirurg, ki je prvi prejel Nobelovo nagrado za
medicino (1909). Svojo znanstveno pot je začel s članki o hemostazah pri prepletu arterij. Ko je začel
delati kot kirurg, se je ravno uveljavila nova – antiseptična metoda zdravljenja, ki jo je Kocher še izpopolnil z vrsto metod za celjenje ran z razredčenimi raztopinami klora. Kasneje je razvil prve aseptične
načine nege ran. Ker je izobraževal tudi vojaške zdravnike, je svojo pozornost posvečal negi strelnih
ran, obravnaval pa je tudi zlome kosti in osteomielitis. Kot kirurg je obravnaval bolezni želodca in
črevesja, po njem se imenuje 'Kocherjev manever', s katerim se iz dvanajsternika odstranijo izrastki.
Razvil je tudi vrsto kirurških instrumentov, ki se uporabljajo še danes. Pozneje je raziskoval možgane
(epilepsija), moške spolne organe, ščitnico, katere fiziologijo in patologijo je predstavil s popolnoma
novimi in kontroverznimi hipotezami. Slednje raziskave so mu leta 1909 prinesle Nobelovo nagrado.
(Der Große Brockhaus, zv. 10, 282, in Wikipedia.de)
Prav tam, 99.
Arhiv Univerze v Bernu hrani vpisnico, ki pa je dostopna tudi na spletu (Universität Bern –
Universitätsarchiv – Doctor Chaja Lea).
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prof. Krönleinu12 v Zürichu. Na tamkajšnji fakulteti za medicino je opravila en
semester študija.13

Poroka z Jankom Kukovcem
V Zürichu je spoznala Slovenca Janka Kukovca, ki je se je rodil 9. decembra 1883
v Ljutomeru. Njegov oče je bil Ivan Kukovec,14 voditelj narodnega in gospodarskega gibanja v ljutomerskem okolišu, deželni poslanec kmečkih občin Ljutomer in Ormož, ustanovitelj prve posojilnice v Ljutomeru in njen načelnik. Janko
Kukovec je po šolanju na domači osnovni šoli opravil nižjo realko v Mariboru,
na višjo realko pa ga je oče poslal v Ljubljano, da bi ga ubranil vpliva mariborskega nemškega okolja. Leta 1904 je maturiral, gradbeništvo pa je na očetovo željo odšel študirat v Zürich na tamkajšnjo znamenito tehniško visoko šolo
(Eidgenössische Technische Hochschule). Oče je namreč menil, da Slovencem
primanjkuje tehničnih izobražencev. Mladi Janko bi se sicer raje izobraževal v
humanističnih vedah, blizu pa mu je bila tudi umetnost, zlasti gledališka. Že kot
mlad fant se je seznanjal z leposlovjem, likovno umetnostjo in s filozofijo. Ker
je študiral v Švici, so se mu najbrž odpirala drugačna duhovna obzorja, kakor bi
se mu na kakšni avstrijski univerzi. Naučil se je vrsto jezikov in v njih bral literaturo, spoznaval je umetnost, sprva v Švici in Avstriji, pozneje pa še v Italiji in
Rusiji, kjer se je, od doma navezan na vseslovanstvo, seznanjal z rusko družbo
in njenimi problemi.15
Zadnji semester študija je Klara naredila v Luzani, kjer je februarja 1908 tudi

12

13

14

15

Rudolf Ulrich Krönleinen (1847–1910) se je ukvarjal s peritonitisom. Za pomemben dosežek
velja njegova operacija, v kateri je prvič odstranil vneti slepič, kar je leta 1884 omogočilo razvoj apendektomije. Za operacijo pankreasa je Krönleinen opisal anatomsko pot. Velja tudi za pionirja resekcije
pljuč. (Der Große Brockhaus, zv. 10, 651, in Wikipedia.de)
Arhiv Univerze v Zürichu hrani vpisnico, ki pa je dostopna tudi na spletu (Universität Zürich –
Universitätsarchiv – Doctor Chaja Lea).
Kukovec Ivan Nepomuk, politik in posestnik, rojen 14. maja 1834 v Pušencih, župnija Ormož, umrl
2. maja 1908 v Ljutomeru. Obiskoval je gimnazijo v Varaždinu in študiral pravo, ki pa ga ni dovršil. Nekaj časa je bil odvetniški pripravnik v Ljutomeru, kjer je po odhodu Jakoba Ploja postal vodja
narodnega in gospodarskega gibanja Slovencev. Leta 1868 se je udeležil tabora v Ljutomeru, kjer je
utemeljeval prvo točko resolucije o pravicah slovenščine v uradih, bil 1870–1905 načelnik okrajnega
zastopa in predsednik krajnega šolskega sveta. Leta 1872 je v Ljutomeru ustanovil prvo slovensko
okrajno posojilnico po Schulze-Delitschevih navodilih, jo 1874 spremenil v zadrugo in ji načeloval
do 1908. V štajerskem deželnem zboru je zastopal kmečke občine Ljutomer–Ormož 1870–1888, se
zavzel za pravice slovenščine v ljudskih in meščanskih šolah (1878, 1885, 1887), za rečne regulacijske
zadeve, se trudil za železniško zvezo Radgona–Ljutomer (1883, 1888) in bil do smrti odbornik upravnega sveta te proge. Sodeloval je tudi pri Slovenskem gospodarju. (Slovenski biografski leksikon: http://
nl.ijs.si/fedora/get/sbl:1321/VIEW/)
Hartman, "Ljudska univerza v Mariboru": 70–111.
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Janko Kukovec v
Ljutomeru pred odhodom na študij v Švico
(Zasebni arhiv Mojce
Horvat)

zagovarjala svojo disertacijo "Sang citrate".16 Takoj zatem je sledila poroka z Jankom Kukovcem, že konec marca istega leta pa se je v Zürichu rodil njun prvorojenec Vlado. Videti je, da so v tistem času napredni mladi moški radi poročali

16

Diplomo hrani Pokrajinski arhiv Maribor (dalje: PAM), SI_PAM/1679, fond Družina Kukovec, AŠ 1.
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ženske, ki so bile ambiciozne in izobražene. Z začetka 20. stoletja poznamo kar
nekaj slovenskih zakonskih parov, kjer sta tako mož kot žena v družbi odigrala pomembno vlogo (npr. Marija in Rudolf Maister – borka za enakopravnost
žensk in general, Mileva in Karl Zakrajšek – dramska umetnica in zdravnik,
Pavlina in Janko Pajk – pisateljica in literarni teoretik, Karla Bulovec Mrak in
Ivan Mrak – kiparka in pisatelj, Zofija Borštnik Zvonarjeva in Ignacij Borštnik –
igralca, Franja in Ivan Tavčar – dobrotnica in pisatelj).17

Težave pri nostrifikaciji diplome
Janko se je z ženo, rusko Judinjo, in otrokom vrnil v rodni Ljutomer, kjer ga je
mama očitno lepo sprejela, saj je v prihodnjih letih precej skrbela za otroka.
Klara je zaprosila za dovoljenje za privatno zdravniško prakso v Gradcu, vendar
so jo zavrnili. Avstrija je imela namreč omejitve pri priznavanju izobrazbe ženskam. Svojo diplomo so lahko nostrificirale le, če so ponovile vse rigorozume.
Od Klare so zahtevali, da poleg rigorozumov opravi tudi izpit iz grščine, in sicer
v državi, kjer je končala gimnazijo. Tako se je bila prisiljena posloviti od moža in
sina ter se odpraviti v Rusijo, in sicer v Kazan, kjer je hotela narediti ne le izpit
iz grščine, ampak tudi diplomo iz medicine, kar je predstavljalo dodatnih 26
izpitov. Ko je opravila izpit iz grščine in polovico medicinskih izpitov, je zbolela. Diagnosticirali so ji tuberkulozo, zato se ni upala vrniti k možu in otroku v
Ljutomer, da ju ne bi okužila. Takrat se je odločila, da se odzove na poziv ruskih
oblasti za "boj proti koleri", kjer so sprejeli vsakega zdravnika. Poslali so jo v
Baku ob Kaspijskem jezeru na parnik Turkmen, ki je plul iz Bakuja v takratno
Perzijo (Iran). Morska klima je bila zanjo tako ugodna, da je ozdravela. Spoznala
je, da so se zdravniki torej zmotili v diagnozi, da nima tuberkuloze in se lahko
vrne k svoji družini. Pot jo je vodila najprej v rojstni Herson k staršem, nato k
sinu v Ljutomer in na koncu še k možu, ki je takrat služboval v Firencah. Ponovno je zanosila, zato se je z okrepljenimi močmi lotila nostrifikacije diplome v
Avstriji. Na Dunaj je poslala prošnjo in medtem v Gradcu delala pri ginekologu
prof. Knauerju in pediatru prof. Zangerju.18
Na Univerzi v Gradcu je bila kot prva zdravnica promovirana Maria Schulmeister leta 1905, istega leta sta sledili še dve promociji. Sledil je petletni premor. Kot četrta diplomantka je zapisana Klara Kukovec (oz. Chaya-Lea) leta
1910.19 Čeprav je v resnici že dve leti prej diplomirala v Švici, so ji pri poznejših

17

18
19

Primerjaj Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, ur. Alenka Šelih idr.
(Ljubljana, 2012).
Horvat, "Klara Kukovec", 31–53.
Stefan Karner, Die Steiermark im 20. Jahrhundert, (Graz–Wien–Köln, 2000), 92.
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zaposlitvah vedno upoštevali le graško diplomo. Julija 1910 je v Gradcu opravila rigorozum iz predmetov patološka anatomija in histologija, splošna in eksperimentalna patologija, farmakologija in receptologija, notranja medicina,
pediatrija, psihiatrija in nevropatologija. Najbolje je bila ocenjena iz pediatrije.20 Na graški Univerzi so bili očitno študentkam precej nenaklonjeni. Klara je v
svojih spominih namreč opisala, da je le z neskončno vztrajnostjo dosegla pozitiven odgovor na prošnjo nostrifikacije. Tri tedne pred rojstvom sina Roberta, tj.
6. novembra 1910, je diplomirala še v Gradcu.

Zasebna ordinacija v Trstu in delo med prvo svetovno vojno
Od 26. maja 1911 do 14. junija 1915 je imela v Trstu (Piazza della Borsa 7)
zasebno ordinacijo za ženske in otroške bolezni.21 Med 225 zdravniki je bila
edina zdravnica v mestu, poleg tega je bila tujka, ki ni znala italijansko. V svojih
spominih je zapisala, da se je zato bala, da ne bo imela pacientov. Vseeno so jo
že prvi dan, ko je odprla ordinacijo, obiskale tri stranke, in sicer Slovenke. V
takratnem časopisju so objavili vest o prvi zdravnici v Trstu. V Slovencu so 31.
maja 1911 zapisali: "Prva zdravnica v Trstu, dr. Kaja Lea Kukovec, je dobila od
namestništva pravico, da sme izvrševati zdravniško prakso."
Tokrat je družina Kukovec prvič zaživela skupaj. Tudi mož Janko se je zaposlil v Trstu, z njima pa sta bila še oba sinova, ki sta dotlej otroštvo preživljala v
Ljutomeru. Klarina zasebna ordinacija je dobro uspevala, na dan je imela tudi
po 50 ali celo 60 pacientov. Vendar pa so bili Kukovčevi zaradi izbruha prve svetovne vojne in posebej zaradi razmer, ki so nastale z odprtjem italijanske fronte
med Italijo in Avstro-Ogrsko, prisiljeni pustiti vse v Trstu in pobegniti v Ljutomer, kjer sta otroka ostala pri starih starših. Janko je bil rezervni oficir, tako da je
bil najprej častnik na fronti v Volinju na Hrvaškem, nato pa na italijanski fronti.
Klaro je pot vodila najprej na Dunaj, kjer je bila od 1. julija 1915 do 15. februarja 1916 asistentka na ginekologiji v Rotschildovi bolnici na Dunaju.22 Od 17.
februarja do 14. junija 1916 je bila v vojaški bolnišnici v Šternberku na Češkem.
Od 15. junija 1916 do konca avgusta 1918 je zdravila v begunskem taborišču Wagna pri Lipnici, kjer se je ukvarjala predvsem z internimi in infekcij-

20
21
22

Steiermärkisches Landesarchiv Graz (dalje: StLaG), Aigner Reinhold, Sammlung, K6 H75.
Edinost: glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice, letnik 37, št. 6, 6. 1. 1912.
Rotschildova bolnica na Dunaju je bila zgrajena leta 1873 pod okriljem židovske skupnosti, posebej
bankirske družine Rotschild. Bolnica je bila prvotno namenjena otrokom, mlajšim od 8 let, nosečnicam v zadnjih dveh mesecih nosečnosti in doječim materam. Leta 1903 so dodali še kirurško-medicinski paviljon. Zdravniki so v bolnici tudi prirejali predavanja za zdravnike in študente. Kasneje so
se iz tega razvili redni (mesečni) večerni seminarji, na katerih so zdravniki razpravljali o zanimivih
medicinskih primerih, ki so jih obravnavali v preteklem mesecu. (Wikipedia.de: Rothschild-Spital)
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skimi boleznimi, kot so črne koze, trebušni tifus in griža. Begunsko taborišče v
Wagni je bilo v času prve svetovne vojne prvotno zatočišče za begunce s Poljske. Leta 1914 jih je bilo skoraj 14.500, zato je kmalu prišlo do medčloveških,
organizacijskih in sanitarnih težav. Taborišče so povečali z gradnjo novih barak,
izboljšali so infrastrukturo in uredili higienske razmere, tako da so se pogoji v
taborišču vendarle nekoliko izboljšali. Zaradi napredovanja avstrijskih čet proti
Rusiji se je večina poljskih beguncev vrnila v domovino. Taborišče pa ni dolgo
ostalo prazno, 23. maja 1915, ko je Italija stopila v vojno proti Avstriji, so prišli
begunci iz Italije, zahodne Slovenije in Istre. Oktobra 1915 je taborišče štelo
21.300 beguncev. Zaradi prenatrpanosti in posledično slabih sanitarnih razmer
je med decembrom 1914 in junijem 1915 za trebušnim tifusom zbolelo skoraj
600 ljudi, 49 jih je za posledicami umrlo.23
Od 1. septembra do 16. decembra 1918 je Klara Kukovec v Gorici v sodelovanju z dr. Antonom Brecljem24 zdravila nalezljive bolezni. Zanimivo je, da za
največji dosežek vojaškega zdravstva proti koncu prve svetovne vojne ne velja
oskrba ran, pridobljenih v boju, ampak uspešno preprečevanje epidemij in boj
proti nalezljivim boleznim, ki so zahtevale še več (nepotrebnih) žrtev. Zaradi
cepljenja se kolera skoraj ni več pojavljala, močno pa se je zmanjšalo tudi število obolelih za kozami, trebušnim tifusom, grižo in skorbutom. Pri tem je bila
ključnega pomena tudi postavitev kopalnic in t. i. razuševalnic. Številne nove
sanitarne ustanove pa so zahtevale tudi vedno več zdravnikov, ki jih je v drugi
polovici vojne začelo močno primanjkovati. Skupno je imela avstrijska vojska
na terenu 7.400 zdravnikov, torej približno dva zdravnika na tisoč vojakov. Vendar ta razdelitev ni bila enakomerna, zato je imel pehotni polk s tremi bataljoni
praviloma le tri zdravnike, artilerijski polk pa samo enega.25
Od 28. decembra 1918 do 3. oktobra 1919 je bila Klara Kukovec v vojaški bolnišnici v Mariboru (Melje). To obdobje je podrobno opisala v pismu, ki
ga je poslala generalu Maistru v odgovor na njegova vprašanja o zdravstvu v

23

24

25

Primerjaj Franz Trampusch, Wagna – eine wechselvolle Geschichte, Spletna stran Österreichischer
Integrationsfonds, http://www.integrationsfonds.at/wissen/integration_im_fokus/integration_im_
fokus_ausgabe_32007/oesterreichischer_integrationsfonds/wechselvolle_geschichte/, dostop 28. 2.
2013.
Anton Brecelj (1875–1843) je bil po študiju medicine najprej asistent na kliniki v Gradcu, od leta
1903 zasebni zdravnik v Gorici, nato pa primarij v bolnišnici usmiljenih bratov. V Gorici je ostal tudi
med boji ob Soči do italijanske zasedbe v avgustu 1916. V mesto se je vrnil, ko so ga italijanske čete
po kobariškem zlomu zapustile. Ob prevratu je bil imenovan za poverjenika za zdravstvo v Narodni
vladi za Slovenijo. 4. 11. 1918 je šel v Ljubljano povedat, da tega imenovanja ne sprejme, ker želi ostati
v Gorici. Po letu 1920 se je moral umakniti v Ljubljano, kjer je bil imenovan za voditelja invalidskega
oddelka pri poverjeništvu za socialno skrbstvo. Leta 1922 je izstopil iz državne službe, bil je zasebni
zdravnik za otroške in notranje bolezni. (Enciklopedija Slovenije, zv. 1, 362, in TIC Ajdovščina osebnosti: Anton Brecelj – politik, publicist in zdravnik)
Primerjaj Österreich-Ungarns letzter Krieg, ur. Glaise-Horstenau, (Wien, 1930–1938), 88–89.
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času prevrata.26 Vojaška bolnišnica v Melju je bila razdeljena na šest oddelkov. I.
oddelek je bil kirurški in ga je vodil dr. Krajc, II. oddelek je bil dermatološki pod
vodstvom dr. Kumbatoviča, III. oddelek je bil za notranje bolezni, vodila ga je
dr. Klara Kukovec (najprej je sem sodil še poznejši oddelek za malarijo, ki ga je
po odcepitvi vodil dr. Matko),27 IV. oddelek je bil za kontumacijo, V. oddelek je
bil opuščen, VI. oddelek in paviljon sta bila za paciente z infekcijskimi boleznimi pod vodstvom dr. Murgla. Poleg štirih zdravnikov je bilo približno 40 strežnic in strežnikov (pol žensk, pol moških) za povprečno 600–700 bolnikov.
III. oddelek je bil sprva mešan (notranje bolezni in kirurgija) in v precej
slabem stanju (poroča o neredu glede razporeditve bolnikov, mrazu, nesnagi),
strežnice so bile popolnoma brez prakse – nekatere bolnikom niso znale izmeriti niti temperature ali pa niso znale dati zdravila. Poleg tega je osebje bolnikom kradlo uniforme. O podobnih razmerah v rezervni bolnišnici na desnem
bregu Drave je poročal tudi general Maister, kjer so menda ob prevratu lažji
bolniki in bolniško osebje odhajali in jemali s seboj, kar jim je "državnega blaga
prišlo pod roke". Šele z orožjem so odgovorni uspeli vzpostaviti red.28 Razmere
so se sčasoma izboljšale tudi v meljski vojašnici, zavladal je red glede razporeditve pacientov na posamezne oddelke. III. oddelek je bil poslej namenjen le še
notranjim boleznim, iz njega je izšel tudi oddelek za malarijo pod vodstvom dr.
Matka. Začel je delovati tudi dezinfektor, tako da se je moral vsak novi bolnik
okopati, ostriči, menjati oblačila, šele nato so ga sprejeli na oddelek. Prihajale
so nove strežnice, ki so poznale delo, tudi prejšnje osebje je postalo bolj disciplinirano. Na VI. oddelek so začeli sprejemati tudi civiliste (moške, ženske in
otroke).
Hrana za bolnike je bila kar ustrezna, primanjkovalo je jajc in alkohola, kar
bi potrebovali predvsem za zdravljenje na VI. oddelku, kjer so bili številni bolniki z grižo. Prav tako je bila kar dobro založena lekarna, zdravila je zdravnik
naročal pri komandantu. Težje kirurške posege so sprva pošiljali v civilno bolnišnico, pozneje pa so ostajali v vojaški, kjer jih je operiral dr. Rebula.

26
27

28

PAM, SI_PAM/1691, Zbirka gradiva prevratnih dogodkov, AŠ 1, dokument št. 26.
Ivan Matko (1885–1945) internist. Leta 1911 je diplomiral na Medicinski fakulteti na Dunaju. Med
prvo svetovno vojno je delal v vojaški saniteti, nazadnje v Vojni bolnici v Mariboru (1919–1922).
Vmes je bil docent Medicinske Fakultete Karlove univerze v Pragi. Vodil je interni oddelek Splošne
bolnišnice v Mariboru. Oddelek je dvignil na klinično raven, ustanovil je protituberkulozno ligo,
protituberkulozni dispanzer in organiziral oddelek za jetične bolnike v bolnišnici. Od leta 1935 je
vodil interni oddelek Splošne bolnišnice v Ljubljani in honorarno predaval na Medicinski fakulteti.
Raziskoval je bolezni prebavil, srca, krvi, malarijo in jetiko. (Enciklopedija Slovenije, zv. 7, 24.)
Borko, "Začetek in moralno-etična načela", 35.
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Prva zdravnica v Mariboru
Po koncu prve svetovne vojne se je družina Kukovec naselila v Mariboru. Klara
je oktobra 1919 na Gosposki ul. 2 v Mariboru odprla privatno ordinacijo za
ženske in otroške bolezni, Janko je najprej še delal na direkciji železnic v Ljubljani, leta 1920 pa se je tudi on naselil v Mariboru, kjer je kot gradbenik služboval na okrajnem glavarstvu, kasneje kot gradbeni svetnik na sreskem načelstvu
Maribor levi breg.29 Sinova Vlado in Robert sta obiskovala mariborsko klasično
gimnazijo, Robert pozneje še ljubljansko.
Klara Kukovec je bila tudi v Mariboru prva zdravnica, o čemer priča seznam
zdravnikov iz leta 1925,30 na katerem je 31 zdravnikov (in 5 zobozdravnikov).
Za mnoge med njimi je izpričano sodelovanje v Maistrovi vojski:
1. Albert Leonhard (mestni fizik) je bil eden izmed redkih preostalih
nemških zdravnikov v Mariboru po prevratu. Po pričevanju dr. Zorjana
so se nekateri od njih izogibali zahtevanim akcijam, kot je bilo cepljenje prebivalstva zaradi epidemije črnih koz, kar je slovenske zdravnike
pripravilo do tega, da so predlagali Narodni vladi, da izžene nemške
zdravnike.31 Vendar na to slovenska vlada ni pristala in vidimo lahko,
da je bil Leonhard še leta 1925 "mestni fizik".
2. L
 udovik Novak (mestni zdravnik) je med prvo svetovno vojno deloval
v vojaški bolnišnici v Melju.32
3. Vincenc Draš (zdravnik za železničarje).
4. Robert Frank (zdravnik za železničarje) je bil kirurški asistent v Mariboru že leta 1899.33
5. Otmar Dernjač (praktični zdravnik in zobozdravnik) je bil po podatkih
iz Pertlovega članka le zobozdravnik.34
6. Mirko Černič (primarij kirurškega oddelka javne bolnice) je štiri mesece deloval v začasni vojaški bolnišnici v Pliberku,35 bil pa je tudi na ruski
in italijanski fronti.
7. Karol Ipavic (praktični zdravnik) je med prvo svetovno vojno kot sanitetni kapeten deloval v Mariboru.36

29
30
31
32
33

34
35
36

Hartman, "Ljudska univerza v Mariboru": 79.
PAM, SI_PAM/0005, fond Mestna občina Maribor, AŠ 247.
Borko, "Začetek in moralno-etična načela", 35–41.
Prav tam, 39.
Eman Pertl, "Razvoj zdravstva v Mariboru", Časopis za zgodovino in narodopisje 57=NV 22 (1986), 1:
69 (dalje: Pertl, "Razvoj zdravstva").
Prav tam, 79.
Borko, "Začetek in moralno etična načela", 40.
Prav tam, 37.
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9.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
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40
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46

 enjamin Ipavic (praktični zdravnik) je delal leta 1919 v začasni vojaB
ški bolnišnici v Pliberku.37
Ivan Jurečko (višji okrajni zdravnik) je bil okrajni sanitetni referent v
Mariboru.38
Franjo Jankovič (kaznilniški zdravnik) je bil po prevratu "minister za
vere" v Kraljevini SHS.39
Herman Kraus (praktični zdravnik) je bil železniški zdravnik v Mariboru od leta 1897.40
Viktor Kumbatovič (praktični zdravnik) je po prevratu vodil dermatološki oddelek v meljski vojaški bolnišnici.41
Klara Kukovec (praktična zdravnica) je po prevratu vodila oddelek za
notranje bolezni v meljski vojaški bolnišnici.42
Ivan Matko (primarij medicinskega oddelka javne bolnice) je vodil
oddelek z bolniki z malarijo v vojaški bolnišnici v Melju.43
Jožef Majcen (praktični zdravnik) je po prevratu vodil kirurški oddelek
vojaške bolnišnice v Melju.44
V
 illibald Marin (praktični zdravnik) je do 11. 11. 1918 delal v Leobnu,
ko so v Avstriji odpustili vse nenemške uslužbence, tudi njega.45
F
 ran Marinič (praktični zdravnik) je bil asistent internega oddelka in
začetnik posvetovalnice in dispanzerja za otroke v Mariboru.
M
 ihael Podlesnik (okrajni zdravnik) je bil sreski sanitetni referent in
ravnatelj Splošne bolnišnice Maribor.
K
 arol Thalmann (praktični zdravnik, medicinski svetnik) je bil eden od
nemških zdravnikov, ki so tudi po vojni ostali v Mariboru. Že leta 1896
je postal ordinarij eksternega oddelka, kjer so opravljali kirurške posege in zdravili opekline, kožne in spolne bolezni.
Walter Thalmann (praktični zdravnik), sin Karla (Karola) Thalmanna,
ki je bil pozneje eden vodilnih članov kulturbunda, med drugo svetovno vojno pa direktor mariborske bolnišnice.46

Prav tam, 39.
Nova doba (Celje), leto XI, št. 39, 17. 5. 1927, in drugo takratno časopisje.
Wikipedija http://sl.wikipedia.org/wiki/Franc_Jankovi%C4%8D, dostop 28. 2. 2013.
Pertl, "Razvoj zdravstva": 69.
PAM, SI_PAM/1691, Zbirka gradiva prevratnih dogodkov, AŠ 1, dokument št. 26, Pismo Klare Kukovec
Rudolfu Maistru.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
Borko, "Začetek in moralno-etična načela", 37.
Marjan Žnidarič, "Mariborska bolnišnica med drugo svetovno vojno", Časopis za zgodovino in narodopisje 74=NV 39 (2003), 1–2: 89.
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21. H
 ugo Robič (primarij na dermatološkem oddelku javne bolnice) je bil
pred prvo svetovno vojno zdravnik na Dunaju.
22. Jožef Urbazsek (praktični zdravnik).
23. Josip Urbaszek ml. (zdravnik za železničarje).
24. Theobald Zirngast (praktični zdravnik), ki je do leta 1914 kot "zagrizeni nemški zdravnik" deloval pri Lenartu v Slovenskih goricah.47
25. Ivan Zorjan (policijski zdravnik) je iz zasedene Istre prispel v Maribor
s transportnim sanitetnim vlakom skupaj z ranjenci in bolniki. Nato je
postal komandant kirurške vojne bolnišnice v Mariboru.48
26. Karol Zakrajšek (praktični zdravnik), ki je bil prej zdravnik v Škofji
Loki.49
27. 
Max Neuwirth (praktični zdravnik) je bil še eden izmed nemških
zdravnikov.50
28. Janko Dernovšek (primarij oddelka za oči splošne javne bolnice) je leta
1919 postal predstojnik okulolaringološkega oddelka Splošne bolnišnice v Mariboru ter bil v obdobju med letoma 1922 in1930 tudi upravnik celotne bolnišnice.51
29. Franc Toplak (praktični zdravnik) je bil med prvo svetovno vojno
zdravnik v taborišču za vojne ujetnike v Strnišču.52
30. Justin je bil očitno pripisan na seznam kasneje, zato ni navedbe imena
in se ne ve, za kakšnega zdravnika gre, najbrž pa je to Matej Justin, vojaški zdravnik avstro-ogrske vojske, ki je prvo svetovno vojno preživel
v poljskih bolnišnicah, od leta 1923 pa je bil začasni upravnik vojaške
bolnišnice v Mariboru.53
31. Joža Sekula je bil očitno tudi naknadno vpisan na seznam, zato manjka
navedba, za kakšnega zdravnika gre.

47

48
49

50
51
52
53

Marica Kramberger, Začetki organiziranega zdravstva v Zdravstvenem domu Lenart. Spletna stran
Zdravstvenega doma Lenart, http://www.zd-lenart.si/zgodovina/85-zaetki-organiziranega-zdravstva-v-zdravstvenem-domu-lenart, dostop 28. 2. 2013.
Borko, "Začetek in moralno-etična načela", 38.
Andrej Vovko, "Podružnice 'Družbe sv. Cirila in Metoda' v Škofji Loki in okolici za Avstro-Ogrske", v:
Loški razgledi (Škofja Loka, 1980), 233.
Deutsche Wacht, letnik 33, št. 26, 29. 3. 1908.
Enciklopedija Slovenije, zv. 2 (Ljubljana, 1988).
Borko, "Začetek in moralno-etična načela", 36.
Marijan F. Kranjc, Dr. Matej Justin (1886–1974), sanitetni polkovnik VKJ v pokoju, http://home.amis.
net/marijank/dok/Justin_dr_%20Matej.pdf, dostop 28. 2. 2013.
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Ljudska univerza Maribor
Janko Kukovec je bil medtem poleg službe na okrajnem načelstvu aktiven pri
Ljudski univerzi Maribor, ki so jo ustanovili novembra 1921. Po predavanjih, v
katerih je razglabljal o razmerju med tehniko in kulturo, o takrat zelo aktualnih vprašanjih o Rusiji, o kritiki evropskega nacionalizma indijskega nobelovca
Tagoreja ali pa tudi o individualizmu Ibsenovih Strahov, se je mariborskemu
občinstvu predstavil kot izredno razgledan intelektualec in svetovljan.54 Leta
1924 so ga zato soglasno izvolili za predsednika Ljudske univerze Maribor. Njegova želja je bila pritegniti tuje predavatelje, pomembno pa mu je bilo tudi, da
Ljudska univerza ostane nadstrankarski, samo kulturni forum. Pri svojem delu
se je želel opremiti s tehniškimi pripomočki, predvsem z epidiaskopom55 in
s filmskim projektorjem. Ker je bilo društvo gmotno slabo preskrbljeno, se je
odločil ob predavanjih pobirati skromno vstopnino. Teme predavanj je razširil,
odločil se je tudi za kulturne prireditve "umetniškega in socialnega značaja",
glasbene večere in prireditve za otroke. Prav tako je uvedel strokovne tečaje za
posamična področja.56
Ob tretji obletnici delovanja Ljudske univerze Maribor je v predavanju poudaril, da mora biti namen ljudske univerze in njena ureditev takšna, da združuje
v sebi vse sloje prebivalstva. V moderni racionalistični in materialistični dobi
so bile porušene stare vrednote, zato se mora človeštvo dokopati do novih. Pri
tem je za vzor postavljal Leva Nikolajeviča Tolstoja, ki se je zavzel za pravo znanost – za znanost o človeški dobroti. Ljudske univerze morajo delovati v duhu
Tolstoja, "v duhu dobrote, ljubezni in možate poštenosti", tako da bodo zglajena
silna nasprotja mod narodi, plemeni in sloji. Zato mora biti najvišja naloga ljudske univerze vzgojiti "etičnega človeka, človeka z jasnim razumom, finim sočutjem in krepkim, visokim stremljenjem". Velike uspehe tujih univerz je pripisoval medsebojnemu povezovanju in želel si je, da bi se v skupno dobro podobno
povezale tudi ljudske univerze po Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.57
Posebnost, ki jo je uvedel predsednik Janko Kukovec v delovanje mariborske ljudske univerze, so bili ciklusi predavanj o določeni temi. Za začetek
sezone 1925/26 je mariborska Ljudska univerza npr. napovedala "velikopotezno zasnovano serijo zdravstvenih predavanj". Zvrstilo naj bi se kar 17 predavanj priznanih zdravstvenih strokovnjakov. Higienski zavod iz Ljubljane je dal
na razpolago filme in diapozitive, da so z njimi poslušalcem še bolj približali
obravnavane teme. Serija "higienskega tečaja" je trajala mesec dni in je imela

54
55
56
57

Hartman, "Ljudska univerza v Mariboru": 78.
Priprava za projiciranje neprozornih slik ali diapozitivov (Slovar slovenskega knjižnega jezika).
Hartman, "Ljudska univerza v Mariboru": 80.
Prav tam, 81.
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Vodstvo Ljudske univerze Maribor s predsednikom Jankom Kukovcem leta 1933. Zgoraj levo: Aleksander
Koprivec, Hinko Druzovič, Vladimir Travner, Ivan Bogovič; spodaj levo: Ivan Kos, Marija Maistrova,
Janko Kukovec, Franc Kovačič, Marija Ažman (Zasebni arhiv Mojce Horvat)

izreden odmev, saj se je predavanj udeleževalo povprečno 200 obiskovalcev.58
Predavali so nekateri izmed zgoraj omenjenih mariborskih zdravnikov Robič,
Černič, Jurečko in Marinič.59
Ob tuje predavatelje, ki so na mariborski Ljudski univerzi predavali v nemščini, se je leta 1927 obregnil Anton Lajovic, ki je v Ljubljanskem zvonu zapisal,
da bi morali Slovenci zatreti vse vplive nemške kulture. Janko Kukovec mu je
odgovoril, da se po njegovem mnenju
noben narod ne more več odreči kulturnim ali gospodarskim impulzom drugih
narodov; vedno mora spoznavati njih pridobitve in jih asimilirati, ker se sicer
narodno telo bolj in bolj suši in izgublja prilagoditveno sposobnost /…/. Za
male narode bi bilo pogubno, če bi prezirali svetovni položaj, ki računa vedno
manj z mejami posameznih narodov. Dokler nismo narodno docela konsolidi-

58
59

Prav tam, 85.
"Higienska razstava v Mariboru", Jutro, letnik 7, št. 46, 25. 2. 1926, 5.
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rani, moramo napeti vse življenjske sile, da dohitimo na vseh poljih bolj razvite
romanske in germanske narode. Individualizacija našega naroda naj se tedaj ne
vrši po načelih delne izolacije. Moderno gospodarstvo podira vse umetno postavljene plotove in težko kaznuje izolirane narode.60

Leta 1935 se je Janko Kukovec udeležil vsedržavnega kongresa ljudskih
univerz v Beogradu, ki je bil rezultat potrebe vseh ljudskih univerz v državi
po medsebojnem zbližanju. Na kongresu so spoznali, da se ljudske univerze
po državi ukvarjajo s precej različnim izobraževanjem odraslih – v nekaterih
manjših krajih se tako borijo proti nepismenosti, v večjih mestih pa organizirajo predavanja na precej višjem nivoju in se tako lahko primerjajo z nekaterimi andragoškimi zavodi v tujini. Najpomembnejša naloga kongresa je bila, da
sklepa o ustanovitvi zveze vseh ljudskih univerz v državi, kar naj bi omogočilo
boljšo medsebojno podporo, da bi postali "kulturni činitelj", ki ga v večji meri
kakor do tedaj upošteva tudi oblast. Zato je bil ustanovljen pripravljalni odbor,
v katerega je bil izvoljen tudi Janko Kukovec in ki je imel nalogo,
da se doseže neki širok zakonski okvir za naše delovanje in se dosežejo potrebne
podpore od strani oblasti, da se nadalje ustvarjajo naravni centri našega gibanja, iz katerih naj bi se razvijalo naše delo vse dalje na deželo, da se organizirajo
turneje uspešnih predavateljev po vsej državi, da se vrši izposojevanje poučnih
filmov in da se končno izdaja informativni list o našem gibanju.61

Dokaj dober vpogled v družbo, ki se je zbirala okoli Ljudske univerze Maribor dobimo, če pogledamo seznam vidnejših članov. Podpredsednik je bil prof.
dr. Franc Kovačič in po Hartmanovem mnenju sta bila Kukovec in Kovačič oz.
"razgledani svobodomiselni svetovljan in profesor bogoslovja /.../ znamenje
uravnovešenega nadstrankarstva in svetovnonazorske strpnosti".62 Tajnika sta
bila več let akademski slikar prof. Ivan Kos in prof. Stanko Bunc. Osnovnošolska
učiteljica Marija Ažmanova (tudi knjižničarka) in učitelj na osnovni šoli v Žolgarjevi ulici Ivan Matelič, vnet odbornik Sokola v kadetnici, sta bila blagajnika.
V odboru so bili: od leta 1932 Marija Maistrova, žena generala Rudolfa Maistra,
predsednica Slovenskega ženskega društva v Mariboru ter odbornica več drugih narodnih in strokovnih društev; odvetnik dr. Vekoslav Kukovec, minister v
več vladah, tudi v prvi slovenski leta 1918, politik kmetsko-demokratske koalicije in po letu 1936 opozicijske leve opcije; Matija Senkovič, upokojeni šolski
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Janko Kukovec, "Ljudska univerza v Mariboru in 'Zamišljeni pogledi na naše kulturno življenje' A.
Lajovica", v: Ljubljanski zvon (Ljubljana, 1927).
"Poslanstvo naših ljudskih univerz", Mariborski večernik Jutra, letnik 9, št. 276, 4. 12. 1935, 2.
Hartman, "Ljudska univerza v Mariboru": 97.
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nadzornik in urednik pedagoške revije Popotnik (ki je po smrti prof. dr. Franca
Kovačiča postal podpredsednik društva). Odborniki so bili še:
• gimnazijski profesor dr. Anton Dolar;
• pedagog in predsednik Pedagoške centrale prof. Gustav Šilih;
• sodni svetnik dr. Vladimir Travner, po njegovi smrti leta 1939 ga je
nadomestil pisatelj in odvetnik dr. Makso Šnuderl;
• strokovni učitelj na meščanski šoli, popotnik po Evropi, po drugi svetovni vojni iniciator slovenske planinske transverzale Ivan Šumljak;
• glasbenik prof. Hinko Druzovič z učiteljišča;
• prof. Leon Detela, naravoslovec in matematik z realne gimnazije;
• ravnatelj kaznilnice in kulturni delavec Niko Vrabl;
• prof. Lojze Bizjak s I. državne deške meščanske šole;
• vadniški učitelj Aleksander Koprivc, ki je bil časopisni poročevalec
Ljudske univerze.
Po letu 1935 sta se pridružila še profesorja mariborske realne gimnazije Bogomir Stupan in dr. Franjo Crnek. Prvi je deloval v sindikatih in Svobodi, dokler ni
bila prepovedana, drugi pa je bil lektor za srbohrvaščino na univerzi v takrat
poljskem Lvovu, kjer je leta 1927 doktoriral, od 1929 pa je bil srednješolski profesor v Mariboru. Prof. Bogomir Stupan je bil od leta 1936 tajnik Ljudske univerze (njegov namestnik je bil slovenist prof. Stanko Bunc). Ko pa je bil predsednik Janko Kukovec leta 1939 službeno premeščen v Novo mesto, naslednje
leto pa v Celje, je prof. Stupan prevzel vodstvo in delo opravljal ob pomoči prof.
Stanka Bunca.63

Zdravniško društvo v Mariboru
V tem času je Klara Kukovec poleg dela v svoji ordinaciji sodelovala z Zdravniškim društvom v Mariboru. Na seznamu plačnikov članarine jo zasledimo vse
od prvih vpisov v računsko knjigo leta 1921,64 ko so bila potrjena pravila društva
za "Spodnji Štajer, Prekmurje in Koroško" s sedežem v Mariboru, v članstvu pa je
bilo zabeleženih 86 zdravnikov slovanske narodnosti, 52 nemške, 10 madžarske in romunske.65 "Zdravniško društvo za mariborski okoliš" je bilo nato uradno ustanovljeno leta 1922,66 v njem pa so bili poleg mariborskih zdravnikov še
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Prav tam, 98.
PAM, SI_PAM/0122, AŠ 10, ovoj 3194, Računska knjiga Zdravniškega društva v Mariboru, Ukinitveni
komisar za društva, organizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem.
Straža, letnik 13, št. 84, 29. 7. 1921, 3.
Tabor, letnik 2, št. 163, 22. 7. 1922, 3.
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tisti iz Brežic, Slovenj Gradca, Celja, s Ptuja in drugod. Občnega zbora se je leta
1922 udeležilo 40 članov.67 Ob ustanovitvi je bilo zaznati razočaranje štajerskih zdravnikov zaradi nerazumevanja iz Ljubljane. Pred prvo svetovno vojno
je njihove interese zastopala dobro urejena zdravniška komora. Imeli so bolniško blagajno, ki je v primeru bolezni nudila pomoč, in ugodne pogodbe z
zavarovalnicami, ki so zdravniku in njegovi družini tudi v "izrednih slučajih"
zagotavljale eksistenco. Po vojni pa so ostali brez vsega. Zato so bili prisiljeni
rešitev vseh perečih stanovskih vprašanj vzeti v svoje roke. Tako so v Mariboru
ustanovili svoje društvo "vsled oddaljenosti od Ljubljane, vsled obmejnih narodnih potreb, da se poglobi znanstveno delovanje in določijo smernice za povzdigo narodnega zdravja."68 Ljubljanski kolegi štajerskega društva niso sprejeli,
njihova izjava je bila sledeča:
Slovensko zdravniško društvo v Ljubljani je in ostane društvo za vse slovenske
zdravnike v Sloveniji na podlagi dosedanjih društvenih pravil. Ker je vstop in izstop iz društva prost, je vsakemu slobodno, ali ostane v društvu ali ne. Pač bodemo
pa podpirali vsako znanstveno udruženje slovenskih zdravnikov in sodelovali v
njih znanstvenem stremljenju. Vsako cepljenje slovenskega zdravniškega društva
v samostojne sekcije se pa odklanja.69

Štajerci pa niso popustili: "Ko bodo ljubljanski tovariši uvideli, da si za
vedno ne morejo lastiti hegemonije, bo med obema društvoma takoj nastalo
prijateljsko razmerje, medtem pa hočemo iti trdno dalje po začrtani poti."70
Zaradi spravljivega nastopa predsednika ljubljanskega zdravniškega društva dr.
Josipa Tičarja na občnem zboru mariborskega društva, so se razmere nekoliko
umirile. Sprejeta je bila resolucija:
Zdravniško društvo v Mariboru je na svojem drugem izrednem občnem zboru
dne 3. avgusta 1922 sklenilo zahtevati, da se z ustanovitvijo mariborske oblasti
s tem, da se imenuje veliki župan, brezpogojno deli tudi zdravstveni odsek v Ljubljani, da se spremeni zakon o volitvah v državni in pokrajinski zdravstveni svet
in zlasti, da se deli tudi proračun za mariborsko in ljubljansko oblast.71
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Tabor, letnik 3, št. 60, 14. 3. 1922, 2.
"Zdravniško društvo", Straža, letnik 13, št. 139, 5. 12. 1921, 4.
Prav tam.
"Tovariši zdravniki!" Tabor, letnik 3, št. 29, 5. 2. 1922, 3.
"Naše zdravstvo", Tabor, letnik 3, št. 178, 6. 8. 1922, 2.
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Težnje po združitvi obeh društev so se pojavljale še pozneje,72 vendar je
zaradi "posebnih mariborskih razmer" še leta 1934 mariborsko društvo ostalo
samostojno, sta pa bili obe društvi včlanjeni v državno zdravniško organizacijo, t. i. Jugoslovansko lekarsko društvo. 73 Zdravniško društvo v Mariboru si
je želelo, da bi se vanj vključili vsi zdravniki. S pobiranjem članarine so hoteli
organizirati podporni sklad za vdove in sirote, pogrebni sklad, bolniško blagajno, gospodarski odsek, ki bi naročal za vse člane enake receptne listke, dnevno knjigo in druge tiskovine po znižani ceni, prav tako pa omogočil ugodna
zavarovanja proti nezgodam. Ustanovili so tudi strokovno knjižnico, za katero
so dobili prostore v mariborski bolnišnici, in se zavzeli za reorganizacijo jugoslovanskega zdravniškega društva. Po njihovem mnenju bi se morala za vsako
oblast ustanoviti posebna komora in svoje zdravniško društvo, ker bi bilo na
ta način delo intenzivnejše in stiki med člani tesnejši. Vsa oblastna društva bi
skupaj tvorila Jugoslovansko zdravniško društvo, ki bi izdajalo svojo znanstveno in strokovno publikacijo.74 Zanimivo je, da je društvo določalo tudi enotne
tarife zdravstvenih storitev pri privatnih zdravnikih, ki so bile nato objavljene
v dnevnem časopisju.75 Leta 1930 je Zdravniško društvo v Mariboru štelo 110
članov.76 Klara Kukovec je bila leta 1932 izvoljena za odbornico.77 Zdravniška
zbornica je leta 1934 uvedla kartoteko, ki je omogočala pregled, kako so javne
zdravniške službe razdeljene med posameznike, kar naj bi poskrbelo za pravično razdelitev dela. Kartoteka naj bi torej preprečevala, "da bi posamezniki
imeli kopico javnih služb, dočim bi cela vrsta drugih ne imela ničesar".78 Leta
1935 je društvo še prirejalo strokovne ekskurzije, pogrebni sklad pa se je v tem
letu reorganiziral, saj je postal zaradi obveznega pogrebnega sklada zdravniške
zbornice tega nekako odveč.

Družina Kukovec med drugo svetovno vojno
Sinova Vlado in Robert sta med tem odrasla. Vlado naj bi na željo staršev postal
arhitekt, a je nato na raznih univerzah po Evropi doštudiral pravo ter se vrnil
v Maribor, kjer je leta 1936 odprl odvetniško pisarno.79 Robert naj bi postal
odvetnik, a je študiral medicino v Insbrucku in na Dunaju, kjer je leta 1934 tudi
72
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"Sklepi mariborskega zdravniškega društva", Slovenec, leto LI, št. 33, 11. 2. 1923, 3.
"Občni zbor zdravniškega društva", Jutro, leto XV, št. 47, 27. 2. 1934, 5.
"Tovariši zdravniki!" Tabor, letnik 3, št. 29, 5. 2. 1922, 3.
"Novi tarif mariborskega zdravniškega društva", Jutro, leto II, št. 235, 5. 10. 1921, 3.
"Zdravniško društvo v Mariboru", Jutro, leto XI, št. 41, 19. 2. 1930, 5.
"Mariborski zdravniki", Slovenec, leto LX, št. 26, 2. 2. 1932, 5.
Jutro, leto XVI, št. 54, 6. 3. 1935.
Jutro, letnik XVII, št. 242, 18. 10. 1936.
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diplomiral. Za kirurga pa se je specializiral v Parizu, Strasbourgu in pri dr. Budisavljeviću v Zagrebu. Leta 1940 je v Parizu opravil specialistični izpit. V začetku
leta 1941 je postal asistent Kirurške klinike v Ljubljani.80
Ob začetku druge svetovne vojne je bila družina Kukovec zaradi Klare, ki
je bila po rodu Judinja, rasno gledano pa sta za Juda veljala tudi njena sinova,
v veliki nevarnosti, zato so bili prisiljeni zapustiti Maribor. Klara je 5. 4. 1941 s
svojim avtom najprej šla v Slovensko Bistrico, kjer je instruirala sanitetno skupino, nato v Višnjo Goro ter preko Banje Luke in Jajca v Sarajevo.81 Tam ji je
nek kapetan rekviriral avto. Ostala je v "Domu Kola srpskih sestara" v Beogradu, kjer je bil nameščen beograjski Rdeči križ. Nemci so jo deložirali iz doma,
nato so jo znanci na volovski vpregi pretihotapili preko ustaške meje v Zagreb,
od koder je šla v Ljubljano, saj je upala, da bo tam našla svojo družino. Ker jih
je iskala brez uspeha, je šla na Reko (Rijeka) in stanovala na Trsatu, dokler ni
dobila moževega sporočila, kje v Ljubljani jo čaka. Iz domovinske kartoteke82 je
razvidno, da je do 26. 7. 1941 stanovala na Emonski c. 10a/I pri družini Ažman
in nato na Tyrševi c. 15/II pri družini Jakič. Ker se zaradi judovskega porekla ni
mogla zaposliti, sta z možem Jankom vojno preživela v pomanjkanju. V Mariboru ji je nacistična oblast medtem zaplenila stanovanje na Krekovi ulici 18 in
ordinacijo z vso opremo. Vojska je v njeno stanovanje namestila 12 ljudi, ki so
odnesli dragocenosti in pohištvo, številne medicinske aparate ter instrumente
pa uničili ali poškodovali.83

Partizanska bolnišnica Mrzle vode
Robert Kukovec se je kmalu vključil v Osvobodilno fronto in je na terenu operiral ranjene partizane. Leta 1943 je odšel v partizane in bil eden prvih kirurgov
na Dolenjskem, nato je delal v partizanskih bolnišnicah v Liki in kot korpusni kirurg pri 6. korpusu narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov
Jugoslavije v Slavoniji. Želel se je vrniti v Slovenijo, zato je bil od jeseni 1944
glavni kirurg 4. operativne cone na Štajerskem,84 v Partizanski bolnišnici Celje
oz. Mrzle vode. To bolnišnico je začel iz smrekovih debel graditi dr. Peter Držaj
v začetku maja 1944 z gradbeno ekipo z Gorenjske – štela je okoli 10 ljudi.
Bolnišnica je imela je dve bolniški baraki, operacijsko barako, upravno bara-

80
81
82

83
84

Zdravniki in medicinci NOB, padli za svobodno Slovenijo, ur. Pavla Jerina Lah (Ljubljana, 1997), 26.
PAM, SI_PAM/1763, fond Pertl Eman, AŠ 60, ovoj 1.
Zgodovinski arhiv Ljubljana (dalje: ZAL), Lju 500 domovinski listi za obdobje 1940–1943(45), črka
K – mikrofilm 591 (t. e. 121).
Dopis Klare Kukovec o vojni škodi, domači arhiv Mojce Horvat.
"Kukovec, Robert", v: Enciklopedija Slovenije, zv. 6 (Ljubljana, 1987–2002), 66.
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ko, barako za rekonvalescente in strežno osebje bolnišnice, kuhinjo, drvarnico,
pralnico, stranišče in dezinsektor. V njih je bilo prostora za 45 težjih ranjencev
in bolnikov ter za 10 rekonvalescentov. Namestili so jo v smrekov gozd približno 1200 m visoko pod Komnom ali Kamnom nad Ljubnim, najvišjim vrhom
Smrekovškega pogorja. Prostor sta v oddaljenosti 100 m omejevala hudournika
s planine Travnik. Po Držajevem odhodu je nadaljnjo gradnjo in pozneje vodstvo bolnišnice prevzel dr. Krasnik. To je bila osrednja bolnišnica za vso Savinjsko dolino in Koroško. Zdravniški instrumenti so bili večinoma iz trboveljske
bolnišnice, stene operacijske sobe pa so prevlekli z belo svilo iz zavezniških
padal. Strokovnega kadra je primanjkovalo, zato je dr. Krasnik za pomoč pri
operacijah usposobil bolničarko in dva rekonvalescenta. Opravljali so različne operacije, vse od težkih strelnih poškodb, zlomov kosti, operacij želodca
in glave, izvajali so amputacije, v bolj mirnih obdobjih pa so se ukvarjali tudi s
hujšimi kilami (hernije), z okvarami sečil in okvarami po strelnih ranah. Operacije so vodili zdravniki Virgil Krasnik, Milan Červinka in Robert Kukovec. Sicer
je osebje bolnišnice štelo okoli 20 ljudi, ki so opravljali vsa dela v ekonomatu,
vzdrževali zveze z javko in s terenskimi organizacijami ter opravljali službo v
opazovalnicah, ki so bile namenjene zaščiti bolnišnice. Posebna ekipa osebja je
prenašala ranjence, hrano, kurjavo in drugo. Približno pol ure oddaljena je bila
baraka za lažje ranjence, ki so jo imenovali Podstrešje. Sprejela je do 35 ranjencev, stalnega zdravnika pa v tej postojanki ni bilo. Oskrbo je tako vodil bolničar
po navodilih zdravnika, ki je prihajal samo po potrebi. Obe postojanki sta bili
malo pred osvoboditvijo izdani in požgani.85
Robert Kukovec je v času, ko je bil v tej partizanski bolnišnici (torej od jeseni 1944 do aprila 1945), pisal dnevnik, ki je bil pozneje, leta 1956, objavljen v
Zdravstvenem vestniku. Stane Terčak, ki je dnevnik objavil, je zapisal, da je redkokdo izmed partizanov pisal dnevnik, saj je bilo to zaradi konspiracije strogo prepovedano. Tako je dnevnik Roberta Kukovca eden redkih ohranjenih z
našega območja. Tudi arhivi partizanskih bolnišnic so bili v glavnem uničeni,
saj so bile v Zgornji Savinjski dolini vse izdane. Robert je v času osvoboditve
Zgornje Savinjske doline s svojo kirurško ekipo delal na Ljubnem pri Kolencu, ob napadu pa se je umaknil v bolnišnico v Celju. Prav takrat je začel pisati
dnevnik,86 v katerem je opisal težke razmere, ki so bile pozimi 1944/45. Bolnišnica je imela na širokem področju Smrekovškega pogorja poleg osrednjega
dela še številne bunkerje in skrivališča za ranjence in osebje. Čutiti je bilo skorajšnji konce vojne, zato so močno hrepeneli po vesteh, ki so jih Angleži občasno
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Angela Zdolšek, "Partizanske bolnišnice na Štajerskem," Obzornik zdravstvene nege 9 (1975), 1:
30–31.
Stane Terčak, "Partizanska bolnišnica Celje", Planinski vestnik 56 (1956), 9: 455–464 (dalje: Terčak,
"Partizanska bolnišnica Celje") .
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Klara in Janko Kukovec v 60. letih 20.
stoletja v Lovranu
(Zasebni arhiv Mojce
Horvat)

metali iz letal, še pogosteje pa so jih prinašali domačini iz doline. "Pa kaj se je
vse včasih nakopičilo v nas! Mraz, glad, strah in brezdelje. Ne vem, kateri od teh
strašnih stvari bi dal prednost. Mraz in glad te ubijeta telesno, strah in brezdelje
pa duševno."87
Sredi aprila 1945 so Roberta, ki je ravno bil pri bližnjem kmetu, ulovili
Nemci. Peljali so ga v Ljubno. Po pričanjih88 Lizike Podlesnik, sestre Robertovega kurirja, ga je komandant Ljubnega prepričeval, naj zdravi njegove vojake,
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Prepis dnevnika dr. Roberta Kukovca, domači arhiv, 24.
Terčak, "Partizanska bolnišnica Celje": 463–464.
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vendar ga je Robert zavrnil. Nekaj dni pred zlomom nemškega rajha so Nemci
vso noč streljali, komandant je popolnoma podivjal in v svojem stanovanju
streljal v stene in ogledala. Takrat so odpeljali tudi Roberta in ga umorili.

Čas po drugi svetovni vojni
Klara in Janko Kukovec sta se vrnila v Maribor. Klari je ministrstvo za zdravstvo
septembra 1945 obljubilo službo v Dečjem domu Maribor, vendar je takratni
sanitetni referent dr. Peče ni vzel v službo, ker menda ni bilo dovolj denarja.
Tako je spet odprla zasebno prakso za ženske in otroške bolezni na Krekovi ul.
18 v Mariboru. Država ji je nacionalizirala stavbo, tako da je postala najemnica
v lastni hiši.
Janko Kukovec se je zaposlil na tedanjem ministrstvu za gradnje kot šef odseka
za šolstvo, že po nekaj mesecih pa je bil premeščen na mesto šefa uprave javnih
zgradb v Mariboru. Leta 1946 se je upokojil. Umrl je 10. maja 1968.89
Klara kljub visoki starosti ni nehala delati kot zasebna zdravnica, pogosto pa je tudi potovala po Evropi. Iz korespondence z zdravnikom Emanom
Pertlom,90 ki se je veliko ukvarjal tudi z zgodovino zdravstva, je razvidno, da
mu je pomagala razjasnjevati nekatere podrobnosti iz življenja zdravnikov med
prvo svetovno vojno. Njuna pisma odsevajo prijateljski odnos, saj sta poleg strokovnih tem pisala tudi o privatnih zadevah. V enem najdemo tudi tole Klarino
misel: "V svojem življenju sem mnogo poskušala, se marsičesa lotila, a zmerom
dosegla svoj cilj."91
V Nedeljskem dnevniku je izšel članek, v katerem je novinar na koncu zapisal, da so še na dan intervjuja s Klaro k njej prihajali pacienti, čeprav je bila stara
že 92 let.92 Umrla je 31. decembra 1979, v 97. letu starosti. Pokopana je na mariborskem pokopališču.93
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Bogo Teply, "Ing. Janko Kukovec", Večer, 21. 5. 1968, 8.
PAM, SI_PAM/1763, fond Pertl Eman, AŠ 60.
Prav tam.
Primerjaj Slobodan N. Pejič, "Delovni dan, dolg 70 let", Nedeljski dnevnik, 26. 1. 1975, 8.
Ker je umrla na silvestrovo, se kot letnica smrti včasih navaja tudi leto 1980.
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Mojca Horvat
"IN MY LIFE I HAVE TRIED MANY THINGS AND SO FAR I HAVE ALWAYS
ACHIEVED MY GOALS."
Klara Kukovec (1883–1979), the First Female Doctor in Trieste
and Maribor, and her Husband Janko Kukovec (1883–1968),
the President of the People's University of Maribor

SUMMARY
General Maister's taking of military power in Maribor in 1918 begat great
changes: it undermined the financial and administrative superiority of the German populace and caused the exodus of several of the cities German intellectuals. They were soon replaced by migrants, among which was Janko Kukovec
(1883-1968), a construction engineer from Ljutomer, who was, aside from his
job as the district chief, president of the People's university of Maribor from
1924 to its closure in 1941. He ensured that the institution was both lively in its
cultural and educational work, and that, by not being affiliated with any political parties, expanded its reach to as wide a population as it could. He advocated
for the merger of people's universities around Yugoslavia and (as a result) was
elected into the Belgrade Steering Committee, whose task it was to achieve the
legal framework needed for the functioning of these institutions.
His wife, Klara Kukovec, was a Jew born in Tsarist Russia, who studied
medicine in Switzerland, which was the first country to enable quality higher
education to women. After solving the issues she had with the nostrification of
her degree in Austro-Hungary, she became (even before World War I) the first
female doctor in Trieste. After the war she worked, amongst other locations, in
the Maister hospital in Melje. After the governmental overthrow, she opened a
private clinic for women's and children's disease in Maribor and worked for the
Health association of Maribor, where in 1932 she became a member of a committee dedicated to developing the profession and social security of doctors in
Styria, Carinthia and Prekmurje.
They had two sons, Vlado (1908–1992) who had a law firm in Maribor, and
Robert (1910–1945) who studied medicine in Innsbruck and Vienna, specializing in surgery in Paris, Strasbourg and Zagreb. In 1941 he became the assistant
in a surgical clinic in Ljubljana. When World War II began, he joined the Liberation Front and worked as a field surgeon for wounded partisans. In 1943 he left
to join the partisans and was one of the first surgeons in Lower Carniola. Later,
he worked in the partisan hospital in Lika and in the medical corps in Slavonia, though he wanted to return to Slovenia, which is why he was reassigned
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head surgeon of the 4th operational zone in Styria (in the partisan hospital of
Celje (Mrzle vode)). A diary has been preserved from his stay there, which gives
insight not only into the organization of partisan healthcare, but also insight
into the thought process of an intellectual of that time. Shortly before the war
ended, he was captured by the Germans and killed.
Klara and Janko Kukovec had to hide during the war due to their Jewish origins. After the war they reopened a private clinic in Maribor, where they
worked until old age.
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UDK 929Grosman B.
1.03 Kratki izvirni znanstveni članek

Prim. dr. Božena Grosman,
specialistka za otroške bolezni
Stanka Kranjc - Simoneti
Dr., zaslužna profesorica Univerze v Mariboru
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje
Vrazov trg 2, SI – 1000 Ljubljana

Izvleček:

Božena Grosman (1903–1987), zdravnica, ena prvih slovenskih specialistov za
otroške bolezni, je s svojim pionirskim delom postavila temelje zdravstvenega
varstva otrok med NOB, po vojni pa v Mariboru in na področju celotne Slovenije
sploh. Za pričujoči prispevek sem pregledala njeno strokovno zapuščino, ki jo
hrani Katedra za javno zdravje (predstojnik prof. dr. Marjan Bilban). Iz tega vira
ter osebnih stikov z njo ugotavljam, da so njeno zdravstveno delo neprestano
usmerjali strokovno znanje, široka kulturna razgledanost ter trdna slovenska
zavednost. Rodila se je v družini odvetnika dr. Karola Grosmana, ki je leta 1906
ustvaril slovenski film Na domačem vrtu. V njem je nastopila tudi takrat triletna
Božena.

Ključne besede:

Božena Grosman, partizanska zdravnica, organizatorka zdravstvenega varstva
v vojni in miru, ustanoviteljica otroškega oddelka SBM

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 699–708, 8 cit., 6 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Otroštvo in mladost
Prim. dr. Božena Grosman se je rodila 22. julija 1903 v Ljutomeru v pomembni družini odvetnika dr. Karola Grosmana, ki je leta 1905 in 1906 s člani svoje
družine ustvaril prve tri slovenske kratke filme. Med ohranjenimi filmi pionirja
slovenskega filma je najbolj znan Na domačem vrtu, v katerem je kot majhen
otrok posneta tudi Božena.1 Oče je poleg odvetniškega poklica in ob zanimanju za fotografijo in film sodeloval tudi pri boju za slovenske narodne pravice,
in sicer predvsem kot nosilec narodnega napredka v domačem kraju. Prav zato
so vsi otroci po osnovni šoli v domačem kraju nadaljevali z gimnazijskim izobraževanjem v Mariboru. Božena Grosman se je po končani gimnaziji odločila
za študij medicine na Dunaju in ga leta 1929 dokončala. Takoj po promociji se
je posvetila otroškemu zdravstvu. Že istega leta pa sta umrla oče in mati, zato je
zapustila Dunaj in se vrnila v Slovenijo. Zaposlila se je in delala v Otroški bolnišnici v Ljubljani, ki jo je vodil primarij dr. Bogdan Derč. Bila je prva, ki je po specializaciji leta 1938 opravila specialistični izpit, saj je tedaj za pridobitev naziva
pediater zadoščala le triletna praksa brez izpita.2

Partizansko zdravstvo
Aprila 1941 se je dr. Grosman prijavila za prostovoljno delo v starojugoslovanski
vojski in odpotovala v Zagreb. Takoj po hitrem razpadu armade Kraljevine Jugoslavije oz. po ustanovitvi nove hrvaške države se je vrnila na staro delovno mesto
v Ljubljano. Takoj se je priključila odporniškemu gibanju in sodelovala v OF vse do
leta 1943, ko je odšla v partizane. Med NOB je imela partizansko ime Vida. Svoje
delo in druga doživetja partizanske zdravnice je lepo in natančno opisala tudi v
knjižici Nekoč je bilo.3 S svojim delovanjem med narodnoosvobodilnim bojem
(NOB) je položila temelje današnjemu sodobnemu varstvu matere in otrok.
Zgodaj spomladi leta 1944 je na postojanki 'Spodnji Hrastnik' v Kočevskem rogu ustanovila porodnišnico z oddelkom za novorojenčke in dojenčke.
Dojenčke z materami so začeli meseca septembra z zavezniškimi zrakoplovi
premeščati v Italijo. V mestu Gravina je bil centralni jugoslovanski partizanski
"dečji" dom, namenjen dojenčkom in materam iz Jugoslavije. Vodila ga je vse do
premestitve v Split.

1

2

3

Lilijana Nedić, Karol Grossmann – le photographie et le pionnier du cinema yougoslave 1864–1929
(Paris: Centre Georges Pompidou, 1986).
Božena Grosman, Partizanska zdravnica (Ljubljana: Partizanska knjiga, 1985), 22 (dalje: Grosman,
Partizanska zdravnica).
Božena Grosman, Nekoč je bilo (Kranj: Borec, 1967), 1–119 (dalje: Grosman, Nekoč je bilo).
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Primarij
Božena
Grosman, dr. med.
(Zbornik
Splošne
bolnišnice Mariboru,
395)

Za zgodovino partizanskega zdravstva je pomembno njeno delovanje v
porodnišnici na Rogu, izjemna pa je tudi njena vloga pri evakuacijah v Italijo in
pri organizacijskem delovanju v mnogih tamkajšnjih krajih. S svojo energijo, z
znanjem in doslednostjo je rešila na tisoče invalidov, otrok in mater.
V svojih spominih je zapisala, da se rada spominja življenja v gozdu, dobrih
tovarišev in številnih malih prijateljev ter da je ponosna na to, da je uredila in
vodila sredi temnih gozdov partizansko porodnišnico. Pri tem delu je bila zelo
zahtevna. Zahtevala je red in disciplino, otroci niso smeli jokati, matere pa so
morale dojiti. Zaradi vsega tega sovražnik nikoli ni odkril te partizanske ustano-
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Fotografija Božene
Grosman, dr. med.
(s partizanskim imenom dr. Vida), vodje
postojanke Spodnji
Hrastnik (Grosman,
Partizanska zdravnica)

ve, novorojenčki pa niso umirali, kar je bilo v takratnih časih sicer zelo pogosto.4
Prav tako je bila uspešna z organizacijo prevoza mater in otrok z zavezniškimi letali v Bari oziroma v bližnje mestece Gravino. Zelo je trpela, ko je morala zapustiti dečji dom in so jo premestili v splitsko vojaško bolnišnico, kjer je
opravljala dela zdravnika internista za obolele partizanske vojake. Skrbela je za
60 do 120 bolnikov, dodatno pa je delala še v ordinaciji in prostovoljno hodila

4

Božena Grosman, "Nenavadna porodnišnica", v: Grosman, Nekoč je bilo, 53–6.
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Božena Grosman, dr. med., med malimi bolniki v Gravini (Italija) (Grosman, Partizanska zdravnica)

približno pol ure daleč v dečjo kolonijo, kjer je bilo do 800 otrok iz Korduna,
Banije in Like. To so bile sirote v slabem zdravstvenem stanju in soočene s stalnim pomanjkanjem primerne hrane in drugih dobrin.
Za izboljšanje tega slabega stanja se je vztrajno zavzemala in zahtevala pri
civilnih in vojaških oblasteh, da otroci dobijo vse, kar potrebujejo, da si opomorejo od medvojnega pomanjkanja. Partizansko obdobje se je končalo maja
1945, ko se je vrnila v Slovenijo.
Že junija 1945 jo je dr. Marjan Ahčin (partizansko ime Matjaž), ki je bil prvi
minister za ljudsko zdravstvo, poslal v Maribor z nalogo, da nemudoma organizira otroško zdravstveno zaščito, saj so bile razmere v porušenem Mariboru
izredno slabe. Že pred vojno je bila umrljivost dojenčkov visoka okoli 7,5 %, po
okupaciji in končani vojni pa je narasla celo na 14 % – predvsem zaradi prebavnih motenj in telesne oslabelosti.5 Takoj po prihodu se je zaposlila v Splošni
bolnišnici Maribor in pričela s pripravami na ustanovitev otroškega oddelka, ki
so ga odprli na dan žena, 8. marca 1946, v zgradbi, ki so jo med vojno zgradili
za uslužbence bolnišnice. Dr. Božena Grosman je postala predstojnica novega

5

Iz poročila dr. Božene Grosman o pripravah za ustanovitev Otroškega oddelka Splošne bolnišnice
Maribor z dne 11. 7. 1945. (Glej: Marjan Svetlič, Dragica Černelč, Georgij Burmicki, "Razvoj oddelka
za otroške bolezni in otroškega zdravstva v Mariboru", v: Eman Pertl (ur.), Zbornik Splošne bolnišnice
Mariboru (Maribor, 1959), 390 (dalje: Zbornik Splošne bolnišnice Mariboru))
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Dečji dom pod Kalvarijo v Mariboru (Grosman, Partizanska zdravnica)

otroškega oddelka in edina zdravnica. Šele aprila 1946 je prišel v pomoč dr.
Marjan Svetlič, zdravnik pediater. Obnovila je samo Dispanzer za otroke, ki je v
Mariboru deloval že od leta 1925, in v Dečji polikliniki, kot so imenovali "znova
odprto otroško ordinacijo", opravljala ambulantno delo. Prav tako je ustanovila
Dečji dom v vili pod Kalvarijo, ki so ga slovesno odprli 25. maja 1946, in uredila
pet otroških jasli. Pri tem je imela veliko ovir in se je soočala s kljubovanjem in
z nasprotovanjem ter drugimi težavami, kar vemo iz njenih pisem ministru, ki
ga je prosila za pomoč, in iz njenih spominov, objavljenih v knjigi Partizanska
zdravnica. Leta 1947 se je vrnila v Ljubljano.6

Ministrstvo za ljudsko zdravstvo (1947–1950)
Iz Maribora so jo poklicali na Ministrstvo za ljudsko zdravstvo, da na novo organizira zaščito mater in naraščaja. Delo, ki ga je prevzela kot načelnica oddelka za zaščito mater in naraščaja, je bilo v takratnem obdobju zanjo popolna
novost. Težave je imela že z iskanjem ustrezne literature. Prav tako iz Zagreba ali iz Beograda ni bilo ustreznih navodil in podatkov, čeprav je sodelovala

6

Božena Grosman, "Maribor", v: Grosman, Partizanska zdravnica, 85–97.
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Dečje jasli MLO Maribor (Grosman, Partizanska zdravnica)

z zveznimi organi na posameznih sejah. Zato je s svojimi lastnimi izkušnjami
pripravljala predloge, ki so bili po njeni oceni koristni za otroke in žene. Zagovarjala je ustanovitev jasli, opravljala je preventivno delo s številnimi predavanji
inšpektorjem, občinskim funkcionarjem in seveda zdravstvenemu osebju, ki je
bilo zadolženo za zdravstveno varstvo otrok.7 Močno se je angažirala pri delu z
AFŽ in v Rdečem križu. Pogosto se je soočala s pomanjkanjem ustreznih pogojev za delo. Večkrat se je pritožila, da nima možnosti, da bi redno obiskovala
zdravstvene ustanove za otroke, in da je vso delo usmerjeno samo v kurativo.
Leta 1950 so reorganizirali Ministrstvo za zdravstvo in strokovno delo prenesli na Centralni higienski zavod. S to reorganizacijo je izgubila svoje delo,
vendar je z zadovoljstvom sprejela bolj kurativno delo na ORL-kliniki.

ORL-klinika 1950–1962
Na ORL-kliniki (ušesa, nos, grlo) je pod vodstvom predstojnika prof. dr. Janka
Pompeta (1951–1963) uresničila vse svoje načrte in ustvarila izjemen, na otro-

7

Božena Grosman, O zdravstveni zaščiti matere in otroka (Ljubljana: Ministrstvo za ljudsko zdravstvo,
1947).
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Vrt otroškega oddelka Splošne bolnišnice Maribor leta 1954 (Zbornik Splošne bolnišnice Mariboru, 393)

ke naravnan oddelek. Otroški oddelek na ORL-kliniki je uredila tako, da so otroci imeli igralnico, otroško igrišče in svoje vzgojiteljice. Sama je izdelovala razne
igrače, ki so bile koristne za razvoj in vzgojo otrok. Vse to so otroci po njenem
mnenju potrebovali za hitrejše okrevanje. Pogosto je sama izdelovala načrte za
pohištvo in drugo opremo. Pri svojem kliničnem delu je metode in način dela
povzemala iz svetovne literature. O tem delu in opremljenosti otroškega oddelka klinike za ORL je poročala v domačem in tujem slovstvu. V jugoslovanskih
in tujih strokovnih revijah je poročala tudi o svojem znanstvenoraziskovalnem
delu predvsem na področju vnetij srednjega ušesa pri najmlajših otrocih. Veliko
se je ukvarjala tudi s problematiko razvojnega testiranja. Leta 1962 se je upokojila in stopila v nov način življenja.

Obdobje po upokojitvi (1962–1987)
Po upokojitvi je dr. Božena Grosman aktivno sodelovala pri zbiranju podatkov
o zdravnikih, medicinskih sestrah, bolničarjih in drugih zdravstvenih delavcih
v času narodnoosvobodilnega boja. Z dr. Pavlo Jerina - Lah je sodelovala pri
nastajanju Sekcije za partizansko zdravstvo v okviru Slovenskega zdravniškega društva. Za zvezno Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture
Jugoslavije je napisala ogromno besedil, ki so obravnavala dogajanje v Slove-
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niji, in s tem ohranila izjemno pomembno zgodovinsko gradivo.8 V tem času
je napisala življenjepis z naslovom Partizanska zdravnica in z motom "Kuj me,
življenje, kuj". Veliko je potovala, obiskala je velik del sveta. S filmsko kamero
je posnela veliko filmov, ki jih je kasneje prepustila mlajšemu kolegu dr. Iztoku
Jakši, ki se je za ta del ustvarjanja dr. Božene Grosman zelo zanimal. Umrla je
leta 1987 v Ljubljani.

Zaključek
Prim. dr. Božena Grosman je bila izjemna osebnost, ki je kot zdravnica in človek
pri vsakem delu vedno stremela k največji popolnosti. Zaradi visoko postavljenih ciljev je bilo veliko tudi trenutkov obupa. Vse te občutke lahko povzamemo iz njene ohranjene korespondence in iz obeh njenih knjig. Kljub vsemu pa
lahko ugotovimo, da je na vsakem svojem delovnem področju zapustila vidne
sledi. Mlajši sodelavci, ki smo jo nasledili, smo lahko nadaljevali s tistim, kar
nam je zapustila kot eden od pionirjev na področju javnega zdravja mater in
otrok. Podobno kot oče dr. Karol Grosman se je tudi ona ukvarjala s številnimi
zadevami. Poleg čisto rednih poklicnih dolžnosti je pisala, objavljala, ustvarjala
igrače in oblačila za otroke in spodbujala sodelavce, kar je bilo potrebno zlasti
v težkih povojnih letih. Zdravniški stroki je bila povsem predana in kot taka bo
lahko vedno vzor bodočim zdravstvenim delavcem.

8

Božena Grosman, Partizanska saniteta v Sloveniji (Ljubljana: Muzej ljudske revolucije Slovenije,
1972).
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Stanka Kranjc - Simoneti
PRIM. DR. BOŽENA GROSMAN, SPECIALIST FOR CHILDREN DISEASES

SUMMARY
Božena Grosman (1903–1987), M.D., one of the first Slovene specialists for
childhood illnesses set the foundations of the children's healthcare in NOB
(National Liberation War) after the war working in the Maribor region and later
on covering the whole of Slovenia. For this article I examined her professional
legacy kept by the Public Health department (Head of Department Prof. Dr.
Marjan Bilban). From this source and my own contact with her I am finding out
that her professional knowledge, wide cultural sophistication and solid Slovene consciousness constantly directed her medical work. She was born in the
family of the lawyer dr. Karol Grosman who among others filmed the Slovene
film Na domačem vrtu (On the homely garden) in 1906 with a three-year-old
Božena also having a part in it.
Prim. Dr. Božena Grosman was a striking personality who in every work
always aimed for the greatest perfection both as a doctor and as a human. Ambitious goals also brought many moments of despair. All these feelings can be
summarized from her preserved correspondence and both her books. Despite
all that we can find out that she left visible marks in all her fields of work. We
younger co-workers who succeeded her were able to continue with what she
left us as one of the pioneers on the field of the public health of mothers and
children. Similar to her father Dr. Karol Grosman she also occupied herself with
numerous activities. Besides her regular professional duties she also wrote, published, crafted toys, made clothes for children and encouraged her co-workers
which was especially needed in the hard after war years. She was fully devoted
to her medical profession and will as such always be there as a role model for
future medical workers. She died in Ljubljana in 1987.
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UDK 61:929 Kristan Boris (1901-1991)
1.01 Izvirni znanstveni članek

Dr. Boris Kristan (1901–1991),
organizator zobozdravstva
in pionir mladinskega
zobozdravstva v Mariboru
Irena Sapač
Dr., docentka za bibliotekarstvo, bibliotekarska svetovalka,
upokojena ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor
Pionirska ul. 5, SI – 2000 Maribor
e-pošta: sapac.irena@gmail.com

Izvleček:

Avtorica v članku na podlagi proučevanja arhivskih virov in literature analizira
ter vrednoti življenje in delo organizatorja zobozdravstva v Mariboru dr. Borisa
Kristana. Njegov oče dr. Oroslav Kristan, okrožni zdravnik in zavedni Slovenec,
je v njem vzbudil željo, da bi v poklicnem in zasebnem življenju pomagal
ljudem. Očetu je obljubil, da bo postal zdravnik in je po njegovi prezgodnji
smrti pomagal mami pri skrbi za družino. Študij medicine v Ljubljani, na Dunaju
in v Gradcu je končal z odliko in v najkrajšem času. Prva leta po specializaciji
je zdravil odrasle paciente. Ker se je zavedal, da se skrb za zdravje prične že v
otroštvu, se je pozneje po zgledih iz skandinavskih držav posvetil ustanovitvi in
delovanju zobozdravstvene službe za otroke in mladino. Leta 1950 je ustanovil
prvo šolsko zobno ambulanto v Mariboru, nato je organiziral mrežo šolskih
zobnih ambulant, prvo potujočo ambulanto ter bil začetnik ortodontije in
preventive. Zaradi izrednih zaslug za razvoj stomatologije in ker je bil pionir
slovenskega mladinskega zobozdravstva, je postal častni član Slovenskega
zdravniškega društva.

Ključne besede:

biografija, zgodovina medicine, zobozdravstvo, Boris Kristan, Slovenija

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 709–738, 64 cit., 15 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Rod, rojstvo in otroška leta v Ormožu (1901–1912)
Boris Kristan se je rodil 12. marca 1901 v Ormožu kot četrti od osmih otrok
okrožnega zdravnika dr. Oroslava (Jurija) Kristana in Klotilde, rojene Urschitz
(Uršič). Oče se je rodil 22. aprila 1867 v Starem trgu pri Slovenj Gradcu v revnih razmerah kot nezakonski kmečki sin. Mati se je rodila 9. aprila 1869 v Slovenj Gradcu v veliki obrtniški družini, ki je izhajala iz Volšperka (Wolfsberga)
na Koroškem. Bila je v sorodu z znanim skladateljem Hugom Wolfom (1860–
1903) in zdravnikom, politikom in pisateljem Josipom Vošnjakom (1834–
1911). Imela je tri brate in štiri sestre, za katere je kot najstarejša hči skrbela
po prezgodnji smrti matere. Po poroki z Oroslavom je bila skrbna mati svojim
otrokom.1 Oroslav je študiral medicino na Dunaju in v Gradcu, kjer je bil član
akademskega društva Triglav in predsednik akademske podružnice Družbe sv.
Cirila in Metoda, kot okrožni zdravnik pa je bil tudi predsednik podružnice v
Ormožu, kjer se je zavzemal za razširitev knjižnice v ormoški čitalnici.2
Boris je ljudsko šolo obiskoval med letoma 1906 in 1912 v Hardeku pri
Ormožu, kjer so se šolali otroci zavednih Slovencev. Domu bližja šola v središču Ormoža je bila nemška.3 Zvedavega dečka je očetov prijatelj učitelj sprejel
v šolo, ko je dopolnil pet let. Ko se je vračal iz šole, je doma poučeval svojo leto
dni mlajšo sestrico Vero, ki ga je želela spremljati pri pouku. Prvi razred nižje
gimnazije je obiskoval med 1. septembrom 1912 in 30. junijem 1913 na Ptuju,
kamor se je vozil z vlakom. Med počitnicami se je s prijatelji kopal v Dravi in
reko tudi preplaval. Pogosto je obiskoval sorodnike v Slovenj Gradcu in družino Vošnjak na posestvu pri Slovenski Bistrici. Obiskoval je tudi strica z Dunaja,
ki je nekaj časa prebival v dvorcu Grič pri Mirni in kot gradbeni inženir okoli
leta 1913 nadzoroval gradnjo železniških prog na Dolenjskem med Sevnico in
Trebnjim ter Novim mestom in Karlovcem.4
Brezskrbno otroštvo in srečno družinsko življenje je prekinila očetova smrt.
Oroslav Kristan je leta 1912 zbolel za pljučnico, ki ji je sledila tuberkoloza. Umrl
je 29. septembra 1912 na svojem domu v Poštni ulici 6 v Ormožu.5 Ob slovesu

1

2

3

4

5

Boris Kristan, Rodovnik: Dopolnilo in priloga k rodovniku (Maribor, okoli 1985) (tipkopis, 2 lista)
(Zasebni arhiv družine Kristan Sapač) in po pripovedovanju Borisa Kristana avtorici prispevka.
Andrej Vovko, Odborniki in članstvo podružnic družbe sv. Cirila in Metoda 1885–1918 (Ljubljana:
Založba ZRC SAZU, 2004), 250.
Boris Kristan, Ormož ob Dravi – moje rojstno mesto (rojen 12. 3. 1901) in mesto smrti mojega očeta dr.
Oroslava (umrl 29. 9. 1912) (Maribor, 1987) (tipkopis, 2 lista) (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač).
Boris Kristan, Rodovnik: Dopolnilo in priloga k rodovniku (Maribor, okoli 1985) (tipkopis, 2 lista)
(Zasebni arhiv družine Kristan Sapač) in po pripovedovanju Borisa Kristana avtorici prispevka.
Boris Kristan, Namenski izleti v kraje Slovenije, kjer sem živel v svoji mladosti, ter kraje, kjer so živeli
oče in mati ter nekateri naši sorodniki (Maribor, 1. maja 1989) (tipkopis 2 lista) (Zasebni arhiv družine
Kristan Sapač). Prim. Gernot Fournier, Marija Hernja Masten, "Hiše in hišni posestniki v mestu Ormož",
v: Ormož skozi stoletja III (Ormož, 1988), 113.
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Boris Kristan v naročju matere Klotilde,
ob njej dr. Oroslav
Kristan ter otroka
Nada in Zmago, 1901
(Zasebni arhiv družine
Kristan Sapač)

je sina Borisa, ki je zaradi presenetljive bistroumnosti in modrosti že kot otrok
užival njegovo izjemno zaupanje, prosil, naj pomaga mami pri skrbi za družino. Prezgodnja smrt očeta, ki je sledila nedolgo po smrti brata in treh sestric,
je Borisa zelo zaznamovala. Enajstletnik je takrat sklenil, da bo postal zdravnik
in se bo boril zoper bolezen. To željo je krepila tudi zavest o velikem ugledu, ki
jo je njegov oče užival med ljudmi kot zdravnik in slovenski narodnjak. Da so
domačini Oroslava Kristana resnično spoštovali, se je pokazalo tudi na njegovem pogrebu, ki se ga je udeležila velika množica ljudi. Posebno priljubljen je bil
pri pacientih, ki so bili revni, in tistih, ki so bili slovenske narodnosti. Njegovo
življenje in pogreb je opisal dr. Eman Pertl v knjigi Svet med Muro in Dravo:
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Pogreb dr. Oroslava Kristana je bil prava narodna manifestacija. Poleg številnega
slovenskega učiteljstva so ga na njegovi zadnji poti spremljali vsi duhovniki
okoliških far. Zahvalo so mu izkazali vsi tisti, ki so cenili pomen zdravnika in
narodnega borca v nekdanjem narodnostno ogroženem Ormožu.6

Pogreba se je kot enega od pomembnih dogodkov v svojem otroštvu spominjal tudi pisatelj Ruda Jurčec, ki je v knjigi Skozi luči in sence med drugim
zapisal: "Na pogrebu je bilo mnogo Slovencev, saj je bil zdravnik Slovenec."7

Selitev v Maribor, gimnazijska leta, delo v Ljudski knjižnici (1913–
1920)
Po očetovi smrti se je mama leta 1913 s štirimi otroki preselila v Maribor, kjer je
Boris obiskoval klasično gimnazijo. Družina je prebivala v hiši ob železniškem
mostu v Prečni ulici 3 (do 1918 imenovani Quergasse, pozneje Prečna ulica,
sedaj Kacova ulica), severno od Ulice kneza Koclja (do 1918 imenovana Nagystrasse, po letu 1918 Tattenbachova ulica). V težkih in lačnih letih med prvo
svetovno vojno so se preživljali tudi tako, da je mama nudila hrano in stanovanje dijakom, Boris pa je opravljal inštrukcije. Med dijaki, ki so bivali pri družini Kristan, so bili tudi Borisovi gimnazijski sošolci Anton Slodnjak (poznejši
univerzitetni profesor in akademik), Slavko Osterc (poznejši kanonik), Slavko
Vrbnjak (poznejši kirurg) in Martin Večerevič (poznejši inženir). Fantje so se
očitno dobro razumeli, saj so med počitnicami Borisa vabili na svoje domove v
Bodkovcih, Kokoričih, Križevcih in Osluševcih.8
Sedmega julija 1920 je dijak Boris Kristan z odliko opravil zrelostni izpit na
Kraljevi državni (klasični) gimnaziji v Mariboru.9 Gimnazijskih let se je rad spominjal, saj je pozneje spremljal življenjske poti številnih sošolcev in se z mnogimi od njih še dolgo srečeval. Na hrbtno stran fotografije, ki je bila posneta po
zrelostnem izpitu, je zapisal imena vseh profesorjev, sošolcev, poklice, za katere
so se izobrazili, ter datume, ko so umrli. Ob zrelostnem izpitu leta 1920 je bilo
v razredu 46 dijakov (44 fantov in 2 dekleti), ki so pozneje postali: inženirji (8),

6

7
8

9

Eman Pertl, "Zdravstvo med Muro in Dravo s posebnim ozirom na razdobje 1850–1941", v: Svet med
Muro in Dravo (Maribor: Založba Obzorja, 1968), 550.
Ruda Jurčec, Skozi luči in sence (Ljubljana, 1991), 26.
Boris Kristan, Mnenje o članku dr. Emana Pertla "Slovenski zdravniki mornarji" v reviji Naše združeno
zdravstvo julija 1986 in članku "Boris Kristan – 85-letnik" (Maribor, 1986). V mnenju je izrazil zahvalo
avtorju Emanu Pertlu, ki je v članku opisal njegovo mamo Klotildo Kristan. Bila je "dijaška mamica" dijakom Klasične gimnazije v Mariboru, med njimi Antonu Slodnjaku, Slavku Ostercu, Slavku
Vrbnjaku in Martinu Večereviču (tipkopis, 4 listi) (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač).
Maturitetno spričevalo Borisa Kristana (Maribor, 7. julij 1920) (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač).
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Maturanti klasične gimnazije v Mariboru s profesorji, julij 1920. Boris Kristan stoji osmi z leve v drugi
vrsti, foto: L. I. Kieser (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač)

pravniki (7), zdravniki (5), veterinarji (1), profesorji (4), bogoslovci (8), diplomanti trgovske šole (2), diplomanti vojaške akademije (1) in uradniki (10).
Med njimi so bili Jože Hermanko (poznejši inženir in narodni heroj), Bogomil
Peče, Ciril Porekar, Franjo Radšel, Slavko Vrbnjak (poznejši zdravniki), Josip
(Jože) Karba, Vladimir Kralj, Anton Slodnjak (poznejši profesorji), Vekoslav
Osterc (poznejši bogoslovec in kanonik) in Berta Leskovar (pozneje poročena
Zeilhofer). Njegovi najbolj priljubljeni gimnazijski profesorji so bili dr. Anton
Medved, dr. Josip Tominšek in dr. Fran Rostohar. Med počitnicami je z gimnazijskimi sošolci v okviru novoustanovljene Počitniške zveze (Ferijalni savez)
potoval po novi državi SHS, poznejši Jugoslaviji, in bil navdušen nad gostoljubjem ljudi v različnih krajih, ki so slovenskim dijakom nudili brezplačno hrano
in prenočišče.10

10

Boris Kristan, Maturanti kraljeve državne (klasične) gimnazije v Mariboru julija 1920 (Maribor, 1991)
(rokopis, 1 stran) (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač).
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Hrbtna stran fotografije maturantov klasične gimnazije, na katero je Boris Kristan zapisal imena vseh
sošolcev in njihove poklice (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač)

Še kot gimnazijcu šestošolcu mu je ugledni profesor naravoslovja dr. Leopold Poljanec leta 1918 zaupal urejanje Ljudske knjižnice v prostorih Narodnega doma.11 Knjige je razvrstil v več skupin, jih oštevilčil in ročno napisal prvi
katalog. K urejanju knjižnice je Boris Kristan kmalu pritegnil tudi druge dijake,
med njimi zlasti kasneje znana zobozdravnika brata Rudolfa in Leona Kaca, ki
jima je bil domači učitelj.12 Tudi vsa leta med obema vojnama je bil Boris Kristan
odbornik Ljudske knjižnice in Slovanske čitalnice.13 Bil je tudi član Sokola, Društva jugoslovanskih akademikov in Podpornega društva v Narodnem domu.

11

12

13

Bruno Hartman, "Ljudska knjižnica v Mariboru", v: Kultura v Mariboru (Maribor: Založba Obzorja,
2001), 552.
Boris Kristan, Pripombe Borisa Kristana o ljudskih knjižnicah v Mariboru: spomini na Ljudsko knjižnico pri Slovanski čitalnici v Narodnem domu (Maribor, 1. marec 1979) (tipkopis, 4 listi). Zapis je v
Rokopisni zbirki Univerzitetne knjižnice Maribor (dalje UKM), Ms 606.
Boris Kristan, Dopis predsedniku Slovanske čitalnice (Maribor, 20. februar 1940) (rokopis, 1 list).
Dopis je v Rokopisni zbirki UKM, Ms 201/III-26 (Slovanska čitalnica Maribor – gradivo – korespondenca Slovanski čitalnici).
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Maturitetno spričevalo Borisa Kristana, 7.
julij 1920 (Zasebni
arhiv družine Kristan
Sapač)

Koroški plebiscit, študij medicine v Ljubljani, na Dunaju in v Gradcu
(1920–1926)
Kot zavedni Slovenec je Boris Kristan v letih 1918 in 1919 z zadoščenjem spremljal nastajanje nove države SHS in bil navdušen nad odločnostjo generala Maistra. Obenem ga je tudi zaradi mlačnosti oblasti v Ljubljani zelo skrbela usoda
Koroške, s katero je bil preko rodu obeh staršev tesno povezan. V pozni jeseni
1918 je spremljal starejšega brata Zmagoslava Kristana, ki je kot oficir generala
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Maistra za Slovence zasedel Dravograd.14 Pred začetkom študija na Medicinski
fakulteti novoustanovljene Univerze v Ljubljani se je pridružil skupini študentov, ki je odšla na Koroško, da bi pomagala slovenski narodni skupnosti pri
izvedbi plebiscita. V svojih spominih na koroški plebiscit je zapisal:
8. oktobra 1920 je prišel poziv visokošolcem, da naj se zberemo na kolodvoru
ter z vlakom odpeljemo na Koroško, da bi slovenski narodni skupnosti pomagali pri plebiscitu 10. oktobra 1920. Na kolodvoru se nas je zbralo okrog 1.500
visokošolcev in peljali smo se s posebnim vlakom na Koroško. Tam so nas razdelili v skupine in vsaka je odšla v svojo smer. S sošolcem Bogomilom Voglarjem sva
odšla v malo hribovsko vas v okolici Borovelj. Javila sva se pri krajevnem odboru
in dobila naslov bivanja v večji kmečki hiši. Najina naloga je bila, da sva obiskovala posamezne kmetije v hribovskem okolišu in razlagala pomen glasovanja, to
je priključitev slovenskih delov Koroške k matični državi Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Največje presenečenje sva doživela, ko sva zjutraj stopila iz hiše
in videla ogromno papirnega propagandnega materiala, ki so ga Nemci ponoči
pripeljali s tovornjaki. Dan glasovanja je v tem majhnem kraju potekal mirno.
Zvečer pa sva slišala prve vesti, da smo pri celotnem glasovanju ostali v manjšini
in tako izgubili plebiscit. Pri kmetu, kjer sva stanovala, je zavladala velika žalost in
preplah. Naslednji dan je bil odrejen povratek na zborno mesto. Ne bom pozabil
takratnega razpoloženja na poti nazaj, ko smo potrti hodili v koloni. Mislil sem na
Župančičevo pesem Zemljevid: O, kaj bo z vami, vi mejniki štirje, Celovec, Maribor, Gorica, Trst?15

Po vrnitvi s Koroške je oktobra 1920 je začel študirati na Medicinski fakulteti v Ljubljani in 30. septembra 1922 z odličnim uspehom končal prvi rigoroz.16
V času študija je prof. dr. Alfredu Šerku pomagal pri urejanju skript. Profesor ga
je kot odličnega študenta povabil, da po končanem študiju ostane na fakulteti,
a se je pozneje raje odločil za povsem praktično delo s pacienti v domačem
Mariboru. V svojih spominih na študij medicine v Ljubljani je zapisal:

14

15

16

Po pripovedovanju Borisa Kristana avtorici prispevka. Prim. Zmago Kristan, "Iz bojev za Dravograd,
Labot in Šentpavel", v: Boj za Maribor 1918–1919: spominski zbornik ob sedemdesetletnici bojev za
Maribor in severno mejo na slovenskem Štajerskem (Maribor: Založba Obzorja, 1988), 431–439; Janez
J. Švajncer, "Celjski polk (Ob 70-letnici nastanka slovenske vojske leta 1918)", Kronika. Časopis za
slovensko krajevno zgodovino 36 (1988), št. 1: 41.
Boris Kristan, Ob šestdesetletnici Koroškega plebiscita – Moji spomini na Koroški plebiscit (10. oktober
1920) in moja takratna študijska leta (Maribor, 15. oktober 1980) (rokopis, 4 listi). Zapis spominov je
v Rokopisni zbirki UKM, Ms 637.
Spričevalo Medicinske fakultete v Ljubljani o opravljenem prvem rigorozu Borisa Kristana (Ljubljana,
30. september 1922) (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač).
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Spričevalo
Medicinske fakultete v
Ljubljani, 30. september 1922 (Zasebni
arhiv družine Kristan
Sapač)

Ko sem začel leta 1920 svoj medicinski študij v Ljubljani, je bilo v letniku samo 20
slušateljev, kar je bilo izredno ugodno. Dekan medicinske fakultete, naš profesor
anatomije in fiziologije, prof. dr. Alfred Šerko me je povabil v svoj laboratorij, kjer
sem mu pomagal. Pomagal pa sem mu tudi pri urejanju skript njegovega predmeta. 30. septembra 1922 sem imel isti dan dva izpita; predpoldne iz anatomije pri
prof. dr. Janezu Plečniku in prof. dr. Šerku, popoldne pa iz histologije tudi pri prof.
dr. Plečniku. Oba izpita sem opravil z odličnim uspehom. Tako sem lahko zapustil
Ljubljano prihodnji dan zadovoljen, da sem potreboval za celotni medicinski
predklinični del samo dve leti in se odpeljal na nadaljnji klinični študij v Gradec.
Ob koncu teh izpitov sta mi oba profesorja čestitala in dr. Šerko mi je rekel: Za vas
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Spričevalo
Medicinske fakultete v
Gradcu, 4. november 1925 (Zasebni
arhiv družine Kristan
Sapač)

so vedno odprta vrata naše fakultete, ko boste končali celotni medicinski študij.17

Zapisu je treba dodati, da je Boris Kristan študij v Ljubljani opravljal v izjemno težkih pogojih. Ker je primanjkovalo prenočišč za študente, zaradi finančne stiske pa si ni mogel privoščiti boljšega prebivališča, je nekaj časa stanoval
celo v hladnih prostorih zanemarjenega ljubljanskega gradu, kjer so bili le nekaj

17

Boris Kristan, Magistri nostri – in verba magistri iurare: zapis spominov na študij medicine (Maribor,
1986) (tipkopis, 4 listi) (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač).
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Diploma Medicinske
fakultete v Gradcu, 13.
marec 1926 (Zasebni
arhiv družine Kristan
Sapač)

let pred tem avstrijski zapori in kjer je bil leta 1914 zaprt tudi pisatelj Ivan Cankar.18
Bil je ljubitelj slovenskih gora in med počitnicami jih je s sošolci rad obiskoval. 26. junija 1921 se je povzpel na vrh Triglava. Ker je bilo prva leta po ustanovitvi Medicinske fakultete v Ljubljani mogoče opravljati samo prvi rigoroz (prva
dva letnika študija), je moral tako kot drugi slovenski študenti nadaljevati študij
na eni izmed drugih bližnjih univerz. Odločil se je, da bo drugi in tretji rigoroz
opravil na Dunaju in v Gradcu. Dva semestra je študiral na Medicinski fakulteti
v Gradcu, nato dva semestra na Medicinski fakulteti na Dunaju in na koncu še
dva semestra na Medicinski fakulteti v Gradcu. Spomin na izpit iz farmakologije
2. julija 1925 pri prof. dr. Ottu Loewiju, imenovanem "oče nevroznanosti", ki je
leta 1936 skupaj s Henryjem Dalom prejel Nobelovo nagrado za medicino, leta

18

Po pripovedovanju Borisa Kristana avtorici prispevka.
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Sanitetni poročnik fregate Boris Kristan (drugi z leve) v jugoslovanski vojni mornarici, Boka Kotorska,
1927 (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač)

1938 pa je moral po "anšlusu" zaradi judovskega porekla zapustiti Avstrijo, je
Boris Kristan opisal tako:
Od vseh profesorjev je imel edino on navado spraševati sede skupino do deset
kandidatov. Najprej je zastavil najtežje vprašanje, na katerega sem točno odgovoril, potem pa je krožilo drugo lažje vprašanje, na katerega sem zopet točno
odgovoril. Zastavil mi je še vprašanje iz toksikologije in moral sem napisati tudi
recept. Nato me je odslovil kot prvega iz te skupine z oceno odlično.19

Ker se je zavedal, kako težko in požrtvovalno njegova mama po smrti očeta
sama preživlja družino, si je zadal za cilj, da bo zahtevni študij medicine končal
do svojega 25. rojstnega dne 12. marca 1926. To mu je tudi uspelo. Na Univerzi v
Gradcu je bil 13. marca 1926 promoviran za doktorja vsega zdravstva. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je 27. marca 1926 prejel nostrifikacijsko listino.20

19

20

Spričevalo Medicinske fakultete Univerze v Gradcu o opravljenem drugem rigorozu Borisa Kristana
(Gradec, 4. november 1925) (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač).
Diploma Medicinske fakultete Univerze v Gradcu Borisu Kristanu (Gradec, 13. marec 1926) (Zasebni
arhiv družine Kristan Sapač).
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Vojaška služba, pripravniški staž, služba sanitetnega poročnika v
Jugoslovanski vojni mornarici, specializacija (1926–1928)
Obvezno vojaško službo je Boris Kristan opravljal od aprila 1926 do januarja 1927 v Divizijski vojni bolnici v Ljubljani, pretežno na kirurškem oddelku.
Z njim je bil takrat tudi zdravnik, pisatelj in dramatik dr. Slavko Grum. Ko je
vojaščino odslužil, je od januarja 1927 do aprila 1927 opravljal zdravniški pripravniški staž v bolnišnici v Mariboru in 1. aprila 1927 dobil pravico opravljanja
zdravniške prakse. Od aprila 1927 do junija 1927 je z željo, da opravi specializacijo iz otorinolaringologije, deloval na ušesni kliniki na Dunaju. Zatem se je
po nasvetu starejših kolegov odločil za službo mornariškega zdravnika in bil 28.
junija 1927 imenovan za sanitetnega poročnika fregate v Boki Kotorski.21 Ko
je uvidel, da obljubljeno specializacijo iz otorinolaringologije pričakuje zaman,
je konec septembra 1927 prekinil sanitetno službo v Jugoslovanski vojni mornarici.22 Odločil se je, da v študijskem letu 1927/1928 na Univerzi na Dunaju
prične s specializacijo za zobne in ustne bolezni, saj je bilo to področje tako
kot otorinolaringologija povezano z boleznimi v predelu glave, ki so ga že med
študijem splošne medicine najbolj zanimale. Specializacijo je uspešno končal

21

22

Eman Pertl, "Slovenski zdravniki mornarji v obdobju od 1899 do 1941", Naše združeno zdravstvo 6,
(1986), št. 7: 9–10.
Boris Kristan, Mnenje o članku dr. Emana Pertla "Slovenski zdravniki mornarji" v reviji Naše združeno
zdravstvo julija 1986 in članku "Boris Kristan – 85-letnik" (Maribor, 1986). V mnenju je B. Kristan
zapisal: "Eman Pertl me je vprašal, če mu lahko sporočim nekaj podatkov za njegov članek o slovenskih mornariških zdravnikih. Še isti dan sem mu napisal obširno poročilo na njegovo željo, ker sem
edini preživeli mornariški zdravnik in poleg tega sem še osebno poznal vse naše mornariške zdravnike, štirinajst po številu. Šest jih je v starejši, osem vključno z menoj pa v mlajši skupini. Starejša skupina:
1. Dr. Rihard Jug – sanitetni polkovnik in upravnik Divizijske bolnice v Ljubljani, kjer je bil kirurg
urolog, in moj šef pri služenju vojaškega roka, ko sem bil njegov asistent pri operacijah in mu tudi
pomagal na urološkem oddelku splošne bolnice, kjer je bil tudi primarij. 2. Dr. F. Vrečko – sanitetni
mornariški polkovnik je bil šef Glavne mornariške bolnice v Melinju in pri njem sem se javil v mornariško sanitetno službo leta 1927, ko sem bil imenovan za sanitetnega poročnika fregate, ter delal nekaj
časa v tej bolnici. 3. Dr. I. Fras – sanitetni polkovnik in sanitetni šef mornarice v letu 1941, ko sem bil
1. februarja mobiliziran kot mornariški zdravnik v Lepetane in tam dočakal kapitulacijo Jugoslavije.
4. Dr. Korenčan je kot upokojeni mornariški zdravnik živel do svoje smrti v Mariboru. 5. Dr. Josip
Majcen me je dvakrat operiral na flegmoni leve in desne roke. 6. Dr. Ferlan je bil leta 1927 sanitetni referent pri rečni mornarici v Zemunu, leta 1927 je razpisal poziv za zdravnike specializante pri
Vojni mornarici in za mene določil otorinolaringologijo, tako da sem po opravljenem zdravniškem
stažu v Mariboru bil že tri mesece na dunajski kliniki pri prof. dr. H. Neumanu, od koder sem takoj po
imenovanju za sanitetnega poročnika odpotoval v Boko Kotorsko. Dr. Ferlan mi je pismeno zagotovil takojšnje nadaljevanje moje specializacije, kar pa se potem ni uresničilo. Mlajša skupina: 1. Dr. F:
Vizjak – nameraval specializirati interno medicino, 2. Dr. Ivan Koprivnik – nameraval specializirati
kirurgijo. 3. Dr. Kotnik iz Celja – nameraval specializirati rentgenologijo. 4. Dr. B. Kristan – nameraval
specializirati otorinolaringologijo. 5. Dr. F. Hribar nameraval specializirati infekcijske bolezni. 6. Dr. T.
Logar – nameraval specializirati okulistiko, a se je pozneje odločil za specializacijo zobozdravstva in
bil pozneje profesor zobnih bolezni na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 7. Dr. Štor je kot mlad zdravnik
končal s suicidom v Boki Kotorski. 8. Dr. Serafin Vakselj je prišel v našo skupino kot zadnji v sanitetno
službo mornarice." (Tipkopis, 4 listi) (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač)
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Boris Kristan, 1928
(Zasebni arhiv družine Kristan Sapač)

julija 1928 in 29. oktobra 1928 od Ministrstva za narodno zdravje v Beogradu
dobil naziv specialista za zobne in ustne bolezni.23

23

Boris Kristan, In memoria (Maribor, 1991) (tipkopis, 2 lista) (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač).
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Delo v zobozdravstvu, Zdravniškem društvu, Društvu
zobozdravnikov in ustvarjenje družine (1928–1941)
Poklic specialista za zobne in ustne bolezni je opravljal najprej v ordinaciji dr.
Frana Stamola na Trgu kralja Petra (sedanjem Trgu revolucije) v Mariboru od
leta 1928 do 30. junija 1931. Kot zanimivo podrobnost je treba omeniti, da je
v tistem času zdravil tudi mladega Borisa Kidriča. Dr. Kristan je simpatičnemu
revolucionarju in komunistu, ki je od leta 1929 prestajal enoletno zaporno
kazen v bližnji mariborski kaznilnici, omogočil, da je v njegovi čakalnici večkrat v miru prebiral naročeno časopisje in literaturo, medtem ko je paznik
moral čakati pred vrati čakalnice.24 Kmalu po prvi svetovni vojni so organizacijo zobozdravstva začela urejati Pravila o zobnih zdravnikih in zobnih tehnikih, ki jih je izdalo Ministrstvo za narodno zdravje leta 1919. Pravila so določala, da lahko zobozdravniško prakso opravlja zdravnik vsega zdravilstva, če je
državljan Kraljevine SHS in je najmanj eno leto specializiral zobozdravstvo.25
Ordinacija dr. Stamola je bila prva zasebna zobna ordinacija v Mariboru, ki je
množično sprejemala članstvo dveh največjih bolniških blagajn: železniške
in splošne bolniške socialne. Število bolnikov je stalno naraščalo, tako da sta
odpovedala pogodbo socialnega zavarovanja, ki si je v Sodni ulici uredilo prvo
javno zobno ambulanto.26 Železniška bolniška blagajna je po treh letih skupne
ordinacije z dvema zdravnikoma, dr. Stamolom in dr. Kristanom, zahtevala od
dr. Borisa Kristana ločeno lastno zobno ordinacijo, ki jo je uredil leta 1931 v
najetem stanovanju v Tattenbachovi ulici 18 (sedaj Ulica kneza Koclja), kjer
je moral plačevati visoko najemnino.27 Zato se je kljub hudi gospodarski krizi
v tridesetih letih odločil za gradnjo lastne hiše, ki jo je dokončal leta 1934 v
isti ulici, sedaj Ulica kneza Koclja 7. V novi stavbi nasproti Narodnega doma,
zgrajeni na težavnem terenu na lokaciji nekdanjega srednjeveškega mestnega
obrambnega jarka v takrat aktualnih modernističnih oblikah po načrtih mariborskega stavbenika Ubalda Nasimbenija, si je uredil sodobno ordinacijo, hkrati pa zagotovil stanovanje za svojo družino, za mater in oba brata. Velik prostor
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Milica Ostrovška, Dr. Boris Kristan – Izpoved o svojih zvezah z naprednim gibanjem in OF – po pripovedovanju dr. Borisa Kristana napisala Milica Ostrovška (Maribor, 6. februar 1960) (tipkopis, 5 listov).
Zapis je v Rokopisni zbirki UKM, Ms 554/IV-K-52e.
Velimir Vulikić, Zobozdravstvo na Slovenskem do leta 1940 (Ljubljana: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 1991), 92 (dalje: Vulikić, Zobozdravstvo na Slovenskem do leta
1940).
Boris Kristan, Razvoj zobozdravstvene službe v slovenski štajerski metropoli v Mariboru zadnjih 80 let
(to je v obdobju štirih raznih državnih oblik) ter moj prispevek k razvoju te službe od maja 1945 do
1965, zlasti na področju mladinskega zobozdravstva (Maribor, 1981) (tipkopis, 5 listov) (Zasebni
arhiv družine Kristan Sapač).
"Novi zobni atelje v Mariboru je otvoril v Tattenbachovi ulici št. 18 dr. Boris Kristan", Delavska politika,
sobota, 4. julij 1931, 3.
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Legitimacija Komande mariborskega vojnega področja, izdana namestniku šefa Centralne zobne ambulante na Glavnem trgu dr. Borisu Kristanu 16. junija 1945 (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač)

v vrhnjem nadstropju je v poletnih mesecih brezplačno odstopil akademskemu slikarju Anteju Trstenjaku, ki ga je uporabljal kot atelje, kadar se je vračal v
Slovenijo iz Prage.28
Ko je pričel opravljati zdravniško službo v Mariboru, je leta 1929 postal član
mariborskega zdravniškega društva. Konec 20-ih in v 30-ih letih je bil nato več
let tajnik tega društva. O tem priča tudi zapis v časopisu Slovenec iz leta 1932:
Mariborski zdravniki, ki so zborovali v nedeljo, 31. januarja 1932, so izvolili zopet
stari odbor s predsednikom dr. Jankovičem na čelu. Razen njega so bili v odboru
podpredsednik dr. Černič, tajnik dr. Kristan, blagajnik dr. Marin, knjižničar dr.
Robič, odborniki dr. Hönigmann, dr. Klasinc /s/ Pragerskega, dr. Rajšp, gospa dr.
Kukovec in gospa dr. Kovač Za preglednika sta bila ponovno izvoljena dr. Stamol

28

Po pripovedovanju Borisa Kristana avtorici prispevka. Prim. Ante Trstenjak, Dopis na razglednici
Borisu Kristanu iz Prage (Praga, 19. december 1935) (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač).
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in dr. Kramberger iz Št. Lenarta v Slov. goricah, za namestnika pa dr. Ramšak iz
Črne in dr. Vrečko /s/ Ptuja.29

V tistem obdobju je imelo Zdravniško društvo sestanke v posebni sobi hotela Orel na Grajskem trgu. Boris Kristan je postal tudi odbornik Društva zobozdravnikov Dravske banovine in član Zveze stomatoloških društev Jugoslavije.
Na občnem zboru 19. marca 1933 je Društvo zobozdravnikov Dravske banovine sklenilo, da se ustanovijo pododdelki društva v večjih mestih. Za organizacijo tega je odbor določil dr. Vrhovca za Celje, dr. de Gerija za Kranj, dr. Furlana za
Novo mesto in dr. Kristana za Maribor.30 Okrožno sodišče v Ljubljani in Okrožno sodišče v Mariboru sta od Društva zobozdravnikov zahtevali, da predlagajo
izvedence v zobozdravstveni stroki. Za okrožno sodišče v Mariboru je društvo
določilo dr. Borisa Kristana in dr. Rudolfa Kaca.31 Zveza stomatoloških društev
Jugoslavije, ki je bila ustanovljena leta 1932, je 2. in 3. septembra 1933 organizirala prvi kongres v Crikvenici. Kongresu je prisostvovalo 53 zobozdravnikov
iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Izmed članov Društva zobozdravnikov Dravske
banovine se jih je kongresa udeležilo osem, predstavnik Maribora je bil dr. Kristan.32
Uspehu v poklicu se je pridružila tudi družinska sreča. Leta 1929 se je poročil z Avstrijko češkega porekla Heleno (rojeno Wastl), ki jo je spoznal med študijem medicine na Dunaju. Leta 1934 se jima je rodil sin Peter in leta 1937 hčerka Silvija.

Druga svetovna vojna (1941–1945)
Po letu 1938 grozeče dogajanje v zamejstvu, tudi v neposredni bližini Maribora, ni obetalo nič dobrega. Nevihta druge svetovne vojne se je vse bolj bližala.
Prvega februarja 1941 je bil Boris Kristan mobiliziran v saniteto Jugoslovanske
vojne mornarice v Boki Kotorski, kjer je ostal do 7. aprila 1941. Po napadu sil
osi na Jugoslavijo in razkroju jugoslovanske vojske se je z velikimi napori in z
veliko življenjsko modrostjo, ki ga je pogosto obvarovala pred najhujšim, izognil vojnemu ujetništvu ter se vrnil k družini v Maribor, kjer je poskušal normalno zaživeti v nenormalnih časih in okoliščinah. Poskus ni uspel. Ker je veljal za
zavednega Slovenca, so ga okupatorji julija 1941 ponoči na domu aretirali in ga
skupaj z družino odpeljali v vojašnico v Melju. Žena Helena je bila takrat že zelo

29
30
31
32

"Mariborski zdravniki", Slovenec, 2. februar 1932, št. 26, 5.
Vulikić, Zobozdravstvo na Slovenskem do leta 1940, 74.
Prav tam, 76.
Prav tam, 99.
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bolna. Ko je zobotehnica Viktorija Kokal prišla naslednjega jutra v službo in
našla uradno zapečatena vrata ordinacije in stanovanja, se je odločila, da ukrepa. O dogodku je obvestila sorodnike Kristanovih v Avstriji, ki so nato z velikimi
napori uspešno posredovali ter preprečili deportacijo v Srbijo. Družini Kristan
s težko bolno materjo in otrokoma so nemške oblasti čez čas dovolile vrnitev
na dom. Boris Kristan je nato je delal v zasebni zobni ordinaciji, ob tem pa je po
svojih najboljših močeh Osvobodilni fronti pomagal s sanitetnim materialom
in zdravili, po katera je v največji tajnosti prihajal kurir Jože Hlebce. Leta 1944
so kurirja okupatorji aretirali in ga pozneje blizu Frama ustrelili kot talca. Kljub
mučenju pred smrtjo ni izdal imen zdravnikov, ki so ga oskrbovali z zdravili.33
Boris Kristan se je tako izognil aretaciji. Ker se je zavedal, da je v nevarnosti, je
večkrat razmišljal, da bi se pridružil partizanom, a se zaradi težko bolne žene in
otrok naposled za ta korak ni odločil. Zelo je spoštoval kolege, ki so se za takšen
korak odločili, zlasti nepozabnega in veliko prezgodaj preminulega prijatelja
in sošolca iz študijskih let dr. Pavla Lunačka - Igorja. Zelo je žaloval za dobrima
prijateljema in zdravnikoma dr. Ivanom Koprivnikom in dr. Rudolfom (Rudijem) Kacom, ki sta bila žrtvi nemških okupatorjev. Sam je imel veliko srečo, da
je težke čase preživel. Vse življenje je bil hvaležen zvestemu kurirju, ki ga ni izdal
in ga tako rešil gotove smrti. Njegova žena te sreče ni imela. Spomladi 1944 je
umrla za levkemijo ter mu v negotovih časih sredi najtežjih vojnih dni, ko se je
Maribor v bombnih napadih spreminjal v prah in pepel, zapustila dva mladoletna otroka. Za otroka je po smrti njune matere Helene skrbela zobotehnica Viktorija Kokal. V času bombnih napadov je preselil otroka s starši Viktorije Kokal
k znancem na kmetijo v Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Občasno je tam bival
tudi sam ter do osvoboditve zdravil partizane, med njimi tudi borce Lackovega
odreda. Z Viktorijo Kokal se je Boris Kristan poročil in leta 1950 sem se jima je
rodila hčerka Irena. Vojne rane so počasi zacelile. Za spomin je ostala le velika
vaza iz dnevne sobe, ki jo je prebil drobec granate, pa je kljub temu ostala cela.
Boris Kristan je do smrti poudarjal, da je 9. maj 1945 poleg njegovega rojstnega
dne najpomembnejši dan v njegovem življenju in da bi to moral biti eden najpomembnejših praznikov slovenskega naroda. Zanj je bil to dan, ko je lahko
ponovno stopil na ulico kot svoboden človek in zadihal s polnimi pljuči.34
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Milica Ostrovška, Dr. Boris Kristan – Izpoved o svojih zvezah z naprednim gibanjem in OF – po pripovedovanju dr. Borisa Kristana napisala Milica Ostrovška (Maribor, 6. februar 1960) (tipkopis, 5 listov).
Zapis je v Rokopisni zbirki UKM, Ms 554/IV-K-52e.
Po pripovedovanju Borisa Kristana avtorici prispevka. Za sodelovanje Borisa Kristana z osvobodilnim
gibanjem prim. Milica Ostrovška, Dr. Boris Kristan – Izpoved o svojih zvezah z naprednim gibanjem
in OF – po pripovedovanju dr. Borisa Kristana napisala Milica Ostrovška (Maribor, 6. februar 1960)
(tipkopis, 5 listov). Zapis je v Rokopisni zbirki UKM, Ms 554/IV-K-52e.
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Organiziranje zobozdravstvene službe v okraju Maribor po
osvoboditvi (1945–1949)
Poraz okupatorja in osvoboditev Maribora sta pomenila priložnost za nov
daljnosežen in optimističen pogled v boljšo prihodnost. Tako ni slučajno, da
je že nekaj dni po osvoboditvi z odprtjem zobne ambulante na Glavnem trgu
št. 1 nastal prvi zametek organiziranega javnega zobozdravstvenega varstva v
Mariboru.35 Boris Kristan je imel pri tem ključno vlogo. Že 10. maja 1945 ga je
obiskal glavni referent za zobozdravstvo mariborskega vojnega področja Herbert Fabijan in mu poveril organizacijo zobozdravstvene službe v Mariboru.36
Posledično je 13. maja 1945 v drugem nadstropju poslopja Velike kavarne na
Glavnem trgu 1 v ordinaciji pobeglega nemškega zobozdravnika začela delovati prva mariborska javna zobna ambulanta (z imenom Centralna zobna ambulanta). Kmalu zatem, 1. julija 1945, je začela delovati še druga zobna ambulanta Zavoda za socialno zavarovanje na Trgu revolucije.37 Dober mesec dni po
začetku dela v Centralni zobni ambulanti na Glavnem trgu je Komanda mariborskega vojnega področja 16. junija 1945 dr. Borisu Kristanu izdala legitimacijo z imenovanjem za namestnika šefa ambulante. Za šefa pa je bil imenovan
dentist Ludvik Heric. Dr. Boris Kristan je s sodelavci urejal tudi drugo zobno
ambulanto na Trgu revolucije in nato v njej delal, šef pa je postal dr. Maks Žgur.
Po nekaj letih se je ambulanta Zavoda za socialno zavarovanje s Trga revolucije
preselila v adaptirano zgradbo nekdanje vile in kasnejše Zobne poliklinike pri
Dravi v Ulici kneza Koclja in sredi oktobra 1947 sprejela prve paciente.38 Dr.
Boris Kristan je s sodelavci urejal tudi Zobno polikliniko pri Dravi in nato v njej
delal kot namestnik šefa, šef pa je postal dr. Leon Kac. Za organizacijo uspešne
in razvejane zobozdravstvene službe v tedanjih pogojih je imel Boris Kristan
največ zaslug. Pokazal je izredne organizacijske sposobnosti in požrtvovalnost. Okrožni odbor Maribor ga je imenoval za zobozdravstvenega referenta
in nato nadzornega zobozdravnika za območje okrožja Maribor. Velike zasluge
za povečanje kapacitet pa ni imel samo v Mariboru, temveč v celem tedanjem
mariborskem okraju. Intenzivno delo in prizadevanja na mariborskem območju so trajala do leta 1949, ko je bil v skupini zdravnikov za eno leto poslan v
35
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Gorazd Sajko, "Organizacijska enota Zobozdravstveno varstvo", v: Petdeset let Zdravstvenega doma dr.
Adolfa Drolca Maribor (Maribor, 2007), 125.
Velimir Vulikić, Pregled 140-letne zgodovine zobozdravstva na Slovenskem 1814–1954 (Ljubljana:
Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije, 2012), 270.
Elizabeta Vrančič, "Zobozdravstvo v Mariboru od maja 1945 do 1955", v: Zbornik dveh simpozijev o
zgodovini zobozdravstva na Slovenskem (Ljubljana: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene
kulture Slovenije; Skupnost zobozdravstvenih delavcev narodnoosvobodilne vojske in partizanskih
odredov Slovenije, 1990), 223, 224, 226, 227 (dalje: Vrančič, "Zobozdravstvo v Mariboru od maja 1945
do 1955").
"Otvoritev Zdravstvenega doma in zobne ambulante v Mariboru", Vestnik, 24. oktober 1947, 1.

727

I. Sapač: Dr. Boris Kristan (1901–1991), organizator zobozdravstva ...

pomoč zdravstveni službi Republike Makedonije.39

Zobozdravstvena služba za otroke in mladino (1950–1965)
Javno mladinsko zobozdravstvo na mariborskem območju ima korenine v prvi
šolski zobni ambulanti, ki je bila ustanovljena spomladi leta 1950.40 Prva leta
po vojni je bilo malo zobozdravstvenih strokovnjakov, ki bi svoje strokovno
znanje in sposobnosti posvetili najbolj občutljivi skupini, to je otrokom in mladini. Boris Kristan se je zavedal, da se začne skrb za zdravje zob pri otrocih in že
leta 1947 je opravljal sistematične preglede šolskih otrok. Opravil je preglede
zobovja učencev vseh osnovnih šol v Mariboru in jih, če je bilo potrebno, napotil na zdravljenje v ambulanto. To je bilo prvo preventivno zdravstveno delo za
šolsko mladino na mariborskem območju. Leta 1950 je organiziral in izvedel
obsežno akcijo pregledovanja zobovja šolske mladine v Halozah in Prekmurju.41
Po vzoru iz Ljubljane je že leta 1947 načrtoval ureditev šolske zobne ambulante v Mariboru. Pri tem so ga spodbujali šefinja šolske zobne ambulante v Ljubljani dr. Bolkova in prof. dr. Valter Krušič ter upravnica Šolske poliklinike v Mariboru dr. Eva Lovše. Načrt je lahko uresničil šele po vrnitvi iz Makedonije, ko so
mu leta 1950 v mariborskem okraju zaupali nalogo organizirati zobozdravstveno službo za šolske in predšolske otroke za območje Maribora in okolice. Pri tem
je sodeloval z dr. Evo Lovše , ki je organizirala zdravstveno službo za predšolske
in šolske otroke. 26. marca 1950 je ustanovil Šolsko zobno ambulanto v Mariboru v sestavu Šolske poliklinike v Tyrševi ulici v stavbi nekdanjega Černičevega
sanatorija. Ambulanta je bila urejena v kuhinji in sosednjem prostoru nekdanjega
stanovanja, čakalnica pa je bila na stopnišču.42 S pomočjo Okraja Maribor je še
isto leto dobil večje prostore za Šolsko zobno ambulanto v Zobni polikliniki ob
Dravi v Ulici kneza Koclja. V prvem nadstropju je uredil dve zobni ordinaciji s
čakalnico, kar je pri prezidavi te stavbe načrtoval že leta 1947 za bodočo Šolsko
zobno ambulanto.43 Prostore so čez nekaj let prenovili.44
Kmalu po ustanovitvi Zdravstvenega doma Maribor je takratni direktor dr.
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Vrančič, "Zobozdravstvo v Mariboru od maja 1945 do 1955", 226, 227, 229.
Pavel Kosi, "Dispanzerska zobozdravstvena služba za otroke in mladino", v: Petdeset let Zdravstvenega
doma dr. Adolfa Drolca (Maribor, 2007), 143.
Boris Kristan, Začetek šolske zobne ambulante v Mariboru leta 1950 (Maribor, 1981) (tipkopis, 3 listi)
(Zasebni arhiv družine Kristan Sapač).
Pavel Kosi, Mladinsko zobozdravstvo na Mariborskem območju 1950–2000 (Maribor: Zdravstveni
dom, 2000), 3, 4.
"Nova zobna ambulanta DZSZ pričela delovati ob Dravi", Vestnik, 31. oktober 1947, 1.
"Obisk v Zobni polikliniki", Večer, 7. avgust 1958, 3.
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Adolf Drolc odobril v zgradbi v Ulici talcev 9 večje prostore za Šolsko zobno
ambulanto, kjer je bilo mogoče urediti tudi lastno zobotehnično delavnico za
ortodontske aparate. Po preselitvi Okrajnega zavoda za socialno zavarovanje
v novozgrajeno poslopje v Sodni ulici oktobra 1960, je del njegovih nekdanjih
prostorov dobil Zdravstveni dom Maribor in takrat so lahko v drugem nadstropju razširili Šolsko zobno ambulanto s štirimi zobnimi ordinacijami.45 Dr. Drolc
je Borisa Kristana z razumevanjem podpiral pri organizaciji šolskih zobnih
ambulant na več lokacijah v Mariboru in okolici.46 Podprl ga je tudi pri ureditvi
potujoče zobne ambulante.47 To je bila prva potujoča ambulanta na območju
severovzhodne Slovenije. Delno je nadomestila pomanjkanje zobnih ambulant
na tem območju. Avtobus, ki so ga za ta namen izdelali v Tovarni avtomobilov
Maribor, je bil urejen tako, da je bil v eni polovici prostor za fluorografski aparat,
druga polovica pa je bila preurejena v zobno ambulanto z enim stolom in vsemi
potrebnimi instrumenti.48
Dr. Kristan je bil prvi, ki se je v povojnem Mariboru lotil zdravljenja ortodontskih anomalij. Že leta 1950 je prof. dr. Jože Rant povabil vodje šolskih zobnih ambulant v Sloveniji, med njimi tudi Borisa Kristana, na tečaj ortodontije v
Ljubljano. Dopolnilo tečaju je bil študij ob knjigah Häupl Schwarz. Nato je Boris
Kristan več let vsako soboto vodil ortodontsko ambulanto na svojem oddelku
do zaposlitve dr. Milana Ježa po končani specializaciji.49
19. novembra 1960 je bila v Zdravstvenem domu ustanovljena prva specialistična ortodontska ambulanta, ki jo je vodil dr. Milan Jež.50 Vse do svoje upokojitve je Boris Kristan 15 let organiziral in vodil otroško in mladinsko zobozdravstvo ter deloval pri razširjanju in izboljševanju zobozdravstvene službe v
Mariboru in okolici. Bil je pobudnik in zavzet izvajalec zdravstvenoprosvetne
dejavnosti. Vodil je komisijo za fluorizacijo. Kot nadzorni zobozdravnik je svetoval pri organizaciji, upravljanju in izvajanju zobozdravstvene službe.51 Veliko
skrb je posvečal preventivi in na šolah predaval učiteljem, otrokom in njihovim
staršem.
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Milan Golob, "Danes odprt nov zdravstveni dom – V ordinaciji brez tretjega – Lepi prostori ZD
Maribor v Ulici talcev – Nov dispanzer za žene – Razširjena šolska zobna ambulanta", Večer, 29. oktober 1960, 4.
Zdravstveni dom Maribor – Letno poročilo 1961 (Maribor, 1961), 106, 107, 108.
"ZD Maribor dobil avto-ambulanto", Večer, 30. april 1962, 8.
"Potujoča zobna ambulanta", Večer, 12. junij 1962, 4.
Krista Sever Cimerman, "Ortodontija v Mariboru", v: Almanah ob 30. obletnici Zdravstvenega doma
Maribor (Maribor, 1987), 20.
Majda Korpar, "Specialistične preventivne ambulante zdravstvenega varstva mladine", v: Almanah ob
30. obletnici Zdravstvenega dom Maribor (Maribor, 1987), 217.
"Ustanavljanje šolskih zobnih ambulant – dr. Boris Kristan strokovni nadzornik za pregled zobnih
ambulant v mariborskem okraju je v svojem izčrpnem poročilu navedel, da deluje na območju okraja
34 zobnih ambulant", Večer, 6. februar 1960, 4.
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Stavba nekdanjega Černičevega sanatorija v Tyrševi ulici, v kateri je dr. Boris Kristan 26. 3. 1950 ustanovil
Šolsko zobno ambulanto v Mariboru v sestavu Šolske poliklinike (Pokrajinski arhiv Maribor)

Sodelovanje v društvih, komisijah, na strokovnih srečanjih,
strokovno izpopolnjevanje in priznanja
Boris Kristan je bil dejaven član Mariborske podružnice Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije in je pogosto predaval na strokovnih srečanjih.
Zavedal se je pomena izobraževanja za razvoj dentalne medicine in se zavzel
za ustanovitev Višje stomatološke šole v Mariboru. Komisija za pripravljanje
in organizacijo višjih in visokih šol pri predsedstvu OLO Maribor je 13. maja
1960 imenovala podkomisijo, ki naj bi pripravila vse potrebno za ustanovitev
Višje stomatološke šole. V komisijo so bili imenovani: dr. Aleksander Sterger
kot predsednik in dr. Boris Kristan, dr. Eugenia Trstenjak, dr. Leon Kac, dr. Karel
Piko, dr. Frida Vide ter dr. Milan Jež kot člani. Predsednik in nekateri člani podkomisije so že pred formalnim imenovanjem sodelovali pri pripravljanju elabo-
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rata o ustanovitvi Višje stomatološke šole v Mariboru.52
Vse od prve zaposlitve v Mariboru leta 1929 do smrti je bil član Slovenskega
zdravniškega društva in nekaj let tudi njegov tajnik. Posebno vesel je bil podelitve častnega članstva v Slovenskem zdravniškem društvu leta 1981 in srečanja
ob 90. rojstnem dnevu leta 1991.53 Obiskoval je ustanove mladinskega zobozdravstva v Köbenhavnu, Oslu, Münchnu in Gradcu ter nova spoznanja prenašal
na delo v Zdravstvenem domu Maribor.54 Vsa leta se je udeleževal zdravstvenih
in zobozdravstvenih posvetovanj in na njih sodeloval tudi po upokojitvi. Leta
1976 se je udeležil Kongresa stomatologov Jugoslavije v Črni gori, leta 1978 pa
Simpozija o mladinskem zobozdravstvu v Mariboru. Z velikim veseljem je spremljal priprave na organizacijo Strokovnega srečanja ob 40-letnici delovanja
zobozdravstvenega varstva za otroke in mladino, ki ga je 22. septembra 1990
organiziral Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca v sodelovanju z Zdravniškim
društvom.55 Sam se srečanja zaradi bolezni ni mogel udeležiti. Naprosil je predstojnika dispanzerja za zobozdravstveno varstvo otrok, mladine in študentov
dr. Pavla Kosija, da prebere njegov pozdravni govor, v katerem se je zahvali dr.
Evi Lovše in dr. Adolfu Drolcu za podporo pri razširjanju zobozdravstva za otroke in mladino v Mariboru ter čestital mlajšim kolegom za uspehe pri preventivi
in širitvi mreže šolskih ambulant. Spremljal je tudi priprave na Strokovno srečanje ob 30-letnici organizirane ortodontske dejavnosti v Mariboru 9. novembra
1990 in se veselil napredka v razvoju tega področja dentalne medicine.56
Za svoje delo je prejel več priznanj: naziv zdravstveni svetnik (19. junija
1961), orden dela s srebrnim vencem (27. novembra 1961), diplomo Zdravstvenega doma Maribor za zasluge na področju otroškega zobozdravstva v
Mariboru (20. decembra 1968), priznanje Društva zobozdravstvenih delavcev
Slovenije (27. marca 1971), častno članstvo v Slovenskem zdravniškem društvu
(24. aprila 1981), priznanje Zdravstvenega doma Maribor (9. novembra 1990).

52

53

54

55

56

Vladimir Bračič, Prispevki za zgodovino visokega šolstva v Mariboru (Maribor: Univerza v Mariboru,
1984), 212.
Anton Prijatelj, "Novi častni člani Slovenskega zdravniškega društva", Zdravstveni vestnik 50 (1981),
464–466.
Aleksander Sterger, "80 let mariborskega upokojenega zdravstvenega svetnika dr. Borisa Kristana",
Zobozdravstveni vestnik XXXVI, (1981), št. 1–2: 47–48.
Žarko Golob, "40 let zobozdravstvene službe za otroke v Mariboru – Z zobmi se začne zdravje – Od
ambulante v zasebnem stanovanju do svoje stavbe – V Mariboru so prvi v Sloveniji zdravju otroških
zob namenili poseben preventivni kabinet", Večer, 24. september 1990, št. 223, 3.
Milan Golob, "30 let organizirane ortodontske dejavnosti v Mariboru – Sedem jih je vendar premalo
– Prvi se je po vojni lotil zdravljenja ortodontskih anomalij dr. Boris Kristan – Primarij dr. Milan Jež je
pionir fiksne ortodontske tehnike na Slovenskem", Večer, 8. november 1990, št. 261, 8.
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Boris Kristan, 1961
(Zasebni arhiv družine
Kristan Sapač).

Humanist in ljubitelj kulture ter umetnosti
Borisa Kristana sta že v gimnazijskih letih poleg naravoslovja in medicine zelo
zanimali tudi likovna umetnost in književnost. Med študijem medicine v Ljubljani je večkrat poslušal s svetovljansko širino zastavljena predavanja prof. dr.
Izidorja Cankarja in prof. dr. Franceta Steleta iz zgodovine umetnosti, ki so bila
javna in tako dostopna tudi vsem zainteresiranim študentom novoustanovljene ljubljanske univerze. Vse življenje je sistematično zbiral reprodukcije temeljnih del evropskega slikarstva in vneto urejal zasebno zbirko albumov in knjig o
umetnosti.57 V svoji bogati knjižnici je imel zbrana vsa ključna dela slovenskih

57

Libuša Kovař, "Obisk pri ljubitelju slikarstva – konjiček spravljen v 200 albumih", 7 Dni , 15/8, 19.
februar 1965, 5.
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Vila v Ul. kneza Koclja, v kateri je 15. oktobra 1947 pričela delovati Zobna ambulanta ob Dravi. Akvarel
je leta 1939 naslikal prijatelj dr. Borisa Kristana, akademski slikar Maks Kavčič (Zasebni arhiv družine
Kristan Sapač)

literatov od Prešerna naprej ter številna dela tujih književnikov, deloma tudi
v tujih jezikih. Ob posebnih priložnosti je z zanosom recitiral dele Prešernove
Zdravljice, ki mu je veliko pomenila dolgo preden je postala slovenska državna
himna. V prostem času je z vlaki pogosto potoval po Evropi in si v vsaki državi sistematično ogledal najpomembnejše umetnostne muzeje in galerije. Med
likovnimi umetniki v Mariboru je imel mnogo prijateljev.58 Najraje se je družil
s slikarjema Antejem Trstenjakom in Maksom Kavčičem ter s kiparjem Gabrijelom Kolbičem, ki jim je v času povojne stanovanjske stiske omogočil, da so
na njegovem domu več let bivali in ustvarjali. S Kavčičem sta izmenjala mnogo
misli, še posebno leta 1954, ko je bil Kavčič pobudnik ureditve Umetnostne
galerije Maribor v adaptiranih prostorih v Strossmayerjevi ulici in ko je postal
predstojnik likovnega oddelka novoustanovljene Pedagoške akademije, kjer je
študentom predstavil marsikatero reprodukcijo iz zbirke Borisa Kristana.

58

Eman Pertl, "Dr. Boris Kristan 85-letnik", Naše združeno zdravstvo 6, (1986), št. 7: 10.
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Jesen življenja po upokojitvi (1965–1991)
Upokojitev za Borisa Kristana ni pomenila posebne življenjske ločnice, saj je
še naprej ostal delaven in poln načrtov. Še tri leta po upokojitvi je na številnih
šolah predaval zobozdravstveno preventivo. Z branjem znanstvenih in strokovnih publikacij ter s pogovori s kolegi je spremljal razvoj zdravstva in zobozdravstva vse do smrti. Ob tem je vneto prebiral številne knjige o umetnosti in
si tako še izpopolnil veliko znanje na tem področju. Napisal je tudi spomine
na študij medicine, na razvoj zobozdravstva v Mariboru, na potovanja in na
nekatera druga obdobja v svojem življenju. Vselej se je veselil obiskov kolegov,
posebno dr. Emana Pertla, s katerim sta se poznala že iz gimnazijskih let.59 Spomin na ta leta je dr. Pertl obudil z besedami:
Spominjam se, kako smo bili na humanistični gimnaziji v Mariboru v neposrednem sosedstvu drug ob drugem classis prima b, secunda b in octava. Prvošolčki
smo vas oktavane gledali z vso spoštljivostjo, ki ste samozavestno, malone že gospodje hodili mimo nas in med njimi si bil tudi ti, pa J. Hermanko, A. Osterc, C.
Porekar, F. Radšel, A. Slodnjak, J. Šedivy, S. Vrbnjak in še mnogi drugi, medtem ko
so bili takrat v sekundi B. R. Leskovar, A. Trstenjak in M. Wraber. Mnogo pozneje
sva se srečevala v Zdravniškem društvu Maribor in postala prijatelja.60

V veliko veselje so mu bili vnuki, ki jim je kot Ota posvetil veliko časa, jim
pripovedoval zanimive zgodbe iz svojega razgibanega življenja ter jim vzbudil
zanimanje za medicino, književnost ter umetnost. Prav ta področja so si izbrali
tudi za poklicno usmeritev. Tradicijo v dentalni medicini nadaljujejo njegov sin
Peter, ki je bil predavatelj predmetov predklinična in fiksna protetika na Višji
stomatološki šoli, ter vnuka Dejan in Boris, tradicijo v medicini pravnukinja
Katarina, za študij umetnostne zgodovine je navdušil vnuka Igorja.
Zelo se je veselil 90. rojstnega dne, ki ga je praznoval 12. marca 1991 in ki
ga je pojmoval kot zaokrožitev ciljev, ki si jih je bil v življenju zastavil. Vesel je bil
ob tej priložnosti izkazanih mu časti in obiskov sorodnikov ter prijateljev in še
posebno kolegov Zdravniškega društva, Društva zobozdravnikov in Zdravstvenega doma Maribor.61

59

60
61

Eman Pert, Pismo dr. Emana Pertla dr. Borisu Kristanu (Maribor 10. marca 1986) (Zasebni arhiv družine Kristan Sapač).
Eman Pertl, "Dr. Boris Kristan – 85-letnik", Zdravstveni vestnik, letn. 55, št. 7–8, (1986), 417.
Milan Golob, "Včeraj v mariborskem zdravstvenem domu – prisrčne želje uglednim zdravnikom",
Večer, 7. marca 1991, št. 55, 9. V sestavku je med drugim zapisano: "V središču pozornosti včeraj na
prijetnem stanovskem družabnem srečanju zbranih je bil najstarejši član zdravniškega društva dr.
Boris Kristan, ki so mu kolegi zaželeli vse najboljše ob 90. rojstnem dnevu. Dr. Boris Kristan je bil prvi
mladinski zobozdravnik v Mariboru in tajnik Slovenskega zdravniškega društva."
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Prim. dr. Aleksander
Sterger, prim dr.
Majda Korpar in dr.
Pavel Kosi čestitajo
dr. Borisu Kristanu ob
90. rojstnem dnevu,
12. marec 1991.
Od leve proti desni:
prim. dr. Aleksander
Sterger, žena dr.
Borisa
Kristana
Viktorija, dr. Boris
Kristan, prim. dr.
Majda Korpar, dr.
Pavel Kosi (Zasebni
arhiv družine Kristan
Sapač)

Sam je menil, da je s tem njegovo poslanstvo izpolnjeno in se ob tem najbrž
tudi zavedal, da s pomladjo leta 1991 prihaja nov prelomni čas, ki mu ne bo
mogel več slediti. Njegovo burno in razgibano 20. stoletje, ki ga je spremljal kot
zvedavi sopotnik in ne kot režiser, se je izteklo v novo dobo. Po krajši bolezni,
ki je oslabila njegovo telo, ne pa tudi duha, je Boris Kristan 1. maja 1991 mirno
preminil, z zavestjo, da je živel življenje plemenitega človeka in da je naslednjim
generacijam zapustil pomembno sporočilo: vselej si je treba kot velik strokovnjak prizadevati za pokončno držo in dostojno delo za napredek človeštva, pri
tem pa je treba ostati dober človek.62
Pokopan je na pobreškem pokopališču v družinskem grobu – knjigi življenja, ki jo je dal leta 1936 po monumentalni zamisli kiparja Ivana Napotnika
urediti za svojo mamo in hkrati kot kenotaf za svojega spoštovanega in nikoli pozabljenega očeta. Na nagrobniku z mogočno kamnito svečo, ki dogoreva
v večnost, so zapisani priimki. O velikih ljudeh pričajo pomembna dela, ne v
kamen vklesana imena. Ostal je njegov doprsni kip, ki ga je iz belega kararskega
marmorja okoli leta 1948 v znak velikega spoštovanja in naklonjenosti izklesal
njegov prijatelj kipar Gabrijel Kolbič. Ostale pa so tudi njegove misli in pregovori, ki jih je rad izražal in zapisoval v spominih: Sed magis amica veritas (Resnica je več kot prijateljstvo); Narodi, ki se iz zgodovine ničesar ne naučijo, jo morajo ponavljati (G. Santayana); Eheu fugaces labuntur anni (Kako hitro bežijo leta)
(Horac); Tempora mutantur et nos mutamur in illis (Časi se spreminjajo in mi se
spreminjamo v njih) (Ovid); Življenje je minevanje časa, kar ostane so spomini,

62

Prim. Aleksander Sterger, "Dr. Boris Kristan (nekrolog)", Večer, 9. maj 1991, 9.
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Doprsni kip Borisa
Kristana,
marmor
1948. Izklesal ga
je njegov prijatelj,
kipar Gabrijel Kolbič
(Zasebna zbirka družine Kristan Sapač)

a spomini bledijo in minevajo, le kar je napisano, ostane.

Sklep
Dr. Boris Kristan je zapustil neizbrisen pečat v povojnem mariborskem zobozdravstvu in bil pionir otroškega in mladinskega zobozdravstva. Prva leta po
uspešno končanem študiju medicine je opravljal delo zdravnika splošne medicine v Mariboru, Ljubljani in Boki Kotorski, po specializaciji zobnih in ustnih
bolezni se je najprej posvetil odraslim pacientom, nato pa je vso skrb posvetil
zdravju otrok in mladine.
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Dr. Elizabeta Vrančič (rojena Augustin),63 ki je bila 13. maja 1945 zobna
asistentka dr. Borisa Kristana v prvi povojni javni zobni ambulanti v Mariboru,
imenovani Centralna zobna ambulanta na Glavnem trgu v stavbi Velike kavarne, je zapisala:
Za organizacijo uspešne in razvejane zobozdravstvene službe v tedanjih pogojih
ima največ zaslug dr. Boris Kristan. Pokazal je izredne organizacijske sposobnosti
in požrtvovalnost. Dr. Boris Kristan ima velike zasluge za povečanje kapacitet, ne
samo v Mariboru, temveč v celem tedanjem mariborskem okraju.64

Okrožni odbor Maribor ga je imenoval za nadzornega zobozdravnika za
območje okrožja Maribor. Že leta 1947 je pričel opravljati sistematične preglede otrok v njihovih šolah v mariborskem okraju in nato tudi v Prekmurju. Leta
1950 je ustanovil prvo šolsko zobno ambulanto v Mariboru. Že leta 1950 je po
dodatnem usposabljanju pri prof. dr. Jožetu Rantu vsako soboto vodil ortodontsko ambulanto na svojem oddelku in predlagal ustanovitev specialistične
ortodontke ambulante. Organiziral je širjenje mreže šolskih zobnih ambulant
v Mariboru in okolici. Po skandinavskih vzorih je prvi v Mariboru uvedel preventivo v mariborsko zobozdravstvo in na šolah pričel s predavanji učiteljem,
učencem in njihovim staršem. Bil je začetnik organiziranega zobozdravstvenopreventivnega dela ter predlagal v Zdravstvenem domu Maribor ureditev specialistične ambulante, ki bi bila namenjena preventivi. Poudarjal je pomen pravilne zdravstvene prosvete, h kateri morajo zobozdravstveni delavci prispevati
več, kakor so v preteklosti.
Prizadeval si je, da bi se zobozdravstvena služba v Mariboru po organiziranosti ter uspehih v preventivi in zdravljenju približala stopnji razvoja, ki bi
bila primerljiva s skandinavskimi državami. Zavedal se je, da se začne skrb za
zdravje zob pri otrocih.
Med kolegi v Slovenskem zdravniškem društvu je bil zelo priljubljen in v
priznanju ob podelitvi častnega članstva so zapisali: "Vse njegovo delo razodeva
dobrega zdravnika in dobrega človeka."

63
64

Elizabeta Vrančič je končala študij dentalne medicine in bila zaposlena kot zobozdravnica v Ljubljani.
Vrančič, "Zobozdravstvo v Mariboru od maja 1945 do 1955", 229.
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Irena Sapač
DOCTOR BORIS KRISTAN (1901–1991), THE ORGANIZER OF DENTAL
MEDICINE AND PIONEER OF YOUTH DENTAL CARE IN MARIBOR

SUMMARY
Boris Kristan, M.D., was born on 12 March 1901 as the son of the district doctor
Oroslav Kristan. From 1906 to 1912 he attended the public school near Ormož.
He attended the first class of the grammar school in Ptuj, he then attended
grammar school in Maribor and in 1920 passed the final exam with honours.
As a grammar-school scholar he helped Professor Leopold Poljanec to edit the
Public Library. He studied medicine in Ljubljana, Vienna and Graz. On 13 March
1926 he was promoted to the medical doctor. After the completion of military
service in the Divisional military hospital in Ljubljana and probationary period
in the Maribor hospital he worked as a navy doctor in the Bay of Kotor. He then
began to specialise at the University of Vienna in dental and oral diseases and
successfully completed his studies in 1928. He was employed at the dental clinic of Franc Stamol, M.D., in Maribor and he afterwards arranged his own dental clinic. During the World War II he helped OF (Liberation Front) with sanitary products and medicines. On 13 May 1945 he began working in the Central
Dental Clinic in Maribor, later in the Social Insurance Clinic and in 1947 in the
Dental Clinic near the river Drava. Successful organization of dental services
in the then conditions is mostly his merit. He demonstrated exceptional organizational skills and dedication. In 1950 he established the first School Dental
Clinic, which was a part of the School Clinic. In the post-war Maribor he was
the first to begin treating orthodontic anomalies and in 1950 he completed his
education with Professor Jože Rant. From 1957 until his retirement in 1965 he
led the dental service for children and youth in the Health Centre Maribor and
organized the expansion of the dental clinics network and the mobile clinic in
the Maribor district. He devoted great deal of attention to the prevention and
he gave lectures at schools. From 1929 he was member of the Slovenian Medical Association and for several years also the Association's secretary general. He
was also a member of the Association of Dental Workers in Slovenia. He received several awards and became a member of honour of the Slovenian Medical
Association. From visiting the grammar school to his death he was interested
in arts and literature. He had many friends among the artists. He died on 1 May
1991 and is buried in the family grave in Maribor.
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UDK 929Andolšek-Jeras L.
1.01 Izvirni znanstveni članek

Prof. dr. Lidija Andolšek - Jeras,
pionirka na področju slovenske
reprodukcije človeka
Elko Borko
Dr., zaslužni profesor Univerze v Mariboru
Medikohistorčna sekcija Slovenskega zdravniškega društva
Tomanova ulica17b, SI – 2000 Maribor
e-pošta: elko.borko@guest.arnes.si

Izvleček:

Prof. dr. Lidija Andolšek - Jeras (1929–2003), slovenska zdravnica, je položila
temelje in oblikovala vsebino slovenske humane reprodukcije v drugi polovici
20. stoletja. S svojimi raziskovalnimi dosežki, strokovno zagnanostjo ter mnogimi
organizatorskimi sposobnostmi je stroko uveljavila tudi v mednarodnih krogih
in za svoje delo dobila najbolj odmevna svetovna priznanja.

Ključne besede:

Lidija Andolšek - Jeras, slovenska zdravnica, akademikinja, reproduktivna
medicina človeka

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 739–752, 18 cit., 2 sliki
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Akademikinja prof. dr. Lidija Andolšek - Jeras, zdravnica, ki je postavila temelje sedanje slovenske reproduktivne medicine, se je rodila v obrtniški družini
30. julija 1929 v Grosuplju. Študij medicine je končala leta 1955 na Medicinski
fakulteti v Ljubljani in se leta 1956 poročila z Borutom Jerasom. Med obveznim
pripravništvom na zdravniški poklic na Primorskem, ki je sodila v zdravstveno
slabše razvit del Slovenije, se je seznanila s številnimi težavami, s katerimi so se
takrat soočale slovenske ženske in ki so po vsej verjetnosti vplivale na to, da se
je mlada zdravnica posvetila zdravstvenemu varstvu žensk. O tem času je prof.
Marko Kolenc, dolgoletni predstojnik Ginekološko-porodniškega oddelka v
Kopru, zapisal:
Stažistka dr. Lidija Andolšek je v letu 1956 pri nas opravljala štirimesečni staž, ki
ga je prostovoljno podaljševala. Že ob samem začetku je opozorila nase s svojo
redoljubnostjo, delavnostjo, z ljubeznijo do stroke in tudi s človeškimi vrlinami,
značilnimi za dobrega zdravnika.

Takrat je izdelala svojo prvo raziskovalno nalogo. O tem je prof. Kolenc
zapisal:
Nemalo sem ostrmel, ko mi je Lidija nekaj dni zatem, čeprav še neizkušena
raziskovalka, prikazala na štirih straneh kaligrafsko napisano delo, ki je zajemalo
statistični prikaz gibanja mastitisa, oblike le-tega, popis naših ukrepov in odnos
do laboratorijskih krvnih izvidov oziroma obporodnih krvavitev. Ni bilo lahko
prelistati v/sega/ arhiv/a/ oddelka ob siceršnji izdatni zaposlenosti, mladostnih
željah po razvedrilu in ob skrajno neprimernih stanovanjskih prilikah ter končati
del/a/ v razmeroma kratkemu času. Žal prispevka zaradi neizkušenosti v publiciranju nismo znali dati na svetlo.1

Že takoj po končani specializaciji iz ginekologije in porodništva leta 1961
so ji zaupali vodstvo Oddelka za prevencijo splava na Ginekološki kliniki v Ljubljani. Svojo delavnost in željo po poglobljenem znanju je dokazala s tem, ko
se je kljub svoji mladosti in v težkih časih za skoraj pol leta, poleg dr. Tekavčiča, kot edina Slovenka strokovno izpopolnjevala na Margaret Sanger Research
Bureau v New Yorku, kar dokazuje njeno zagnanost, vendar njeni biografi tega
dela njenega strokovnega zorenja skoraj nikoli ne omenjajo.2 Po vrnitvi iz ZDA

1

2

Marko Kolenc, "Stažistka dr. Lidija Andolšek", v: ur. Helena Meden - Vrtovec, Božena Krušič, Jubilejni
zbornik ob 70-letnici akademikinje Lidije Andolšek - Jeras (Ljubljana, 1999), 35 (dalje: Meden - Vrtovec,
Krušič, Jubilejni zbornik ob 70-letnici akademikinje Lidije Andolšek - Jeras).
Bogdan Tekavčič, Pismo (rokopis), 7. 1. 2004 (v lasti avtorja).
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Dr. Lidija Andolšek
(Zasebni arhiv avtorja)

je s pridobljenimi izkušnjami in osebnimi vodstvenimi sposobnostmi izboljšala
in razširila Oddelek, ki se je hitro strokovno uveljavil, tako da se je lahko leta
1967 preoblikoval v Inštitut za načrtovanje družine (IND). Sočasno z razvojem
Oddelka se je tudi sama izoblikovala v pronicljivo raziskovalko reproduktivnih
problemov, odlično organizatorko in voditeljico zdravstvenih in drugih delavcev na področju reprodukcije človeka. Doktorica znanosti je postala leta 1971,
naslednje leto je bila izvoljena v naziv izredne profesorice, leta 1978 pa redne
profesorice Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
Svoje organizatorske sposobnosti je pokazala z nekaterimi izjemnimi dosežki, med katerimi lahko omenimo, da se je IND leta 1972, po ukinitvi Mestne porodnišnice, preselil v prostore moderno zgrajene stavbe bivšega
jezuitskega kolegija v Ulici stare pravde in tako pridobil primerne prostore za
raziskovalno, pedagoško in zdravstveno preventivno delo, ki jih je prof. Lidi-
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ja Andolšek oplemenitila z izredno delavnostjo in zavidljivimi strokovnimi
dosežki. To je omogočilo, da je s svojo pronicljivostjo vključila IND v mednarodne strokovne povezave, tako da je še istega leta Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) med desetimi svetovno znanimi centri izbrala IND za enega od
centrov SZO za klinične raziskave na področju reprodukcije človeka. SZO je
to imenovanje kasneje potrjevala vsaka štiri leta vse do danes, ko nosi ta naziv
Ginekološka klinika. To imenovanje je IND dosegel zaradi njenega samozavestnega nastopa, ki ga je pokazala z odločnostjo, ko je z Majdo Gaspari povabila
takratnega generalnega direktorja SZO dr. Mahlerja, da obišče Slovenijo in IND.
Majda Gaspari je o takratnih dogodkih zapisala:
Ta gospod se je ves dan zadržal na Inštitutu, se zavzeto pogovarjal o njihovih
načrtih in o pomoči SZO. Zelo je bil impresioniran nad tem, da IND tako zavzeto
vodi ženska – zdravnica in da se tako dobro ujemamo z njo na Republiškem sekretariatu za zdravstvo. Bil je prepričan, da to mora roditi dobre sadove in obljubil
nam je kar največjo pomoč. Kot se spomnim, je Lidijo kaj kmalu povabil na njihov
sedež in tako se je začelo zares plodno sodelovanje in uveljavitev IND v SZO.3

O širšem priznanju za uspešno vodenje in delovanje IND najlepše govorijo
tudi zapisane besede enega najbolj znanih hrvaških strokovnjakov za reproduktivno medicino prof. Zdravka Pavlića:
Strokovni razvoj prof. dr. Lidije Andolšek sem spremljal od leta 1960, ko sem
jo prvič srečal na kongresu ginekologov v Skopju. Zaradi njenega nastopa sem
jo uvrstil med pametne in zelo razgledane ginekologe z velikimi možnostmi
za nadaljnji strokovni razvoj. Zato nisem bil presenečen, da so jo že leta 1961
imenovali za urednico in se je njeno ime pojavilo v prvi številki novega časopisa
ginekologov Jugoslavije ob prof. dr. Vitu Lavriču, enem od najbolj izobraženih
jugoslovanskih ginekologov. Kasneje me je najbolj prevzelo njeno delo v IND v
Ljubljani. Ker sem sodeloval s podobno ustanovo v Zagrebu, sem lahko primerjal
in ugotavljal, kako je kolegica Andolškova povečala in izboljšala ta del naše stroke
in za svoje uspehe dosegla mednarodni ugled in priznanje.4

Leta 1979 so jo imenovali za direktorico Univerzitetne ginekološke klinike;
IND pa se je, na njeno pobudo, leta 1980 združil z Ginekološko kliniko in se
preimenoval v Delovno enoto (DO) za reprodukcijo človeka. V novi vodstve-

3

4

Majda Gaspari, "Ob 70-letnici akademikinje Lidije Andolšek - Jeras", v: Meden - Vrtovec, Krušič,
Jubilejni zbornik ob 70-letnici akademikinje Lidije Andolšek - Jeras, 28.
Zdravko Pavlić, "Ob 70-letnici akademikinje Lidije Andolšek - Jeras", v: Meden - Vrtovec, Krušič,
Jubilejni zbornik ob 70-letnici akademikinje Lidije Andolšek - Jeras, 58.
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ni vlogi je nadaljevala z uspešnim organizacijskim in strokovnim delom, ki ga
dokazujeta dva zelo odmevna dosežka. Prvi je izgradnja nove porodnišnice v
Ljubljani. Prim. dr. Vasilij Cerar je zapisal, da se je zaradi težav s staro porodnišnico direktorica odločila za novogradnjo:
Z vso energijo in s podporo žensk v politiki je izpeljala vstop v referendum o samoprispevku ỊỊỊ. Z velikimi težavami je zmagala. Vključili smo se v samoprispevek
in zgradili ljubljansko porodnišnico, ki je dala nov zagon v razvoju porodništva:
postala je centralna ustanova za celo Slovenijo, še preden je ta postala samostojna
država.5

Drugi zelo odmeven dosežek pa je uspešno izpeljan postopek zunajtelesne
oploditve, saj je že leta 1984 Ljubljana postala drugi center v Jugoslaviji, ki je
nov način zdravljenja neplodnosti vključila v svoje redno delo.
Prof. Lidija Andolšek je Ginekološko kliniko vodila do leta 1987, ko je bila
izvoljena za dekanjo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. To nalogo je
opravljala vse do leta 1991.
Leta 1987 so jo izvolili za izredno (dopisno) članico Slovenske akademije
znanosti in umetnosti (SAZU), leta 1993 pa je postala redna članica. Od leta
1992 je bila tajnica razreda za medicinske vede.

***
Prof. Lidija Andolšek - Jeras je začela s svojo raziskovalno dejavnostjo v času,
ko v slovenskem zdravstvu ni bilo pogojev niti za normalno strokovno delo.
Pri izbiri svojega bodočega dela je izbrala do takrat v našem okolju zanemarjeno področje reprodukcije človeka, kar ji je v nadaljevanju strokovnega razvoja
omogočilo, da je izrabila vse možnosti raziskovanja na razmeroma neraziskanem področju. Nalogo, da zasnuje in organizira ter razvije službo načrtovanja
družine, je torej sprejela v težavnem času, ko je bilo vedno premalo denarja za
širitev zdravstvenih storitev, raziskovalno delo ter strokovno izobraževanje,
ki jih zahteva uvajanje novega programa zdravstvenega varstva. V tem začetnem obdobju je pomembna tudi njena poljudnoznanstvena dejavnost, saj se je
zavedala pomena motivacije žensk pri uvajanju in uporabi najraznovrstnejših
varoval, ki so se v tem času pričela uporabljati v programu načrtovanja družine.
Na njeno pobudo sva že leta 1968 napisala knjižico Kako se zavarujemo pred

5

Vasilij Cerar, "Srečanja s prof. Andolškovo", v: Meden - Vrtovec, Krušič, Jubilejni zbornik ob 70-letnici
akademikinje Lidije Andolšek - Jeras, 19.
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nosečnostjo in jo posvetila najinemu učitelju prof. Francu Novaku ob njegovi
šestdesetletnici. Kasneje pa sva po številnih predelavah izdala knjigo Planirajmo potomstvo, ki je v različnih oblikah in pod novimi naslovi dosegla skupno
sedem izdaj in je bila prevedena tudi v srbohrvaški jezik.6Podobne sestavke s
področja načrtovanja družine pa je že od leta 1960 objavljala tudi v drugih strokovnih in poljudnoznanstvenih časopisih, kot so Babiški vestnik, Naša žena,
Otrok in družina, Priroda, človek in zdravje, Naši razgledi idr.7
Raziskovalno delo prof. Lidije Andolšek lahko razdelimo na več področij.
V letih od 1965 do 1980, ko je IND praznoval 20. obletnico dela, je s sodelavci opravila številne raziskave intrauterine kontracepcije prve, druge in tretje generacije. IND in Ginekološka klinika sta v sodelovanju z mednarodnimi
strokovnimi organizacijami in z mariborskim ter nekaterimi drugimi ginekološkimi oddelki v Sloveniji opravila preko 34 raziskav o uspešnosti in komplikacijah intrauterine kontracepcije. S svojimi sodelavci je dokazala, da je vlaganje
IUV po umetni prekinitvi nosečnosti koristen in varen postopek in da je zaščita pri bakrenih medicinskih IUV daljša od predvidenega varovalnega učinka.
Pomembne so tudi raziskave o vplivu IUV na pojavljanje pelvičnih vnetij.8
Drugo področje zajemajo raziskave hormonske kontracepcije (HKC). Na
tem področju je najpomembnejša raziskava o vplivu HKC na nastanek predrakavih sprememb na materničnem vratu (MV), karcinoma in situ ter invazivnega raka MV. V omenjeno raziskavo, ki sodi v eno največjih tovrstnih raziskav
na svetu in je trajala 10 let, je bilo vključenih preko 3000 slovenskih uporabnic
HKC, ki so bile pod nadzorom več kot šest let. Skupina, ki jo je vodila prof. dr.
Lidija Andolšek, je dobila leta 1983 za opravljeno raziskavo državno nagrado
Sklada Borisa Kidriča. Po tej raziskavi so člani skupine nadaljevali z raziskovanjem vpliva HKC na srčno-žilni sistem in vnetja. Ugotovili so, da HKC v višjih odmerkih prehodno zviša krvni pritisk in da na to vplivajo estrogeni ter v
enaki meri progestageni, da sta za pojavljanje srčnega infarkta in možganske
kapi odgovorna kajenje in visok krvni pritisk in da redno jemanje HKC zmanjša
pojavnost različnih vnetij, zlasti klamidijskega vnetja rodil.
Tretje področje raziskovalne skupine pod vodstvom prof. dr. Lidije Andolšek so raziskave umetne prekinitve nosečnosti (UPN). Z ljubljansko raziskovalno skupino je opravila veliko epidemioloških raziskav, s katerimi so izboljšali
postopke UPN. Med temi je najpomembnejša svetovno znana Ljubljana Abor-

6

7

8

Elko Borko, Lidija Andolšek - Jeras, Planirajmo potomstvo. Metode reguliranja začeća (Zagreb, 1980),
1–95.
Zvonka Zupanič - Slavec, "Andolšek - Jeras Lidija (1929–2003)", v: Slovenski biografski leksikon
(Ljubljana, 2010) (internetna izdaja).
Mateja Kožuh - Novak, "Kliničko istraživački rad IND na području intrauterine kontracepcije od 1964
do 1980", Jugoslav ginek opstet, 21 (1981): 54–57.
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tion Study, v kateri so prvič primerjali uspešnost dveh metod UPN in ugotavljali zgodnje in pozne komplikacije pri klasični kiretaži ter novejši vakuumski
UPN. S to odmevno strokovno raziskavo se je vakuumska aspiracija uveljavila
kot najprimernejša metoda za UPN. S tem je UPN pri nas in v svetu, kljub krajši
hospitalizaciji ali ambulantnemu načinu, postala varna in cenejša metoda prekinitve nezaželene nosečnosti.
Kasneje je njena raziskovalna skupina raziskovala postopke medikamentoznega načina prekinitve nosečnosti.
Četrti raziskovalni sklop je obravnaval področje reproduktivne endokrinologije, vključno z laktacijsko amenorejo. V to skupino lahko uvrstimo njen
delež pri izpeljavi programa zunajtelesne oploditve, saj je bila nosilka prve raziskovalne naloge, iz katere se je na Slovenskem razvil in uspešno dokončal ta
zahtevni program. Kot direktorica Ginekološke klinike je izbrala skupino, ki
je dotlej poskusno delo uspešno zaključila leta 1984 z rojstvom prvega otroka.
V zahvalo je raziskovalna skupina v članku, ki je obravnaval program zunajtelesne oploditve v Ljubljani in je bil leta 1985 objavljen v Zdravniškem vestniku, zapisala: "Posebej smo hvaležni prof. dr. Lidiji Andolšek in prof. dr. Mihi
Likarju, ki sta od prvih začetkov dalje nesebično stala ob strani vsem članom
ekipe."9 Ob tem uspehu ljubljanske Ginekološke klinike je prof. dr. Lidija Andolšek nesebično in pomembno podpirala tudi mariborsko skupino pri poskusih,
da ponovijo uspeh ljubljanskih kolegov.10
In slednjič je potrebno omeniti, da se je v zadnjem delu svojega ustvarjalnega raziskovanja aktivno vključila v raziskave multinacionalnega in multidisciplinarnega značaja demografskih težav sodobne družbe in zlasti nizke rodnosti
v Sloveniji. Ne moremo pa tudi mimo njenega aktivnega vključevanja v razreševanje etičnih problemov v reproduktivni medicini in številnih objavljenih
prispevkov iz zgodovine medicine in razvoja reprodukcije, kjer je zahtevala, da
se zanamcem ohranijo nekateri pomembni dogodki iz zgodovine ginekologije
in porodništva. Njena velika zasluga je, da imamo, med redkimi v zdravstvu,
zapisane nekatere zgodovinske dogodke. Med te lahko uvrstimo monografijo
Petra Borisova Ginekologija na Slovenskem od nastanka do 80. let 20. stoletja, ki
jo je prof. dr. Lidija Andolšek - Jeras uredila in poskrbela, da jo je leta 1995 izdala
Slovenska akademija znanosti in umetnosti.11

9

10

11

Helena Hren - Vencelj, Helena Meden - Vrtovec, Tomaž Tomaževič, Martina Ribič - Pucelj, Marija
Pompe -Tanšek, Žarka Žemva, Ivan Vrhovec, "Program oploditve izven telesa in prenosa zarodka na
Ginekološki kliniki v Ljubljani", Zdrav Vestn 54 (1985): 249–252.
Elko Borko, Radovan Breznik, Veljko Vlaisavljević, "Začetki programa zunajtelesne oploditve in prenosa zarodka (IVF-ET) v Sloveniji = The early days of in vitro fertilization and embryotransfer (IVFET) in Slovenia", Zdrav Vestn 80 (2011), supl. 1: I-9–I-19.
Peter Borisov, Ginekologija na Slovenskem od nastanka do 80. let 20. stoletja, ur. Lidija Andolšek Jeras, (Ljubljana, 1995).
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Ugled vodilne zdravnice za številna področja reprodukcije človeka dokazujejo številni strokovni sestanki v Sloveniji in na širšem področju bivše Jugoslavije, še pomembnejše pa je njeno sodelovanje na evropskih in svetovnih
strokovnih sestankih. Povzemamo poročilo akademika prof. dr. Franca Novaka, ki je o tem pisal takole:
Bila je vabljena predavateljica na številnih ginekoloških ustanovah v svetu: Exeter
1971, Bombay 1971, Moskva 1976, New Delhi 1977, Karachi 1977, Stockholm
1972, 1983, Genova 1977, Santiago de Cuba 1978. Kot strokovnjak National
institute of Health (NIH), Food and Drug Administration (FDA) in World Health
Organization (SZO) na monotematskih simpozijih in konferencah: Santiago de
Chile 1967, New York 1971, Kairo 1974, Seattle 1978, Hawai 1977 in 1982, Geneve 1978, Amsterdam 1979, 1980, Chikago 1985, Bruxelles 1985, Copenhagen
1989, Szeged 1991.

Prav tako je bila povabljena k aktivnemu sodelovanju na svetovnih kongresih FIGO (Federation international of Gynaecology and Obstetrics) in svetovnih kongresih za fertilnost in sterilnost (Dubrovnik 1969, Tokio 1971, Meksiko
1978, Melbourne 1981, San Francisco 1982, Marakeš 1989, Singapur 1991 in
Montreal 1994).
Svojo strokovnost je dokazovala z delovanjem v uglednih mednarodnih
organizacijah, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom na področju reprodukcije človeka. SZO, International Medical Advisory Panel (IMAP), Family Haelth
International (FHI) in Action in international medicine (AIM).
Najpomembnejše je bilo njeno sodelovanje s SZO.
Že leta 1972, ko je SZO pripravila poseben načrt za raziskave na področju
humane reprodukcije, je prof. dr. Lidija Andolšek - Jeras sodelovala v vodilnem
organu, katerega pomen se vidi že v imenu: Advisory group of secretary general,
ki se je kasneje preimenoval v Scientific and technical advisory group (STAG) of
special programme of research development and research training in human
reproduction v Ženevi. To je bilo osrednje svetovalno telo generalnega sekretarja za področje humane reprodukcije, ki je spremljalo in ocenjevalo raziskovalne programe, ugotavljalo možnosti izobraževanja v najrazličnejših programih
človekove reprodukcije in je imelo pravico predlagati določene spremembe in
dopolnitve. Najaktivnejše in najbolj odmevno obdobje je bilo njeno delovanje
v STAG v obdobju od 1987 do 1992.
V letih od 1972 do 1976 je bila članica SZO skupine Steering committee
of abortion task force ter od leta 1976 do 1979 skupine Steering committee of
prostaglandins. V teh organih so načrtovali raziskave, v katerih sta med drugimi
aktivno sodelovala IND in Ginekološka klinika v Ljubljani.
Leta 1982 je bila imenovana v Ad hoc Advisory group on Contraceptive
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development research, ki je določala številne temeljne in klinične smernice
raziskovanja kontracepcije.12
Pomembno je njeno sodelovanje z IPPF (Mednarodno združenje za načrtovano starševstvo), pomembno nevladno organizacijo, ki obravnava številne probleme načrtovanja družine. V tej organizaciji je od leta 1979 do 1985
aktivno sodelovala v njegovem vodilnem medicinskem organu International
Medical Advisory Panel (IMAP), kasneje pa vse do svoje upokojitve leta 1995
kot svetovalka.
Nič manj ni pomembno sodelovanje z raziskovalno organizacijo IFRP
(International Fertility Research Program), ki pa se je kasneje preimenovala v
Family Health Interenational (FHI). Svojo organizatorsko sposobnost in občutek za širše strokovno sodelovanje je dokazala tudi s posredovanjem pri vodstvu organizacije, da je Ginekološki oddelek Splošne bolnišnice Maribor postal
samostojni raziskovalni center te organizacije in je na predlog profesorice
Andolšek dobil svojo oznako: Center 023.
Po ustanovitvi Action of International medicine (AIM) leta 1987, ki ima
nalogo razvijati raziskovalne programe, primerne za dežele v razvoju, je v omenjeni organizaciji zastopala naš medicinski razred SAZU. Aktivno je sodelovala
na letnem srečanju v Londonu 1990 in na kongresu v Torontu leta 1991.
Naštevanje prispevkov in aktivnega sodelovanja v najrazličnejših uredniških odborih, na kongresih, sestankih in drugih aktivnosti v Sekciji za fertilnost
bivšega jugoslovanskega stanovskega združenja (UGOJ), Slovenskega društva
za reproduktivno medicino in Slovenskega menopavznega društva, ki ga je tudi
ustanovila, bi preseglo okvir, ki smo si ga zastavili. Po mnenju prof. dr. Leona
Kosa pa je potrebno izpostaviti prispevek prof. dr. Lidije Andolšek k oblikovanju naše zdravstvene politike in posebno raziskovalne politike na področju
medicine v okvirih Ginekološke klinike, Kliničnega centra Ljubljana in Raziskovalne skupnosti Slovenije.13
Tu je potrebno omeniti njeno dolgoletno sodelovanje v Koordinacijskem
odboru za načrtovanje družine (KOND), ki je bil nekakšen strokovni organ
Socialistične zveze delovnih ljudi (SZDL). V okviru tega organa je prof. dr. Lidija Andolšek aktivno sodelovala pri pripravi Resolucije o načrtovanju družine
in družbenih prizadevanj za njen nastanek in varnost ter njeno uresničevanje
maja 1974 in pri pripravi zveznega posveta na Bledu novembra 1974 o temi
Ovire v uresničevanju ustavnega načela o pravici človeka, da svobodno odloča

12

13

Franc Novak, Predlog za podelitev priznanja "Ambasador Republike Slovenije v znanosti" (Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, Razred za medicinske vede. Ljubljana, 5. 5. 1992).
Leon Kos, Recenzija ponovnega predloga za podelitev državne nagrade za življenjsko delo akademikinji Lidiji Andolšek - Jeras, redni profesorici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (Medicinska
fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za ginekologijo in porodništvo. Ljubljana, 19. 6. 1995).
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o rojstvu otrok – na področju zdravstva, socialnega varstva in zakonodaje.
Nepopisno velik je njen prispevek k oblikovanju strokovnih podlag pri
sprejemu Zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanju o rojstvu otrok iz leta 1977, ki pa je v veljavi še danes.
V naši državi se je odločno borila za 55. člen sedanje Ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja, da je "/o/dločanje o rojstvih svojih otrok /.../ svobodno", in
za določila o pravicah in dolžnostih zdravnikov v reprodukciji, ki so napisana v
5. poglavju Kodeksa medicinske deontologije iz leta 1992.14
Kot smo že omenili, se je v tem delu svojega strokovnega delovanja ukvarjala s številnimi etičnimi problemi v medicini, zato ni čudno, da je bila od leta
1994 tudi članica Komiteja za etična vprašanja v humani reprodukciji Svetovnega ginekološkega združenja (FIGO).
Na področju raziskovanja je bila od leta 1979 do 1984 predsednica Komisije za raziskovalno delo v Kliničnem centru Ljubljana. Bila je dolgoletna članica
republiškega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo, od leta 1992
do 1996 pa je bila predsednica in je delovala v številnih telesih bivše Raziskovalne skupnosti Slovenije.
Od leta 1987 pa do 1991 je bila članica Znanstvenega sveta za medicinske
vede, od leta 1991 do 1996 pa je v takratnem Ministrstvu za znanost in tehnologijo opravljala dolžnosti predsednice Sveta za raziskave in razvoj v medicini
in nacionalne koordinatorice za raziskovalno polje medicina in delo Nacionalnega sveta za znanost in razvoj.
Bila je članica Zdravstvenega sveta Republike Slovenije in predsednica Razširjenega strokovnega kolegija pri Ministrstvu za zdravje RS, tako pa je sooblikovala zdravstveno politiko naše mlade države.

***
Ob delovnem praznovanju njene sedemdesetletnice smo pripravili simpozij z
naslovom Kako smo dosegli, da nam dojenčki ne umirajo več in osvetlili zgodovinske korake, ki so bili ključni za uspehe pri varovanju reproduktivnega zdravja
žensk na Slovenskem vse od prvih začetkov pa do današnjih dni.15 Ginekološka
klinika v Ljubljani pa je ob tej priložnosti izdala še poseben zbornik z osebnimi
sporočili njenih številnih sodelavcev in prijateljev. Med temi želimo izpostaviti
14

15

Elko Borko, Helena Meden - Vrtovec, Veljko Vlaisavljević, "Prof. Lidija Andolšek Jeras in njen prispevek k razvoju reproduktivne medicine: ob spominu na 80. obletnico njenega rojstva", ISIS 18 (2009)
10: 72–76, portreti.
Kako smo dosegli, da nam dojenčki ne umirajo več. Simpozij v počastitev 70-letnice akad. prof. dr. Lidije
Andolšek - Jeras. Ljubljana, 8. september 1999 (Ljubljana: Klinični center Ljubljana, SPS Ginekološka
klinika, 1999).
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Prof. dr. Lidija Andolšek - Jeras (Zasebni
arhiv avtorja)

prispevek, v katerem je Barbara Rojnik opozorila, da je prof. dr. Lidija Andolšek
pisala v izbrani in stilistično skoraj brezhibni materinščini:
Spoznala sem njeno ljubezen in čut do lepe slovenščine. Kljub dejstvu, da je
visoko cenila strokovnost, ni pozabila na ubrano slovensko besedo. Nikoli ji ni
bilo žal časa za iskanje slovenskih terminov; iskala je klene slovenske izraze, ki so
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sprejemljivi in razumljivi po meri duše naroda.16

V razgovoru s prof. dr. Ihanom, ki so ga objavili v reviji Isis leta 2002, je povedala: "Veliko mi ostaja spoštovanje do profesorja Tomaževiča, ki je bil izjemno
zahteven slavist, a nas je tudi resnično veliko naučil. To se mi zdi prav lepa izkušnja o tem, da brez odločenosti in odličnosti ni mogoče dobro delati." Verjetno je bila ta ljubezen do lepe slovenščine vzrok, da je razmišljala celo o študiju
slavistike. Povedala je: "Sem pa zelo nihala med slavistiko oziroma primerjalno
književnostjo in medicino."17
V svojem bogatem strokovnem življenju je dobila številna stanovska in
družbena priznanja. Leta 1991 je v Zagrebu postala imetnica naziva Humanist
leta, leta 1991 je postala častna članica Britanskega kraljevega društva za ginekologijo in porodništvo (RCOG), leta 1992 je dobila naziv višje svetnice, leta
1993 je postala redna članica SAZU. Leta 1994 je bila izvoljena za redno članico
Evropske akademije znanosti in umetnosti, leta 1996 je postala zaslužna članica Združenja ginekologov in porodničarjev Slovenskega zdravniškega društva,
leta 1997 je bila imenovana za zaslužno profesorico Univerze v Ljubljani, leta
1999 pa je v Filadelfiji postala častna članica Ameriškega združenja ginekologov in porodničarjev.
Leta 1992 je dobila visoko državno priznanje ambasadorice Republike Slovenije v znanosti, leta 1995 pa je za svoje raziskovanje prejela državno nagrado
za življenjsko delo.
Od pomembnejših državnih odlikovanj je potrebno omeniti red dela z zlatim vencem 1981 in častni srebrni znak Republike Slovenije 1996.
Po upokojitvi leta 1995 je ostala aktivna in je s svojimi izkušnjami pomagala pri razvoju zdravstvenega varstva žensk v novih družbenopolitičnih pogojih.
Ob njenih lastnih zdravstvenih težavah, s katerimi se je borila v zadnjih letih
svojega življenja, smo ji želeli še veliko zdravja, dobre volje in še mnogo srečnih
let, vendar je 18. decembra 2003, sredi številnih načrtov za delo, umrla na svojem domu v Ljubljani.
V zahvalo za njeno raziskovalno delo in v njen spomin zdravniki in drugi
strokovnjaki, ki se ukvarjamo s problemi humane reprodukcije in smo organizirani v Slovenskem društvu za reproduktivno medicino od leta 2004, pripravljamo že tradicionalne vsakoletne strokovne sestanke – Andolškove dneve.18

16

17
18

Barbara Rojnik, "Ob 70-letnici profesor Andolškove", v: Meden - Vrtovec, Krušič, Jubilejni zbornik ob
70-letnici akademikinje Lidije Andolšek - Jeras), 70.
Alojz Ihan, "Prof. dr. Lidija Andolšek", intervju, ISIS 11 (2002), 10: 36–41.
Helena Meden - Vrtovec, "Akademikinja Lidija Andolšek - Jeras: ženska za ženske", v: Bojana Pinter,
Alenka Pretnar - Darovec, l. spominski sestanek prof. dr. Lidije Andolšek - Jeras. Umetna prekinitev
nosečnosti v Sloveniji. Ljubljana, 19. november 2004 (Ljubljana, 2004), 3–6.
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Elko Borko
PROF. DR. LIDIJA ANDOLŠEK-JERAS, PIONEER ON THE SLOVENE
FIELD OF HUMAN REPRODUCTION

SUMMARY
Lidija Andolšek was born on 30 July 1929 in Grosuplje. She completed her
study of medicine in 1955 in Ljubljana. After residency she passed the board
examination in gynaecology and obstetrics at the Division of Gynaecology in
Ljubljana and was entrusted the position of the head of Department for the
prevention of abortion. She was the only Slovene physician with professional
training at the Margaret Sanger Research Bureau in New York. After returning
from the USA, she expanded the department, which already in 1967 was re-established as the Institute for family planning. With the establishment of the
institute, which she relocated to the premises of the Maternity Hospital in Ljubljana, she also grew into a successful researcher, excellent organizer and leader of health care and other workers in the field of human reproduction.
She obtained her Ph.D. title in 1971, next year she was awarded the title
Associate Professor and in 1978 Full Professor at the Medical Faculty in Ljubljana.
The Institute for family planning was already in 1972, among 10 world
renowned centres, named as one of the centres of the World Health Organization (WHO) for clinical studies in the field of human reproduction. The
centre was repeatedly awarded the title every four years until today, when the
title is carried by the Division of Gynaecology. In 1979 she took the position
of the director of University division of gynaecology in Ljubljana and in 1980
the Institute for family planning merged with the division as a special Unit for
Reproduction. The unit continued with professional development and in 1984
successfully started IVF procedures as the second centre in the former Yugoslavia. Prof. Lidija Andolšek was the head of the division until 1987 when she was
elected as the dean of the Medical Faculty in Ljubljana and held the position
until 1991.
In 1987 she was elected as an extraordinary correspondence member of
the Slovenian Academy of Sciences and Arts and in 1993 became a substantive
member.
Her studies of intrauterine and hormonal contraception as well as abortion
received a lot of attention in foreign literature. The professional public is the
most familiar with the "Ljubljana Abortion Study" and studies of reproductive
endocrinology. She was the project leader of numerous international research
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projects and was invited to lecture at numerous gynaecological centres around
the world, at different symposiums and conferences as well as national and
international congresses. She played an important role in esteemed international professional bodies covering the field of human reproduction, e.g. WHO
where she was a member for 4 mandates (1972–1992), member of STAG (Scientific and Technical Advisory Group) – central advisory body of Secretary General of WHO for human reproduction, she was a member of Advisory group on
Contraceptive development research at IPPF, and others.
In addition numerous important roles abroad, her work was well respected
as a social worker under Coordination Committee for Family Planning and her
formulation/design of regulatory requirements such as the Resolution on family
planning and social efforts for its existence and safety and Act Regulating Health
Measures in Exercising Freedom of Choice in Childbearing from 1977, which
remained valid until today.
After Slovenia gained independence, she strongly fought for the implementation of Article 55 of the Slovene Constitution and the principles which
were written down in the Code of Medical Deontology in 1992.
After her retirement in 1995, she remained active and performed important consulting/advisory assignments. She died in Ljubljana in 2003.
She received several important peer and social acknowledgements during
her career: in 1991 she became an honorary member of the British Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; in 1999 she was named an honorary
member of the American College of Obstetricians and Gynaecologists.
As an appreciation and gratitude for her exceptional work in the field of
human reproduction and in memory of her, since 2004 the Slovene physicians
have been organizing the so called Lidija Andolšek - Jeras all-Slovene traditional professional meetings for eight consecutive years now.
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Življenje in delo
prof. dr. Katje Vodopivec
Alenka Šelih
Dr., redna članica SAZU in zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
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Izvleček:

Prispevek osvetljuje življenje in delo ene vodilnih raziskovalk s področja
kriminologije v Sloveniji v drugi polovici 20. stoletja. Katja Vodopivec je
utemeljila raziskovalno delo Inštituta za kriminologijo na začetku njegovega
delovanja; izvedla oziroma vodila je prve večje raziskovalne projekte na tem
področju, med drugim "Spreminjanje vzgojnih metod v vzgojnem zavodu
Logatec" (1973). Njeno delo je močno vplivalo na bolj humano izvrševanje
kazenskih sankcij v Sloveniji. Prispevala je številne nove ideje h kriminološki
teoriji.

Ključne besede:

Katja Vodopivec, raziskovalka, kriminologija, mladoletniško prestopništvo,
izvrševanje kazenskih sankcij, teorija deviantnosti

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 753–766, 27 cit., 1 slika
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Življenje
Katja Vodopivec, rojena Černe, se je rodila med prvo svetovno vojno, 8. marca
1917, v družini bankirja (ravnatelja Mestne hranilnice) v Ljubljani. Starša sta se
razvezala, ko je bila še otrok – za tisti čas je bila to po vsej verjetnosti zanjo težka
preizkušnja. Živela je pri materi, vendar se je, ko je dopolnila 18 let, odločila, da
bo živela z očetom, a je z materjo obdržala stik in korekten odnos. Po maturi leta
1936 se je vpisala na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je januarja 1941
tudi diplomirala. Nato je obiskovala enoletni doktorski tečaj iz kazenskega prava
in kriminologije, ki ga je vodil prof. dr. Aleksander Maklecov, doktorirala je leta
1943. Naslov njene disertacije je Statistična metoda v kriminalni etiologiji.1
Že pred drugo svetovno vojno je bila blizu levo usmerjenim skupinam; v te
kroge jo je vpeljal bodoči mož Vlado Vodopivec, s katerim se je poročila julija leta 1941. Vlado Vodopivec je pripadal t. i. "skeptični levici" in je bil zaradi
nestrinjanja s stališči tedanje Komunistične partije Slovenije leta 1939 iz nje
izključen. Oba z možem sta se leta 1941 vključila v Osvobodilno fronto. Januarja 1944 je bil Vlado Vodopivec odpeljan v taborišče Dachau, od koder se je vrnil
po koncu vojne. V zakonu sta se jima rodila dva sinova – Peter (rojen leta 1946
), zgodovinar, in Aleš (rojen leta 1949), arhitekt.2
Po koncu druge svetovne vojne je Katja Vodopivec opravljala različna dela
na področju statistike in socialnih služb. Leta 1952 je bila kot štipendistka OZN
štiri mesece na strokovnem izpopolnjevanju v ZDA, leta 1953 pa na šesttedenskem izpopolnjevanju na področju socialnoskrbstvene analize in statistike v
Veliki Britaniji. Ko je bila v Ljubljani ustanovljena Višja šola za socialno delo, je
tam nekaj let honorarno predavala predmet "Metode socialnega dela". Oktobra
1954 je bila imenovana za prvo znanstveno sodelavko takrat ustanovljenega
Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Do leta 1961,
ko je prevzela vodenje Inštituta, je bila njegova glavna sodelavka in tudi glavna
oblikovalka koncepta raziskovanja in dela na njem.
Leta 1971 je bila izvoljena v redno profesorico za kriminologijo na Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani; več let je bila predstojnica Katedre za kazenskopravne znanosti te fakultete. Upokojila se je leta 1977. Naslov zaslužne profesorice ji je Univerza v Ljubljani podelila leta 1988.3 Umrla je 13. avgusta 2012 v
Ljubljani.

1

2

3

Ljubo Bavcon, "Prof. dr. Katja Vodopivec – ob sedemdesetletnici", v: Zbornik znanstvenih razprav
Pravne fakultete XLVII (Ljubljana, 1987), 6–24 (dalje: Bavcon, "Prof. dr. Katja Vodopivec – ob sedemdesetletnici").
Ženja Leiler, "Dr. Peter Vodopivec, zgodovinar – 'Zgodovina je v resnici neponovljiva', Pogledi, 12. 12.
2012, 24–25.
Bavcon, "Prof. dr. Katja Vodopivec – ob sedemdesetletnici", 6–24.
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Raziskovalno delo
Prof. dr. Katja Vodopivec je bila v času svojega delovanja, ki je zajemal desetletja med 1954 in 1980, osrednja osebnost na področju raziskovanja kriminalitete, pri oblikovanju predlogov za reagiranje nanjo ter pri predlogih za njeno
preprečevanje. V letih 1961 do 1972 je tudi vodila tedaj edino raziskovalno
ustanovo na tem področju – Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti UL.
Zasnovala je koncept raziskovalnega dela inštituta, ki ga je oprla na tri temelje:
empirične raziskave in teoretične posplošitve; oblikovanje bogate knjižnice in
odlične dokumentacijske službe; povezava raziskovalcev z zunanjim svetom.
Čeprav so se usmeritve raziskovalnega dela kasneje spreminjale, so ti trije temelji ostali stalnica pri raziskovalnem delu inštituta, ki sem jo tudi podpisana kot
njena naslednica v vodstvu ustanove sprejela in po svojih močeh širila. Prav
te vrste usmeritev je naredila raziskovalno delo Inštituta prepoznavno daleč
preko meja (najprej Jugoslavije in kasneje Slovenije) in je prispevala k tehtnosti
rezultatov raziskav, ki so jih raziskovalci opravljali.
Te temeljne usmeritve so tudi pripomogle k temu, da so tako doma kot v
tujini v šestdesetih in sedemdesetih raziskovalno usmerjenost kriminologije v
Sloveniji začeli imenovati s pojmom "ljubljanska kriminološka šola". Tej usmeritvi je prof. Katja Vodopivec dala globok pečat. Kot ugotavlja Ljubo Bavcon,4 je
ta usmerjenost temeljila na treh značilnostih:
• odmik od normativne koncepcije za spreminjanje resničnosti k realistični koncepciji, ki šele v spoznavanju resničnosti vidi možnosti za
njeno postopno spreminjanje;
• zanikanje totalitarne represivnosti kot ideologije in prakse pri upravljanju države nasploh in še posebej na področju preprečevanja kriminalitete;
• reafirmacija človeka posameznika, ki "ni objekt v svetu drugih, temveč
živi v času in prostoru, ki ga individualno doživlja, sestavlja in soustvarja".
Od tod izvirajo za to "šolo" tipično vztrajanje pri varstvu človekovih svoboščin in pravic, njegovega človeškega dostojanstva in njen humanizem. Tudi
zaradi takšne usmeritve raziskovalnega dela kriminologija v Sloveniji ni nikoli
pristala na teorijo o kriminaliteti "kot ostanku starega v zavesti ljudi" (značilno
za Sovjetsko zvezo in nekatere njene satelite), temveč je kriminaliteto razlagala
iz družbenih in individualnih okoliščin v življenju.
Raziskovalno delo prof. Katje Vodopivec se je nanašalo na številna področja, ki jih pokriva kriminologija kot znanstvena disciplina: mladoletniško pre-

4

Bavcon, "Prof. dr. Katja Vodopivec – ob sedemdesetletnici", 6–24.
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stopništvo, izvrševanje kazenskih sankcij, zlasti strožjega nadzorstva, zavodskih
ukrepov in kazni zapora, povrnitev škode oškodovancu, delovanje kazenskega
pravosodnega sistema, razmerje med kazensko pravno normo in dejanskostjo
idr.. V letih 1950–1960 se je posvečala predvsem dejavnikom socialnega okolja,
pomembnim za kriminaliteto (npr. projekti: življenjske razmere delinkventne
mladine, problemi povratka, kriminalna prevencija in osnovnošolski otroci),
in projektom s področja izvrševanja kazenskih sankcij (npr. projekti: grupiranje obsojencev, organizacija lokalnih zaporov, organizacija prehodnih domov
za odpuščene obsojence, individualizacija kazni). Med raziskovalnimi projekti
izstopa projekt "Življenjske razmere delinkventne mladine",5 v katerem so primerjali razmere pri skupini delinkventnih mladoletnikov in pri skupini vajeniške mladine. V prvi skupini so ugotovili vrsto okoliščin, ki so obremenjevale
družinski položaj, na primer: več alkoholizma, večji delež nezaposlenih mater,
več menjavanja okolja za otroka, več telesnega kaznovanja. Ti podatki bi lahko
uspešno služili pri načrtovanju preprečevalnih aktivnosti. Raziskovalni projekti
s področja izvrševanja kazni so bili opravljeni v dogovoru z organi za izvrševanje kazni zapora in so imeli vpliv na to izvrševanje v praksi. Postopoma so
prispevali k bolj humanemu izvrševanju kazni zapora v Sloveniji.
Naslednje obdobje je bilo usmerjeno predvsem v proučevanje mladoletniškega prestopništva. Projekt "Spreminjanje vzgojnih metod v vzgojnem zavodu
Logatec" je trajal med letoma 1967 in 1971, v njem je sodelovalo 150 oseb –
raziskovalcev, strokovnih delavcev v zavodu, gojencev, med njimi tudi svetovalec raziskovalec iz ZDA, kar je bilo za tisti čas in razmere nenavadno. Končna
publikacija je bila objavljena pri hrvaški in pri priznani ameriški založbi.6 Sam
projekt, njegovo izvajanje in njegovi rezultati so močno vplivali na izvrševanja
zavodskih vzgojnih ukrepov in prinesli nove usmeritve na področje v celoti.
Projekt je pomenil preobrat od avtoritarnega vodenja institucij za mladoletnike kot totalnih institucij k vodenju, ki je imelo sestavine permisivnosti.
V čas sedemdesetih let dvajsetega stoletja sodijo tudi projekti, s pomočjo katerih je prof. Katja Vodopivec pripravljala svoje referate na mednarodnih konferencah. Tako je za IV. mednarodni kriminološki kongres v Madridu
(1970) pripravila glavni referat o razmerju med kriminološkim raziskovanjem
in kriminalitetno politiko ter zbrala podatke zanj z mednarodno anketo iz 23
držav.7 Na podoben način je pripravila raziskovalni projekt o kriminološki ekspertizi v Jugoslaviji, vprašanju, ki je bilo tedaj v ospredju raziskovalnega pa tudi

5
6

7

Katja Vodopivec, Življenjske razmere delikventne mladine (Ljubljana: IKPF, 1960).
Katja Vodopivec, Milica Bergant, Miloš Kobal, Franc Mlinarič, Bronislav Skaberne, Vinko Skalar,
Maladjusted youth : an experiment in rehabilitation (Saxon House studies XII) (Farnborough: Saxon
House and Lexington: Lexington Books, 1974), 275 str.
Katja Vodopivec, Relationship between scientific research and criminal policy (Ljubljana: RSS, 1970).
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praktičnega zanimanja.8
Zadnje obdobje intenzivnega raziskovalnega dela prof. Katje Vodopivec
je bilo posvečeno raziskovanju družbenih mehanizmov, ki pogojujejo deviantnost, in vprašanjem učinkov delovanja organov družbenega nadzorstva (projekti o kaznovalni politiki, o povrnitvi škode oškodovancu, sistemska analiza
kazenskega in predkazenskega postopka). Med posameznimi raziskovalnimi
projekti, ki jih je vodila, velja omeniti "Sistemsko analizo kazenskega in predkazenskega postopka",9 kjer je z raziskovalno skupino podiplomskih slušateljev
razčlenjevala posamezne faze postopka z vidika kazenskega pravosodnega sistema in (že takrat) ugotovila, da bi bilo potrebno zagotoviti sredstva, s pomočjo katerih bi posamezne zadeve, zlasti manj nevarne, v zgodnji fazi postopka
iz njega izločali – kar se je realiziralo šele čez več kot dvajset let.
Poleg vpliva, ki so ga imele raziskave, ki jih je vodila ali pri njih sodelovala
prof. Katja Vodopivec, na obravnavanje mladoletniškega prestopništva, je profesorica z raziskavami, ki jih je opravila, tudi bistveno vplivala na izvrševanje
kazni zapora v Sloveniji. Raziskovalni projekti s tega področja so že v šestdesetih in sedemdesetih letih povzročili spremembe v načelih za izvrševanje te
kazni in so kasneje pripeljali do sprejetja t. i. socioterapevtske usmeritve, ki so ji
v slovenskih zaporih sledili vse do zadnjega desetletja. S pomočjo načel in izhodišč, ki jih je, skupaj z drugimi raziskovalci, oblikovala na tem področju, sta se
kaznovalna politika in izvrševanje kazenskih sankcij na področju klasične kriminalitete (torej z izjemo političnih deliktov) v tem času približali izhodiščem
v zahodnoevropskih državah.
Posebej velja poudariti, da je prof. Katja Vodopivec zelo zgodaj in zelo jasno
izrazila nasprotovanje smrtni kazni. Prvič je to javno prišlo do izraza, ko je tekel
postopek proti storilcu, ki je izvršil serijo umorov, skupina profesorjev Pravne
fakultete UL pa je v štirinajstdnevniku Naši razgledi javno nasprotovala morebitnemu izreku smrtne kazni, kasneje pa je nasprotovanje izrazila tudi s svojim
prispevkom na okrogli mizi o tem vprašanju.10
V vsem času svojega raziskovalnega dela se je ukvarjala tudi z evaluativnimi raziskovalnimi projekti. Najbolj značilna med njim sta bila "Kriminaliteta in
obravnavanje mlajših polnoletnih storilcev"11 in "Analiza uspešnosti vzgojnega
ukrepa strožjega nadzorstva", ki ju sicer ni vodila, je pa bistveno prispevala k

8

9

10
11

Katja Vodopivec, "Criminological diagnosis in Yugoslavia", v: Criminological diagnosis: an international perspective, Volume II (Lexington D.C., 1984).
Katja Vodopivec "Sistemska analiza predkazenskega in kazenskega postopka", Revija za kriminalistiko in kriminologijo 36 (1985), št. 3: 195–206 (dalje: Vodopivec "Sistemska analiza").
Katja Vodopivec, "Razvoj abolicionističnih pobud v SFRJ", Pravnik 40 (1985): 252–254.
Bronislav Skaberne, Vinko Skalar, Katja Vodopivec, Kriminaliteta in obravnavanje mlajših polnoletnih
oseb v SR Sloveniji (Ljubljana: IKPF, 1966).
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zasnovi, metodologiji in izvedbi obeh projektov.12
Pri teh projektih je profesorica Vodopivec vedno delovala v interdisciplinarni skupini, ki jo je sama oblikovala in vodila. Njen delež pri konceptualnem
in metodološkem oblikovanju raziskovalnih projektov in prav tako pri njihovi
izvedbi je bil praviloma vodilen.
Poleg empiričnih raziskav je prof. Katja Vodopivec prispevala ogromno v
zakladnico teoretičnega vedenja o kriminaliteti. Tu se je ukvarjala zlasti s problemi teorije deviantnosti, katere temeljno izhodišče je misel, da je deviantnost
stranski produkt družbenih gibanj in zato sestavni del družbene resničnosti.
Kot ugotavlja Bavcon, je za Katjo Vodopivec v tej zvezi
/…/ najbolj značilna hipoteza, da sta vedenji, ki ju označujemo v širšem pomenu
kot deviantno in v ožjem kot deliktno, v resnici posameznikov konflikt s stvarnostjo, ki ga obdaja. Ta stvarnost pa se ji kaže predvsem kot splet družbenih
norm, ki izražajo povprečna pričakovanja ali pričakovanja socialno dominantne
skupine glede posameznikovega vedenja in ravnanja /…/. Zato so pojmovanja o
dobrem in o zlem zelo spremenljiva, zato med deviantnim in povprečnim vedenjem ni trdne meje, so le kontinuirani prehodi.13

Kriminologijo je razumela kot družbeno angažirano znanost, ki je dolžna
ne le spoznavati resničnost, temveč jo poskušati tudi spreminjati. Zato je raziskovala tudi odnos med normativnim in resničnim in ob tem zaključila, da je
na normativno mogoče vplivati šele takrat, ko spoznamo resnično v vsej raznolikosti in prepletenosti. Opozarjala je, da sta si varstvo človekovih pravic pri
delovanju proti kriminaliteti in družbeno (represivno) nadzorstvo v stalnem,
prikritem protislovju in da je nujno najti pravo mero v njunem razmerju.
Tudi mnogo let po zaključku svoje kariere – ko je novinar Razgledov Štefan
Kališnik objavil izčrpen intervju z njo – je menila, da je kriminaliteta "... izraz
predvsem – ne pa izključno – družbenih razmer. /.../ Vsekakor pa samo kazni
tega ne morejo rešiti. Kaznovalna politika in pravosodje ne moreta odpraviti
takih problemov."14
V okviru raziskovalnega dela prof. Katje Vodopivec je potrebno omeniti
tudi njen prispevek k razmišljanju o etičnih dilemah tega dela, zlasti takrat, ko
se to opravlja v okviru represivnih organov države in v zvezi z ljudmi, ki so jim
nekatere temeljne pravice omejene. Vsak raziskovalni projekt, ki ga je načrto-

12

13
14

Bronislav Skaberne, Vinko Skalar, Boris Uderman, Katja Vodopivec, Analiza in uspešnost izvajanja
vzgojnega ukrepa strožjega nadzorstva skrbstvenega organa (Ljubljana, IKPF: 1969).
Bavcon, "Prof. dr. Katja Vodopivec – ob sedemdesetletnici", 6–24.
Štefan Kališnik, "Katja Vodopivec: 'Kdor je intelektualec, bi moral vsaj kaj videti', Razgledi, št. 1 (1996):
4–10 (dalje: Kališnik, "Katja Vodopivec").
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vala, je presojala tudi z vidika morebitnih negativnih posledic za tiste, ki bodo
vanj predvidoma vključeni. Raje je sprejela tveganje, da raziskovalnih rezultatov
ne bo mogoče posplošiti, kot da bi se "porušil proces integracije mladoletnika
v okolje, ki se je morda začel".15 "To, kar terjamo od sodobnega raziskovalca, je,
da o svojih vrednotah razmišlja, da jih oceni in pove, zakaj se zanje odloča," je
zapisala.16
Končno, a ne nazadnje, velja opozoriti na prispevek Katje Vodopivec na
področju metodologije kriminološkega raziskovanja. Z vprašanji metodologije
se je srečala, ko je na Višji šoli za socialno delo predavala metodiko socialnega
dela in pripravila učbenik za ta predmet,17 v mnogo večjem okviru pa seveda,
ko je začela raziskovati na področju kriminologije. Danes je empirično raziskovanje bistven del kriminološkega raziskovanja, v časih, ko je Katja Vodopivec
začenjala svojo pot kot raziskovalke, pa ni bilo tako. Empirične raziskave so
bile ne le redke, temveč v določenem smislu tudi sumljive, saj so lahko privedle
do neljubih rezultatov, še posebej na področju, kakršno je bilo kriminaliteta.
Raziskovalni projekti, pri katerih je sodelovala Katja Vodopivec, so zato obsegali vedno natančen prikaz teoretičnega modela, raziskovalnih metod, vnaprej
so bile navedene omejitve rezultatov ter prikazani morebitni etični problemi
raziskovalca.
V svojih delih je kazala izjemen smisel za kritičen pristop, sposobnost,
da vsak problem preišče z več različnih zornih kotov, njena dela kažejo tudi
ustvarjalen dvom do obstoječih rešitev, še zlasti tistih, ki izhajajo iz represivne
dejavnosti državnih organov.

Pedagoško delo
Začetek pedagoške kariere Katje Vodopivec je povezan z nastankom Višje šole
za socialno delo leta 1955. Bila je med soustanoviteljicami te šole in ena prvih
predavateljic na njej. Ko pa je leta 1959 pripravila učbenik za predmet Metodika socialnega dela, se je izkazalo, da nekateri deli niso bili politično primerni. Kot predavateljica je zapustila šolo, učbenik pa se je – vsaj javno – nehal
uporabljati.18 Katja Vodopivec je bila v tem času že zaposlena na Inštitutu za
kriminologijo pri Pravni fakulteti, nato pa je bila leta 1971 izvoljena za redno
15
16

17
18

Vodopivec "Sistemska analiza": 195–206.
Katja Vodopivec, "Dosedanji razvoj deviantnih pojavov v Sloveniji", Revija za kriminalistiko in kriminologijo 33 (1982): 5–22.
Katja Vodopivec, Priročnik iz metodike socialnega dela (Ljubljana: [s. n.], 1959), 212 str.
Darja Zaviršek (ur.), 'Z diplomo mi je bilo lažje delat!': znanstveni zbornik ob 50-letnici izobraževanja
za socialno delo v Sloveniji (Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2005), 246 str. (dalje: Zaviršek: 'Z
diplomo mi je bilo lažje delat!').
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Prof. dr. Katja Vodopivec (Foto: Jože
Suhadolnik)

profesorico za kriminologijo na Pravni fakulteti. Že pred tem je predavala na
magistrskem študiju kazenskopravne smeri na domači fakulteti, poleg tega je
redno predavala na kazenskopravnem magistrskem študiju na Pravni fakulteti
Univerze v Zagrebu; za slušatelje tega študija je pripravila tudi prvi učbenik kriminologije – Kriminologija I. dio, kjer je (skupaj s soavtorji) obravnavala tisti
del kriminologije, ki se je nanašal na sklop problemov, povezanih s storilcem
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kaznivega dejanja.19 Žal drugi del, ki naj bi obravnaval razmerje med družbo in
kriminaliteto, ni bil pripravljen.
Ko je začela s predavanji na Pravni fakulteti, je za študente pripravila študijsko gradivo Kriminologija za pravnike20 – izbor člankov (skupaj 5 izdaj). Izhajala
je s stališča, široko sprejetega zlasti v anglo-ameriškem univerzitetnem sistemu,
namreč, da je pomembno, da se študentje seznanijo z različnimi stališči o posameznem vprašanju v literaturi ter na podlagi tega oblikujejo svoja lastna stališča.
Njena predavanja so bila usmerjena v aktiviranje študentov; v razvijanje kritičnega mišljenja pri njih in v spodbujanje lastne ustvarjalnosti. Pri svojem pedagoškem delu se Katja Vodopivec ni zadovoljila s predavanji ex cathedra, temveč jih
je oblikovala dialoško in je dajala velik pomen aktivni udeležbi študentov. Študentom je znala vzbuditi intelektualno radovednost za svoje področje, znala jih
je motivirati pri seminarskem delu in jih uspešno voditi pri skupinskem delu.
V šestdesetih letih je kot direktorica Inštituta organizirala seminarje o skupinskem delu, ki jih je vodil priznan strokovnjak z Dunaja. S tem je prinesla
v Slovenijo metodo dela, ki jo je sama (kasneje tudi njeni sodelavci) pogosto
uporabila pri delu s študenti, na strokovnih seminarjih za pravosodne delavce,
ki jih je pripravljal Inštitut, in pri delu s podiplomskimi študenti. Omeniti velja,
da je s slednjimi v času študija pri predmetu Metodologija raziskovalnega dela
izvajala konkreten raziskovalni projekt, ki se je nekajkrat zaključil s publikacijo.
Ko jo je Štefan Kališnik leta 1996 vprašal, katero delo ji je dalo največ zadoščenja, je preprosto odgovorila: "To, če ugotovim, da se je koga kaj prijelo od
tega, kar sem rekla ali pisala."21 S tem je povedala največ o svoji zavezanosti
poklicu profesorice in raziskovalke.

Mednarodna aktivnost
Katja Vodopivec je od prvih začetkov svojega raziskovalnega dela težila k povezovanju z zunanjim svetom in s tem k širitvi svojega obzorja in obzorja vseh
svojih sodelavcev. Dobro je obvladala tri pomembne tuje jezike – angleščino,
francoščino in nemščino – in to znanje ji je olajšalo navezovanje strokovnih
stikov v tujini. Kot direktorica Inštituta se je povezala s tedaj relevantnimi mednarodnimi organizacijami na področju kriminologije – to so bili zlasti Societe
de defence sociale nouvelle, Societe internationale de criminologie in Association

19

20

21

Katja Vodopivec, Miloš Kobal, Ljubo Bavcon, Vinko Skalar, Kriminologija I. dio (Zagreb: Narodne
novine, 1966).
Katja Vodopivec, Kriminologija za pravnike : izbor člankov : namenjeno slušateljem pravne fakultete
v Ljubljani kot učni pripomoček (Ljubljana: Pravna fakulteta, 3. izdaja, VIII, 1985), 733 str.
Kališnik, "Katja Vodopivec".
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internationale de droit penal. Zlasti prva med naštetimi je bila v tedanjem času
dokaj vplivna – njena izhodišča so sprejeli tudi v OZN, kar je imelo za posledico,
da so se njene ideje razširile v številne države – članice OZN. Temeljni zamisli
tega združenja – preprečevanje kriminalitete in resocializacija storilcev kaznivih dejanj – sta tudi v tedanji Jugoslaviji pridobili na pomenu. Katja Vodopivec
je v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja postala članica znanstvene komisije
Societe internationale de criminologie – na številnih mednarodnih srečanjih je
sodelovala kot poročevalka, na enem od kongresov omenjene komisije pa je
bila glavna poročevalka. V začetku sedemdesetih let je sodelovala z Odborom
za probleme kriminalitete Sveta Evrope, kamor je bila ad personam vabljena na
redne letne konference direktorjev kriminoloških inštitutov – čeprav Jugoslavija (seveda) ni bila članica te regionalne mednarodne organizacije.
Svojo mednarodno usmeritev, odprto v svet in do sveta, je Katja Vodopivec
prenašala tudi na svoje sodelavce, pri čemer je poudarjala pomen tega, da vsak
od njih tudi v širšem mednarodnem okolju predstavi svoje poglede in se hkrati
ozre po širšem prostoru, kot pa ga nudi le domače okolje.

Osebnost
Življenjsko usmerjenost prof. Katje Vodopivec morda najbolje označujejo
njene lastne besede v članku "Socialna amnezija v 'socializmu'", kjer pravi, kako
je kot hči bančnega direktorja doživljala socialne krivice:
Kot šestletno me je oče peljal na Miklavžev semenj, /.../ kjer so otroci – takšni kot
jaz – prodajali šibe, hudičke /.../ Bili so slabo oblečeni in so drgetali od mraza /.../
Ko sem bila stara devet let, je na mojem domu pozvonila neka gospa in ker ni
našla mame, pred mano pokleknila in prosila /.../ naj povem očetu, da bo nesreča,
če bo od njenega očeta zahteval denar. Čez tri dni se je /.../ ta mož obesil.22

Te njene besede kažejo na njeno občutljivost za socialne krivice, za načelo
enakosti med ljudmi, ne nazadnje tudi zavzetost za solidarno, strpno in demokratično družbo. Že nekaj let pred nastopom sedanje gospodarske, finančne in
tudi moralne krize je prepoznala njene znake: "Če je prej le bila neka vrednota
solidarnost med ljudmi, – ob vsem vendarle uveljavljena in veljavna – je pa zdaj
vrednota uspešnost, egoizem in grabežljivost."23 Tako je menila že tri leta pred
izbruhom krize.
22

23

Katja Vodopivec, "Socialna amnezija v 'socializmu': Moteča vizija prihodnosti v gluhi sedanjosti", Naši
razgledi 38 (1989), št. 2: 37.
Kališnik, "Katja Vodopivec".
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Državo je videla kot tistega, ki je – v simboličnem pomenu – dolžan "urejati
promet" in skrbeti za socialno varnost. Bila je kritična tudi do nove države – že
leta 1996 je opozorila, da izničuje socialno varnost, ki smo jo imeli dotlej – in jo
nadomešča s tako imenovano dobrodelnostjo, ki je daleč od socialne varnosti.
Sodila je, da "/.../ očitno ne znamo združevati dobrega in koristnega iz prejšnjega časa z dobrim in koristnim kasneje."24
Kot osebnost je bila prof. Katja Vodopivec človek z veliko začetnico – to
smo zaznali vsi, ki smo z njo sodelovali. V že navedenem intervjuju Štefanu
Kališniku posebej jasno prihajata do izraza njeno zanimanje za "ljudi, ki so bili
od družbenega dogajanja odvrženi" in katerih probleme je želela raziskovati ter
njena občutljivost za etične dileme njenega in drugih poklicev:
Vprašati se je treba, kaj je bistvo mojega početja, ali to ustreza etiki mojega poklica
– in to velja za vsakogar. Za zdravnika, za sodnika. O tem, /.../ da sodnik kaznuje
kurje tatove, onih drugih pa ne, bi se moral vsake toliko vprašati sodnik, če res
funkcionira, kot je treba.

"Rada bi", je dejala, "da bi ljudje gledali tudi na levo in na desno in ne samo
naravnost." In dalje: "Hudo me prizadeva, zlasti pri intelektualcih, njihova strašna ravnodušnost, ravnodušnost do drugih, do človeške stiske. /.../ Kdor je intelektualec, bi moral vsaj kaj videti."25
Njena življenjska pot jo je peljala od "skeptične levice" v Kraljevini Jugoslaviji preko angažirane upornice proti nacizmu do "skeptične" in večkrat od
partije kritizirane članice te stranke, do upokojenke, ki je s kritičnim pogledom
in visoko etično držo opazovala svet, ki se je v zadnjem desetletju dvajsetega
stoletja do obisti spreminjal že tretjič v njenem življenju.
Njen kritičen pogled na življenje jo je nekajkrat pripeljal v konflikt z oblastjo, čeprav ni nikoli prerasel v vidno sankcioniranje. V intervjuju, ki ga je Katja
Vodopivec dala Darji Zaviršek marca 2005, je več povedala o tem, kako je bil
učbenik o metodah socialnega dela, ki ga je pripravila za Višjo šolo za socialno
delo v začetku petdesetih let 20. stoletja, predmet kritičnih pripomb s strani
politike, vendar ga nihče ni neposredno javno negativno ocenil. Kot je dejala
sama: "/.../ vedno sem bila kritična, zanimale so me krivice, ki so se godile ljudem /.../. V (učbeniku) je bilo premalo politike."26 Tudi kasneje, vsaj na začetku
delovanja, so bile nekatere raziskave, ki so jih izvedli raziskovalci Inštituta za
kriminologijo, slabo sprejete, saj so se nanašale na negativne plati življenja v
tedanjem sistemu.
24
25
26

Prav tam.
Prav tam.
Zaviršek: 'Z diplomo mi je bilo lažje delat!'.
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Kakor je znala biti zahtevna do svojih sodelavcev in tudi kritična do njihovega dela, tako je bila vedno na razpolago za pogovor, nasvet, spodbudo ali
podporo. Velik del raziskovalnih projektov, ki jih je vodila, je uresničevala v
skupini, s katero je ustvarila vedno pristen stik in dobro sodelovanje. Čeprav ji
zdravje zadnja leta ni dopuščalo mnogo, se je kljub visoki starosti živo zanimala
za raziskovalno delo, opravljeno na Inštitutu in tudi drugje.
Štefan Kališnik, imenitni izpraševalec, je Katjo Vodopivec na koncu dolgega intervjuja vprašal, ali kaj obžaluje, ko gleda nazaj. In zdi se mi, da je odgovorila ne le zase, temveč za vse predstavnike svoje generacije, ko je rekla: "Seveda,
tudi obžalujem /.../. Ne vem pa, če kdo – ki je preživel obe zadnji revoluciji in
vojni ter vmesni čas, vse čeri – lahko reče, da ne obžaluje ničesar."27

Alenka Šelih
LIFE AND WORK OF PROF. DR. KATJA VODOPIVEC

SUMMARY
Katja Vodopivec (1917–2012) was university professor and researcher in the
field of criminology and criminal law at the Faculty of Law, University of Ljubljana (UL). She was born in Ljubljana where she graduated in law and obtained her doctoral degree in law. In the 1950ies she studied in the USA and Great
Britain. From 1960 till 1972 she was director of the Institute of Criminology at
the Faculty of Law, UL; since 1972 till her retirement in 1987 she was professor
of criminology at the Faculty of Law, UL. Her research covered different fields of
criminology. From 1950–1960 she studied social factors contributing to crime
(e.g. living conditions of delinquent youth; problems of recidivism; criminal
prevention and schools) as well as research projects dealing with implementation of criminal sanctions (e.g. grouping of prisoners; organisation of local
prisons; half-way homes for prisoners; individualisation of penalties). During

27

Kališnik, "Katja Vodopivec".
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the next decade Prof. Vodopivec devoted her research especially to problems
of juvenile delinquency. The research project "Maladjusted Youth: An Experiment in Rehabilitation" (1974) published at home as well as in the USA represented a milestone in the ways of dealing with juvenile delinquents in institutions. It brought about the change from authoritarian ways of dealing with
them towards ways with permissive elements. The research work during the
decade from 1970–1980 Prof. Katja Vodopivec dedicated to research of social
mechanisms which influence deviance and to problems of what are the results
of formal control institutions work (e.g. penal policy, restitution of damages to
crime victims, system analysis of criminal procedure). Prof. Vodopivec lectured
at the Faculty of Law UL and at Faculty of Law, University of Zagreb, as well as at
the Faculty for Social work UL.
Prof. Katja Vodopivec was active in the work of international associations
in the field of criminology; for several years she was member of the Scientific
Commission of the International Society of Criminology. She participated in
numerous conferences, symposia and meetings abroad and was several times
key note speaker or reporter.
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UDK 821.163.6.09:929Zupančič B.
1.01 Izvirni znanstveni članek

Beno Zupančič in njegova pripoved
o med- in povojni Ljubljani
Urška Perenič
Dr., docentka
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana
e-pošta: urska.perenic@ff.uni-lj.si

Izvleček:

Beno Zupančič (1925–1980) je v literarno javnost stopil kot avtor kratke proze
in se kmalu lotil romana, ki je prav tako močno oprt na osebno izkušnjo. V
njegovih delih najbolj (za)živi časovni prostor medvojnega ljubljanskega
predmestja oz. Ljubljane, kamor pripoved tangira tudi takrat, ko sta tematizirana
pred- in povojni čas. Doživetje vojne je namreč tisto, ki je najgloblje vtisnjeno
v predstavnike starejše pa tudi mlajše generacije, tako da se dogajanje v
poosvoboditvenem oz. povojnem času "administrativnega socializma" enako
in kritično meri skozi medvojno izkušnjo.

Ključne besede:

Beno Zupančič (1925–1980), slovenska povojna književnost, proza, med- in
povojna tematika, Ljubljana

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 767–778, 38 cit., 1 slika
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)

767

U. Perenič: Beno Zupančič in njegova pripoved ...

Klavrne razmere, trdi Popaj, morajo roditi tudi klavrne ljudi. Ko ne bo več klavrnih
razmer, ne bo več klavrnih ljudi. Treba je podreti te namišljene svetove, sestavljene iz hišic, vrtičkov, kurnikov in golobnjakov, vso to nakopičeno revščino, ki
se šopiri z videzom lastništva, obremenjeno s prevarami, tatvinami, z grehi zoper
človeka in njegovo dostojanstvo. Klavrne razmere morajo roditi tudi pritlikavce,
ki postanejo potem, ko spoznajo, da bodo ostali za zmeraj samo pritlikavci,
stiskači, hlapci, opravljivci, zahrbtneži, ubijalci. Bolj so podobni klavrnim zverem
kakor ljudem. Nesrečneži so, z dvojno dušo revežev in lastnikov, vredni usmiljenja in pomoči. Te pa ne bo od nikoder, dokler bo živelo to morje neznatnih, okrnjenih svetov, ki porajajo sleherni dan nove pritlikavce in nove nesrečnike. Seveda,
si praviš, peljali so nas na Muljavo in potem na Šmarno goro, da bi se polagoma
potolažili z lastno majhnostjo in zanikrnostjo. Pomirili naj bi se s svetom, kjer je
gostilna razgled in Šmarna gora vrh.
(Beno Zupančič, Sedmina)1

Beno Zupančič (Sisak, 1925–Ljubljana, 1980), pisatelj in politik, spada skupaj
z Andrejem Hiengom, Vladimirjem Kavčičem, Lojzetom Kovačičem, s Smiljanom Rozmanom in Pavletom Zidarjem med glavna imena slovenskega povojnega pripovedništva in obenem med precej spregledane ustvarjalce slovenske
književnosti, čeprav o nasprotnem govorijo obsežnost njegovega pripovednega opusa, ponatisi, prevodi ter filmske in televizijske priredbe. Tudi on je na
literarno prizorišče stopil s kratko pripovedno prozo (Štirje molčeči in druge
zgodbe, 1951, Veter in cesta, 1954),2 se kmalu lotil romana (Sedmina, 1957,3
Meglica, 1966, Plat zvona, 1970, Potres, 1971, Golobnjak, 1972, Grmada, 1974,
Noč in dan, 1977), ustvarjalno pot pa sklenil z zbirko zgodb Zlati prah (1979),
s katero se je deloma povrnil v medvojno obdobje.
Celotni Zupančičev prozni opus je zaradi opiranja na izkušenjsko snov ena
sama pričevanjska pripoved, umeščena v časovni prostor medvojne Ljubljane,
kamor se je pisateljeva proletarska družina preselila v sredini 30. let, kjer je pisatelj obiskoval gimnazijo ter se pridružil odporniškemu in narodnoosvobodil-

1
2

3

Beno Zupančič, Sedmina (Ljubljana, 1957), 46–47 (dalje: Zupančič, Sedmina).
1951 je tudi letnica izida Kocbekovega Strahu in poguma, iz leta 1954 pa je zbirka kratke proze Beg v
uredništvu Helge Glušič, v kateri so se predstavili malo prej našteti avtorji in ki predstavlja nekakšen
pendant k Pesmim štirih (prim. Urška Perenič, "Zaprti svet Hiengovih književnih likov: Grob, Onstran
livade je roža in Noži", Studia Historica Slovenica 11 (2011), 2–3: 712).
Eno leto prej je izdal potopisni roman Mrtvo morje. – Istega leta, tj. 1956, je Zupančič s Cenetom
Vipotnikom za tisk pripravil tudi Prežihove povesti Samorastniki ter romane Doberdob, Požganica in
Jamnica, ki sem ga tudi sama za ponatis pripravila skupaj z Miranom Hladnikom dobrih petdeset let
pozneje (2010).
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nemu gibanju. Tja tangirata tudi pred- in povojni čas, saj so pripovedi bodisi v
znamenju druge svetovne vojne bodisi je doživetje vojne tisto, ki je najgloblje
vtisnjeno v predstavnike starejše pa tudi mlajše generacije, tako da se dogajanje
v poosvoboditvenem oz. povojnem času "administrativnega socializza" večkrat
kritično meri skozi medvojno izkušnjo.4
V romanu Grmada iz leta 1974,5 ki se po natisih uvršča takoj za roman Sedmina, se npr. dogajanje po številnih poglavjih iz časa povojnega graditeljstva in
prvega leta po osvoboditvi Ljubljane preko vložene pripovedi Martina Dobrote – Pepija vrne v "izhodišče", tj. v obdobje okupacije in medvojne ilegale. V
4
5

Ta lahko v bolj oddaljeni optiki privzema oblike spominskih drobcev v književnih osebah.
Ostale izdaje romana so iz let 1975, 1986 (obsežno bibliografijo je za to izdajo pripravila Danijela
Sedej) in prevod v srbščino je iz leta 1976.
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romanu Plat zvona iz leta 1970, ki je na drugi tretjini Zupančičeve ustvarjalne
poti, je dogajanje sicer večidel postavljeno v predvojno hrvaško Zágorje,6 kjer je
pisatelj v času, ko se je družina veliko selila, preživel del otroštva. Vendar pretresljivi glas zvona v cerkvenem stolpu naznanja požar, kar je (naslovna) metafora
za bližajočo se svetovno vojno7, 8 oz. čas, "ko nad Evropo že vise oblaki druge
svetovne vojne"9.
Zupančič je v tem romanu pokazal tudi precej posluha za socialno tematiko.10 Pred bralčevimi očmi se zvrstijo podobe t. i. malih ljudi (mesar, poštar,
mestni policaj, nadučitelj, vaščani idr.), ki v naraščajoči krizi in brezposelnosti živijo v pomanjkanju hrane in denarja, čeprav ni nujno, da socialne tegobe
(pred)vojnega časa prevladajo nad upanjem v srečnejšo bodočnost.11 Sicer pa
t. i. mali ljudje zavzemajo vidno mesto že v pisateljevih najzgodnejših delih, in
sicer v prvi knjižni zbirki desetih zgodb Štirje molčeči in druge zgodbe (1951),
ki jo je posvetil mami. V zgodbi Plakati in ljubezen npr. zapuščeni sin potovke
Miha12 pri Italijanih opravlja poklic plakaterja, kar ni povezano samo z njegovo
skromno pametjo, ampak predvsem s preživitveno nujo.13 Usoda malega človeka se v več drugih zgodbah povezuje z vojno tematiko (okupacija, internacija,
taborišče); vojna je tista, ki povzroča socialne stiske in tegobe, socialno neugo-

6

7

8

9
10

11

12

13

Svojega šolanja v Zagorju se spominja tudi v uvodni zgodbi Učitelj iz zbirke Štirje molčeči in druge
zgodbe. Pripovedovalec in njegov oče, ki imata nedvomno avtobiografske poteze, sta tako v romanu
kot v zgodbi do šole nastrojena sovražno, saj ta predstavlja nekaj tujega, vsiljivega, pustega ter je odraz
materialne in duhovne skromnosti.
Mitja Mejak, "Pisatelj Beno Zupančič", v: Beno Zupančič: Plat zvona (Ljubljana, 1975), 338–340 (dalje:
Mejak, "Pisatelj Beno Zupančič").
Spoznanje o nemoči zvona, ki ne more ob požaru več niti sklicati ljudi, nakazuje neizbežnost požara
oz. vojne, in se stopnjuje v figuri očeta, ki ima za sabo izkušnjo prve svetovne vojne (to je dečkova
"prapreteklost") in v kateri "je potopljen kot jezerski zvon čudaški obup nad svetom in nad seboj"
(Beno Zupančič: Plat zvona (Ljubljana, 1975), 319).
Jože Šifrer, "Kronika: Plat zvona", Sodobnost 19/3 (1971): 313–315.
Zaradi obdelave socialnih tematik bomo Zupančiča posebej, ko je govor o začetkih njegovega proznega ustvarjanja, našli med dediči socialnorealistične tradicije, česar ni mogoče zanikati zlasti na
podlagi skrbi, ki gre malemu človeku. Vendar je potrebno spomniti tudi na premike, ki jih je napravil
v prozi z ozirom na predhodno tradicijo, kjer omenimo večjo subjektivizacijo pripovedi, večstransko
obdelano snov (tretje- in prvoosebna pripoved, vključevanje pogledov različnih književnih oseb),
analitičnost, fragmentarnost oz. mozaičnost pripovedi.
Deček Plat si ne samo želi, da bi slišal bíti plat zvona, kar bi bilo znamenje človeške prisotnosti, ampak
si življenjsko stvarnost vseskozi prilagaja po svoje. V tem kontekstu so omenjeni Krpan, [kralj] Matjaž,
Klepec, ki imajo to moč, da spreminjajo svet. Pribežališče pred tegobami vsakdanjosti mu predstavlja
avtomobil brez koles, s katerim se z Evico (v mislih) kdaj popeljeta do Dunaja ali Carigrada. Podrta
sliva pa je v Platovem svetu poštni nabiralnik za zaljubljena pisma. Ti elementi kažejo na izrazito
subjektivizacijo stvarnosti.
Ta ga je pustila v neki kozjanski vasi, od koder je odšel v Ljubljano in si sprva služil kruh s pometanjem
cest, čiščenjem kanalov, zbiranjem železja ipd.
Povrh vsega mora preživljati lahkoživo Matildo, ki se zaplete v razmerje z Italijanom. Gre za razmeroma pogost motiv Zupančičeve proze; v isti zbirki se pojavi tudi v zgodbah Dva komandirja in Štirje
molčeči, kjer od taboriščnika Štefa izvemo, da se mu je dekle zapletlo z Italijani. Motiv pa je poznan
tudi iz Zupančičevega romanopisja.
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dno pa je samo po sebi tudi taboriščno življenje, ki ga je avtor izkusil v večmesečnem bivanju v Gonarsu. Taboriščno življenje je lahko glavna tema (naslovna
zgodba zbirke) ali pa se pojavlja na motivni ravni (Dva komandirja14 in Potrdilo
o nedolžnosti). Največ zgodb iz zbirke se nanaša na (začetek) italijanske okupacije Ljubljane (Iz zapiskov rejca malih živali, Brez naslova in junaka, Življenje
za smrt,15 v katerih so glavne osebe talci, ter že omenjena zgodba Plakati in ljubezen), zgodba Dva komandirja se konča z odhodom v partizane, medtem ko
so zgodbe Potrdilo o nedolžnosti, Črtica o odlikovanju in Ostrižena ljubezen
postavljene v prva povojna leta (1945–1946).
V povojni Ljubljani se dogaja tudi zgodba Veselica16 iz druge Zupančičeve
zbirke kratke proze z naslovom Veter in cesta (1954), kjer glavno vlogo igra
aktivist Aleš, ob katerem se vnovič pokaže vpliv predstav iz "prejšnjih" časov
na sedanjost. Protagonist namreč poosvoboditvene ljubljanske dneve ocenjuje
skozi prizmo predstav, ki si jih je ustvaril kot borec (o borčevski preteklosti priča
njegova invalidnost, vmes pa je tudi nekaj reminiscenc na partizanske čase, ko
so ga npr. ranjenega nesli na bukovih vejah), zaradi česar v zgodbi nepomirljivo
trčita med- in povojni čas.17 To najbolj prihaja do izraza v Aleševem odporu do
pisarniškega vsakdana, ki se brezciljno vrti18 in v katerem nekdanji vojak, ki mu
je zdaj naloženo samo raznašanje pisemskih ovojnic, ne najde globljega smisla. Okrog sicer mrtvega partizana se suče dogajanje glede njegovega pokopa v
zgodbi Pogreb,19 medtem ko je v zgodbi Stražarska tisto, kar pomembno vpliva na razmišljanje stražarja, ko izpred stražarnice št. 3 opazuje mlad zaljubljen
par pred kamnito hišico z rdečo streho,20 vojni čas, ob katerem se mu zastavlja
vprašanje, ali ima vojak sploh pravico ljubiti v času, ki terja od njega tolikšno

14
15

16
17

18

19

20

Glavna oseba je taboriščnik Aljaž.
Po Življenju za smrt ter zgodbi Brez naslova in junaka je bil posnet TV-film Zadnja šolska naloga
(1977) v priredbi Matjaža Klopčiča.
Na tej podlagi je nastal film (1960; Jože Babič).
Stanko Šimenc, "Beno Zupančič – velik prijatelj in tvorec slovenskega filma", Sodobnost 29/8–9
(1981): 799–808 (dalje: Šimenc, "Beno Zupančič – velik prijatelj in tvorec slovenskega filma").
Nazorni sta primerjavi s cirkuškim akrobatom, ki samó caplja v obroču, in prenapolnjenim avtobusom, ki vozi v poznano smer.
Po njej je bila posneta televizijska igra v priredbi Vladimirja Frantarja (1972). Konflikt je povezan z
materjo, ki hoče cerkveni obred, in ženo, ki želi moža pokopati civilno.
Na belo kapitansko hišico na Korčuli ali Pelješcu misli tudi kapitan v Mrtvem morju: "Kontinente sem
obplul že v mladih letih, tisti čas, ko se mi je zdela sleherna pot sreča, sleherna dežela, ki sem jo odkril,
čudež. Zdaj sem nosil podobo sveta v sebi – ničesar ni bilo, po čemer bi koprnel bolj kakor po miru na
domači obali. Po beli kapitanski hišici." (Beno Zupančič, Mrtvo morje (Ljubljana, 1956), 4)
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odgovornost.21
Podobe medvojne Ljubljane oz. ljubljanskega predmestnega okolja, ki
je brez dvoma osrednje dogajališče Zupančičevih del, samo da so prostorske
koordinate v drugi zbirki na račun še večje osredotočenosti na (znotraj)osebno, nekoliko medlejše, se v zgodbah vzpostavljajo še preko omemb lokalitet,
objektov, naravnih in kulturnih znamenitosti, kot so Belgijska vojašnica, Rožnik, Grad, Kongresni trg itn. Poleg Aleša v Ljubljani stanuje plakater Miha, ki ima
(tako kot Tiger v Sedmini) domovanje v podstrešni sobi stare hiše pod Gradom
in ga aktivisti ujamejo v bližni Narodnega doma, kjer Italijani ustrelijo Popaja
iz Sedmine. Motiv Gradu in Kongresnega trga se pojavi v zgodbah Dva komandirja in Potrdilo o nedolžnosti, zgodba o Ostriženi ljubezni, v kateri ostrižejo
ljubico aktivista in borca Modesta, pa je prav tako umeščena v (pred)mestje.
V Dveh komandirjih je omenjena Belgijska vojašnica, ki je dogajališče v zgodbah Življenje za smrt ter Brez naslova in junaka. Zanimivo je, kako se v obeh
omenjenih primerih iz hladne jetnišnične kleti vidijo cvetoče lipe, ki naznanjajo pomladno prebujanje in bližajočo se svobodo. Kako močno je Ljubljana vtisnjena v književne osebe, je nenazadnje razvidno iz zgodbe Štirje molčeči, ki
se sicer godi v taborišču v "deželi pomaranč" in v kateri taboriščniki štirikotni
prostor med barakami poimenujejo kar Kongresni trg.
Zupančič je več motivov iz kratke proze, kjer so osamosvojeni, uporabil
v poznejših delih; zlasti v najbolj prevajanem, največkrat ponatisnjenem in
verjetno svojem najboljšem romanu22 Sedmina (1957). Zato bi mogli reči, da je
v kratki prozi oblikoval nekakšne nastavke, ki so se pozneje na novo povezali
in prelili v bolj sintetično obliko romana. Na ta način je ustvaril intratekstualne vezi med posameznimi deli opusa. Poleg rejca malih živali iz istoimenske
zgodbe bodo bralcu, ki pozna pisateljevo zgodnjo prozo, v Sedmini poznani
liki italijanskega podoficirja, ki spi s pripovedovalčevo sestro Filomeno, žene
Katarine in domačih živali,23 brez katerih si prav tako ni mogoče zamisliti ljubljanskega vrtičkarskega sveta. V romanu predira na plan topografija Ljubljane.

21

22

23

S tem si je mogoče pojasniti njegove občutke sramu, ko pod vplivom nedoživete sreče z Marijo – ta se
je kakor več ženskih likov v Zupančičevi prozi odločila za udobje in uresničitev meščanske predstave
družinske sreče, v kar je uperjena kritična puščica – opazuje življenje zaljubljencev onstran vojašnice. – V zbirki sta še zgodbi o Jupi Bajramu in Bosiljki (Idila s konji) ter vojaku Hugu in Heleni (Pešak
na morju). Podobno kakor za Bosiljko tudi za Huga obstaja življenje pred revolucijo, ki je čas njegove
mladosti in je vrgla človeka s tira, in po njej. Vendar ne vztrepetava v grozi, ampak je prisotna vera v
življenje, ki bo prečistilo doživetja. Zgodba vojnih okvirov s tem niti ne zapušča, ampak jih prej prerašča.
Od 1958 do 1983 je bil preveden v srbščino, češčino, nemščino, (belo)ruščino, estonščino, madžarščino in albanščino, potem pa je prevajalski interes zanj očitno usahnil. Kar se tiče ponatisov, je prvi
Matičini izdaji sledila izdaja Mladinske knjige s spremno razpravo Helge Glušič (1965). Leta 1975 je
pri isti založbi izšel ponatis s spremno besedo Franca Zadravca, še enkrat pa je ista založba delo izdala
leta 1979.
Pes Ferdinand, maček Emanuel, kura Ivanka, kanarček Jurček.
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Prostorsko vezani podatki, kjer gre bodisi za dogajališča in nahajališča književnih oseb bodisi samo za omembe, ki punktualno limitirajo literarno dogajališče, se nanašajo na objekte, njihove dele in ustanove (trnovski dimniki in
ljubljanske strehe, Dukićevi bloki, vojaška skladišča v Mostah, Belgijska vojašnica, sodnijski zapori, glavno sodišče, tobačna tovarna, parna pekarna, hotela
Union in Štrukelj, gostilni Figovec in Maček, Grad, Trnovska, Šentjakobska in
pravoslavna cerkev, Narodni, Rokodelski, Delavski dom, Moderna galerija, Prirodoslovni muzej, Opera, Nebotičnik, Rotovž in Matica), spomenike in druga
dela materialne kulture (Prešernov spomenik, Trubarjev, Robbov vodnjak),
mostove (Šentjakobski, Zmajski, Tromostovje, Prulski most), trge, parke (Kongresni trg, Tivoli), ulice, ceste in poti (Bleiweisova,24 Rimska, Šelenburgova/Slovenska, Tržaška, Aleksandrova/Cankarjeva, Masarykova, Metelkova, Erjavčeva,
Levstikova, Tobačna, Florijanska/Gornji trg, Resljeva, Kolodvorska, Pražakova,
Miklošičeva, Dalmatinova, Gajeva, Gosposvetska, Dunajska, Prešernova, Večna,
Zoisov graben/Zoisova), vodovje (Ljubljanica s Špico, Malim grabnom in kopališčem, Gradaščica), okoliške vzpetine (Krim, Golovec, Šišenski hrib, Kurešček,
Sveta Katarina, Šmarna gora, Grmada, Grajski hrib) in predele mesta (Križanke,
Vič, Prule, Krakovo, Breg, Trnovo, Šentvid, Šiška, Ajdovščina, Šentklavž). Zato
ne čudi, da je bil po filmu posnet film v režiji Matjaža Klopčiča (1969), ki je izrazil navdušenje prav nad Zupančičevim scenarističnim konceptom.25
Na Grad in strehe stare Ljubljane gledajo okna Kajfeževega stanovanja v
vrtičkarskem predmestju, ki je glavni predmet kritike v Sedmini. Predstavniki
vrtičkarskega in malomeščanskega sveta se namreč v času okupacije obnašajo
samozadostno (pogled v "zunanji" svet jim med drugim zastirajo skrbno postavljene vrtne ograje), pasivno26 in ne kažejo nobenega smisla za kolektivno.
Roman v tem smislu prerašča v kritiko malega ljubljanskega predmestnega
človeka, njegove pritlikavosti, zahrbtnosti, opravljivosti in omejenosti. Protagonista in prvoosebnega pripovedovalca Nika ta svet, ki je zasmrajen z vonjem
po kuncih, po eni strani navdaja s sovraštvom, po drugi strani pa v njem še bolj
podžiga odporništvo in revolucionarnost, tako da je predmestna Ljubljana
prikazana ambivalentno; posameznika žene proč in ga kot domače mesto obe-

24

25

26

Šla je ob Narodnem domu in leta 1941 so jo preimenovali v Cesto Viktorja Emanuela III. 1943 je spet
postala Bleiweisova cesta.
Z mislijo o filmu se je ukvarjal tudi pisatelj (Pozdravi Marijo!, 1958), ki se za razliko od romana začne s
Popajevo smrtjo, nato pa sledi premik v preteklost. Drugi dogodki ne odstopajo od romana in zgodba
se prav tako suče okrog trojice Niko-Popaj-Marija. (prim. Šimenc, "Beno Zupančič – velik prijatelj in
tvorec slovenskega filma": 803)
Prispodoba zanje je tudi lena Ljubljanica, kakor jo doživlja Niko: "Naslonil sem se na ograjo in se zazrl
v Ljubljanico. Plitva in komaj premikajoča voda je bila podnevi le malo podobna reki – bolj mlakuži
zelenkaste vode, ki je zastala med betonskimi bregovi in se spridila. Taka je kakor jaz sam. Hudič,
moral bi kaj početi." (Zupančič, Sedmina, 54)
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nem nezadržno priklepa nase.27
Revolucionarnost, iskrivost, pogum Zupančičevih književnih oseb zbuja
simpatije do odpornikov, ki si v klavrnih razmerah zastavljajo drzne cilje. Glavni rezoner (Popajeve) ideje o zmožnosti spreminjanja sveta in aktivnem posamezniku, ki je sam gospodar svojega sveta, si sam kroji življenje in izbira poti,
pa je gotovo protagonist Sedmine. Toda individualno, o katerem je tu govor,
pri Zupančiču ni v nikakršni opreki s kolektivnim, ampak je šele spoznanje in
ohranitev individualnega (biti gospodar svojega sveta in biti sposoben krojiti zakone) predpogoj za pogumno uresničevanje kolektivnih namer. Da so
simpatije na strani odpornikov, se pokaže tudi v kratki prozi Štirje molčeči in
druge zgodbe (Brez naslova in junaka). Največ zanimanja in navdušenja zbuja
mladi odpornik Mirko, ki pristane med talci, ne pa npr. sozapornik Janez, ki
je od partizanov prebegnil k Italijanom in je zato izdajalec. Še bolj posrečena
je v isti perspektivi figura Jake28, ki deluje iz podobnih vzgibov kakor Mirko.
Nasprotno pa protagonist Jože iz črtice Življenje za smrt ne more biti heroična
figura, saj je njegovo obžalovanje, potem ko je sovražniku v zameno za življenje
ponudil sodelovanje, samo odpravljena napaka. To potrjuje "kazen", ki ga doleti, saj izgubi prav tisto, kar je poskušal ubraniti, tj. ljubezen – njegova ljubica
si v ječi prereže žile. Nanj nekoliko spominja protagonist v zgodbi Potrdilo o
nedolžnosti, ki si ob vračanju internirancev in partizanov v Ljubljano kljub
potrdilu, v katerem mati prizna, da ga ni pustila v partizane, ne more oprati
vesti in se znebiti sramu.29
Kljub simpatijam do odporništva vendarle ne bi mogli reči, da gre pri
Zupančiču za kako slepo navdušenje nad aktivizmom. Nasprotno, medvojna
snov ni obdelana ozko tendenčno, ampak dopušča več možnosti za premislek

27

28
29

Nekaj podobnega ob osvoboditvi maja 1945 doživlja tudi pripovedovalec v Grmadi, ki se je ravno
tako rodil na obrobju Ljubljane, doživel taborišče, ilegalno delo in partizanstvo: "Gre vendarle za rojstno mesto. Gre za mesto, ki ga imaš rad, naj bo kakršno koli že, naj bo njegova zgodovinska ali sodobna
podoba kakršna koli. Tvoje mesto. V njem si splezal na prvo drevo, brcnil v prvo žogo, urezal prvič
svoje dobrotno ime v avstro-ogrski les ljudskošolske klopi. V njem si prvikrat videl, kako umira človek,
ko ga je ubil neki drug človek, tujec, ki v tem mestu ni imel kaj iskati. V njem si doživel najstrašnejše
trenutke človeškega izdajstva. /.../ [V] spominu – potrebno je samo, da malo zamižim – mi zaživi živa
meja, prašna in ostra. Če sem tekel ob njej, se mi je zdelo, da se bom zdaj zdaj boleče osmuknil ob
njene krtače. Sivi tovarniški zid, za njim se je zmeraj nekaj dogajalo – nekaj skrivnostnega. Podoben
je bil jetnišničnemu zidu – če so jetnišnice sploh take. Sinje nebo jeseni odpotuje kdove kam in se
šele spomladi spet prikaže – na novo prebarvano. Mesto z zgodovino. Z neponarejeno strastjo jo
razlagajo učitelji ali profesorji, ki ne marajo sedanjosti. Zgodovina, v njej zijajo velike luknje – arheologi in raziskovalci jih ne znajo napolniti s čim dokazanim. Ljubljanica s svojo zeleno vodo, s svojimi ponikalniškimi podzemlji. Čolni pomenijo pot v svet – na Barje, na Vrhniko, na Morje, v svet
domišljije, pot okoli sveta, v vesolje." (Beno Zupančič, Grmada (Ljubljana, 1986), 32–33)
Janko Kos, "Kritika: Proza Bena Zupančiča", Novi svet 6/12 (1951): 1123.
Od tod je mogoče razumeti bolečino, ki jo med tovariši v pomladni Ljubljani 1942. leta v Grmadi
povzroči Ferdinandovo dejanje izdajstva. Vendar vseeno ne more uničiti ne sanj o svobodi ne pretrgati občutka povezanosti med sicer že raztepenimi člani druščine.
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in vrednotenje nekaterih ravnanj, ki so obravnavana večstransko ter odpirajo
etična vprašanja in dileme. Ilegalno delovanje tako ni nujno samo odraz poguma ali znak upora zoper tujo oblast, ampak je lahko tudi odraz mladostniške
lahkomiselnosti, zaradi česar v posamezniku včasih sproži občutja slabe vesti.
Po uboju kvesturina pred Trnovsko cerkvijo se v Niku porajajo dvomi glede ravnanja, kar poskuša upravičiti s prijateljevo smrtjo, vendar nato spet razmišlja o
tem, da je bil kvesturin verjetno dober fant in da morda ni bil mrtev. Podobna
obučutja se zbujajo v jugoslovanskem kapitanu v potopisu Mrtvo morje na poti
s Cipra proti Suezu ob nemškem padalcu, ki ga poskuša potnica Jane pretihotapiti v Avstralijo. Čeprav je v njem še vedno močna spominska usedlina, kapitan
ob sovraštvu in maščevalnosti doživlja sočutje, saj v Nemcu ugleda poraženca.30
Na tovorni ladji, ki vzdržuje povezave z različnimi konci sveta, se potniki nazadnje zbližajo, tako da je zgodba humanistično naravnana.
Enako kritično je pri Zupančiču prikazana povojna družba. Kritika
vključuje dvojni premislek, in sicer o nekaterih predstavah, ki so bile ustvarjene
v odporniškem času in se pozneje niso realizirale, ter o vrednotah in idealih
povojne družbe. Dvom pa se nanaša tako na uresničljivost prvih kot drugih,
saj borce v dobi povojnega graditeljstva zamenjajo uradniki. Ni čudno, da ideja
"pesnika" Izidorja iz romana Potres, ki je variacija Nikove in Popajeve ideje iz
"mladih" let in po kateri bi morali med vrtovi ukiniti ograje, zapahe, ključavnice
in vse, kar med ljudmi ustvarja pregraje, v "novih" razmerah zveni utopično.
Povojno družbo Zupančič sploh najbolj kritično meri v "ljubljanskih
zgodbah",31 kakor bi poimenovala Potres (1971), Golobnjak (1972) in nekoliko zgodnejšo Meglico (1966).32 V Golobnjaku in Meglici pade v oči, da so osebe
večinoma opredeljene po poklicu in funkcijah (stenotipistka, avtomehanik,
mornariški kapitan, znanstvenik, inženir, direktor, frizerka, študent, vratar,
pravnik, maneken, železničar, voznik, šoferji, rezervisti, sprevodniki, kmetje,
komercialisti, policisti, poštarji, računovodje, profesorji), kar kaže na njihovo
instrumentalizacijo in izpraznjenost življenj. Ta več po ničemer ne spominjajo

30

31

32

Ta misel se mu porodi, ko ga skivaj opazuje, kako skuša preusmeriti vodo na krovu, ki si išče poti do
žlebov, medtem ko jo skuša on napeljati s stopali, tako da bi tekla vzdolž krova (kakor bi želel sam).
O žanrskih oznakah je nekoliko premišljal tudi Janez Gradišnik ob Sedmini, ki ji je prilepil oznako
"roman iz okupiranega mesta" (in ne "roman o okupiranem mestu"), saj tematizira izsek iz življenja
v zasedeni Ljubljani in težišče premika na "notranji" oz. čustveni svet posameznika (Janez Gradišnik,
"Ocene in poročila: Sedmina", Jezik in slovstvo 3/2 (1957): 87).
Delo je zanimivo po kompozicijski plati, saj gre za mozaično zgrajeno zgodbo enega samega dne v
Ljubljani na začetku 60. let. Poleg glasu iz radia in tranzistorskega sprejemnika, iz katerega se med
drugim sliši Strnišev Orion, so v roman vključeni odlomki iz časopisja, listek za igre na srečo, tabela
s statistiko o zakonskem stanu prebivalcev. – Med poznanimi motivi, ki intratekstualno povezujejo
posamezna Zupančičeva dela, pa omenimo motiv "grešnice", frizerke Lence, ki je sad Heleninega razmerja z italijanskim oficirjem in kaže na okupacijski čas, ter motiv ženskih oblek, ki se razcvetajo belo
in vinsko rdeče kakor kostanji ob tržaški železnici (v Tivoliju), kar je variacija motiva kostanjev, kakor
se pojavi v delu Sedmina.
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na čase v mestu, "ko so se nadenj skopali fašisti, ko je bilo najbolj utesnjeno,
dobesedno zasužnjeno", vendar je "doseglo najvišjo stopnjo domoljubnosti in
prostosti"33. V nasprotju s tem je povojna Ljubljana predana malomestnemu
spancu, iz katerega je ne more zdramiti niti potres (samo) četrte stopnje, ki so
ga sporočile seizmološke postaje in observatorij na Golovcu. Edino, kar še uspe
na hitro združiti sosesko, je pogreb mlade sosede. Povojna Ljubljana, kakor je
predstavljena v Potresu, pa je Ljubljana, ki se je – tako Izidor – pogospodila na
zanikrn način, tako da so se ljudje pozaprli eden pred drugim. Kot taka predstavlja protiutež medvojni okupirani – in vendar bolj odprti in svobodni – Ljubljani. Kritiko pritlikavega meščanstva, vrtičkarske majhnosti in premočrtnosti
življenja v Ljubljani zaznamo v Meglici tam, kjer prebivalci, ki so prišli s podeželja, še naprej sadijo tulipane.
Premočrtnost življenja v poosvoboditveni Ljubljani po mojem najbolj
posrečeno prispodablja paternoster v romanu Golobnjak,34 kar je naslov drugega dela tridelnega romana in kjer gre za starinski tip dvigala, v katerem so
nanizane kabine. To je dvigalo, ki neprestano teče po eni strani gor in po drugi
dol, tako da se ljudje – strojepiske, uradniki, starci in mamice z otroki – med
seboj ne morejo ne videti ne srečati. Antipod času "graditeljske zmešnjave" spet
predstavljajo (Albertove)35 vrednote, občutki prostosti, svobode in osvobajanja, opredeljevanja, usmerjanja in domoljublja, ki so povezani s časom vojne
in okupacije, kjer je torej "izhodišče" Zupančičeve pripovedi. Vojno in povojni
socialistični svet med vsemi še najbolj uspe prerasti Lenci in Matjažu v meglici
sto petdeset tisoč življenj v istoimenskem romanu, saj se ne zmenita za nasprotovanje staršev ljubezenski zvezi in se pred "krotilci divjih živali" čisto na koncu
odpeljeta s tovornjakom, ki prevaža leve.36
K ljubljanskemu vsakdanu z njegovimi malimi ljudmi, rejci kuncev, golobov
in malih živali se je Zupančič po romanu Noč in dan deloma povrnil v zadnji
zbirki Zlati prah s podnaslovom Kratke zgodbe za kratek čas 1979. leta. Ravno
takrat je bil na obisku v Postojni ob odprtju prenovljene in razširjene občinske

33
34

35

36

Beno Zupančič, Potres (Ljubljana, 1971), 73.
Takó Albert po najemodajalcu, ki je mnogoštevilna družina Golobovih, krsti stanovanjsko hišo.
Gospodar je bil poleg vsega golobar, čeprav ima poimenovanje metaforične razsežnosti in prispodablja prebivalce vrtičkarskega in proletarskega predmestja, iz katerega prihaja večina najemnikov.
V romanu je govor tudi o golobjih meščanih, ki se sončijo na golobji Šmarni gori, kar spominja na
Zupančičevo kritiko ljubljanskega (ob)rob(j)a iz prvega njegovega romana, tako da so golobarji, rejci
kuncev in malih živali v tem kontekstu pravzaprav sinonimna poimenovanja za pripadnike vrtičkarskega, predmestnega oz. kajfeževskega sveta.
Albert v zgodbi skrivnostno izgine, vendar je hkrati ves čas prisoten, kar gre pripisati obsedenosti
pripovedovalca z njim in željo, da bi razjasnil izginotje.
Ti se pojavijo na začetku romana in njihovo rjovevanje v meglenem ljubljanskem jutru deluje razdiralno.
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knjižnice.37 Gostiteljem je obljubil, da bo ob naslednjem obisku govoril o svoji
novi knjig, vendar do vnovičnega srečanja v živo ni prišlo, saj pisatelja čez nekaj
mesecev ni bilo več. Z Zupančičem oz. njegovo zbirko so se obiskovalci knjižnice srečali ob dogodku poimenovanja postojnske knjižnice po njem 23. 3. 1981,
kar je slabi dve leti po pisateljevi smrti. Poleg spomenika v Zdolah pri Krškem
in kulturnega doma, majhne uličice v Ljubljani, ki je sicer osrednje dogajališče
Zupančičevih del, je to še vedno najpomembnejša kulturna ustanova, ki je poimenovana po Zupančiču in stoji na Trgu padlih borcev v Postojni, s katerim si
simbolno prilaščata del mestnega središča.

Urška Perenič
BENO ZUPANČIČ AND HIS STORY ABOUT WAR- AND POST-WAR
LJUBLJANA

SUMMARY
Beno Zupančič (1925–1980) entered the literary public as an author of short
prose and he soon set about a novel (Sedmina, 1957, Meglica, 1966, Plat zvona,
1970, Potres, 1971, Golobnjak, 1972, Grmada, 1974, Noč in dan, 1977), which
is also strongly based on a personal experience and in which he occasionally
returned to the motifs from his short prose, which he linked anew and transformed them into a more synthetic form of a narrative. The most prominent

37

"21. decembra 1979 je bil Beno Zupančič zadnjič med nami kot živ človek in pisatelj. Čeprav hudo prizadet od zahrbtne bolezni, je še zmeraj izpričeval svojo vero v humanizem, ki se je v njegovem nastopanju in pisateljskem delu tolikokrat razodeval tudi s svojevrstnim humorjem in ironijo. – Tistega dne
smo odpirali prenovljeno in razširjeno knjižnico in bil je za eno uro naš častni gost. Veseli smo ga bili,
hkrati pa nas je stisnilo ob pogledu nanj, saj se je zdelo, da se je med tem zadnjim in predzadnjim srečanjem z nami – vmes pa je bilo le nekaj mesecev – postaral za 10 let in več. Bolezen ga je – prej tako
krepkega in močno samozavestnega – že hudo načela, a vseeno si nismo mogli misliti, da ga že čez
nekaj mesecev ne bo več." (Nagovor Silva Faturja ob poimenovanju knjižnice 23. 3. 1981, 4 str., rokopis). – Ob spominu na Bena Zupančiča je premišljal tudi Ciril Zlobec v Sodobnosti, ki ji je bil Zupančič
sodelavec (Ciril Zlobec, "Beno Zupančič – v iskanju sinteze", Sodobnost 28/10 (1980): 853–855).
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time-space of his works is wartime in the Ljubljana suburb or in Ljubljana,
where the story is set even when the pre- and post-war eras are thematized.
The experience of war is namely the one, which is the most strongly impressed
on the representatives of the older, but also younger, generation; the events
in the post-liberation or post-war era of "administrative socialism" is equally
and critically measured through the wartime experience. For example, in the
novel Grmada from the year 1974, which is according to the printing placed
immediately after the novel Sedmina, the happening returns − after numerous
chapters from the first year after the liberation of Ljubljana − through the inserted narrative of Martin Dobrota – Pepi to the "starting-point", i.e. to the period
of occupation and wartime underground movement. The post-war Ljubljana is
also the scene of the narrative Veselica from the Zupančič's second short story
collection entitled Veter in cesta (1954), where the main role is occupied by
the activist Aleš. The protagonist is assessing the post-liberal days in Ljubljana
through the prism of conceptions, which he formed while being a soldier. For
this reason the wartime and post-war period again irreconcilably clash with
each other. In the novel Plat zvona from the year 1970, which falls into the
second third of the author's literary path and where the happening is mostly
set in the pre-war Croatian Zágorje, the soul-stirring voice of the church bell
announces the fire, which is the (title) metaphor for the approaching World
War38. The image of wartime Ljubljana or the Ljubljana suburban milieu, which
is without a doubt the main narrative space of the author's works, is in the narratives also set up through mentioning the localities, objects, natural and cultural sites. According to that Zupančič's or narrator's sympathies are on the side
of the revolutionary, sparkly and brave subjects (rebels), who set daring goals in
bad circumstances. However, despite the sympathies towards the rebellion we
couldn't say that Zupančič is blindly enthusiastic about activism; the wartime
subject is not dealt with narrow tendencies, but allows multiple possibilities for
reflection, the actions of the literary characters are dealt with multilaterally and
evoke ethical questions and dilemmas. The post-war society in the Zupančič's
works is not represented less critically. The criticism includes a twofold reflection, namely on the certain conceptions, which were formed during the rebellious times and were later not realised, as well as on the values and ideals of the
post-war society.

38

Mejak, "Pisatelj Beno Zupančič", 340.

778

S tudia
H istorica
S lovenica

UDK 929Vode A.:141.72
1.01 Izvirni znanstveni članek

Angela Vode med liberalnim
in socialističnim feminizmom1
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Oddelek za slovanske jezike in književnosti
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Izvleček:

Prispevek skuša ustrezno pozicionirati feministično avtorico Angelo Vode
znotraj temeljnih feminističnih struj prve polovice 20. stoletja, meščanskega
(liberalnega) in socialističnega feminizma. V ospredje razprave sta postavljeni
kategoriji subjektivitete in socialno-ekonomskega državljanstva ženske,
kakor ju artikulira Vode, in obravnavani z vidika feministične politične
teorije. Feministično pisanje Angele Vode niha med socialistično koncepcijo
polnopravnega socialno-ekonomskega državljanstva ženske in tradicionalnimi
meščanskimi pojmovanji spolnih vlog, po katerih so ženske (tudi v primerih
vstopa na trg dela) prvenstveno obravnavane kot matere in gospodinje in na
osnovi projiciranih atributov femininosti postavljene v zgolj podporno vlogo
moški polni participaciji na ekonomsko-političnem oz. javnem področju.

Ključne besede:

Angela Vode, liberalni feminizem, socialistični feminizem, socialno in
ekonomsko državljanstvo ženske

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 779–796, 71 cit., 1 slika
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod1
Angela Vode je bila ena prvih avtoric, ki se je v slovenskem prostoru ukvarjala
z vprašanjem ženske enakopravnosti. Njene razprave, ki obravnavajo vlogo in
položaj ženske v družbi, sodijo v čas med vojnama. V kontekstu medvojnega
časa izkazuje narava feminističnih ciljev, artikuliranih v njenih razpravah, zlasti
glede na restriktivno zakonodajo tedanjega časa,2 mnoge pomembne poteze.
Razprave Vode sicer še niso teoretične, ampak pregledne v smislu zgodovinskega pregleda patriarhalne družbene ureditve in prikaza položaja žensk v prvi
polovici 20. stoletja, velja pa omeniti dejstvo, na katerega je opozorila že Milica
Antić Gaber,3 da je bila Angela Vode tudi ena prvih avtoric prve polovice 20.
stoletja, ki je v razpravah uporabila termin spol.
Karmen Klavžar imenuje Angelo Vode "naša prednica"4 in v uredniški besedi k objavi njene razprave "Žena v sedanji družbi" zapiše, da so besede Angele
Vode "vredne tega, da se ime njihove avtorice uvrsti med 'pomembne Slovence'.
Vredne ponovnega branja, saj ravno tukaj in zdaj pridobivajo na aktualnosti".5
Pomembni vprašanji, ki se odpirata ob teh zapisih, sta, na kateri tip feminizma
referira zaimek naša in katere elemente iz njenih razprav se danes aktualizira. In to zlasti zato, ker razprave Angele Vode vsebujejo prvine obeh temeljnih
feminističnih smeri tistega časa – meščanskega in socialističnega feminizma,
na nekaterih mestih tudi kontradiktorno sopostavljenih. Glede na namen
etabliranja določenega tipa feminizma je tako mogoče določene elemente iz
razprav Vode izpostaviti in druge izbrisati. Prav tako lahko uvrstitev določene
osebe med "pomembne Slovence" kaže tudi na to, kot bom pokazala v nadaljevanju, kako si je mogoče izposoditi historično osebnost kot vstopno točko
za degradacijo določenega sistema oz. ponastavitev določenega vidika in s tem
konstituiranja določene ideološke pozicije.
V prispevku najprej osvetlim razliko med meščanskim in socialističnim

1

2

3

4
5

Prispevek je nastal v okviru programske skupine P6-0156, ki ga financira Agencija za raziskovalno
dejavnost RS.
V Kraljevini Jugoslaviji so bile ženske brez političnih in lastninskih pravic. Niso imele enakopravnega položaja v izobraževalnem sistemu; njihovo izobraževanje je bilo povsem drugotnega pomena. Neenakopravne so bile z moškimi v poklicnem življenju; zaposlene ženske so bile za enako delo
slabše plačane kot moški, niso imele dostopa do vseh služb (prepovedano jim je bilo npr. opravljanje
ministrskih, sodniških in diplomatskih služb). Splav je bil dovoljen le iz zdravstvenih razlogov, prekinitev nosečnosti iz drugih razlogov je bila kaznovana (Mateja Jeraj, Ženske na prehodu v socializem
(Ljubljana, 2005), 19−30; ista, "Ali je druga svetovna vojna spremenila razmerja med spoloma? Primer
Slovenije," v: Frauen, Männer, ur. Tina Bahovec (Celovec, 2007), 401−402).
Milica Antić Gaber, "O 'ženskah', 'spolu' in referenčni literaturi (v Sloveniji)," v: Judith Squires, Spol v
politični teoriji (Ljubljana, 2009), 341.
Karmen Klavžar, "Angela Vode, naša prednica," Delta, št. 3−4 (1998), 91.
Karmen Klavžar, "Uredniška beseda," v: Spol in upor: Zbrana dela Angele Vode I, ur. Mirjam Milharčič
Hladnik in Karmen Klavžar (Ljubljana, 1998), 216.
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feminizmom z vidika razumevanja emancipacije žensk in identitetne politike,
v nadaljevanju pa skušam ustrezno pozicionirati Angelo Vode znotraj feminističnih struj, in to na osnovi dveh ključnih vprašanj, in sicer: 1) razumevanje
spola glede na politično in 2) način obravnave spola glede na razumevanje
subjektivitete. Vprašanj se lotevam na osnovi politične feministične analize dveh temeljnih feminističnih razprav Angele Vode: "Žena v sedanji družbi"
(1934)6 in Spol in usoda (1938),7 in sicer se opiram na feministično politično
teorijo Judith Squires.8

Strategije meščanskega in socialističnega feminizma
Temeljna razlika med meščanskim in socialističnim feminizmom je utemeljena
na pojmovanju razmerja med družbenospolno in razredno hierarhijo in posledično osredinjanju na različne vidike emancipacije žensk. Meščanski feminizem je zagovarjal idejo, da obstaja "ženski pogled", nasproten prevladujočemu
"moškemu pogledu", in oblikoval normo ženske identitete, ki je ustrezala zahodni ženski srednjega razreda. Izkušnjo te posamezne skupine žensk je uporabil
za trditev o obstoju enotne, skupne ženske izkušnje, ki naj bi definirala naravo
ženske per se.9 Socialistični feminizem je zavrnil idejo o radikalni nepovezanosti med ženskim in moškim pogledom in odprl prostor za oblikovanje skupnih
zahtev vseh žensk in moških zatiranih razredov. Medtem ko meščanski feminizem razredno zatiranje reducira na spolno zatiranje in si prizadeva uresničiti
enakopravnost žensk z moškimi v okviru obstoječe družbeno-politične ureditve, izkazuje socialistični feminizem zavzemanje za radikalno predelavo samega političnega sistema. Socialističnemu feminizmu so inherentni protikapitalistični cilji in razumevanje strukturne podrejenosti žensk na način medsebojne
povezanosti ženskega in razrednega boja.10 Kot poudarja Nancy Holmstrom, se
socialistični feminizem osredinja na družbeni razred, ne da bi pri tem spolno
zatiranje podredil ekonomski eksploataciji, saj razume družbeno hierarhizacijo
po spolu, ki je z razredom prežeta. Kot tak je socialistični feminizem "pristop, ki
ima največje zmožnosti osvetliti izkoriščanje in zatiranje večine žensk sveta".11

6

7
8
9
10

11

Angela Vode, "Žena v sedanji družbi", v: Spol in upor: Zbrana dela Angele Vode I, ur. Mirjam Milharčič
Hladnik in Karmen Klavžar (Ljubljana, 1998), 93−209 (dalje: Vode, "Žena v sedanji družbi").
Angela Vode, Spol in usoda (Ljubljana, 1938) (dalje: Vode, Spol in usoda).
Judith Squires, Spol v politični teoriji (Ljubljana, 2009) (dalje: Squires, Spol v politični teoriji).
Squires, Spol v politični teoriji, 179.
Barbara Ehrenreich, "What is Socialist Feminism?", Monthly Review 57, št. 3 (2005): http://monthlyreview.org/2005/07/01/what-is-socialist-feminism (dalje: Ehrenreich, "What is Socialist Feminism?").
Nancy Holmstrom, "The Socialist Feminist Project," Monthly Review 54, št. 10 (2003): http://monthlyreview.org/2003/03/01/the-socialist-feminist-project.
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Angela Vode (Wikipedija; sl.wikipedia.
org/wiki/Angela_
Vode)

V nasprotju z meščanskim ženskim gibanjem prizadevanja socialističnega feminizma niso utemeljena na "antagonizmu med moškimi in ženskami, temveč na
antagonizmu med kapitalisti in delavci".12 Kot je nasprotje med feminističnima
strujama konec 19. stoletja opredelil August Bebel: "Razredno nasprotje, ki zija

12

Rosa Luxemburg, "The Proletarian Woman," v: The Rosa Luxemburg Reader, ur. Peter Hudis in Kevin B.
Anderson (New York, 2004), 244 (dalje: Luxemburg, "The Proletarian Woman").
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med kapitalističnim in delavskim razredom in se ob zaostrovanju naših odnosov bolj in bolj poglablja, je torej tudi v ženskem gibanju."13 Meščanske ženske
so gojile meščanski ideal gospodinje, a ta ideal je v sebi skrival družbenospolno
pogodbo, ki je v smislu preoblikovanja javnega prostora, ki ga je prinesel nastop
industrijskega kapitalizma, pomenila, da so bile ženske pomaknjene v umetno
izolirano zasebno sfero (v nasprotju z moškimi, ki so upravljali z dobrinami in
premoženjem ter tako zasedli novo nastalo javno sfero), to pa jih je posledično definiralo kot socialno in ekonomsko odvisne in neenakopravne subjekte.14
Ker so meščanke uživale v končnih izdelkih razredne prevlade,15 je meščansko žensko gibanje vprašanje ženske enakopravnosti reševalo z reformističnim
pristopom znotraj razredne družbe in se v teh okvirih zavzemalo za okvirno
in restriktivno politično emancipacijo žensk.16 Delavsko žensko gibanje je ost
boja preusmerilo na boj proti sistemu družbenega izkoriščanja17 in s tem na boj
za popolno socialno in ekonomsko emancipacijo, vendar ne v smislu reševanja
zgolj razrednega vprašanja, ampak razumevanja prepletenosti spolnih razlik z
razrednimi identitetami. Socialno-ekonomsko enakopravnost žensk je neposredno povezovalo "z bojem delavskega razreda za zrušitev kapitalizma"18 in
tako oblikovalo tudi drugačen pogled na identiteto žensk.
V razponu stališč, ki se pojavljajo v sodobni feministični teoriji in praksi, se
strategije meščanskega feminizma prekrivajo s sodobnimi tokovi liberalnega
feminizma, ki sledi strategiji t. i. vključitve, tj. zavzemanju za vključitev žensk v

13
14

15
16

17

18

August Bebel, Ženska in socializem (Ljubljana, 1960), 16.
Lilijana Burcar, "Od socialistične k (neoliberalni) kapitalistični družbenoekonomski ureditvi: redefinicija državljanstva žensk," Borec 61, št. 657−661 (2009): 299−301 (dalje: Burcar, "Od socialistične k
(neoliberalni) kapitalistični družbenoekonomski ureditv"). Enako je veljalo tudi v primerih njihovega
vstopa na trg dela, saj so bile še vedno primarno obravnavane kot zunaj doma dodatno zaposlene
gospodinje; njihovo delo je bilo degradirano in podcenjeno kot oblika drugorazrednega dela. Za delavski razred je bila zaposlitev ženske zaradi nizkih mezd neobhodna nuja, vendar pa jim zaposlitev ni
zagotavljala finančne samozadostnosti; njihov dohodek je predstavljal le dopolnilni dohodek tistemu, kar je zaslužil moški (prav tam, 302).
Luxemburg, "The Proletarian Woman," 243.
Rosa Luxemburg imenuje poziv meščanskega ženskega gibanja k enakopravnosti žensk "čista ideologija nekaj šibkih skupin brez pravih temeljev, primer antagonizma med moškimi in ženskami,
muhavost" (Luxemburg, "The Proletarian Woman," 243).
Vida Tomšič, Komunistična partija Jugoslavije v boju za emancipacijo žensk (Ljubljana, 1978), 18
(dalje: Tomšič, Komunistična partija Jugoslavije).
Tomšič, Komunistična partija Jugoslavije, 36. Glasilo socialnih demokratk Jednakost je leta 1910 objavilo programske smernice socialističnih feministk, ki so bile podane na II. mednarodni konferenci
žensk socialistk istega leta: "Naš boj je le del boja socialne demokracije, ki ji pripadamo, ker bo boljša
bodočnost zasijala vsemu človeštvu ne iz boja žensk zoper moškega, temveč iz energičnega in vztrajnega boja zatiranih družbenih razredov proti njihovim tlačiteljem /…/" (Tomšič, Komunistična partija
Jugoslavije, 20). Podobno je o povezavi med politično in socialno-ekonomsko avtonomijo delavskega
razreda ter bojem za osvoboditev žensk izpod jarma zatiranja in izkoriščanja 4 leta kasneje pisala Rosa
Luxemburg: "Ženska volilna pravica lahko, podobno kot republika, kot vojaške enote, kot osemurni
delavnik, uspe ali propade s proletarskim razrednim bojem kot celota; obraniti jo je moč zgolj s proletarskimi metodami boja" (Luxemburg, "The Proletarian Woman," 244).
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obstoječi politični sistem (tj. sistem neenakosti),19 kjer je zahteva žensk po politični enakosti zgolj zahteva po enakih možnostih – ne glede na prepričanja in
uvedene politične ukrepe. Ženske so tako iz nevidnega ozadja pomaknjene v
ospredje kot nekoliko bolj vidni subjekti, vendar še zmeraj znotraj sistema neenakosti, ki ga s tem zgolj perpetuirajo. Razmišljanje in razprava liberalnega feminizma sta izgrajeni na modelu binarne logike20 (pripisovanje atributov femininosti in maskulinosti) in usmerjata delovanje liberalnih feministk v dihotomnem
okviru, ki je proizvod uveljavljenih mrež moči.21 Socialistični feminizem nakazuje kontinuiteto s strategijo t. i. premestitve, ki "si prizadeva dekonstruirati tiste
diskurzivne rede, ki subjekt zaznamujejo s spolom":22 vključuje proučevanje in
kritiko binarnih konstruktov femininosti in maskulinosti in si prizadeva pokazati, kako se ti konstrukti vgrajujejo v širši sistem eksploatacijskih praks. Dekonstrukcija dihotomij razkriva načine opozicionalne in hierarhične ureditve dveh
identitet tudi v smislu njihovega preseganja. Sodobni socialistični feminizem
predstavlja sintezo razumevanja patriarhata in kapitalizma kot vzajemno delujočih, medsebojno odvisnih in zato podpornih sistemov.23 V smislu razumevanja
medsebojno delujočih patriarhalnih, rasističnih in drugih diskriminacijskih diskurzov moči in praks je feministični razpravni prostor razširil z internacionalnimi, antirasističnimi, antiheteroseksističnimi vidiki.24

Feministična izhodišča Angele Vode: osciliranje med dvema
strujama
Feministično pisanje Angele Vode označuje razdvojenost med dvema inherentno nezdružljivima feminističnima opcijama: meščanskim (tj. liberalnim) in
socialističnim feminizmom. Njene razprave v pogledih na vse osrednje kategorije feminizma nihajo med prizadevanji za popolno socialno in ekonomsko
osamosvojitev žensk in posledično njihovo enakopravnost (popolna socialna
in ekonomska neodvisnost ženske kot osnova za osvoboditev od zatiranja in
izkoriščanja s strani moškega) ter esencialistično argumentacijo o "bistveno
ženski naravi" (prav iz tega pa je izhajalo izključevanje žensk iz domene pravic in privilegijev in posledično izgrajevanje njihovega nepolnopravnega državljanstva). Vode sicer poziva h kritiki prevladujočega patriarhalnega reda, a

19
20
21
22
23
24

Squires, Spol v politični teoriji, 12.
Prav tam, 301.
Prav tam, 13.
Prav tam, 12.
Burcar, "Od socialistične k (neoliberalni) kapitalistični družbenoekonomski ureditvi", 299.
Ehrenreich, "What is Socialist Feminism?"
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pri tem ne preseže meja dihotomnega mišljenja (pristaja na pripisane atribute
ženskosti in se zmeraj znova vrača k biološkodeterminističnim razlagam); tako
zgolj utrjuje podmene patriarhalnega ustroja družbe, na katerega se neposredno opira kapitalizem in ga uporablja v svoj prid.
Vode se je sicer zavedala razlike med meščansko in socialistično feministično strujo: razliko med meščanskim in delavskim ženskim gibanjem je pojasnila kot razliko med zavzemanjem za "družbeno enakopravnost z možem"
in prizadevanjem za enakopravnost žensk kot sestavnim delom zavzemanja
za "brezrazredn/o/ družb/o/, kjer vlada socialna enakopravnost vseh ljudi".25
Vendar pa ni razumela vzajemne nezdružljivosti obeh opcij; s tem ko se žensko gibanje osredotoča zgolj na patriarhalni red in ne na razgradnjo temeljnih
struktur kapitalistične družbeno-politične ureditve, ohranja metode, ki zaradi
medsebojne odvisnosti med patriarhatom in kapitalizmom in njunega vzajemnega delovanja26 ne morejo preseči patriarhalnega okvira. Kompromitirano
stališče Angele Vode, da "se je v določenih okoliščinah treba razmeroma prilagoditi, če jih hočemo spremeniti, da do cilja ne vodi samo ena pot, da ta pot ni
vedno premočrtna",27 pomeni zagovor relativizma, ki se nagiba v smer antiprogresivnosti in služi kapitalističnemu ohranjanju statusa quo.

Razumevanje subjektivitete
Angelo Vode označuje deterministični pristop k vprašanju subjektivitete. S trditvijo, da je "vpliv spola /…/ prav tako usoden, ker je v najmanjši meri dostopen
spremembam",28 zagovarja prepričanje o nespremenljivem ženskem bistvu, ki
je kot tako za žensko konstitutivno. S sklicevanjem na izvorno ženskost pristaja
na esencializem, ki je utemeljen na biološkem determinizmu:
Če hoče ženska kdaj resnično oblikovati svojo usodo in pomagati graditi življenje
svojega naroda, mora gledati na vsa vprašanja, ki zadevajo tako poedinca kakor
celoto, s svojega lastnega vidika. Pri mnogih problemih, ki se tičejo v prvi vrsti

25
26

27
28

Angela Vode, "Spomini," v: Spomin in pozaba: Zbrana dela Angele Vode III (Ljubljana, 2000), 127.
Patriarhat kot vrsta političnega sistema proizvaja le spolno razliko, ki jo hierarhizira v prid moškim
zaradi politične kontrole, kapitalizem, ki temelji na razrednem izkoriščanju in ustvarjanju čim večjega
dobička, pa se pri iskanju in ustvarjanju različno segmentirane in podcenjene delovne sile naslanja
prav na patriarhalne (in druge diskriminacijske) diskurze. Patriarhat se kapitalizmu, ki ga vse bolj
definira, sočasno prilagaja. Patriarhat in kapitalizem se tako glede na strukturne neenakosti, ki jih
ustvarjata in potrebujeta za svoje delovanje, medsebojno dopolnjujeta na ravni politično-ekonomskega sistema (povzeto po Burcar, "Od socialistične k (neoliberalni) kapitalistični družbenoekonomski ureditvi", 299−300).
Prav tam, 132.
Vode, Spol in usoda, 9.
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nje same, je pa samostojno gledanje ženske celo nujno potrebno. To so zlasti vsi
problemi, ki izhajajo iz različnosti moške in ženske narave /…/29

Biološki determinizem pri Angeli Vode nastopa v sozvočju z antropološkim
determinizmom, tj. prepričanjem, da ima "ženska /…/ mnogo takih lastnosti, ki
so dediščina njenega tisočletnega suženjskega ali vsaj podrejenega položaja",30
in z njim Vode perpetuira mit o večnem ženskem suženjstvu in patriarhatu
kot vseprisotnem in neizpodbitnem redu. V kontradikciji z determinizmom
oz. "jezikom bistva"31 (ki je značilnost meščanskega in ga danes vzdržuje liberalni feminizem) pa se v razpravah Angele Vode pojavlja razumevanje procesov družbene konstrukcije spola. Tipičen primer kontradikcije je trditev, da
"je materin odnos do otroka neposreden in je njena zavest materinstva nekaj
prirodnega, dočim je očetov odnos le posreden in je zato zavest očetovstva le
sad kulture".32 Procese konstrukcije spola Vode problematizira na več mestih,
in sicer z ilustriranjem vzorcev spolnosti in vedenja, ki jih vsiljujejo kulturne in
družbene norme in se vpisujejo v otroke že od najzgodnejše dobe, npr.:
Ko mali otroci še povsem enako javljajo svoje življenjske interese, že išče mati
za vsako ceno znakov, ki kažejo na spolno razliko. O dečku se ponosno izraža:
'Kriči kot pravi fant', a deklica se ji smehlja kot prava zapeljivka. In ko je deček
še v krilcu in se znanec zmoti v svoji razmišljenosti z vprašanjem: 'Koliko je stara
mala?', tedaj je že zamera tukaj: 'Našega korenjaka je smatral za punčko!'33

V Predgovoru k Spolu in usodi Vode pred matere postavlja celo transformativno zahtevo, naj ozavestijo svoja dejanja in same prekinejo s temi vzgojnimi oblikami oz. politikami interpelacije in s tem same sodelujejo v feminističnem boju:
Pri tem greši zlasti vzgoja in starodavne, a še danes močno zakoreninjene navade.
Ko bi se te spremenile v duhu enakopravnosti spolov, bi se tudi ženska usoda
v mnogočem spremenila na bolje. V tem smislu si prizadeva knjižica vzgojno
vplivati zlasti na ženske in matere, da spremene svoj pogled na važna življenjska
vprašanja ter tudi one doprinesejo svoj delež k njihovi rešitvi, ki naj bo v bodoče
za ženo pravičnejša kot je bila doslej – ne samo v javnem, temveč tudi v zasebnem življenju.34

29
30
31
32
33
34

Prav tam, 93.
Prav tam, 13.
Squires, Spol v politični teoriji, 95.
Vode, Spol in usoda, 68.
Prav tam, 26.
Prav tam, 7.
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Poziv mater k transformativnim praksam kaže na zelo napreden modus
operandi tistega časa, hkrati pa presega institucionalistični koncept političnosti. Kljub temu pa se Vode zmeraj znova vrača na izhodišča meščanskega
feminizma in esencialistične predpostavke o ženski. Njene razprave so zagovor notranjega in čustvenega; ženskost je predpostavljena s pripisanimi atributi
ženskosti, kot so ljubezen, zasanjanost, čustvenost, nikakor ne razum:
Dekletu ljubezen še davno ne pomeni isto kot spolnost, tudi potem ne, ko se
je že popolnoma jasno zaveda. V tem je razlika med žensko in moškim, čigar
ljubezen se hitro in določeno usmeri na spolni odnos, dočim prevladuje v dekletu nedoločno hrepenenje, da bi jo imel nekdo rad, da bi zanj pomenila bitje, na
katero bo z veseljem navezal svoje življenje. /…/ Naj bo ženska še tako propala,
naj cinično zasmehuje lastna čustva – nekoč je gotovo sanjala čiste sanje prve
ljubezni in njene želje se niso prav nič ločile od želja ugledne in dostojne zakonske žene, le njuna poznejša usoda je bila različna …35

Ljubezen nastopa kot sinonim za družbenospolno vlogo, tj. vlogo poročene in od moža odvisne žene in matere. S pripisovanjem atributov uglednosti
in dostojnosti zakonskim ženam utrjuje meščanski ideal gospodinje - žene, ki
naj bi mu ženske sledile, iščoč finančne in materialne zaslombe. Čeprav Vode
na več mestih poudarja pomen ekonomske osamosvojitve žensk za njihovo
enakopravnost, npr.: "Edino žena, ki je gospodarsko neodvisna, postane lahko
samostojen človek",36 pa socialistične zahteve po popolni socialni in ekonomski emancipaciji žensk zmeraj zanihajo v smer tradicionalnih meščanskih (=
liberalnih) pojmovanj o spolnih vlogah, po katerih so ženske (tudi v primerih
vstopa v poklicno sfero) prvenstveno obravnavane kot matere in gospodinje
in na osnovi projiciranih atributov femininosti, kot je čustvenost, postavljene
v zgolj podporno vlogo moški polni participaciji na ekonomsko-političnem
oz. javnem področju. Tako Vode nasprotuje trditvi, da bi lahko bila "zaposlitev moderne ženske v poklicnem, javnem in znanstvenem delu zanjo sámo

35
36

Prav tam, 58.
Vode, "Žena v sedanji družbi," 138.
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važnejša kot pa ljubezen in materinstvo."37 Konstrukti spolne razlike, kot razlaga Burcar,38 so delovali v navezi s pojavom in vzponom industrijskega kapitalizma (in prav tako delujejo v navezi z novimi socialnimi mehanizmi tržnega
gospodarstva): diskurzi maskulinosti in femininosti so namreč v ozadju družbenospolne delitve skupnega prostora na umetno ločeni sferi javnega (tj. politično-ekonomskega) in zasebnega (tj. družinskega) prostora, kjer so ženske
postavljene "izključno v oskrbovalno vlogo podpornega gospodinjskega tipa,
moški pa za dejavne nosilce ekonomsko-političnega življenja v javni sferi". 39
Ta delitev pa ima neposredne posledice na polnopravno članstvo žensk v ekonomsko-politični sferi.
Vode sprejema pomen razlikovanja javnega in zasebnega tako v obliki
družbeno – osebno kot v obliki domače – civilnodružbeno in državno. Medsebojna prekrivnost dvojic oz. sosistemov je zajeta v eni izjavi:
Vse zavestno vzgojno vplivanje doma in šole mora imeti pred očmi določen
smoter, to je pripravo na življenje. In sicer pripravo na zasebno življenje, ki se
izraža v človekovem odnosu do posameznikov, predvsem do rodbinskih članov,
do zakonskega druga, do prijateljev in poklicnih tovarišev ter naposled do vseh
sodržavljanov. Poleg tega pa pripravlja šola – vsaj njen namen je tak – človeka
za javno življenje v najširšem smislu s tem, da razvija v njem sposobnosti, ki mu
bodo omogočale, da bo znal vršiti delo, ki ga bo preživljalo, ter da se bo mogel
vživeti in prilagoditi v delovno, narodno in državljansko občestvo.40 (Podčrtala
B. V.)

Na osnovi priznavanja specifično ženske spolno zaznamovane identitete
Angela Vode oblikuje tudi razumevanje koncepta moči, tj. koncept moči kot
sposobnosti: moč je na novo koncipirana kot njena antiteza, tj. v smislu obrata
vrednot; v prizadevanju doseči priznanje ženskega, se marginaliziranim atributom ženskosti podeli pozitivna nota. Posebnost možnega prispevka žensk na

37

38
39
40

Vode, Spol in usoda, 62. Na sklicevanju na "žensko bistvo", ki je zunaj meja družbenega, je utemeljen
tudi odziv Angele Vode na delo ruske socialistične feministke Aleksandre Kollontaj, zlasti na njeno
zavrnitev družbenospolnih normativov v ljubezenskem razmerju in njenem poudarku na revolucionarnem delu, ki mu daje prednost pred ljubezensko uresničitvijo. Esencialistični pogled, da so občutja
ljubezni "v skladu z žensko naravo" (zaradi česar naj bi bila revolucionarna dejanja za večino žensk
nedosegljiva), skriva v sebi implikacijo, da so revolucionarke nenaravne, to pa posledično pomeni
njihovo diskvalifikacijo in diskreditacijo: "Med milijoni Rusinj, ki jih je revolucija prav tako zajela, je
bilo razmeroma malo takih, ki so sledile njenim [Aleksandre Kollontaj] nazorom. Nasprotno, v širokoh
krogih moških in žensk so naletela v dobi po prevratu ta načela na močan odpor, kar priča, da ne
ustrezajo niti težnjam današnje zrevolucionirane ruske ženske. Zakaj ne? Ker niso v skladu z žensko
naravo, ker ne soglašajo s prirodnimi in duhovnimi danostmi ženskega bistva" (prav tam, 63).
Burcar, "Od socialistične k (neoliberalni) kapitalistični družbenoekonomski ureditvi".
Prav tam, 398.
Vode, Spol in usoda, 39.
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ekonomsko-političnem področju poudarja s konstruiranimi atributi ženskosti, kot so denimo posebna, notranja oblika razumevanja, intuitivnost, miroljubnost, očarljivost ipd., in v njih ne vidi podrejenosti: "V zgodovini srečujemo sicer žene, ki so posredno ali neposredno vplivale na javno življenje, toda
vedno le kot posameznice. Navadno so to bile osebe, ki so dosegle uspeh s svojo
ženskostjo."41

Artikulacija koncepta državljanstva
Angela Vode zagovarja spolno razlikovalni koncept državljanstva, to pomeni,
da so njeni pozivi k razširitvi državljanstva prežeti z vztrajanjem pri razlikovanju državljanstva žensk od državljanstva moških:
Ko stremimo danes za tem, da se družbeno življenje preoblikuje v duhu enakopravnosti spolov in socialne pravičnosti, je potrebno, da se pri tem preoblikovanju upoštevajo v prvi vrsti prirodni zakoni v človeku: v moškem in ženski. Kajti
le če je življenje v družbi urejeno tako, da more človek razviti vse svoje zmožnosti
v okviru svojega spola, svojih prirodnih nalog, moremo govoriti, da je družbena
ureditev človeku v srečo in blaginjo.42

Spolno razlikovalni pristop Angela Vode opira na simbol materinstva in z
njim poudarja posebnost možnega prispevka žensk k državljanstvu: "/Ž/enska
kot mati /vrši/ važno nalogo z vzgojo novih rodov. Že zato, če ne zavoljo nje
same, bi bilo treba pri oblikovanju družbe in države določiti ženski enakovredno mesto v skupnosti."43
V spolno razlikovalni viziji državljanstva se Vode osredinja zlasti na socialno-ekonomsko državljanstvo ženske. Formalni vidik državljanstva je v njenih
razpravah šibkeje razvit, a kot sama pojasni, ker lahko pride v ospredje, ko so
zagotovljene socialne in ekonomske pravice. Diskurz ženske volilne pravice
je postavila v kontekst restriktivnih omejitev političnih pravic v demokratičnem sistemu in nujnosti, da se najprej zagotovijo socialno-ekonomske pravice:
"Vendar bi pomenilo vdajati se varljivim upom, če bi pričakovale žene od političnih pravic popolno enakopravnost z možmi. Kakšna neenakopravnost vlada
še vedno tudi v državah, ki so dale ženam politične pravice?"44 V zavedanju, da
ustrezen spopad s kompleksnimi vprašanji družbene pravičnosti zahteva raz-

41
42
43
44

Vode, "Žena v sedanji družbi," 160.
Vode, Spol in usoda, 10.
Prav tam, 14.
Vode, "Žena v sedanji družbi," 161.
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mislek o omejitvah samih demokratičnih sistemov, je daleč presegla domet
meščanskega (liberalnega) feminizma, ki boj feminističnega gibanja reducira
na boj za zagotovitev volilne pravice.
Vendar pa se v razpravah Angele Vode kažeta dve različni koncepciji ekonomskega državljanstva ženske. Socialistična koncepcija je artikulirana z zagovorom polnopravnega ekonomskega državljanstva, ki ga Vode pojmuje kot
osnovo za dosego samouresničitve in samospoštovanja ženske: "Zavest, da
ni od nikogar odvisna, da se lahko preživlja z lastnimi sposobnostmi, vzbuja v njej čisto svojevrstno samozavest, ki docela spremni ves njen odnos do
življenja."45 Ekonomska neodvisnost posledično pomeni, kot izpostavi Vode,
vstopanje žensk v javno življenje, hkrati pa za žensko predstavlja možnosti
za enakovrednejši položaj v odnosu do njenega partnerja, saj ga ne izbira več
po "njegovemu družabnemu in materialnemu položaju", ampak "po lastnem
nagnjenju."46 Vendar pa Vode vzporedno ne preizpraša koncepta patriarhalne
jedrne družinske skupnosti in ženske gospodinjsko-oskrbovalne vloge znotraj
nje. Prav z družbenospolno vlogo znotraj družine, tj. s "pravico /…/ nositi breme
gospodinjstva in materinstva",47 utemeljuje večjo enakopravnost z možem. Na
omejevanje ekonomskih pravic žensk pokaže s primeri poklicne segregacije
po spolu (npr. odpuščanje žensk, krčenje možnosti njihovega izobraževanja,
nižje plačilo za enako delo, omejevanje možnosti svobodne izbire zakonskega partnerja za ženske na določenih delovnih mestih),48 ki so bile povezane
tudi z neobstoječo oz. pomanjkljivo infrastrukturo javnovarstvenih zavodov
kot podpornih transferjev za usklajevanje poklicnega dela žensk z družinskimi
obveznostmi.49 A z zagovorom primarne vloge žensk kot mater in gospodinj v
zasebnosti njihovega doma se razprava Angele Vode prevesi v zagovor nepolnopravnega, okrnjenega državljanstva in s tem liberalnih (kapitalizmu podpornih) politik ekonomskega državljanstva: "Treba bi bilo le njihovim možem
zagotoviti primerna sredstva za obstanek, dostojen eksistenčni minimum, pa
bi se ne obotavljale ostati doma ter se posvetiti vzgojnemu in gospodinjskemu
delu."50 Vlogo ženske kot le matere utrjuje zagovor skrajšanega delovnega časa
za ženske; Vode se je zavzemala za 5-urni delavnik, v katerem je videla tudi boj

45
46
47
48

49

50

Prav tam, 137−138.
Prav tam, 138.
Prav tam, 176.
Vode navaja podatke o odpuščanju žensk v bančnem sektorju (Narodna banka, Privilegirana agrarna banka) in ukinjanju prvih letnikov ženskih učiteljskih šol v letu 1933/34 (Vode, "Žena v sedanji
družbi," 167). Prav tako podaja vsebino uredbe iz l. 1938, po kateri je bila osnovnošolskim učiteljicam
dovoljena poroka zgolj z učiteljem (Vode, Spol in usoda, 65).
Vode omenja zlasti pomanjkanje javnega varstva za dojenčke in pomanjkljivo organizacijo podaljšanega varstva za šoloobvezne otroke (Vode, "Žena v sedanji družbi," 157).
Vode, Spol in usoda, 66.
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"za zaščito materinstva".51 To pomeni pristajanje na hraniteljski model, ki vodi v
skrito eksploatacijo žensk, saj so ženske s polovičnim ali skrajšanim delovnim
časom na trgu dela obravnavane zgolj kot obrobna in posledično podplačana
delovna sila. Njihov dohodek se obravnava "le kot dodaten prispevek oziroma
dopolnilo k že obstoječemu družinskemu dohodku, ki naj bi ležal v izključni
domeni moških, tako imenovanih hraniteljev (breadwinners)".52
Hraniteljskemu modelu patriarhata ustreza artikulacija "skrbstvenega
modela" moralnega mišljenja,53 ki je utemeljen na prilagajanju praks materinjenja javni sferi. Z izjavo, da ženska najde zadovoljstvo predvsem v poklicih,
"katerih značaj zahteva udejstvovanje vseh tistih duševnih sil /…/, ki jih izžareva
najprirodnejši in najprvotnejši čut v ženi: materinski čut",54 Angela Vode podpira žensko udejstvovanje v javni sferi kot utemeljeno v značilnostih ženske
zasebne sfere, predvsem v materinjenju. S tem ženske potiska nazaj "v umetno
izolirano sfero doma in skrbi za otroke",55 saj naj bi bila njihova poklicna uresničitev le nadgradnja njihove domnevno primarne materinske vloge. To predstavo nadalje podpira s trditvijo, da naj bi bil "vzgojni poklic kakor ustvarjen
za ženo",56 saj naj bi ženska prosperirala v tistih poklicih, ki zahtevajo "zmožnost vživetja v drugega človeka".57 Po deterministični logiki v smislu biološkega materinstva Vode zagovarja značilno žensko "skrbstveno etiko",58 za katero
so značilne skrb in nega, empatija in čustvenost, zato tudi izpostavlja določene
poklice, kot je poklic bolniške strežnice, kot tipično ženske. S tem podpira konservativno pojmovanje o spolnih vlogah in delitev dela po spolu. Po tej delitvi
moški v javni sferi zasedajo
vodilna mesta, povezana s politiko in ekonomijo, saj so moški obravnavani
kot osrednji nosilci ekonomske inovativnosti in produktivnosti, medtem ko so
ženske, v katere sta projicirani čustvenost in intuitivnost, ne pa razum, v to sfero
pripuščene le kot dopolnilna in podporna, minimalno plačana in v ozadje potisnjena oskrbovalna mreža.59

51
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54
55
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Vode, "Žena v sedanji družbi," 159.
Burcar, "Od socialistične k (neoliberalni) kapitalistični družbenoekonomski ureditvi", 302.
Squires, Spol v politični teoriji, 188.
Vode, "Žena v sedanji družbi," 141.
Burcar, "Od socialistične k (neoliberalni) kapitalistični družbenoekonomski ureditvi", 299.
Vode, "Žena v sedanji družbi," 142.
Prav tam.
Squires, Spol v politični teoriji, 192.
Lilijana Burcar, "Izvotljevanje 8. marca v kapitalističnih demokracijah": http://zofijini.net/mediji_
izvotljevanje/.
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Sklep
Kljub temu da je Angela Vode na več mestih kritizirala reakcionarni značaj
meščanskega razreda, zlasti dejstvo, da meščanke iz lastnih materialnih interesov ne zmorejo oblikovati širše politične predstave o tem, kaj konservativne
ideologije o družini in spolu pomenijo za socialno-ekonomsko emancipacijo
žensk,60 pa se je zmeraj znova vrnila na prav ta (liberalna) izhodišča, ki jih je
kritizirala, in tako v enem zamahu nevtralizirala poantnost in tehtnost vseh
progresivnih izjav. Delovanje Angele Vode tako kljub socialističnim prvinam
ni sovpadno z delom socialističnih feministk tistega časa (npr. Vide Tomšič),
ki so bile proste determinizmov in so si prizadevale za popolno socialno-ekonomsko emacipacijo žensk na način preizpraševanja in razgradnje konstruktov binarnosti (tj. skonstruiranih atributov maskulinosti in femininosti). Socialistične feministke so nasprotovale reformizmu in si prizadevale pokazati, zakaj
pristop meščanskega feminizma ni le nezadovoljiv za osvoboditev žensk izpod
jarma družbenospolne diskriminacije, ampak celo zavira družbenopolitično
gibanje, katerega boj je boj za enakopravnost, saj ne preizprašuje družbeno-političnega sistema, ki v navezi s patriarhalnimi (in drugimi diskriminacijskimi) diskurzi moči in praks ustvarja in vzdržuje zatiranje in eksploatacijo žensk
v navezi z različnimi hierarhizacijami in segmentacijami, ampak, nasprotno,
tendira k optimizaciji vzpona žensk srednjega razreda na družbeni piramidi in
s tem vzdržuje strukturne neenakosti. Zato je KPJ že na svojem VI. kongresu l.
1928 sprejela resolucijo, v kateri je opozarjala na reformističen značaj meščanskih ženskih gibanj in pozivala k družbenosistemski spremembi kot osnovi za
odpravo strukturne podrejenosti žensk. Na V. državni konferenci 1940. leta je
KPJ zavrnila uporabnost meščanskega feminističnega modela tako v smislu
politične akcije kot s teoretske perspektive in mu posledično odrekla političnost, tj. feminizem v smislu prizadevanja po spremembi obstoječih odnosov
moči:
V čem se kaže vpliv feminizma na naše žensko delo? V praktični orientaciji k
izključno ženskim organizacijam z namenom, da bi se vse ženske zbrale v boju za
svoje ženske zahteve, češ da se je zanje treba bojevati samo prek ženskih organizacij, da bo boj le na ta način množičen. Takšno stališče je plod feminističnega

60

Socialistične elemente je Angela Vode prevzela iz temeljnih del socialističnega feminizma; kot navaja
v Spominih, je meščansko žensko gibanje Ženski pokret (Vode je sodelovala pri vzpostavitvi slovenske enote l. 1926 in jo je kasneje tudi vodila) uredilo knjižnico feministične literature, ki je razpolagala
tudi s teoretiki socialističnega feminizma, kot sta Bernard Shaw (Ženina pot v socializem) in August
Bebel (Die Frau und der Sozialismus). Članice so bile zavezane k temu, da so o prebranih knjigah
pripravile predavanje (Angela Vode, "Spomini," v: Spomin in pozaba: Zbrana dela Angele Vode III
(Ljubljana, 2000), 140−141).
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vpliva. Tako se prvič ustvarja nepravilen odnos med tako imenovanimi ženskimi
organizacijami in bojem delovnega ljudstva, in drugič, to pomeni veliko nevarnost za nastanek nepravilnih teorij v boju zoper moškega v okviru takšnih
ženskih organizacij …61

Navedena izjava Vide Tomšič vsebuje temeljne prvine sodobne feministične kritike t. i. strategije obrata (ki moško zaznamovan pogled nadomešča z žensko zaznamovanim, s ciljem, "da bo temeljna razlika med moškimi in ženskami razvidna ter omogočiti ženskam, da dobijo pozitiven občutek svoje skupne
identitete kot ženske"):62 pristop, ki je utemeljen na ustvarjanju skupnega ženskega glasu, ne odpravlja patriarhalnih spolnih prioritet, ampak jih zgolj obrne
v smislu poudarjanja femininega (ki pa "se naključno konstituira z maskulinističnimi diskurzi").63 Vida Tomšič pripiše temu pristopu teoretično nepravilnost na osnovi političnih konsekvenc dihotomnega mišljenja, ki so v ohranjanju neenakosti moči. Kot v razpravi o "enakosti − razliki", ki je odločilno zaznamovala feministično teoretiziranje v 80. in 90. letih 20. stoletja,64 na nevarnost
tega pristopa opozori Squires: "Poskus zavrnitve maskulinističnega razmišljanja
z uveljavljanjem njegovega nasprotja dejansko deluje tako, da ponovno uveljavlja binarno logiko, ki je osrednja za delovanje maskulinega razmišljanja."65 To
pa posledično pomeni ohranjaje logike patriarhalnega reda in podaljševanje
njegove prevlade.66 V boju KPJ proti meščanskemu feminizmu in posledični
izključitvi Jugoslovanske ženske zveze iz Osvobodilne fronte je torej potrebno
videti idejni boj med dvema medsebojno izključujočima si feminističnima strujama s popolnoma različnimi cilji, ki imajo tudi povsem različne učinke na ženske in njihovo pozicioniranje. Rehabilitacija Angele Vode v krogih liberalnega
feminizma v devetdesetih letih predstavlja konservativni protiudar: feministično delo Angele Vode se etablira kot "prelomnic/a/ v boju za ženske pravice na
Slovenskem",67 in to na osnovi eksponiranja liberalnih elementov (poudarjanje femininega in sklicevanje na identiteto "ženske") in brisanja socialističnih
prvin (iz obravnav Angele Vode so povsem izvzeti vsi elementi kritike meščanskih ideoloških izhodišč kot podpore sistemski eksploataciji večine žensk), da
se lahko etablira liberalni feminizem kot začetek feminizma. Komunizem pa
se v retoriki liberalnega feminizma prikazuje, kot da je feminizem zatiral. Ide61
62
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Tomšič, Komunistična partija Jugoslavije, 32−33.
Squires, Spol v politični teoriji, 158−159.
Prav tam, 173.
Prav tam, 155.
Prav tam, 173..
Prav tam, 168.
Mirjam Milharčič Hladnik, "Osebnost Angele Vode," v: Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev:
Angela Vode in Boris Furlan – žrtvi Nagodetovega procesa, ur. Peter Vodopivec (Ljubljana, 2001), 21.
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ološko ponastavitev ilustrira denimo naslednji navedek: "Komunisti so sodelovanje žensk nujno potrebovali /.../ Feminističnemu gibanju, ki so ga pojmovali kot boj proti moškim, so nasprotovali, češ da odteguje ženske od skupnega
boja."68 Citat je reinterpretacija navedka iz razprave Vide Tomšič Jugoslovanske
ženske v graditvi socializma: "Tako je dal marksizem tudi teoretično podlago
za boj proti poskusom meščanskega feminističnega gibanja, ki je skušalo organizirati boj 'vseh' žensk proti moškim."69 (Podčrtala B. V.) Z izbrisom določila
meščanski tako pride do oddvojitve feminizma od komunizma, ki se ga tako
prikaže kot antitezo ženski emancipaciji. S to potezo se na eni strani diskreditira sistem, ki je zagotovil ženskam socialne in ekonomske pravice, ki jih Zahod
ni nikoli zagotovil,70 na drugi strani pa se feminizem depolitizira, zminimalizira
in preosmisli kot liberalni feminizem, ki z zgolj površinskimi popravki sistema
izkoriščanja, ne pa preizpraševanjem strukturalnih neenakosti postane skriti
podaljšek sistema in tako sodeluje pri vzdrževanju statusa quo.

68

69

70

Mateja Jeraj, "Angela Vode in žensko gibanje," v: Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev: Angela
Vode in Boris Furlan – žrtvi Nagodetovega procesa, ur. Peter Vodopivec (Ljubljana, 2001), 38.
Vida Tomšič, "Jugoslovanske ženske v graditvi socializma," v: Ženska, delo, družina, družba (Ljubljana,
1978), 40.
Povojna socialistična družbenoekonomska ureditev je vnesla v življenje žensk temeljne spremembe:
ženske so dobile pravico do enakega plačila za enako delo, dostop do vseh javnih služb in si pridobile
enakopraven položaj v izobraževalnem sistemu. Prvič so dobile pravico do zaposlitve za nedoločen
čas s polnim delovnim časom, iz česar so izhajale tudi pravice do socialnega, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Dejavno vključevanje žensk na trg dela s polnim delovnim časom, državno
podprto z javnim sistemom varstva in nege otrok, je ženskam omogočalo finančno samostojnost in
s tem ekonomsko neodvisnost od njihovih partnerjev. Vendar pa socialistični model emancipacije
žensk ni prinesel odprave družbenospolne segregacije na delovnih mestih in po posameznih panogah, ampak jo je le reorganiziral. A ne glede na tovrstno reorganizacijo je socialistična ureditev ženskam prinesla osnovno ekonomsko neodvisnost in posledično pomembno pripomogla k spremembi
njihove vloge in izboljšanju položaja tako v družini kot v širši družbi. (Povzeto po Burcar, "Od socialistične k (neoliberalni) kapitalistični družbenoekonomski ureditvi", 302−309.)
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Branislava Vičar
ANGELA VODE BETWEEN LIBERAL AND SOCIALIST FEMINISM

SUMMARY
The article offers a political feminist analysis of Angela Vode's feminist writing,
one of the first authors which dealt with the question of women's equality. It
focuses on the treatment of gender regarding the understanding of subjectivity
and articulation of the concept of a woman's citizenship in two fundamental feminist discussions: "Žena v sedanji družbi" (1934) (A Woman in Modern
Society) and Spol in usoda (1938) (Gender and Destiny). The discussion of the
question of gender in the article relies on the feminist theory on the basis of
differentiation between three archetypal strategies as the basic ones for the
feminist theory: a) inclusion (integrating women into politics), b) reversal (the
transformation of the political to make it more open for gender defined specifics), c) displacement (the deconstruction of discursive orders which mark the
subject with gender)71.
Angela Vode's discussions are marked by a division between two inherently incompatible feminist options: the bourgeoise (liberal) and socialist feminism. Her discussions in respect to all feminist head categories swing between
efforts for total social and economic independence of women (total social end
economic independence as a basis for the emancipation from the oppression
and exploitation from the man) and defence of the primary role of women as
mothers and housekeepers in the privacy of their homes. It is from this that
stemmed the exclusion of women from the domain of rights and privileges and
consequently the constructing of their unequal, stunted citizenship. Vode calls
for the critique of the dominant patriarchal order but does not overcome the
boundaries of the dichotomous thinking (she agrees with the projected atributes of femininity such as special, inner forms of understanding, empathy, sentimentality); as such she only reinforces the preconditions of the patriarchal
societal structure from which capitalism draws power and uses it for its own
gains.
Despite Angela Vode's frequent critique of the bourgeoise reactionary character, especially the fact that many urban women because of their own material
interests cannot form a wider political idea about what conservative ideologies about family and gender mean for the socio-economic emancipation of
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women, she constantly returned to these liberal starting points, which she criticised and as such neutralised the point and weightiness of all progressive statements. Angela Vode's work does not, despite its socialist elements, coincide
with the work of the socialist feminists of the time (e.g. Vida Tomšič) which
struggled to show why the bourgeoise feminist approach is not only unsatisfactory for the emancipation of women from under the sociogender discrimination, but that it also hinders the socio-political movement whose fight is a
fight for equality for it does not challenge the socio-political system, which
in connection with the patriarchal (and other discriminatory) discourses of
power and practices creates and maintains the oppression and exploitation of
women, but contrary tends towards the optimization of the rise of middle class
women on the social pyramid and with that maintains the structural inequality.
In the Communist Party of Yugoslavia's fight against bourgeoise feminism and
the consequent expulsion of the Yugoslav Women Union from the Liberation
Front we must thus see the ideological battle between two mutually opposed
feminist currents with completely different goals, which also have completely
different effects on women and their positioning. The rehabilitation of Angela
Vode in the circles of liberal feminism thus presents a conservative counterstrike: with the tendency of establishing liberal feminism as the beginning of
feminism, communism being shown as the oppressor of feminism. With this
comes the separation of feminism from communism, which is presented as the
antithesis to woman's emancipation, and at the same time feminism is depoliticized, minimalized and reconceptualized as liberal feminism which with
only surface repairs of the exploitative system and not with an challenge of
the structural inequalities becomes a hidden extension of the system and thus
cooperates in maintaining the status quo.
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S pregledom oz. z analizo knjige Spol in usoda (1938/39) skušam avtorico
Angelo Vode postaviti v širši kontekst prvega vala ženskega gibanja. Prispevek
skuša problematizirati in razširiti danes prevladujočo podobo avtorice kot
žrtve političnih povojnih spopadov na Slovenskem. Knjiga Spol in usoda,
ki je izšla dobrih deset let pred izidom Drugega spola Simone de Beauvoir,
nikakor ni filozofski tekst, ampak prej priročnik, plod avtoričinega aktivizma,
feminističnega in socialističnega svetovnega nazora ter razsvetljenskih načel in
upanja.
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Na1prelomu 1938/39, deset let pred objavo Le deuxieme sexe Simone de Beauvoir v Franciji, je Angela Vode v Ljubljani izdala svojo knjigo Spol in usoda.2
Knjigi druži ista tematika, vendar pa imata različen pristop in namen; Angela
Vode je oblikovala knjigo na osnovi osebnih in profesionalnih izkušenj s prej
utilitarnimi kot teoretskimi nameni. Knjigo kot izobraževalni priročnik namenja sodobni ženski in manj intelektualni sredini. Njeni nameni so izobraževati,
spodbujati in opogumljati ženske, da spoznajo in začno aktivno spreminjati
svoje lastne usode in položaj žensk v sodobni družbi. Njena knjiga je predvsem
razsvetljenski apel, poziv k dialogu in akciji. Vsekakor pa Angela Vode tudi v
tem tekstu izpostavlja aktivno zavezo feminističnemu in socialističnemu svetovnemu prepričanju in vrednotam.3

Škandal
Knjiga, v kateri avtorica, znana in priznana javna oseba medvojnega časa na Slovenskem, na enem mestu strne svoj pogled na aktualni položaj žensk v sodobni
družbi, je sprožila pravi škandal. Zaradi nje je bila Slovenija v zimi 1938–1939
(ponovno) ujeta v kulturni boj, ki je v slovenskem kontekstu vedno pomenil
tudi boj za ohranitev primata katoliške perspektive in konkretne moči katoliške Cerkve v družbi.
Angela Vode je svojo knjigo objavila pri ljubljanski založbi Žena in dom v
dveh delih in z nekajmesečnim presledkom. Če je bil prvi del knjige sprejet brez
večjih polemik in je bil temu primerno slabo opažen, je bilo ob izidu drugega dela povsem drugače. Takoj po izidu drugega dela4 so se na avtorico usule
"kritike", ki jim po prostaškosti na Slovenskem ne najdemo veliko podobnih.
V "oceni", objavljeni v Slovenskem delavcu (10. decembra 1938), Andrej Križman Angelo Vode zmerja kot "staro, očividno predpotopno staro, tudi grdo,
tako grdo, kakor je vsaka cunja, ki je slehernemu rada za podnožnik, da si vanjo

1

2

3

4

Tekst je nastal kot del predstavitve dela Angele Vode na 18th Conference of the Simone de Beauvoir
Society, ki je bila od 23. do 26. junija 2010 v Cagliariju na Siciliji.
Le deuxieme sexe Simone de Beauvoir je izšla leta 1949 pri pariški založbi Editions Gallimard. V slovenščini je Drugi spol izšel pri založbi Delta in v prevodu Suzane Koncut (šele) v letu 1999. Tako kot
Drugi spol je bila tudi Spol in usoda med Slovenci vse do konca devetdesetih let 20. stoletja knjiga,
za katero so vedeli le redki/redke (predvsem raziskovalke); v letih 1998, 1999 in 2000 je Mirjam
Milharčič Hladnik za založbo Krtina v Ljubljani uredila Zbrana dela Angele Vode (I. knjiga, Spol in
upor, 1998; II. knjiga, Značaj in usoda, 1999; III. knjiga, Spomin in pozaba, 2000).
Knjigi ločuje bistveno večja zgodovinska razdalja kot kažejo letnice 1938/1939–1949; med izidom
ene in druge se je odvila druga svetovna vojna, ki pomeni radikalno prelomnico (tudi) mnogih ključnih gibanj in idej, ki so oblikovali Evropo in svet v prvi polovici 20. stoletja.
Drugi del knjige je izšel v decembru 1938, z letnico 1939.
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čevlje briše."5 Podobno kot nekateri drugi "ocenjevalci" očita Križman Angeli Vode zgledovanje po marksističnih avtorjih (npr. Engels, Bebel) in propagiranje "skupinskega paritvenega zakona", kakor so tedaj poimenovali vsako
zunajzakonsko spolno razmerje (ženske), in dodaja, da "pošten moški na ženo
s skupinskimi nagoni še pljune ne. Stran pogleda in mirno gre, ker mu rože s
takim duhom, kot ga Angela širi v svoji brošuri 'Spol in usoda' od daleč smrde."6
Nikogar ni motilo, da avtorji prvih "ocen" dela sploh niso prebrali. Nasprotno,
s tem se je posameznik celo ponašal, prav tako pa je menil, da "ni v interesu
stvari, da bi kaj prekliceval."7
Napad na knjigo in avtorico je dosegel enega od vrhov konec januarja
1939, ko se je (končno) vanjo vključil tudi Slovenec, osrednji časopis katoliške
usmeritve. Urednica Zbranih del Angele Vode, Mirjam Milharčič Hladnik, zapiše:
"Militantni žurnalizem je s člankom Slovenca 'Kaj pravite?' dosegel enega svojih
najsijajnejših vrhuncev."8 V njem je novinar Slovenca najprej obračunal z Zvezo
akademsko izobraženih žen, ki so se pred tem (1. decembra 1938 v Slovenskem
delavcu) ostro odzvale na prostaške "ocene". Novinar Fran Terseglav je knjigo
označil kot golo marksistično propagando "za tiste vrste svobodno ljubezen,
kakor so jo skušali uresničiti v boljševiški Rusiji in Španiji v polnem nasprotju z
dostojanstvom žene in v pogin vsakega skupnega duhovnega življenja in tistega
vzvišenega pomena, ki ga zakon za človeka in človeštvo ima." Avtorici je očital
tudi, da s svojim delom ruši nič manj kot "temeljne osnove našega kulturnega
sožitja in zakon ponižuje v golo paritev."9 Tudi on si je štel v dobro, da knjige ni
prebral, ker da ni nobene potrebe za to.
V tridesetih letih prejšnjega stoletja je na Slovenskem "interes stvari", v
imenu katerega so ob knjigi sprožili kulturni boj, pomenil interese, moč in vpliv
katoliške Cerkve. "Greh" Angele Vode je bil, da je na koncu drugega dela knjige z razmišljanji o zakonski zvezi in ločitvi dregnila v močan privilegij Cerkve.
Nobenemu od "ocenjevalcev" njene knjige seveda ni bilo v interesu (stvari), da
bi knjigo res prebral, saj bi tako lahko ugotovil, da so avtoričina stališča bistveno drugačna, kot so ji očitali. Ni šlo toliko za knjigo in njeno vsebino, ampak
za izrabo priložnosti za preverjanje avtoritete in moči katoliške Cerkve na Slovenskem. V ta namen so bila dopustna vsa sredstva, tudi laž, blatenje drugače
mislečih in izigravanje bralne publike.
Radikalni napadi na Angelo Vode v časopisju z navajanjem sicer potvorje5

6
7
8
9

Mirjam Milharčič Hladnik, "Značaj in usoda", v: Angela Vode, Zbrana dela Angele Vode, II. knjiga,
Značaj in usoda, uredila Mirjam Milharčič Hladnik (Ljubljana: Krtina, 1999), 7–53 (dalje: Milharčič
Hladnik, "Značaj in usoda").
Milharčič Hladnik, "Značaj in usoda".
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
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Angela Vode (193.77
.70.102/trska/23_4_
2006)

nih, a šokantnih podrobnosti iz knjige, so imeli za posledico, da je postajala knjiga vedno bolj prepoznana in brana. Skupaj z branostjo pa je naraščalo tudi število pozitivnih in delu naklonjenih ocen. Čeprav so prvi "ocenjevalci" zahtevali
radikalno polarizacijo duhov v slovenski družbi, se je v zgodnji pomladi 1939
vedno več tudi katoliško profiliranih revij nagibalo k pozitivni oceni knjige in
namenov avtorice. Profesorica Dora Vodnik je tako v glasilu krščanskih socialistov Dejanje zapisala: "Žensko čast žali kvanta, spolzko namigovanje, pikro
ironiziranje, omaloževanje itd. V knjigi nisem našla najmanjše nečednosti."10

10

Prav tam.
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Angela Vode se je seveda zavedala, da gre za več kot zgolj blatenje njenega imena; prepoznala je "interes stvari". V zgodnji pomladi 1939 je zato vložila
tožbo zaradi obrekovanja proti Slovencu in Slovenskemu delavcu. Od sodišča
je zahtevala določitev materialne odškodnine zaradi blatenja časti in dobrega
imena, objavo sodbe v obeh časopisih in plačilo vseh sodnih stroškov.
Angela Vode je obe tožbi (seveda) izgubila.

Vode Angela, Spol in usoda, 1. in 2. del (Ljubljana: Žena in dom,
1938–1939)11
Angela Vode je knjigo organizirala po življenjskih obdobjih (predvsem) ženske. Prvi del je razdelila na pet poglavij s "Predgovorom" (59) in "Uvodom"
(60–67): "Otrok" (68–83), "Zorenje" (84–103), "Pot v življenje" (vstop v odraslost) (104–129), "Kaj pa je tebe treba bilo" (nezakonska rojstva) (130–143)
in "Pot v pogubo" (prostitucija) (144–160), ter "Sklepno besedo" (160). Drugi
del knjige obsega tri poglavja: "Pred odločilnim korakom" (odločitev za zakon)
(163–181), "Zakon" (182–259), "Zaton" (starost) (260–271) in zaključek oz.
"Konec" (272–273).

Spol in usoda, 1. del
Avtorica v "Uvodu" (60–67) posveti knjigo predvsem materam in ženskam. Ker
v razumevanju sveta izhaja iz razsvetljenske in marksistične misli, verjame v
silo in dialektiko spoznanja, ki lahko preoblikuje posameznikovo samorazumevanje, samopodobo in (posledično) njegovo delovanje v družbi.
Prepričana je, da naravna razlika med spoloma nalaga ženski "prirodno
nalogo," ki je "neprimerno važnejša, dolgotrajnejša, mnogovrstnejša in bistvenejša kot naloga moža /.../" (62). Ženska usoda – materinstvo – pa postane
"tragična šele pod zunanjimi vplivi, ki jih ustvarjajo družbene in socialne razmere" (63). Družbe različnih obdobij zgodovine so bile organizirane tako, da
so "ponižale žensko do zgolj spolnega bitja druge vrste" in "poudarjale razlike tudi tam, kjer so brez pomena" (63–64). Angela Vode je prepričana, da "so
sposobnosti ženske in moškega različne, toda ta različnost, ki je povzročena
po nespremenljivih prirodnih zakonih, ne sme biti nikdar izvor neenakopravnosti med spoloma. /.../ Kajti harmonija v družbi bo dosežena šele tedaj, ko bo

11

Vsi v tekstu uporabljeni citati so iz knjige: Angela Vode, Zbrana dela Angele Vode, II. knjiga, Značaj in
usoda, uredila Mirjam Milharčič Hladnik (Ljubljana: Krtina, 1999).
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obema, moškemu in ženski, dana možnost samostojnega razmaha brez enostranskega pritiska nadvlade spola nad spolom" (67).
V delih "Otrok" in "Zorenje"12 avtorica poudarja predvsem neenakost vzgojnih praks glede na spol otroka. Kot primarne vzgojiteljice poziva matere, da
morajo otroka spoznati in spodbujati razvoj in napredek njegovih individualnih talentov. Manj naj se ozirajo na otrokov spol in na lastne, privzgojene predstave o spolu, ki radikalnim spremembam sodobnega časa ne odgovarjajo več.
Na tem mestu spregovori Angela Vode tudi kot strokovnjakinja, kot pedagoginja. Niza vrsto strokovnih spoznanj in nasvetov, kako pravilno ravnati. Pravilna
spolna vzgoja je po njenem mnenju ključna in meni, da "v splošnem naj velja
glede vzgoje isto za dečka kot za deklico. /.../ Če zahtevamo enako moralo za
moškega in žensko, mora biti tudi njuna vzgoja načeloma za oba enaka" (96).
Odgovarja tudi na vprašanje, ali naj se deček in deklica vzgajata in poučujeta
skupaj ali ločeno. Izhaja iz spoznanja, da je "družba zajednica moških in žensk"
(96). Ženska in moški imata sicer kot "prirodni bitji" različne naloge, vendar
"kot socialni bitji imata pa v bistvu enak smoter, bodisi v zasebnem ali v javnem
življenju. Smoter vzgajanja doma in izobraževanja v šoli je predvsem socialen
in to v najširšem smislu" (96–97). Angela Vode zato zavrača dvojna merila pri
vzgoji dečkov in deklic, "kajti ta dvojna mera ustvarja okoliščine, zaradi katerih
je ženska usoda toliko hujša in grenkejša kot moška usoda. Vzgoja, ki meri z
dvojno mero, je prvi činitelj, ki ustvarja in pripravlja ženino podrejenost" (97).
Zavzema se za enotne šole, tako po spolu kot po učnem načrtu. S tem oporeka tako tistim, ki so za strogo ločevanje kurikulov šol po spolu, kot tistim, ki
so zgolj za ločitev pouka po spolu. Slednjim Angela Vode odgovarja: "Čim več
umetnih mej postavljamo med obema spoloma, tem bolj raste napetost med
obema, tem manj neprisiljen je odnos med fanti in dekleti." (98)
V poglavju "Pot v življenje" se Angela Vode loteva perečih problemov vstopa
mladih v spolnost, vprašanj izobraževanja in plačanega dela (predvsem) žensk,
dileme poklic ali zakon, podobe nove ženske. V tem delu se povsem jasno opredeljuje kot komunistka13 in hkrati odločno zavrača predstave, da kot komunistka zagovarja prakse "svobodne ljubezni"14; "Ljubezenska sreča dviga pogum
in veselje do življenja, pretiravanje v spolnosti pa ne prinaša in ne stopnjuje
življenjske sile, marveč jo hromi /.../" (115). Ugotavlja, da doživljata mladenič
in mladenka spolno ljubezen različno, kar je posledica tako naravne razlike, še

12

13
14

V tem poglavju Angela Vode v drugačnem jeziku ubeseduje znameniti stavek Simone de Beauvoir:
"Ženska se ne rodi: ženska to postane" (1999, II. del, 13); Simone de Beauvoir začenja drugi del svoje
knjige Drugi spol s poglavjem "Otroštvo" in citirani stavek je uvodni stavek tega poglavja.
Nedvomno je bila to v kontekstu časa pogumna javna izreka.
"Kot komunist nimam najmanjše simpatije za nazore o 'kozarcu vode', čeprav nosi lep napis: 'sproščenje ljubezni'. Sploh pa ni to sproščenje ljubezni niti novo, niti komunistično." (115).
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bolj pa po spolu različne vzgoje. Zato spolno ljubezen tudi različno vrednotita
in pogosto "različno pojmujeta medsebojne odnose. V tem je mnogo tragike v
sožitju spolov." (110) Angela Vode je mnenja, da moški in ženska zaradi razlike
v njuni naravi tudi zvestobo pojmujeta različno; "Gotovo je, da se dobe tudi
dekleta, ki hlastajo po ljubezenskih doživetjih, toda pri naravnih ženskah to ni
niti od daleč tako pogosto kakor pri moških. /.../ Če je ženska duševno navezana na moškega, tedaj tudi fizično ne poželi drugega." (110) Po njenem naj bi
bilo z moškim drugače. Odnos do spolne ljubezni in zvestobe naj bi bil, tako
Angela Vode, močno določen ne le s spolom, ampak tudi z razredno pripadnostjo; kmečki in delavski sloji naj bi se bistveno razlikovali od malomeščanskih.
Za malomeščanske moške naj bi bila v doživljanju ljubezni značilna "dvojna
morala"; "Moški vzamejo med seboj te stvari 'bolj na lahko', a tudi ženske jim ne
zamerijo, če niso same prizadete." (112)
V tem delu se Angela Vode loteva tudi vprašanja spolne promiskuitete, značilne, kot pravi, "zlasti za razburkane, prevratne čase". Kot primer navaja obdobje po ruski revoluciji. Na tem mestu citira Lenina, ki je že leta 1920 poudarjal,
da vidi v promiskuiteti predvsem nadaljevanje meščanske prostitucije in jo kot
tako zavrača. Celo več, razume jo kot družbeno in osebno nevarno početje;
"Ta teorija 'o kozarcu vode' je napravila del naše mladine blazen."15 Po mnenju
Angele Vode naj bi se v sodobnosti dvojna spolna morala razširila v vse sloje
družbe, kar naj bi "rodilo za sožitje spolov posebno pogubno posledico, to je
pomanjkanje čuta odgovornosti" (115–116). Poleg dvojne morale vidi avtorica
razlog za "razvratnost v spolnem življenju" tudi v tako imenovani "spolni bedi".
"Glavni razlog spolne bede pa je v prvi vrsti v nesoglasju med človeško naravo
in med družbeno ureditvijo." (116) Nezmožnost načrtovanja svoje prihodnosti
peha ljudi v sklepanje zgolj ohlapnih, priložnostnih (tudi) spolnih zvez, "žrtev
takega izživljanja je pa navadno ženska, kajti ona ne nosi le vseh telesnih posledic, marveč jo tako slučajnostno spolno izživljanje oškoduje tudi duševno in to
prav zato, ker doživlja ženska ljubezen bolj celovito kot moški" (116).
Angela Vode ugotavlja, da spremenjene družbene, politične in gospodarske razmere vplivajo na spreminjanje podobe ženske; rojeva se "nova žena".
Nova žena pa si oblikuje tudi drugačen, nov odnos do moškega. Značilnosti
"nove žene" so: "večja samostojnost, ki si jo je pridobila s svojim poklicnim
delom; pogum, "oblikovati si življenje po svoji lastni zamisli ter po svojih lastnih
težnjah in potrebah"; "zavest socialne odgovornosti, ki se kaže s tem, da hoče
tudi ona doprinesti svoj delež h kulturni rasti svojega naroda" (120). Angela
Vode poudarja, da se spremembe pri ženskah dogajajo predvsem zaradi njiho-

15

'Teorija o kozarcu vode' so poimenovali "famozno teorijo, da pomeni za marksista zadovoljitev ljubezenskega nagona toliko kot 'izpiti kozarec vode'." (Lenin, v: Angela Vode, 1999, 114)

803

S. Žnidaršič Žagar: Angela Vode (1892–1985), Spol in usoda (1938/39)

ve večje samostojnosti, povezane s profesionalnim, plačanim delom. Vendar
Angela Vode nikakor ni zagovornica idej, da lahko profesionalno življenje žensko povsem zadovolji in nadomesti njeno potrebo po ljubezni in materinstvu.
Tovrstne ideje celo eksplicitno zavrača.16 Prepričana je, da tovrstne ideje tudi
sicer nimajo realih možnosti za prevlado, "ker niso v skladu z žensko naravo,
ker ne soglašajo s prirodnimi in duhovnimi danostmi ženskega bistva" (125).
Tovrstne ženske so, meni Angela Vode, izjemne tako po številu kot po svojih
zmožnostih. Povprečna ženska, in zanjo pri govoru o "novi ženi" tudi gre, "pa
ne bo nikdar smatrala ljubezni za 'ječo' ter ji tudi nikdar ne bo vseeno, kdo je
oče njenega otroka" (125). Prepričana je, da bodo ženske v prihodnosti lahko
usklajevale tako profesionalno delo kot materinstvo in zakon. Pogoj za to pa je
oblikovanje "takih razmer", ki bi zagotavljale "resnično enakopravnost" spolov:
"Trdno verujemo, da bo ljubezensko življenje bodoče ženske jačje in čistejše ter
da se ne bo odrekala ljubezni in materinstvu zavoljo poklicnega dela ali znanstvenega in umetniškega ustvarjanja, kajti delo samo je ženski le redkokdaj
življenjska vsebina." (125–126) Dilema poklic ali zakon, ki je postala v času
gospodarske krize ponovno aktualna, se na tragičen način zastavlja predvsem
ženskam: "Odreči se zakonu zaradi poklica, bi ne bilo naravno, a poklicu se
večina odreči ne more, ker ima danes le malo mlajših moških toliko plače, da bi
mogla od nje dostojno živeti dva človeka. Na otroke pa delavec in nameščenec
brez ženinega zaslužka že celo misliti ne moreta." (127)
V nadaljevanju Angela Vode analizira sodobne razmere, ki so ostrile pogoje
dela in zaostrovale dilemo poklic ali zakon predvsem za ženske. Državna propaganda je gospodarsko krizo uporabljala tudi za spodbujanje in izrabo konfliktov med zaposlenimi ženskami in gospodinjami, med zaposlenimi moškimi
in zaposlenimi ženskami, med zaposlenimi in nezaposlenimi itd. Zato je Angela
Vode pozivala na "združeno borbo moških in žensk" (129).
V četrtem poglavju prvega dela knjige Spol in usoda, "Kaj pa je tebe treba
bilo", Angela Vode obravnava vprašanja nezakonskih rojstev, kjer problematizira položaja nezakonske matere in nezakonskega očeta. Izhaja iz predpostavke,
da je število nezakonskih rojstev tesno povezano z gospodarskimi prilikami in
tako imenovano "spolno bedo". Posebej izpostavi tudi vprašanje zavezujočega celibata za državne uradnice. Najpomembnejši razlogi za porast nezakonskih rojstev so gospodarske in socialne razmere, ki potiskajo ženske v odvisne
položaje, in dvojna morala, ki je povezana z razredno razslojenostjo družbe.
Nezakonsko materinstvo pa je vedno povezano z močno stigmatizacijo tako
matere kot otroka, vendar ne tudi očeta. V tridesetih letih 20. stoletja je položaj
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Čeprav je sama dober primer ženske, ki je iskala in našla osebno zadovoljstvo in izpolnitev prav v
profesionalnem in javnem delu.
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nezakonskih mater na Slovenskem zaostrovala tudi težnja po poenotenju državljanskih zakonikov za celotno Jugoslavijo – poenotenje državljanskega zakona po srbskem vzoru bi nezakonske matere cele kraljevine Jugoslavije potisnilo
v še slabši položaj.17 Angela Vode navaja tudi posamezne, redke primere znank,
ki so "prostovoljno ostale same z otrokom" (133).
Angela Vode je bila pri nas prva in najodločnejša zagovornica pravice do
materinstva kot temeljne človekove pravice žensk; "Zakonsko in nezakonsko
mater vodi v materinstvo isti klic narave; obe sledita istemu hrepenenju, ki je v
vsaki ženski najmočnejša in najnaravnejša sila njenega bistva." (135)18 Dvojna
morala, ki deli matere na zakonske oz. zakonite in nezakonske oz. nezakonite
(prepovedane in zato posebej sankcionirane), pa je imela še dodatno dimenzijo – "v isti sapi, ko zasmehuje 'staro devico', meče kamenje na žensko" (135), ki
je postala nezakonska mati.
Zadnje, peto poglavje prvega dela, "Pot v pogubo", načenja problem prostitucije, ki je "tisto območje življenja, ki žensko najbolj ponižuje" (144). Glavni razlog za prostitucijo je socialna stiska. Beda, v kateri živijo dekleta, izredno
slabo plačilo za težaško delo in šibkost značaja posameznic, vse to pogosto
vodi v prostitucijo. Angela Vode odločno zavrača obsojanje teh deklet kot delomrznih in lahkoživih in pravi: "Kdor misli drugače naj gre gledat domove, iz
katerih izhajajo ta dekleta, in naj se vpraša, zakaj neki ni med njimi takih, ki
so prebivale po vilah in palačah." (145) Pri svoji analizi vzrokov za prostitucijo navaja tako literarne kot strokovne vire, med njimi predvsem antropološko
statistične analize, spoznanja zdravnikov in policijska poročila tako domačih
kot tujih avtorjev. Izkušnja nezakonskega materinstva je v kontekstu družbenih
norm in razmer dovolj travmatična in eksistenčno ogrožajoča, da sama na sebi
pogosto vodi v zločin (detomor), samomor ali prostitucijo. Tudi "pomanjkljiva
in nepravilna vzgoja deklet" je pomemben dejavnik, "toda pomisliti je treba,
da je smotrna in pravilna vzgoja možna samo v ustrezajočih okoliščinah /.../.
Toda prav v onih plasteh, iz katerih izhaja večina prostitutk, teh pogojev ni."
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V kraljevini Jugoslaviji so po nastanku ostali v veljavi različni državljanski zakoniki; tako je npr.
v Sloveniji (in na teritorijih, ki so do konca 1. svetovne vojne pripadali avstrijski monarhiji) ostal v
veljavi stari Obči državljanski zakonik, ki je za razliko od srbskega nezakonskim materam omogočal
(vsaj) sodno izterjavo izpolnjevanja očetovskih dolžnosti. Srbski civilni zakon, ki je bil oblikovan po
Code Civil, tega ni dopuščal. Poenotenje bi nezakonskim materam odvzelo še tisto malo možnosti.
Posledice morebitnega poenotenja civilnega zakonika po srbskem vzoru so bile v Sloveniji še kako
znane. Slovenske služkinje so bile v Beogradu kar številne, saj so veljale (sedaj tudi) med beograjsko
buržoazijo za statusni simbol in prav znotraj tovrstnih podrejenih poklicev je bilo največ nezakonskih
mater. Neporočena slovenska služkinja, ki je zanosila v Srbiji, pa ne le da ni imela nikakršne pravne
zaščite, celo omenjanje imena nezakonskega očeta je veljalo za sodno pregonljivo dejanje.
V Republiki Sloveniji, kot tudi že v časih socialistične Jugoslavije, so otroci poročenih in neporočenih
mater pred zakonom enaki. Kljub desetletja trajajoči praksi, pa se še dandanes tako v pravni, upravni
kot vsakdanji rabi uporablja pojem nezakonskosti, ki ima vsekakor, tudi zaradi zgodovinskega konteksta, pejorativen pomen.
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(148) Najbolj ogrožena so dekleta, ki prihajajo iz kmečkega okolja kot služkinje v mesta. Še bolj pa "delavska dekleta". Poleg socialnega izvora se je pokazal
kot pomemben dejavnik tveganja tudi poklic – "natakarice, blagajničarke po
kavarnah in barih ter hotelske sobarice. Marsikdaj in marsikje ne morejo zdržati
dekleta v takih službah, če se nočejo prostituirati, saj ne prejemajo dostikrat
nobene plače ter so navezane le na 'napitnino', ki je odmerjena često po njihovi
uslužnosti do moških gostov" (149).
Angela Vode izpostavi tudi pojav t. i. "polprostituiranja" in "polprostitutk".
"To so dekleta, katerih zaslužek v službi ne doseza niti najskromnejšega življenjskega minimuma in so zato primorane iskati postranskega zaslužka." (149)
Postranski zaslužek teh podcenjenih delavk je bil njihovim delodajalcem splošno znan in celo del kalkulacije njihovih plač. Seveda so bile uslužbenke deležne oznake nemoralnosti. Na tem mestu Angela Vode bralke neposredno nagovarja in poziva: "Ženske se tega še mnogo premalo zavedamo. Še vse preveč smo
vdane v usodo, ki se nam zdi neizbežna v vsem, kar nam prinese. Ne zavedamo
se, da je neizbežno samo to, kar nam je namenila narava. Vse drugo pa se lahko
spremeni." (150)
Boj proti prostituciji, "proti tej ponižujoči obliki suženjstva", ki jo poznajo vse zgodovinske družbe, "so vodile predvsem ženske same, kar je vsekakor
razumljivo /.../, saj mora vsaka ženska občutiti prostitucijo kot ponižanje vsega
svojega spola" (155). Avtorica navaja primere boja žensk v zahodnih državah
zoper uzakonitev in pravno regulacijo prostitucije. V 20. stoletju so nastale
mnoge mednarodne organizacije, ki so si prizadevale za omejevanje tako prostitucije kot trgovine z belim blagom. Tudi pri nas je bil leta 1932 ustanovljen
t. i. misijon, organizacija, ki si je prizadevala pomagati in zavarovati predvsem
dekleta, ki so prihajala s podeželja v mesto.
Tako v Sloveniji kot Kraljevini Jugoslaviji so se oblasti problema prostitucije lotevale predvsem zaradi porasta širjenja spolno prenosljivih bolezni,
predvsem sifilisa, in ne toliko zaradi problema izkoriščanja žensk. Tako so bile
v Sloveniji od leta 1922 javne hiše prepovedane (v preostalih delih Jugoslavije
desetletje kasneje). Angela Vode se je seveda zavedala, da nikakršna abolicija
ne more odpraviti prostitucije in aktualne razmere so ji pritrjevale. Časopisna
poročila, ki so se naslajala ob občasnih policijskih racijah, so še vedno poročala, "da je med aretiranimi dekleti večina bivših služkinj, natakaric, itd., kar pač
kaže, kako radi se družita beda in nemorala. Med njimi je pa tudi nekaj deklet,
ki so se prejšnje čase preživljale po pisarnah, a so sčasoma propadle, čim so
izgubile zaslužek." (157)
Prvi del knjige Spol in usoda se zaključi s "Sklepno besedo". V njej avtorica še
enkrat izpostavi namen svojega pisanja, neposredno nagovarja in poziva ženske naj razširijo svoja obzorja, naj aktivno vstopijo v polje javnega delovanja,
predvsem na področjih, ki neposredno zadevajo njihova življenja: materinstvo
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in prostitucija. "Ker pa so do danes ta vprašanja urejali moški sami, kakor je njim
bolj ustrezalo, zato je bila ta ureditev za ženske tako tragično usodna, za vse
kulturno človeštvo pa skrajno ponižujoča. Da bi se ta usoda spremenila za vse
ženske /.../, je nastala tudi ta knjižica." (160)

Spol in usoda, 2. del
V poglavju "Pred odločilnim korakom" se Angela Vode ukvarja z odločitvijo za
vstop v zakonsko zvezo. Izhaja iz ugotovitve, da "čim bolj se bližata fant in dekle
zreli življenjski dobi, tem bolj se loči njuna usoda. /.../ Njuni usodi se najbolj ločita v trenutku, ko sta si najbližja, ko se združita kot spolni bitji ... To je razlika, ki
jo je namenila spoloma priroda sama." (163) Za žensko je vstop v spolnost – in
znotraj zgodovinskih družb je to pomenilo isto kot vstop v zakonsko skupnost
– od nekdaj pomenil "začetek ponižanja". Zgodovinsko različni običaji snubljenja dokazujejo, "da je morala biti ženska vseskozi bitje brez pravic in brez
lastne volje" (163). Angela Vode posebej poudari, da se ženska svojega ponižanja sicer ni zavedala, a "vendar je resnica, da je bila s tem označena kot kupno
blago ali živina /.../ brez lastne volje" (165). Razmere so se za "današnje dekle"
močno spremenile, še posebej za "meščansko dekle". Dekle je danes na zakon
pripravljeno bistveno drugače kot nekoč. "Predvsem vstopa v zakon trezno, z
odprtimi očmi." (168) Na to spremembo je najbolj vplivalo dejstvo, da mora
danes ženska prevzeti "velik del skrbi za družino". Današnji moški si, po večini,
ne zmorejo osnovati družine brez aktivnega prispevka žensk; moški si mora
danes poiskati žensko, ki že ima svoj poklic.19 Taka ženska pa si izbira moža
drugače kot predhodnice: "Kajti tudi današnje dekle si želi zakona, toda želi si
drugačnega moža, želi medsebojnega razumevanja, zaupanja, enakopravnosti
in predvsem ljubezni." (168)
Novi realnosti, novim odnosom med ženo in možem, pa vzgoja in priprava na vstop v zakon nikakor nesta sledili. "Predvsem moški je na zakon zelo
malo ali pa nič pripravljen." (170) Pa tudi priprava žensk na zakon je nezadostna, zastarela in enostranska: "Nič več ne zadostuje, da zna dekle dobro kuhati,
varčevati, obleke predelovati, /.../ da nekoliko ve o telesni negi otrok, o njihovi vzgoji pa že mnogo manj ali pa nič." (170) Avtorica stavi najprej na dobro
medsebojno poznavanje bodočih zakoncev: "Spoznati bi morala medsebojne
lastnosti, dobre in slabe navade ..." (171)
Najpomembnejša dolžnost, ki jo imata zakonca, je po prepričanju Ange-
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Sočasni statistični podatki temu pritrjujejo, saj so bile na "ženitnem trgu" mnogo bolj iskane ženske
s poklicem in z lastnim dohodkom. Glej tudi Sabina Ž. Žnidaršič, Ora et labota – in molči, ženska!
(Ljubljana: cf*, 2000).
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le Vode, odgovornost do potomcev, do otrok. Prvo vprašanje zadeva njuno
telesno in duševno zdravje "in to ne samo zavoljo lastne bodoče sreče, marveč
predvsem zavoljo sreče svojih otrok" (171). Spolno prenosljive bolezni so bile
v obdobju po prvi svetovni vojni, svetu množičnih migracij in rahljanja tradicionalnih socialnih vezi in kontrole velik družbeni problem. Država je skušala
omejevati posledice tudi z obveznimi zdravniškimi pregledi za vse moške, ki so
se hoteli poročiti. Ženskam takega pregleda ni bilo potrebno opraviti, "zakonodajalec je upošteval žensko sramažljivost. /.../ Ta obzirnost je pač najboljši
dokaz naše lažne morale in napačne vzgoje, ki jo je deležna zlasti ženska." (173)
Angela Vode je bila, tako kot večina njenih sodobnikov, zagovornica načel
evgenike, vendar s pomembnimi zadržki. "Dokler je nauk o izboljšanju človeškega rodu v socijalni službi posameznika, naroda in človeštva, ga je treba vsekakor uvažavati. Toda so države, ki so postavile ta nauk v službo svojih imperialističnih teženj in v takem primeru so zahteve plemenske higijene te vrste
gotovo dvorezen meč." (174) Ostro nasprotuje prisilnim sterilizacijam družbeno nezaželenih skupin, praksi, ki se je do izida knjige uveljavila v mnogih
evropskih državah (npr. Švedska, Češka, Francija, Nemčija). Še posebej se ji zdi
problematična sterilizacija žensk, kajti "z zakonom o prisilni sterilizaciji je ženska nedvomno drugače in mnogo bolj prizadeta kot moški" (176). Sterilizacijo
občuti ženska "kot nasilje nad najprirodnejšimi pravicami" svojega spola. Angela Vode zaradi izrazito kvarnih posledic, predvsem za ženske, zavrača in svari
pred njeno uporabo. Meni, "da bi bila država upravičena uvesti sterilizacijo šele
tedaj, ko bi prej vse storila, da bi odpravila vzroke, ki netijo bolezni ..." (177)
Sodobna ženska bi se morala pred sklenitvijo zakona tudi dobro poučiti o
"pravnih osnovah zakonske zveze". S tem bi se izognila "bridkim spoznanjem,
ki pridejo navadno prepozno". Ob tem, da imajo ženske v zakonu sicer manj
pravic kot moški, pa še teh ne poznajo dobro. Najpomembnejše je po njenem
mnenju poznavanje "zakonske odločbe o imovini" (179). Angela Vode svetuje
ženskam naj pred vstopom v zakon sklenejo "pogodbo, ki naj natančno določi
lastninske pravice moža in žene v zakonu" (179).
Najobsežnejše poglavje celotne knjige, "Zakon", začenja Angela Vode s
povedjo: "Zgodovina zakona je zgodovina ženine usode: kakršen je bil njen
zakon, tako je bilo njeno življenje, njena usoda." (182) Sledi oris razvoja od
tako imenovanega "skupinskega", preko "paritvenega" do monogamnega
zakona, v katerem se avtorica po večini naslanja na Engelsov Izvor družine.
Prehod k monogamni zakonski zvezi je povzročil "gospodarski razvoj, predvsem z uveljavljanjem zasebne lastnine" (183). Sprememba bistveno spremeni
položaj žensk; tako se lahko zakon razveže samo na zahtevo moža in "pravica
do zakonske nezvestobe ostane zagotovljena samo možu" (183). Položaj žensk
v zakonu se ne spremeni z uveljavitvijo krščanstva. "Krščanstvo je zakon sicer
dvignilo v zakrament in je načeloma zahtevalo zdržnost izven zakona, toda v
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resničnem življenju je ostalo še nadalje tako, da se je posebno v zakonu merilo
z dvojno mero in je morala biti le žena zvesta možu, dočim je mož prelomil
zakon, kolikokrat mu je pač nanesla prilika." (184)
Angela Vode ocenjuje, da se je v zadnjem stoletju položaj poročenih žensk v
"kulturnih državah" močno izboljšal. Najpomembnejše vzroke vidi (ponovno)
v spremembi družbeno ekonomskih dejavnikov. "V splošnem velja pravilo, da
je ženin položaj tem bolj podrejen, čim nižja je stopnja krajevnih gospodarskih
razmer, ki omogočajo še vedno patriarhalni značaj družine. /.../ Odkar je velika
industrija spravila ženo iz doma na delovni trg in v tovarno in jo primorala, da
pomaga vzdrževati družino, je izgubilo zlasti v proletarskem stanovanju moško
gospostvo tla pod nogami – morda z izjemo preostankov brutalnosti do žene,
vkoreninjenih izza časov uvedbe zasebne lastnine in monogamije." (185)
Zakonsko skupnost, skupnost dveh odraslih ljudi nasprotnega spola, razume Angela Vode kot temeljno potrebo človeka. Ta potreba izhaja tako iz "prirodnih" kot iz "duševnih" potreb človeka, ženske in moškega. Ljubezen pa je
tisto, kar je "najdragocenejšega v intimno življenje spolov – v zakon – prinesla civilizacija" (186). Tak zakon imenuje "kulturni zakon". Naravne temelje
zakona predstavlja spolni nagon, ki je "najmočnejši nagon v človeku" (187).
Silo spolnega nagona razume kot najpomembnejši motiv za poroko predvsem
pri moških. "/K/oliko moških bi se sicer danes ženilo, koliko od njih bi jemalo
na svoje rame breme zakona?" (188) Angela Vode meni, da je spolni nagon pri
moškem drugačen kot pri ženski, predvsem pa naj bi bil močnejši. Zato je za
uspešen zakon nujno, "da je tudi v izživljanju te osnovne sile neko soglasje med
moževo in ženino telesno naravo" (188). Prav to pa je ena od tem, ki je v sodobni družbi in vzgoji mladih najbolj tabuizirana. "Nevednost v tem pogledu je
posledica ukoreninjenega mnenja, da mora priti ženska v zakon 'nepokvarjena'
/.../, da mora biti nevedna, v spolnem razpoloženju popolnoma pasivna ter da
lastnih občutkov sploh ne sme imeti, ker je njena dolžnost, da se brezpogojno
podredi možu." (189) Načenja tudi vprašanje drugačnih vzrokov ženske spolne
"mlačnosti", predvsem izpostavi strah pred ponovno zanositvijo: "To je najbolj
žalostna stran življenja neštetih zakonov revnih ljudi." (191)
Poleg "spolnega soglasja" je v zakonu pomembno "duševno soglasje" med
zakoncema. Le-to pa je po mnenju avtorice mnogo bolj pomembno za ženo
kot za moža. Angela Vode sicer ni zagovornica tistih, "ki trdijo, da je žena po
svoji naravi frigidna," pa vendar meni, da je ženski bolj kot spolna zadovoljitev
pomembna "zavest, da prejema ljubezen" (195). Ženska pa ljubezen doživlja
drugače kot moški – "pri ženi zajema ljubezen njeno celotno telesnoduševno
bistvo" (195). Prav iz te naravne različnosti ženske in moškega, meni Angela
Vode, izvira "tragika spolov". Po spolu različen odnos do zvestobe naj bi bil prav
tako posledica različne narave ženske in moškega. "Da je v ženi mnogo več
smisla za trajnost spolne zveze, ne temelji le v njeni večji materialni odvisnosti,
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kakor mislijo nekateri, marveč v njeni prirodi. Ženo veže na moža tisoč vezi,
moža na ženo često le ena." (196) Pa vendar Angela Vode nedvoumno pravi, da
je zakonska zvestoba nujna in je "brezpogojno združena z resnično ljubeznijo"
in "medsebojnim spoštovanjem" ter "čutom odgovornosti". Na tem mestu se
Angela Vode vrača na vprašanje ljubezni v zakonu in se eksplicitno sklicuje na
francosko revolucijo in razsvetljenstvo. Mlada generacija, ki je izšla iz razsvetljenske tradicije, je postala "nosilec nove spolne etike" in je "poudarjala neločljivost ljubezni od spolnega življenja". Ljubezen je edino zagotovilo za "trajnost
in srečo v zakonu. Zakon pa, kjer bi igrale glavno vlogo druge činjenice in ki bi
temeljil zgolj na spolnosti, so smatrali za zakonito zaščiteno nenravnost." (198)
V skladu z razsvetljenskimi načeli, stavi tudi na tem mestu na pravilno vzgojo,
predvsem moških.
Kot meni Angela Vode, zakonsko zvezo ogrožajo različni dejavniki, ki so
različno poudarjeni pri različnih slojih prebivalstva. Med delavskim razredom
sta največja problema "socialne razmere" in alkoholizem. Tu bi morala država
bistveno bolj aktivno delovati za to, da bi zaščitila družino in zakonsko skupnost. Med intelektualnimi zakonci imajo ključno vlogo za ohranjanje zakonske harmonije prav žene. Svojemu možu morajo biti tudi tovarišice in svetovalke. Na njih je, da nudijo možem ne le udobje dobro upravljanega doma, ampak
znajo prisluhniti njihovim težavam, morajo se znati z njimi zanimivo pogovarjati, si izmenjavati mnenja o stvareh, ki jih zanimajo.
V obdobju med obema svetovnima vojnama so se tudi pri nas razvile nove
oblike pomoči zakoncem v stiski. K nam se je (predvsem) s Češke prenesla praksa strokovnega svetovanja, ki je segala od uradnih svetovalnic, ki so jih najpogosteje vodili zdravniki, do manj formaliziranih oblik časopisnega svetovanja.
Angela Vode v knjigi ženske (in moške) poziva, naj vzamejo svojo 'zakonsko
nesrečo' v svoje roke in si poiščejo zunanjo, strokovno pomoč in nasvet.
Poglavje "Zakon" zaključuje s problematiko ločitve zakonske zveze, ki jo
razume zgolj kot "poslednje sredstvo za izhod iz krize" (251). Oba zakonca naj
ob ločitvi najprej mislita na interese otrok, kajti "otroci so na svetu po volji staršev, ki se morajo zavedati svojih dolžnosti do njih". V interesu otrok predlaga
Angela Vode kot najboljšo možnost, da bivša "zakonca živita skupno še naprej,
čeprav samo kot oče in mati svojih otrok, osebne zadeve pa si uredita sporazumno in individualno" (251).
Angela Vode navaja sodobne podatke o naraščanju števila ločitev "v vseh
državah sveta, tako v onih, ki so ločitev že od nekdaj dovoljevale /.../, kakor tudi
v pretežno katoliških" (254). Tudi v Sloveniji je v času nastajanja knjige število
ločitev naraščalo. Uradna poročila navajajo kot glavne razloge še vedno materialno stisko, mnogo redkeje neprimerno ravnanje zakonca ali nezdružljivost
njunih značajev. Angela Vode polemizira tudi z mnenjem, da naj bi emancipacija žensk vodila v porast ločitev. Ženske se res lažje odločajo za ločitev, če so
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gmotno preskrbljene, če imajo lastne vire preživljanja, poudarja Angela Vode,
vendar so po njenem mnenju pomembnejši drugi dejavniki. Sodobna ženska
od moškega – moža pač pričakuje več in sodobni moški – možje se prepočasi prilagajajo novim zahtevam. "Danes žena ne more biti več pasivno bitje, ki
bi vse molče prenašala," zapiše Angela Vode (255). Nikakor pa ni brezpogojna
zagovornica ločitve. Sprejema jo le kot nujen izhod v skrajni sili in zakoncema
svetuje, da pred tem korakom poskusita najti boljšo rešitev.
Sledi kratek pregled zakonodaje, ki omogoča ločitev20 in razvezo21 zakona.
V Kraljevini Jugoslaviji so veljale različne poročne prakse in zakoni; v Sloveniji
je bil veljaven zgolj zakon, sklenjen tudi v cerkvi. Le v primeru, ko cerkvena
oblast iz različnih razlogov zakona ni želela skleniti, je obstajala možnost tako
imenovanega civilnega zakona, ki se je sklenil pred civilno oblastjo. Cerkev je
torej v Sloveniji še vedno in povsem obvladovala zakonsko skupnost – ne le,
da je sklepala zakonske zveze, tudi v primeru zakonskih sporov je bilo edino
pristojno cerkveno sodišče. Angela Vode navaja, da "mnogi pri nas priporočajo,
naj bi novi državni zakonik sprejel civilni zakon kot obvezen za vso državo"
(258). To poenotenje za celoten teritorij države bi močno olajšalo življenje ljudi.
Angela Vode se je tudi na tem mestu zavzemala za vpeljavo civilnega zakona,
predvsem zaradi žensk, saj "zaradi te ureditve trpi predvsem žena, kajti mnogo
pogosteje kakor žena je mož tisti, ki želi menjati zakonskega druga" (258). Ker
so se morali ločeni katoličani, ki so se želeli ponovno poročiti, odreči svoji veri,
meni, da je to "nemoralno" in "kvari ljudski značaj", in doda: "Človek naj menja
vero iz prepričanja, ne pa zaradi osebnih koristi." (258)
Prav to pa je eno tistih ključnih mest v Spolu in usodi, ki ga je katoliška cerkev razumela kot neposreden napad na lastne privilegije in zaradi katerega so
tako laični kot cerkveni branitelji interesov Cerkve Angelo Vode neusmiljeno
napadli.
Svojo knjigo Spol in usoda zaključuje Angela Vode s poglavjem "Zaton".
Poglavje je posvečeno starosti, obdobju, ko so otroci odrasli in samostojni oz. se
skušajo osamosvojiti. Opozarja na medgeneracijske spore, ki so dobili v novih
časih in razmerah nove vsebine, "vendar pa so ti konflikti navadno veliko manj
tragični za očeta kakor za mater" (261). Tragika mater izhaja iz njihove – v primerjavi z moškimi/očeti – večje navezanosti in ljubezni do otrok ter iz njihove
pogoste nezmožnosti videti v svojem otroku odraslega in samostojno mislečega človeka. Ko se mati končno zave, da je njen otrok samostojno bitje z lastno
voljo in prepričanji, "često nastopi v njenem življenju praznota, ki je ne more z

20

21

Ločitev je bila edino mogoča za zakonce, ki so bili poročeni po rimokatoliških pravilih; pomenila je
"ločitev od mize in postelje, ki more biti sporazumna brez tožbe ali brez sporazuma s tožbo" (257).
Razveza je "popolna razdružitev zakona, ki daje pravico do ponovne poroke, med katoličani ni mogoča" (257).
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ničemer izpopolniti" (261). Še posebno močno občuti to ženska, "ki ni nikdar
imela nobenega zanimanja za življenje izven družine ..."; spozna, "da ni nikomur
več potrebna" (261–261).
Problematika skrbi za ostarele je bila ena od tistih, kasneje vedno bolj aktualnih družbenih tem, ki se jih je prav Angela Vode lotevala med prvimi na Slovenskem. Državo je pozivala, naj poskrbi za ostarele, ne samo s pokojninskimi
skladi, ampak tudi z domovi za ostarele. V knjigi so navedene učinkovite prakse, ki so jih že poznali v nekaterih evropskih državah, npr. na Češkem.
Ob koncu pospremi avtorica svojo knjigo s kratkim povzetkom najpomembnejših misli in spoznanj: življenje moškega in ženske se med seboj razlikujeta v vseh življenjskih obdobjih, in sicer zaradi "njune spolne pripadnosti".
Res je, da so tako gospodarske kot socialne razmere pomembne pri določanju
razdalje med spoloma, vendar avtorica "v prvi vrsti" poudarja razliko, "ki jo je
ustvarila narava sama in ki je zato nespremenljiva" (272). Angela Vode pozove
ženske, "da naj ne jemljejo svoje usode topo in brezbrižno, marveč naj po svojih
močeh skušajo vplivati na njeno spremembo" (272–273).

Življenje
Življenjepis Angele Vode, ženske, ki je preživela kruto 20. stoletje, se bere kot
osebna zgodba, ključno zaznamovana s političnimi in z družbenimi dogajanji
tega turbulentnega časa. Njeno življenje bi lahko zamejili tudi z veliko ločnico
"njenega" stoletja – z drugo svetovno vojno. Življenje Angele Vode v realnem in
simbolnem razpade na dva dela, ali kot zapiše Alenka Puhar, urednica Skritega
spomina:22 "Želela je razložiti /.../, zakaj je prva polovica njenega življenja tekla
v znamenju aktivnega glagolskega vida, druga pa obtičala v znamenju pasiva.
Kako je bilo, da je bila najprej subjekt svojega življenja, nato pa se je o njej dalo
povedati samo to, kaj se z njo godi."23
Angela Vode je bila pomembna osebnost slovenske družbene scene med
obema svetovnima vojnama.
Na zborovanjih, tečajih, društvih in radiu je predavala o temah, kot so žensko
gibanje po svetu, vrednotenje ženskega dela, spolna vzgoja ženske mladine,
zdravstvena pedagogika in politično osveščanje žensk. Pisala je knjige in članke o
družbenem položaju žensk, poklicu žene in materinstvu, diskriminaciji na delovnem mestu, celibatu učiteljic, pomenu izobrazbe in osveščenosti, o nezakonskih

22
23

Angela Vode, Skriti spomin, uredila Alenka Puhar (Ljubljana: Nova revija, 2006).
Alenka Puhar, "Spremna beseda. Prebudi se, Debora", v: Angela Vode, Skriti spomin (Ljubljana: Nova
revija, 2006), 378.
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materah in njihovih otrocih, zahtevah ženskega gibanja, državljanskih pravicah,
pravici do abortusa, fašističnem pojmovanju ženske in njene družbene vloge ter
o položaju delavske in kmečke ženske.24

Njena zapisana in ohranjena zapuščina je izjemna; v letih od 1925 do 1958
je objavila skoraj štiristo člankov v najrazličnejših slovenskih revijah,25 objavila je tri samostojne knjige,26 vrsto prevodov27 iz angleščine, nemščine in francoščine, bila je priljubljena predavateljica, ki je imela uspeh pri najrazličnejših
publikah.28 Bila je aktivna članica v raznovrstnih društvih in združenjih, bila je
med prvimi komunisti v Sloveniji (1922), prva med izključenimi iz Komunistične partije (1939). Prav tako je bila med prvimi obsojenkami na povojnem
montiranem političnem procesu v socialistični Jugoslaviji (1947) in prva je o
tem tudi napisala spomine.
Angela Vode je bila politična osebnost per excellence. Bila je članica in aktivistka mnogih profesionalnih, ženskih in političnih združenj. Prav povezava s
komunistično stranko pa je bila zanjo življenjsko usodna. Njeni tesni odnosi in
povezave z nekaterimi ključnimi osebnostmi slovenske Komunistične partije
pred drugo svetovno vojno so usodno vplivali na njeno življenje po njej.
Angela Vode je drugo svetovno vojno pričakala na strani zmagovalcev, vendar pa povojni čas ni bil tudi čas miru, vsaj ne za vse; Angelo Vode so čakali
neporavnani računi Politični boj za dokončen prevzem oblasti tako v Sloveniji
kot Jugoslaviji se je nadaljeval. Angela Vode je bila (skupaj s trinajstimi soobtoženci) vključena v Nagodetov proces. Na procesu leta 1947 so bili vsi spoznani za krive, trije so bili obsojeni na smrt, drugi na dolgoletne zaporne kazni s

24
25

26

27

28

Milharčič Hladnik, "Značaj in usoda", 28.
Objavljala je v vseh ženskih revijah, ki jih je bilo v času med obema svetovnima vojnama na Slovenskem
presenetljivo veliko; med njimi sta najpomembnejši Ženski svet (1921–1941), osrednja ženska revija
na Slovenskem, in Ženski pokret (1926–1941), izrazito socialistično in feministično usmerjena revija,
glasilo Alianse ženskih pokretov, društva, ki je bilo včlanjeno v International Alliance of Women for
Suffrage and Equal Citizenship. Svoje članke je objavljala tudi v osrednji strokovni reviji in glasilu strokovnega društva slovenskih učiteljev, v Učiteljskem tovarišu (1861–1941), in v dnevnem časopisju,
predvsem v Jutru (1920–1945).
Žena v današnjem svetu (Ljubljana: Žena in dom, 1934); Fašizem I žena (Beograd: Znanje, 1935); Spol
in usoda, 1. del (Ljubljana: Žena in dom, 1938); Spol in usoda, 2. del (Ljubljana: Žena in dom, 1939).
Objavila je vrsto prevodov, ki jih je v medvojnem času objavljala v različnih revijah in časopisih; med
drugimi je prevedla in leta 1931 objavila v časopisu Jutro tudi 12 poglavij iz knjige Augusta Bebela, Die
Frau und der Sozialismus. Daljše tekste je začela prevajati v času, ko je prišla iz socialističnega zapora, po letu 1953; nekaj od teh prevodov je v poznih petdesetih letih uspela tudi objaviti, npr. Stefan
Zweig, Včerajšnji svet, prevod iz nemščine (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1958), in Albert Londres,
Dante ni vedel ničesar (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1960).
Po njenih podatkih je opravila okoli sto predavanj predvsem na temo položaja sodobne ženske in s
področja zdravstvene pedagogike v drugi polovici 20. in v 30-ih letih 20. stoletja. S strokovnimi prispevki je sodelovala na vrsti strokovnih konferenc in na učiteljskih zborovanjih (Angela Vode, Zbrana
dela Angele Vode, III. knjiga, Spomin in pozaba, uredila Mirjam Milharčič Hladnik (Ljubljana: Krtina,
2000), 33–36, seznam predavanj).
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Angela Vode (desno) s sestro Ivanko Špindler v Rimu okoli leta 1970 (Foto: Janez Spindler; Alenka Puhar,
"Ob ognju iz polen, vrženih pod noge", Pogledi, št. 1, 11. januar 2012)

prisilnim delom. Angela Vode je bila obsojena na dvajset let zapora s prisilnim
delom.
Po pomilostitvi, ki je še vedno zavita v tančico skrivnostnosti, leta 1953, ko
je bila stara enainšestdeset let, je preživela preostanek življenja (celih dvaintrideset let) v socialni izolaciji. V času socialne izključenosti in eksistenčne bede je
v zgodnjih sedemdesetih letih napisala svoj Skriti spomin, prve ženske spomine
na socialistične politične pregone in zapore.
Umrla je leta 1985. Stara je bila triindevetdeset let.

Angela Vode – del slovenskega kolektivnega spomina
Danes je ime Angele Vode relativno dobro znano tudi širši slovenski javnosti.
Vendar je ta vednost prejkone enostranska. Zahvaljujoč Skritemu spominu, in
še toliko bolj filmu z enakim naslovom,29 pozna širša javnost Angelo Vode pred-

29

Film Skriti spomin je nastal v produkciji RTV Slovenija v letu 2009 in v režiji Maje Weiss.
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vsem kot žrtev komunističnih pregonov in čistk po drugi svetovni vojni. Njeno
izjemno in pionirsko delo v času med obema vojnama pa ostaja za širšo javnost
še danes v večini 'skrito' in znano le ožjemu krogu raziskovalk in raziskovalcev. Vsekakor ostajata njeno delo in prispevek k oblikovanju socialne države
in bolj egalitarne družbe v Sloveniji po drugi svetovni vojni v dobršni meri še
neraziskana in ovrednotena. Njena današnja javna podoba, skrčena in poenostavljena na podobo žrtve, je prav tisto, čemur se je v svojem dolgem življenju
nenehno in zavestno najbolj upirala.
Nekega marčevskega večera leta 1961 – kot skicira podobo raziskovalka
Mirjam Milharčič Hladnik, ko je pisala svoje spomine na medvojni čas (v lastni
sobi!), je Angela Vode razmišljala tudi o svoji odmevni knjigi Spol in usoda in
zapisala:
"Ko bi še enkrat pisala knjigo o človeški usodi, bi jo naslovila Značaj in
usoda. Vzročna zveza med spolom in usodo je sociološkega in biološkega izvora
... Razmišljanja o moji usodi pa so me privedla do zaključka, da je ni oblikoval
spol, marveč lastnosti mojega značaja."30

Sabina Žnidaršič Žagar
ANGELA VODE (1892–1985), GENDER AND DESTINY (1938/39)

SUMMARY
When Angela Vode published her book Gender and Destiny in 1938/39, she
greatly stirred the Slovene public. The book was written roughly ten years before Simone de Beauvoir's key work The Second Sex (1949). Both texts deal with
the same issue: the role of women in a modern society bound to capitalist interaction; they both explain and unveil the background and causes for gender
inequality. However, the aims and starting points of both authors are vastly different. Vode wrote her book mainly as a "manual", which would serve to inform

30

Milharčič Hladnik, "Značaj in usoda", 39.
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and educate women; the book is thusly a reflection of her view of the world,
which is feminist, socialist and enlightened, as was her professional and socio-political allegiance. Simone de Beauvoir's work stems from a philosophical
basis and (again) partly from her worldview – Vode thus being the practically
and socially oriented self-proclaimed feminist and independent socialist (communist), while de Beauvoir was more a scientist and philosopher, who did not
seek a direct link to the activist movement.
The attempt of placing Angela Vode into the massive and forceful current
that was the women's rights movement during the mid-20th century would
also enable continued study and evaluation of her work. The writer has been
imprinted into the collective mind of the Slovenes as an example of the ruthless misuse of power by the victors of World War II, while distorting her image
into one of a passive victim, a figure mythicized and utilized for the contemporary political needs, whilst keeping her work and the exceptional importance
of it for the emancipation of women and formation of the social state in the
latter half of the 20th century hidden.

816

S tudia
H istorica
S lovenica

UDK 821.163.6.09-3:929Potrč I.
1.01 Izvirni znanstveni članek

Potrčeva zgodnja proza
v družbenem, moralnem
in političnem kontekstu
Jožica Čeh Steger
Dr., redna profesorica
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Oddelek za slovanske jezike in književnosti
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-pošta: jozica.ceh@um.si

Izvleček:

Ivan Potrč (1913−1993) je več kot pol stoletja opazno sooblikoval slovensko
književnost. S pripovedno prozo je v tridesetih letih prejšnjega stoletja
vzhodnoštajersko pokrajino in njenega kmečko-vaškega človeka umetniško
prepričljivo vpisal na zemljevid slovenske književnosti. Prispevek je osredinjen
na Potrčevo predvojno prozo, v kateri so ubesedene pereče socialne in moralne
stiske vzhodnoštajerskega človeka tistega časa, in na manj znane avtobiografsko
zasnovane novele, kot so Groteska in še zlasti Kitajske novele, ki pripovedujejo
tudi o perečih političnih razmerah predvojnega Maribora v Kraljevini Jugoslaviji,
kakor tudi na roman Zločin (1955), v katerem je tematiziran politični poboj
predvojnih partijskih revolucionarjev Djura Djakovića in Nikola Hećimovića.

Ključne besede:

Ivan Potrč, kratka proza, socialni realizem, ideologija, socializem

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 817–828, 35 cit., 1 slika
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod
Ivan Potrču1 je bilo življenje – če si izposodimo njegov izraz – pogosto "nesmilečno". Kot sin propadajočega kmeta in mlinarja je že v ranem otroštvu spoznaval socialne krivice in moralne stiske, ki so jih doživljali haloški in slovenskogoriški viničarji, bajtarji in kočarji v "narobešnjem" svetu stare Jugoslavije.
Vse to je narekovalo, da se je že v dijaških letih politično angažiral in vključil v
komunistično delovanje na Ptuju. Januarja 1934 − nekaj mesecev pred maturo
− ga je doletela politična aretacija. Dobrih enajst mesecev – od tega pol leta v
samici − je odsedel v ljubljanski ječi. Po izpustu na svobodo je dobil prepoved opravljanja mature na vseh srednjih šolah po državi in izgubil je pravico do dediščine po materini smrti. Nekaj časa je bil še doma, nato se je brez
službe potikal med Celjem, Rušami in Mariborom. Leta 1936 se je poročil z
Ljubo Skornšek in nastanil pri njenih starših v Rušah, kamor so se le-ti priselili iz Celja. Med letoma 1938−1939 je bil novinar pri Mariborskem večerniku,
nato je odšel k vojakom v Makedonijo, od koder se je vrnil po razpadu jugoslovanske kraljeve vojske. Doma je organiziral ilegalno delo proti okupatorju.2 Že
konec leta 1941 je pristal v koncentracijskem taborišču v Mauthausnu, iz katerega se je ves izčrpan zgolj po naključju vrnil leta 1942. Ko je leta 1943 odšel v
partizane, je proti koncu leta prišla za njim na osvobojeno ozemlje, v Davčo, s
Pohorja depeša o likvidaciji. Njegovo življenje je bilo znova na preizkušnji.3 Po
drugi svetovni vojni je bil dolgoletni urednik Mladinske knjige in član CK ZKS.
Branil je narodnoosvobodilni bolj in socialistično revolucijo. Ideji samoupravnega socializma je ostal zvest vse do pozne starosti, čeprav v zadnjih letih življenja s precej tesnobnimi občutki. Kot pripovednik in dramatik je več kot pol
stoletja vidno sooblikoval slovensko književnost. Človeško in pisateljsko je
bil najtesneje povezan z vzhodnoštajersko pokrajino.4 Pred drugo svetovno
vojno je objavljal črtice in novele v različnem periodičnem tisku,5 osrednji del

1

2
3
4

5

Rodil se je na novega leta dan 1913. V družini je bil drugi od desetih rojenih oziroma osmih preživelih
otrok. Prim. Franček Šafar, "Pisatelj Ivan Potrč", Jezik in slovstvo 5, št. 5/7 (1959/60): 193 (dalje: Šafar,
"Pisatelj Ivan Potrč").
Prim. Šafar, "Pisatelj Ivan Potrč": 194.
Prim. "Intervju Sodobnosti: Ivan Potrč", spraševala Manca Košir, Sodobnost 30, št. 4 (1982): 341.
Na rodne Štuke pri Ptuju se je rad vračal vse do pozne starosti. Tudi na svojih drugih dveh domovih,
v Ljubljani in v Fiesi, se je rad obnašal precej po kmečko. Njegov zdaj že prav tako pokojni prijatelj in pisatelj prleških koren Franček Bohanec se je rad spominjal Potrča, kako je hodil po Ljubljani
z grčavo palico, s kakšno spoštljivostjo je v svojem ljubljanskem stanovanju na Resljevi ulici rezal
debele kose prekajenega mesa, ki se ga je držala še debela skorja zaseke, in ga z domačim brinjevcem
radodarno ponujal svojim gostom. Na rodno zemljo je bil tako navezan, da je tudi okrog svoje počitniške hiše v Fiesi zasadil sadno drevje in vinsko trto. Prim. Franček Bohanec, Portret Ivana Potrča.
Literarnozgodovinski oris (Ljubljana, 2002), 9 (dalje: Bohanec, Portret Ivana Potrča).
Pred vojno je v knjižni obliki izšla le avtobiografska povest Sin (1937).
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njegovega literarnega ustvarjanja pa sega v povojni čas.6

Potrčeva zgodnja kratka proza
Začetki Potrčevega literarnega ustvarjanja segajo v trideseta leta prejšnjega stoletja. Kot dvajsetletni mladenič se javnosti tedaj ni predstavil z ljubezensko poezijo,7 ampak se je že takoj na začetku pisateljske poti pojavil z družbenokritično
oziroma kočarsko prozo, s katero je razgalil pereče socialne in moralne razpoke slovenske vasi ter odločno prelomil z idealizacijo kmečko-vaškega življenja
v naši književnosti. Svojo vzhodnoštajersko pokrajino in njenega človeka je s
številnimi jezikovno-slogovnimi posebnostmi umetniško prepričljivo vpisal na
zemljevid slovenske književnosti. Ptujsko polje, obronki Haloz in Slovenskih
goric ter na drugi strani Drave Ruše in Pohorje so zemljepisno preverljivi dogajalni prostori njegove pripovedne proze in dramatike. V primerjavi s povojnimi
ljubezenskimi novelami in romanom Na kmetih (1954) – ta je preveden v številne evropske jezike, tudi v kitajščino − je njegova socialna in pogosto avtobiografsko zasnovana proza iz tridesetih let prejšnjega stoletja slovenski javnosti
manj poznana.8
Potrč je večino kočarske proze napisal v ljubljanski ječi, pred vojno je bila
objavljena v različnih revijah in časopisih,9 takoj po vojni pa deloma zbrana v
knjigi Kočarji in druge povesti (1946). V teh pripovedih se srečujemo s pretresljivimi podobami revščine, nehigienskih razmer, lakote, zaostalosti, alkoholizma, vaških pretepov in umorov, samomorov, spolnega nasilja, nasilja v družini, pretepanja in omamljanja otrok z alkoholom, skratka, s podobami v nebo
vpijočih družbenih in moralnih krivic, ki so se dogajale na vzhodnoštajerskem

6

7

8

9

Prim. na primer povest Svet na Kajžarju (1948), romane Na kmetih (1954), Zločin (1955), Srečanje
(1962), Tesnoba (1991), zbirke in izbore novel Nesmilečno življenje (1965), Onkraj zarje (1966), Na
verne duše (1973), Imel sem ljubi dve (1976), Ko smo se ženili (1983), dramska dela (Kreflova kmetija, 1947, Lacko in Krefli, 1947, Krefli, 1953). Pisal je tudi mladinsko prozo (npr. Pravljica o Vanču,
1973, Zebe in še nekaj takih o živalih, 1983), publicistična besedila, potopise, eseje, govore. Imel je tudi
obsežno korespondenco z mnogimi literarnimi ustvarjalci.
Manj znano je, da je Potrč pred drugo svetovno vojno napisal tudi nekaj pesmi. Prvi pesmi, Meditacija
o življenju in Bajtarska mati, objavljeni v dijaškem listu Rast leta 1932 in 1933, sta podobno kot
njegova začetna proza vzniknili iz občutljivosti za moralna in socialna vprašanja. V reviji Obzorja je
leta 1940, zakrit pod psevdonimom Juraj Tjoš, objavil cikel desetih pesmi Disonance pred viharjem
(Disonance pred viharjem, Nekje so ostali, Bataljoni smrti, Gazi, gazi, Ko bodo tovariši zaigrali, Dež lije
in lije, Pomlad sredi zime, Na staro leto, Prometej, Nagrobni napis), ki so bile prvič ponatisnjene šele v
peti knjigi Potrčevega Izbranega dela. Prim. Ivan Potrč, Izbrano delo, 5 (Ljubljana, 1983) (dalje: Potrč,
Izbrano delo, 5).
Prim. Jožica Čeh Steger, "O Potrčevi zgodnji kratki prozi," v: Ivan Potrč, Prepovedano življenje
(Maribor, 2012), 278.
Kočarske črtice in novele je objavljal v Književnosti, Ljubljanskem zvonu, Življenju in svetu, Ženskem
svetu, Obzorjih idr.
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podeželju za časa stare Jugoslavije tik pred drugo svetovno vojno.10 O krivicah, o "narobešnjem" svetu, kakor tudi o vsem drugem je Potrč pisal iz osebne
prizadetosti. Že v otroških letih so se mu najgloblje vtisnile v zavest blatne noge
kopačev, viničarjev in kočarjev. V intervjuju z Miroslavom Slano Mirosom je leta
1981 povedal:
Nikoli nisem bil slepo ali kakorkoli literarno zagledan v svoj haloški, prleški in
polanski svet, prehudo so se mi že v otroških letih vtisnile v dušo in pamet bose
in ilovnate noge kopačev in kopačic, to garanje naše kočarske viničarske srenje
za slovensko in nemško gospodo. Smilečno otrokovo srce se je tako že zgodaj
zapisalo temu prizadetemu svetu in je ostalo z njim. In tako so se sami začeli pisati
kopači in kočarji na enem in Krefli na drugem bregu. Malo je bilo kdaj kaj zasanjanega v tem svetu, več je bilo trpkega gorja in zadržanosti ali potlačenosti v tem
tako narobešnjem svetu – zato je tudi več trpkosti ko sonca na mojih sončnicah,
pa naj so bile Van Goghove še vselej tako nazarensko doživetje zame.11

Tudi v potopisu Srečanje s Halozami je denimo zapisal, kako se je v njem
budil odpor, ko je videl haloškega viničarja, ki se je moral priklanjati cerkvenim
in posvetnim posestnikom, jim poljubljati roko v zahvalo za odvrženo, že napol
pokajeno cigareto:
Viničar je poskočil, se obrnil in pobral do polovice pokajeno cigareto. Isti trenutek pa je dvignil roki, snel klobuček, ki ga je potisnil pod pazduho, planil k vozu,
prijel za roko debelega Nemca, jo poljubil in se začel priklanjati.12

Potrčeve pretresljive pripovedi o obupni revščini, zaostalosti, moralnih stiskah in v nebo vpijočih krivicah, ki so se dogajale na vzhodnoštajerskem podeželju za časa Kraljevine Jugoslavije, so umetniško izpričana resnica o slovenski
preteklosti, ki je mlajšim generacijam precej odmaknjena in z današnjega vidika težko doumljiva.

10

11

12

Prim. pripovedi iz zbirke Kočarji in druge povesti, kot so: Kočarji, Kopači, Pastir, Oče, Dekla Hana,
Kopica otrok, Črešnje.
"Kadar krava slovnico požre …". Pomenek s pisateljem Ivanom Potrčem, spraševal Miroslav Slana
Miros, 7D, 8. 5. 1981, št. 9, 18.
Ivan Potrč, "Srečanja s Halozami", v: Potrč, Izbrano delo, 5, 370.

820

S tudia
H istorica
S lovenica

Ivan Potrč (1913
−1993) (Knjižnica
Ivana Potrča Ptuj,
Zapuščina
Ivana
Potrča, www.dlib.si)

Kritika vladajoče morale in spolne vzgoje
V Potrčevi kočarski prozi13 beremo tudi ostro kritiko vladajoče morale in spolne
vzgoje, kar je bilo v Kraljevini Jugoslaviji pod okriljem katoliške cerkve. Kočarske novele, kot so npr. Prepovedano življenje, Dekla Hana in Oče, razkrivajo
hude moralne in ljubezenske stiske mladih ljudi, ki se sploh niso mogli poročiti
bodisi zaradi velike revščine v družini, zaradi nestrinjanja staršev, zaradi telesne oziroma duševne prizadetosti ali iz kakšnih drugih razlogov. Pripovedujejo
o prepovedani in zatajevani spolnosti, o trpljenju in zaničevanju nezakonskih

13

Prim. Ivan Potrč, Prepovedano življenje (Maribor, 2012).
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mater in otrok, o umiranju deklet zaradi na skrivaj in nestrokovno opravljenih splavov pri vaških padaricah, o nenačrtovanih in nezaželenih rojstvih
itd. Duševne stiske, zapete odnose med ljudmi po družinah, zlasti kar zadeva
spolnost, mizerne zdravstvene in higienske razmere po Halozah in Slovenskih
goricah je Potrču v gimnazijskih letih iz prakse odkrival tudi znani zdravnik
Jože Potrč. Pisatelj navaja, da mu je posojal knjige socialističnih spolnih reformatorjev Magnusa Hirschfelda (1868−1935) in Maxa Hodanna (1894−1946),
v katerih je lahko bral o različnih, tudi patoloških oblikah spolnosti, o vrstah
spolnih bolezni, o povezavah med spolnostjo in kriminalom idr.14 Hodann je
bil v dvajsetih letih prejšnjega stoletja zdravnik za spolne bolezni v Berlinu,
pisal je učbenike in vodil javne pogovore o spolnih vprašanjih. Po njegovem
zgledu so v nemškem in avstrijskem prostoru nastajala socialistična združenja
za spolno svetovanje in raziskovanje spolnosti. Bil je proti vladajoči represivni
spolni morali, zavzemal se je za odgovorno načrtovanje rojstev in obsodil spolne zlorabe pod vplivom alkohola.
V dvajsetih in na začetku tridesetih let si je pri nas za širitev vzgoje med
kmečkim prebivalstvom in industrijskim delavstvom močno prizadeval Franjo
Žgeč, ki je bil Potrčev gimnazijski učitelj in začetnik pedagoško-sociološkega
raziskovanja na Slovenskem. Na podlagi marksistične sociologije je osvetljeval
družbeno ozadje pedagoškega dela in pisal o pomenu učitelja za vzgojo najširših ljudskih množic.15 V tem kontekstu velja omeniti tudi Žgečevo prizadevanje
za pozitivno spolno vzgojo.16 Ptujske dijake je med drugim seznanjal s Freudom
kakor tudi z raziskavami tedanjega vodilnega avstrijskega zdravnika in psihoterapevta Alfreda Adlerja.17
Na vzhodnoštajerskem podeželju so bile pred 2. svetovno vojno še zmeraj
prisotne ostre socialne pregraje med ljudmi, kar je denimo pomenilo, da so bile
mešane poroke med kočarji in kmečkimi družinami še povsem nesprejemljive.
Da ljubezen med kmečkim sinom in deklo ni smela živeti, priča na primer Potrčeva novela s pomenljivim naslovom Prepovedano življenje.18 Objavljena je
bila leta 1935 v reviji Žena in dom in prvič ponatisnjena v enako naslovljenem
knjižnem izboru Potrčeve kratke proze iz tridesetih let Prepovedano življenje.
Novela pripoveduje o tragičnem koncu močno vzplamtele ljubezni med
kmečkim sinom in deklo. Kočarsko dekle Tunika služi pri Ilčevih za deklo in
prebudi v gospodarjevem sinu Južku močno erotično čustvo. Ko zanosi, kmeč14
15
16
17

18

Prim. Bohanec, Portret Ivana Potrča, 13.
Prim. Franjo Žgeč, Problem vzgoje najširših plasti našega naroda (Ljubljana, 1923).
Prim. Franjo Žgeč, Ali spolna vzgoja res ni potrebna? (Maribor, 1931).
Alfred Adler (1870−1937) velja za utemeljitelja individualne psihologije. Pisal je na primer o kompenzaciji manjvrednostnih občutkov in o živčnem karakterju. V svojem najbolj odmevnem delu Der Sinn
des Lebens (1933) pa je razvil optimistični nauk o človeku kot socialnem bitju.
Ivan Potrč, "Prepovedano življenje", Žena in dom 4, št. 4 (1935), 130−134.
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ki fant nima dovolj moči, da bi jo ubranil pred usodo nezakonske matere, ki ji je
pretila. Občasno ga sicer prevevajo občutki, da se kočarskim dekletom dogaja
krivica, vendar je obenem še preveč vpet v tradicijo, da bi lahko postal zagovornik drugačnih medčloveških odnosov:
Včasih so ga obletavale grde misli, da se je pozneje pred dekletom sramoval. Za
kmetiško pamet je bila dekla nižja od tistih, ki imajo grunt. Tisto, da bi bila Tunika
kdaj kmetica, je v takih trenutkih obupa vedno bolj izginjalo in se dozdevalo vse
bolj nemogoče.
Dekla – kmetica.
Nato je videl Tuniko, ki je postala mati; nezakonska mati, in kako jo bodo zapodili
iz hiše, bogve kam daleč bo odšla v službo in morda se ne bosta mogla nikoli več
videti, nato so vstajale govorice pred njim, prizori, ki bodo doma. Na koncu je
vstal za vsem tem otrok, kako leži v dekletovem naročju in že maha z ročicami.
Majhen je, močan, okrogla, zdrava ličeca ima in smeji se že. Tunika ga doji. Misel
na grunt mu je razbila predstavo. Ta otrok mu bo v napoto, da se ne bo mogel
bogato oženiti.19

Dekle v hudi duševni stiski nato na skrivaj opravi splav pri neki vaški padarici in
za posledicami le-tega umre. Ko že umira, gospodinja kriči nanjo, duhovnik pa
jo razglasi za veliko grešnico in ubijalko.

Potrč ni le kmečki pisatelj
Ivan Potrč je ne le s svojo najbolj znano prozo in dramatiko, marveč tudi s številnimi izjavami o navezanosti na rodno grudo in z omenjenim kmečkim obnašanjem v veliki meri sam prispeval k temu, da se o njem pogosto govori kot
o kmečkem pisatelju, čeprav ni bil samo to. Idejno-tematski razpon njegove
pred- in povojne literature je namreč mnogo širši. Že pred vojno ga je vznemirjala tema umetnika v družbi. Spomnimo denimo na novelo Groteska,20 ki
jo je napisal iz obupa in protesta, ko je banovinska cenzura leta 1937 prepovedala predstavo Kreflove kmetije v mariborskem gledališču z obrazložitvijo,
da drama ruši stebre kmetstva. V noveli razočarani umetnik na večerni poti od
gledališča do železniške postaje zaznava neprijetne podobe predvojnega Maribora, nato sledi še neizbežen konflikt umetnika z malomeščanskim profesorjem, ki se konča tako, da umetnik pristane v ječi. Potrč je v slovensko literaturo

19
20

Prav tam, 133−134.
Potrč, Prepovedano življenje, 165−176.
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vnesel tudi politične teme stare in nove Jugoslavije. V romanu Zločin21 je pisal
o predvojnih partijskih revolucionarjih, o mučenju in zahrbtnem političnem
poboju Djura Djakovića in Nikola Hećimovića 25. aprila 1929 na jugoslovansko-avstrijski meji, v Šalejevi grapi pod Svetim Duhom na Ostrem Vrhu.22
Nadalje o zaupanju in nezaupanju v partizanih, o čemer pripoveduje roman
Srečanje,23 o veri v socialistično izgradnjo, a tudi o anomalijah samoupravnega
socializma, o navzkrižjih človeka s samim seboj in z družbenim sistemom. V
mislih imamo roman Tesnoba,24 roman o pisateljevi osebni tesnobi in tesnobi
njegove generacije ob zlomu socializma. S tem romanom, ki je nastajal dobrih
deset let sprva pod naslovom Upanje, tudi Upanje in tesnoba, je pisatelj sklenil
svojo pisateljsko pot. Za slovensko literarno zgodovino ni nepomembno dejstvo, da se je Potrč podpisal pod prvo slovensko taboriščno novelo, tj. Podoba
Slavke Klavore,25 ki jo je napisal na Rogu 1944 in v kateri pripoveduje, kako
jih je taboriščnike v Mauthausnu, ki so sleherni trenutek gledali v obličje smrti,
pretresla in hkrati ohrabrila vest o pogumni smrti Slavke Klavore. Romana o
Mauthausnu, kakor ga je napovedal v enem od zadnjih intervjujev, ni več napisal.

Potrčeva predvojna urbana proza
Ob ciklu že omenjenih protestniških pesmi Disonance pred viharjem sodijo
med Potrčeva najmanj znana predvojna literarna dela Kitajske novele. Pod tem
naslovom je nameraval napisati več novel, vendar so bile objavljene le tri, Pisar
Čan Ling,26 Konec politika O Le Vanga27 in Študent Hirata Hutetami.28 Nastale so
v času Potrčeve novinarske službe pri Mariborskem večerniku, kjer je med letoma 1938 in 1939 pisal tudi poročila o sodnih procesih na mariborskem sodišču.
Iz tega je črpal snov za te družbenokritične novele, katerih dogajalni prostor je
sicer Kitajska med japonsko zasedbo njenega severnega dela, vendar tematizirajo aktualne politične in družbene dogodke v Mariboru tik pred 2. svetovno
vojno. Njihov nastanek je Potrč leta 1984 v pogovoru s Heleno Grandovec v
časniku Večer takole pojasnil:

21
22
23
24
25

26
27
28

Ivan Potrč, Zločin (Ljubljana, 1955).
Bohanec, Portret Ivana Potrča, 108.
Ivan Potrč, Srečanje (Ljubljana, 1962).
Ivan Potrč, Tesnoba (Ljubljana, 1991).
Ivan Potrč, "Podoba Slavke Klavore", v: Slovenski zbornik 1945, ur. Juš Kozak (Ljubljana, 1945),
323−331.
Ivan Potrč, "Pisar Čan Ling", Obzorja 2 (1939): 465−479.
Ivan Potrč, "Konec politika O Le Vanga", Obzorja 3 (1940): 114−128.
Ivan Potrč, "Študent Hirata Hutetami", Obzorja 3 (1940): 155−177.
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Lahko rečem, da kot novinar nisem nikoli pisal proti svoji vesti. Če česa nisem
mogel napisati za časnik, sem obdelal literarno. Pisal sem v revijo Obzorja – dal
sem ji celo ime – in ko so enkrat na meji naši hitlerjevci pobili tri antifašiste, se
o tem ni smelo pisati. Napisal pa sem novelo na to temo in dogajanje postavil na
Kitajsko. Nastale so kitajske novele, ki so se Maribora hudičevo tikale.29

V Kitajskih novelah beremo o policijski uri, prostituciji na ulicah, o orožniških patruljah, o pouličnih izgredih, o aretacijah, o polnjenju zapora, o pretepanju političnih zapornikov, o ovaduhih, izdajalcih itd. V prej omenjenem
navedku je imel Potrč posebej v mislih novelo Študent Hirata Hutetami, v kateri
se med drugim pozorno posveča duševnim stanjem glavne osebe, tj. študentu,
ki je ovadil novinarja zaradi protidržavnega pisanja, nato ga je moral pod pretvezo pripeljati na japonsko-kitajsko mejno črto, kjer so ga zahrbtno ubili.
Tudi s stilnega vidika predstavlja omenjena novela novost v Potrčevi predvojni
prozi. Gre za grozljive sanjske podobe o cviljenju obstreljenega zajca, o glasnem
smehu, o umorjenem otroku, ki dobro ponazarjajo duševno dramo zahrbtnega
izdajalca. V noveli Konec politika O Le Vanga je ob glavni naslovni osebi tematizirana ostra kritika političnega povzpetnika, iz precej avtobiografsko zasnovanega drugega lika, učitelja Van Poja, pa se razbira tudi pisateljevo nelagodje,
ko je bil v službi novinarja, torej uslužbenec države, proti kateri je že kot dijak
protestiral, zaradi česar je bil tudi v zaporu.

Ideologija socializma v Potrčevi predvojni prozi in v romanu Zločin
Ideologija je v književnosti zmeraj prisotna, če jo pojmujemo v najširšem pomenu besede, tj. osvobojeno vrednostnih oznak in kot sistem predstav, vrednot,
prepričanj, načel, mitov, ki obstaja v neki družbi in ima v njej določeno zgodovinsko vlogo.30 Ob takšni opredelitvi je ideologija marksizma in socializma
vidna prvina Potrčeve literature.
Po Eagletonu31 se ideologija kot poudarjeno monološki in prevladni diskurz
na eni ter književnost kot odprt, večglasen sestav na drugi strani medsebojno
konstruirata in dekonstruirata. Tekst se konstruira kot umetniška struktura in
dekonstruira oziroma izpodjeda ideologijo, z njo želi obračunati na lastnem
terenu. V umetniško prepričljivi literaturi raziskujemo torej postopke, s kateri-

29

30

31

"Pogovori s slovenskimi književniki. Pisatelj in dramatik Ivan Potrč", spraševala Helena Grandovec,
Večer, 20. 12. 1984, 5.
Luis Althusser idr., Ideologija in estetski učinek, prev. Mladen Dolar (Ljubljana, 1980), 318 (dalje:
Althusser idr., Ideologija in estetski učinek).
Terry Eagleton, Criticism and Ideology (London, New York, 2006), 64.
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mi pisatelj slabi ideologijo kot prevladni diskurz, ki izhaja iz enopomenskosti,
izključevanja Drugega in vzpostavljanja ostre meje proti drugim diskurzom.
Potrč je bil po vojni, kot vemo, visok partijski funkcionar oziroma član
CK ZKS. Že v ptujski gimnaziji je vstopil v tamkajšnjo partijsko celico in zaradi
političnega delovanja leta 1934 pristal namesto na maturi v ljubljanski ječi, od
koder je pisal domov materi, ki ga je prosila, naj moli, da je komunist in naj ga s
svojimi bogovi in svetniki pustijo pri miru.32 Zato si je v današnjem času potrebno zastaviti tudi vprašanje o prežetosti njegove literature z ideologijo marksizma oziroma samoupravnega socializma.
Potrčevi kočarji v predvojni prozi so razredno še povsem neprebujeni,
pogreznjeni v brezupno socialno stanje. Res je, da tu in tam kak posameznik
dvigne stisnjeno pest, vendar iz anarhističnega protesta, ne pa kot razredno
ozaveščen upornik. Izrazitejši primer socialističnega voditelja ljudskih množic
in hkrati njegovo dekonstrukcijo zasledimo že v omenjeni noveli Konec politika O Le Vanga. V zvezi z njo je zapisal Radivoj Rehar, da takšni "O Le Vangi ne
hodijo samo po Kitajskem, ampak tudi po Slovenskem".33 O Le Vang je namreč
sprva ljudski voditelj, organizira ilegalne ljudske shode, nastopa s parolami o
nujnosti socialistične revolucije in osvoboditve delavcev. Vodi demonstracije
proti osrednji vladi in je zaradi tega tudi zaprt. Pozneje se da izvoliti v parlament, sodeluje z oblastjo in pozabi na ljudske množice. Potrč v predvojni prozi
razen v nekaterih časopisnih objavah ni izrabljal književnosti za enoumna ideološka sporočila. Tak primer je morda skica V tovarni, iz katere se razbira jasno
ideološko sporočilo, da tovarniški delavci tudi na božični večer ustvarjajo novo
družbo, da je praznovanje božiča odveč:
In takrat ko so po cerkvah brali polnočnice, je Fridlov Fronc z vso močjo objel
drog ter butnil z njim v odprtino na peči, da bi razdrl razbeljen oklep ter bi se izlila
lavina. V teh njegovih rokah je bil božič Fridlove družine. Božič pa je trkal tudi pri
drugih plavžarjih − vse te roke so delale za svojo in božičnico drugih ljudi.34

Postopek dekonstrukcije ideologije marksizma oziroma socializma lahko
zasledujemo tudi v Potrčevih delih z izrazito politično temo, kot je denimo
roman Zločin. V tem romanu je v ta namen uporabljen pripovednostilni postopek kontrasta. V kontrastno razmerje sta postavljena dva značaja partijskih
revolucionarjev, organizacijskega sekretarja CK KPJ Djura Djakovića in tajnika Rdeče pomoči Nikole Hećimovića. Kot literarna lika se v romanu imenujeta
Djurović in Selimović. Prvi zaživi kot monumentalna podoba trdega komunis32
33
34

Bohanec, Portret Ivana Potrča, 59.
Radivoj Rehar, "Ob novem zvezku Obzorij", Večernik, 5. 6. 1940, 3.
Ivan Potrč, "V tovarni", Večernik, 23. 12. 1940, št. 292, 9.
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ta, revolucionarja, iz čigar "vsake misli je žarela vera v revolucijo", vendar na
poti v smrt postaja mehkejši, vse bolj človeški, in zmore odpustiti mlajšemu,
značajsko bolj omahljivemu revolucionarju. Potrč je omehčal enopomensko
podobo pravovernega revolucionarja Djurovića, zato da bi v njem lahko zmagala človečnost. Čisti humanizem, neomajno zaupanje v človeka, v nepopolnega, ranljivega, marsikdaj nepredvidljivega, je ključno sporočilo tega romana
in umetniško prepričljive Potrčeve literature. V spoznanju torej, da je človek
pomembnejši od sleherne ideologije.

Jožica Čeh Steger
POTRČ'S EARLY PROSE IN A SOCIAL, MORAL AND POLITICAL
CONTEXT

SUMMARY
Ivan Potrč entered the literary world in the thirties of the 20th century and with
short stories on cotters exposed the pressing social and moral divides of the
Slovene village in Yugoslavia. With his debut he strongly broke the Slovene literary idealization of rural life. He wrote of the social stratification of the rustic
populace in the era of the great depression, of the injustice in society, of abject
poverty, of nigh barbaric familial relations, of alcoholism, of village brawls and
murders, and of the great moral distress of the rural populace of the Ptuj plains,
Haloze and Slovene hills regions. Even before the War it was evident that he was
not merely a rural writer, a fact which is highlighted by his less known autobiographically inspired stories and Kitajske novele, which were written during
his employ as a judiciary journalist at the Maribor evening paper and under the
guise of an exotic setting speak of the "wrong" world of pre-War Yugoslavia
and of the then current political events in Maribor on the brink of World War II.
Seven decades passed since Potrč's first stories and in that time socialism
collapsed. Potrč, as an ardent communist, believed in the ideology for all his life
and even joined the illegal communist movement in Ptuj in his teen years. Due
to his communist affiliation he had to write most of his short stories on cotters
in Ljubljana's prison, where he was sent as a political prisoner in 1934 due to
his distribution of anti-government pamphlets. As a result, this begs the questi-
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on of how much Potrč's early prose is intertwined with the socialist ideology,
provided we use the broadest possible sense of the word ideology (meaning
a system of world views, values, beliefs, principles and myths, which exist in a
society and in it have a certain historical role35). The author's early writing is, of
course, ideologically influenced. However (with some individual exceptions)
it presents an artistically believable representation of life of that era. Today it is
perceived by younger generations as dark and a nigh obscure image of life long
passed, but her purpose is not merely in preserving cultural memory. In a time,
when our social state is falling apart due to economic and internal crises, we
can extract from it the realization that the only guarantee for a better society
is a better human. It is important to continually strive for such a society was
something Potrč believed in until the end of his days.

35

Althusser idr., Ideologija in estetski učinek, 318.
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Izvleček:

Mira Mihelič (1912–1985), ki je v začetku objavljala s priimkom Puc, je javno
delovala kot svobodna pisateljica in prevajalka zlasti po drugi svetovni vojni.
Med vojno je pričela objavljati najprej krajše prispevke v Jutru, Prosveti in Glasu
naroda, kasneje je izdala številne drame in romane, pisala je še za mladino in
prevajala. Za svoje literarno ustvarjanje je prejela dve Prešernovi nagradi, po
vojni je postala prva predsednica Društva slovenskih pisateljev in slovenskega
centra PEN. Prispevek bo skušal podati pregled predvsem literarnozgodovinskih
ter literarnokritičnih odzivov, ki so bili objavljeni v monografijah, zbornikih,
kot znanstvene razprave v strokovni in znanstveni periodiki pri nas, pri čemer
je bila pregledana in analizirana recepcija avtoričinega pripovednega dela

Ključne besede:

Mira Mihelič, njeno pripovedno delo, recepcija njenega pripovednega dela

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije
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Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod1
Mira Mihelič (1912-1985), rojena Kramer v Splitu, je v mladosti živela v Zagrebu,
večino svojega izjemno ustvarjalnega življenja pa v Ljubljani. Javno je delovala
kot svobodna pisateljica in prevajalka – zlasti po drugi svetovni vojni. Za svoje
literarno ustvarjanje je prejela kar dve Prešernovi nagradi, leta 1950 in 1983.
V začetku je objavljala s priimkom Puc po prvem možu, kasneje, po naslednji
poroki s slikarjem Francetom Miheličem, pa z danes znanim priimkom. Med
vojno je bila zaradi sodelovanja z OF dvakrat zaprta, po vojni pa intenzivno
prijateljuje s številnimi ustvarjalci, npr. z Lili Novy, Jušem Kozakom, Francetom
Vodnikom, Cenetom Vipotnikom, Edvardom Kocbekom. Miheličeva je bila
tudi prva predsednica Društva slovenskih pisateljev (1963–66), soustanoviteljica obnovljenega Slovenskega centra PEN in njegova predsednica (1966–75)
ter od 1973 do smrti podpredsednica mednarodnega PEN. Njen pomemben
prispevek v okviru PEN je bilo zavzemanje za pisatelje v zaporu; bila je gonilna
sila pri organizaciji rednih srečanj (npr. v Piranu, na Bledu); utirala je pot naši
književnosti v tujino, saj je osebno prijateljevala s Han Suyin, z Böllom, sodelovala z Andrićem, Krležo in številnimi drugimi avtorji.
Prve avtoričine objave segajo v leto 1940, ko so njene feljtone z romantičnimi motivi iz meščanskega okolja pričeli objavljati v Jutru, Prosveti in Glasu
naroda. Njeno nadaljnje literarno ustvarjanje se kaže v prvih romanih Obraz v
zrcalu (1941) in Tiha voda (1942) (predelan je izšel z naslovom Mladi mesec,
1962), ki ju je izdala še pod imenom Mira Puc. Po letu 1945 je v revijah objavljala kratko prozo, predvsem pa se je v dobrih dveh desetletjih po vojni razmahnila njena dramatika: Svet brez sovraštva (upr. 1945) je idejna drama, ki prikazuje trpljenje jetnic med vojno, Ogenj in pepel (upr. 1949) je intimna drama
o moralnem razkroju slovenske meščanske družine med italijansko okupacijo ter Operacija (upr. 1950), ki ima podobno tematiko, vendar se dogaja v
zdravniškem okolju. Prehod v komedijo predstavlja delo iz življenja sodobnih
malomeščanov Zlati oktober (upr. 1954), čemur so sledile zvrstno heterogene
komedije Veverica ne more umreti (upr. 1961), Ura naših dni (upr. 1965) in Dan
žena (upr. 1969), ki je prirejena po Aristofanovih Ženskah v skupščini, vse pa
odlikuje besedna in karakterna komika. Njeno pripovedništvo se je razmahnilo zlasti v poznih petdesetih letih in ga je ustvarjala vsa nadaljnja leta: romani
April, Hiša večera (1959), Otok in struga (1963), Mavrica nad mestom (1964),
Igra v vetru (1967), Stolpnica osamelih žensk (1969), Ogenj in pepel (1971, ki je
prozna predelava istoimenske drame), Vrnite se, sinovi (1972), trilogija o družini Ravnovih v skupni izdaji pod naslovom Plamen ali dim (1973), ki ga sestavl-

1

Članek je nastal v okviru raziskovanja programske skupine P6-0156 na FF Univerze v Mariboru.
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jajo trije vsebinski sklopi, v katerih je šest romanov, razvrščenih po kronologiji
dogajanja, kjer je avtorica strnila in predelala cikel del o družini Raven – gre
torej za kroniko slovenske meščanske družine po zgledu evropskih družinskih
sag (prvi sklop – Vas: Mladi mesec, Dolga noč stare gospe, drugi sklop – Vojna:
Hiša večera, Ogenj in pepel, tretji sklop – Mesto: Mavrica nad mestom, Stolpnica osamelih žensk). Pod krajše pripovedi spadajo izpovedi štirih literarnih
oseb (prvotno so bile to novele) Mala čarovnica (1961), povest Zmeraj, nikoli
(1965),2 zatem je izdala zgodovinska romana Tujec v Emoni (1978) in Cesta
dveh cesarjev (1981) ter avtobiografsko pripoved Ure mojih dni (1985). Poleg
teh številnih del je Miheličeva pisala tudi za mladino: npr. Pridi, moj mili Ariel
z avtobiografsko tematiko (1965) ter Štirje letni časi (1956), pripovedi Peter
iz telefona (1963), Puhek v Benetkah (1965), Novo leto na strehi (1966), Puhek
(1967), Puhkova kresna noč (1972), Tiček Matiček (1980). Mira Mihelič je delovala tudi kot uspešna prevajalka, pri čemer je iz angleščine, nemščine in francoščine prevedla več kot 80 pripovednih in dramskih del, med drugimi romane
starejših (npr. C. Dickens, H. Fielding, W. Thackeray, D. Defoe, H. Melville, W.
Scott) ter sodobnejših avtorjev (npr. E. Hemingway, W. Faulkner, L. Durell, S.
Below, W. Styron, T. Mann, L. Adamič) kakor tudi drame E. O'Neilla, C. Odetsa, T.
Wiliamsa, J.-P. Sartra, J. Anouilha.3

Slovenska literarnozgodovinska in literarnokritična recepcija
pripovedništva Mire Mihelič
V pregledu so bile upoštevane literarnozgodovinske razprave in literarnokritične ocene, ki so bile objavljene v monografijah, zbornikih, kot znanstvene razprave v strokovni in znanstveni periodiki pri nas, pri čemer je bila pregledana
in analizirana recepcija avtoričinega proznega oziroma pripovednega dela do
konca leta 2010; v izbor niso prišli odzivi na prozno delo Mire Mihelič v dnev-

2

3

Delo Zmeraj, nikoli (1965) kritiki in literarna zgodovina različno označujejo, npr. Anton Slodnjak kot
"povest". (Anton Slodnjak, Slovensko slovstvo. Ob tisočletnici Brižinskih spomenikov (Ljubljana, 1968),
502); Helga Glušič to delo označi oz. opredeli kot "zmes humoreske in sentimentalne ljubezenske
zgodbe, povest" (Helga Glušič, "Mira Mihelič – pripovedno delo", v: Mavrica nad zapuščino: (prispevki
na Simpoziju o Miri Mihelič, Ljubljana, 9. Novembra 2000: zbornik prispevkov o ustvarjalnem in javnem delu Mire Mihelič), ur. M. Kravos (Ljubljana, 2000), 17 (dalje: Glušič, "Mira Mihelič – pripovedno
delo"); Franc Zadravec pa delo Zmeraj, nikoli poimenuje "novela" (Franc Zadravec, Zgodovina slovenskega slovstva VII: ekspresionizem in socialni realizem. Drugi del (Maribor, 1972), 180–182 (dalje:
Zadravec, Zgodovina slovenskega slovstva VII: ekspresionizem in socialni realizem. Drugi del).
Prim.: Alenka Koron, "MIHELIČ, Mira", v: Enciklopedija Slovenije, ur. D. Voglar (Ljubljana, 1993), 130–
131; Glušič, "Mira Mihelič – pripovedno delo", 11–19; Miriam Drev, "Mira Mihelič (1912–1985)",
v: Pozabljena polovica (Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, ur. A. Šelih et al. (Ljubljana,
2007), 501–503; Alenka Puhar, Mira Mihelič – Družinska slika z gospo: življenje in delo Mire Mihelič
(1912–1985) (Ljubljana, 2012), 10–114.
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nem časopisju oz. časnikih/časopisih in krajše literarnozgodovinske omembe
kakor tudi ne spremne besede k posameznim knjižnim izdajam (zaradi svoje
specifičnosti), saj bi se s tem obseg pregleda močno razširil, v vsebinskem
pogledu pa menimo, da ne bi prinesel bistveno novih spoznanj. Prikaz vsega
navedenega je urejen po kronologiji objav posameznih prispevkov, pri čemer
so bili izpostavljeni bistveni in novi poudarki v njih glede na prejšnje, tako da
se s tem najbolj razvidno poudari razvojna linija v recepciji pripovednih del
Mire Mihelič, ki kaže na simptomatičnost v vrednotenju njenega obsežnega
proznega opusa – zlasti v pomenu, ki ga morda lahko najbolje opiše sintagma
"iz obrobja v ospredje".
France Vodnik leta 1964 med prvimi kratko omeni "povest" Mire Miheličeve Otok in struga (1963) in njeno časovno aktualnost, pri čemer izpostavi
podobnost naslova s Tavčarjevim romanom, a po njegovem ni istoveten predvsem zaradi simbolične razlage, po kateri "naj bi "otok" predstavljal trdnost in
stalnost, "reka" pa simbolizirala minljivi, odtekajoči se element življenja".4
Helga Glušič v razpravi Družinska kronika slovenskega meščanstva v romanih Mire Mihelič, 1965, na začetku izpostavi, da ima Miheličeva med ustvarjalci
novejše slovenske proze "karakteristično mesto", čeprav najprej kritično ugotavlja, da način njenega pisanja "glede na svojo umetniško kvaliteto ne prestopa
mej obrobne pomembnosti za našo literaturo",5 kar v nadaljevanju z utemeljenimi sodbami bistveno korigira. Pod drobnogled so vzeti do tedaj objavljeni
romani: Obraz v zrcalu (1941), Tiha voda (1942), "kratek poetični roman"
Mala čarovnica (1961),6 Otok in struga (1963), Mladi mesec (1962), April in
Hiša večera (1959) ter Mavrica nad mestom (1964); zadnje štiri romane uvrsti
Miheličeva v kroniko družine Ravnovih, pri čemer gre (po Glušičevi) za poskus,
podoben v angleški literaturi (Sagi o Forsytih), nemški (Buddenbrookovi) in
francoski (Thibaultovi).
V Mladem mesecu je prikazan čas formiranja družine Raven, ki je druga
polovica 19. stoletja, ko iz majhne trške trgovinice začenja rasti kapital: Julijus
Raven (v Tihi vodi je bil Hramar) si s poroko z Roševo Francko uspe postaviti
temelje za nadaljnji vzpon družine. V romanu April, ki ima dnevniško obliko
in se dogaja v prvem mesecu druge svetovne vojne, izstopa zanimiv ženski lik
Ize Lazarjeve, pri čemer Glušičeva ugotavlja, da Miheličeva "v svojih romanih
uspešno oživlja predvsem ženske like", moški liki so "le spremljevalci ženskih

4

5

6

France Vodnik, "Izvirna poezija, proza in dramatika", v: Slovenska matica 1864–1964, ur. France
Bernik (Ljubljana, 1964), 58.
S kurzivo poudarila avtorica razprave. Vir: Helga Glušič, "Družinska kronika slovenskega meščanstva
v romanih Mire Mihelič", Jezik in slovstvo 10, 2/3 (1965): 79 (dalje: Glušič, "Družinska kronika slovenskega meščanstva v romanih Mire Mihelič").
Pravzaprav gre pri tem delu bolj za zbirko kratke proze in ne roman, kakor ga opredeli Glušičeva,
čeprav se pojavljajo v prvotno samostojnih štirih novelah iste osebe.
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usod".7 V tem romanu se prvič pojavijo še druge značilnosti avtoričine pisave:
čar družinske tradicije (kaže se v predmetnem svetu oseb in usodah prednikov), "gostobesedje slikovite zgovornosti", pojav ironije v opisih situacij in v
konverzaciji, konverzacijski pasusi, ki so izredni, saj prispevajo h karakterizaciji
oseb in izražajo miselnost malomeščanske družbene plasti (s klubi, zabavami,
konverzacijskimi igrami, rodbinskimi relikvijami), ki ji je avtorica tudi pripadala. V središču romana Hiša večera je vnukinja Roševe Francke Marina, dogajanje
prikazuje politični in gospodarski vzpon družine med obema vojnama, osrednje mesto pa ima znova čustveno življenje junakinj, pri čemer je v ospredju t. i.
"usodnost dvojne narave", kar pomeni hlepenje po bogastvu, ugledu, po drugi
strani pa hrepenenje po dobroti, ljubezni. V naslednjem romanu Mavrica nad
mestom je Marina prav tako osrednji ženski lik, s svojo ljubeznijo do Samojlova,
Lenarta in dr. Lovrenčiča, pri čemer pa je Miheličeva, kakor ugotavlja Glušičeva,
lik Marine
dvignila nad povprečje svojega dotedanjega ustvarjanja. Uspelo ji je oblikovati resnično osebnost, ki v sebi ne nosi le razkola med podedovanim čaščenjem
družinske tradicije in spoznanjem principov sodobnega sveta, ampak obupanost
človeka brez opore, ki v sebi ne najde več moči, da bi našel kakršenkoli izhod.8

V tem romanu, ki v časovnem razponu zajema medvojni in povojni čas, je
izpostavljen tudi Marinin sin Igor, ki je pretrgal s podedovano tradicijo Ravnovih. Glušičevi se zdita izraziti kvaliteti v romanu tudi "dramatično dialogiziranje" ter ironija, s katero avtorica "izraža svoje kritično stališče do propadajočega
sveta denarnih mogotcev, do njihovega strahu pred uničenjem in osamljenostjo", kar je tudi ena najpozitivnejših prvin njenega pisanja. Roman Otok in struga, v katerem je dogajanje postavljeno po drugi svetovni vojni, pa odstopa od
prejšnjih družinskih romanov v tem, da podaja ljubezensko zgodbo s površnim
psihologiziranjem, da gre za eno manj uspelih avtoričinih del tudi glede jezikovne izdelanosti. Ob koncu Glušičeva ugotavlja, da se Miheličeva "brez dvoma
uvršča v vrh sicer redkih slovenskih pisateljic", ki je z discipliniranostjo ustvarila
obsežen družinski roman, predvsem pa je pomembno, da je v vrsti romanov
ustvarila življenjsko živo podobo ženske v "več variantah njenega boja za obstanek", nekateri ženski liki pa so "prave majhne mojstrovine v odkrivanju neznanih dimenzij ženske miselnosti in čustvovanja".9 Kasneje Glušičeva v krajšem
biografskem in bibliografskem članku o Miheličevi v delu Sto slovenskih pripo-

7
8
9

Glušič, "Družinska kronika slovenskega meščanstva v romanih Mire Mihelič": 80.
Prav tam, 81.
S kurzivo poudarila avtorica razprave. Vir: Glušič, "Družinska kronika slovenskega meščanstva v
romanih Mire Mihelič": 82.
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vednikov, 1996, znova in še bolj trdno izpostavi kvalitete avtoričinega pisanja,
njeno razdvojenost doživljanja meščanskega sveta. Usode njenih junakov so na
videz preproste in romantične ter zavezane tradiciji, vendar hkrati igrajo svoje
vloge v ljubezni, ljubezenski spletki, politični oblasti in bogastvu, pri čemer
imajo pomembno vlogo duševno in duhovno samosvoje sodobne ženske, ki
izražajo upor proti tradiciji in željo po "čustveni življenjski polnosti". Miheličeva daje sicer prednost ženskim likom, kar pa ne pomeni idealizacije ženske,
saj so dinamične, "v spopadu s seboj in zase, za svoje može, ljubimce in sinove,
predvsem pa za življenjski smisel".10 Avtorica posega po ironičnem portretiranju literarnih likov, ki razkriva "trhlost časa, ki ga kaže obvladan salonski dialog",
kar pa se v povojnih besedilih preobrne v sproščen sodobni pogovorni jezik.11
Mitja Mejak v Književni kroniki 1962–1965, 1966, najprej kritično oceni
roman Otok in struga kot polnega presenetljivih pisateljskih potez, ki ponekod preidejo v bizarnost (npr. bizarna je pomenska razlika med Tavčarjevim
Otokom in Strugo ter novim Otokom in strugo, pri čemer gre le za fonetično
podobnost, saj gre v drugem romanu za sodobno povojno snov; bizarni je
vodilni motiv smrtne bolezni glavnega ženskega lika). Pozitivno je ovrednoten
(kot temeljna kvaliteta) lirizem v romanu oz. "odločen in pozitiven premik k
poetičnemu in moderniziranemu realizmu /…/ lirizem živih opisov dolenjske
pokrajine, čustvenih stanj in mladostnih spominov".12 Epska dimenzija romana
pa ima nekaj razpok, zlasti prešibko utemeljena in nepojasnjena mesta (npr.
premalo osvetljeni osebi dr. Marinija in Daničine matere), elegičnost v romanu
pa je presenetljiva, zlasti v prizorih, ki imajo nadih usodnosti, ali kjer se pojavi
smrt kot slutnja ali kot dejstvo, vse to so poglavitna doživetja romana, ki izražajo lirizem in pretresljivo pisateljsko spoznanje: smrt je vsemogočna, življenje pa
je zmagovito, kar je prepričljiva ideja tega romana.13
Borut Trekman pa je ocenil roman Miheličeve Igra v vetru (1967), ki mu
je zanimiv le z artističnega stališča, ne pa tudi z izpovednega, saj po njegovem
mnenju avtorici manjka ironična distanca do malomeščanskega sveta, gre torej
za "izrazito pamfletističnost z močno zaznavnimi farsnimi elementi, ki delajo iz te plasti romana skoraj grob in banalen pamflet".14 Trekman kljub kritiki
še doda, da pa se je avtorici posrečilo upodobiti nekatere "čustvene in čutne
človekove krize, ki so splošno in izpovedno vznemirljive", pri čemer mu je lik
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12

13
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Helga Glušič, Sto slovenskih pripovednikov (Ljubljana, 1996), 138 (dalje: Glušič, Sto slovenskih pripovednikov).
Glušič, Sto slovenskih pripovednikov, 138.
Mitja Mejak, Književna kronika 1962–1965 (Maribor, 1966), 83 (dalje: Mejak, Književna kronika
1962–1965).
Mejak, Književna kronika 1962–1965, 83–84.
Borut Trekman, "Mira Mihelič: Igra v vetru", Sodobnost 16, 2 (1968): 213 (dalje: Trekman, " Mira
Mihelič: Igra v vetru").
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Helene psihološko najbolj enovita oseba. Zaključek romana ocenjuje kot nepotrebno sentimentalen in romantičen, romaneskni konstrukciji pa manjkata
pristnost in prepričljivost; opazno je "bleščeče formalno obvladovanje snovi",
"posluh za stil in kompozicijo" z bleščečim jezikovnim izrazjem – forma torej
nadvladuje vsebino in izpoved romana, gre za "larpurlartistično ekshibicijo".15
Anton Slodnjak (Slovensko slovstvo. Ob tisočletnici Brižinskih spomenikov,
1968) svojo pozornost najprej usmeri na "roman v petih delih" Obraz v zrcalu,
ki ga je še kot Pucova objavila leta 1941, in ga označi kot "posrečen posnetek
srednjeevropskega romana za meščansko ženstvo",16 pri čemer v opombi pojasni, da avtorica svoja dela podpisuje kot Mira Mihelič od začetka zakona s slikarjem Francetom Miheličem leta 1951. V tem romanu dva osrednja priljubljena
in vodilna motiva (prvi – nesrečna zakonska zveza med ostarelim in bogatim
možem ter lepo pokvarjeno mlado žensko, drugi – njena usodna združitev z
brezsrčnim špekulantom) delujeta prisiljeno in neprepričljivo, prav tako je tudi
z osebami in situacijami, ki so brez življenjske pristnosti in mikavnosti. Leto dni
pozneje je avtorica objavila v zbirki Dobra knjiga "roman" Tiha voda, za katerega Slodnjak meni, da je napisan v enotnejšem slogu kakor prejšnji, da spretno
izpostavi pripoved o ljubezni zrele in osamljene ženske do plahega mladeniča.
Čeprav je avtorica snov črpala iz rodbinske kronike, v delu manjkata življenjska
verjetnost in resničnost celote. To oceno Slodnjak zaključi s kratko pripombo,
da je "Pucova hotela s svojimi romani bralce predvsem zabavati".17 O romanu
April (1959) pa kritično meni, da je po "zamisli in izvedbi izrazito žensko izpovedno delo",18 pri čemer "avtorica sploh ni pazila, da bi njena pripoved ustrezala pristnemu dnevniškemu slogu".19 Avtorica se je trudila obtežilne podatke
o ljubljanskih meščanih vključiti dokaj fantastično, mestoma "na kolportažne
romane spominjajoče samooznačevalno pripovedovanje glavne junakinje" v
aprilu leta 1941. Slodnjak se sprašuje, ali je bilo mogoče o tem tragičnem letu
pripovedovati "zgolj ženski oziroma ljubezenski" roman.20 Istega leta je izšel še
roman Hiša večera, ki je pisan na način družinske kronike, v kateri se znova
pojavlja junakinja, ki dela in živi kakor protagonistka v Aprilu "samo za uresničevanje svojih erotičnih želja", vendar je ta oseba in mnoge druge v romanu upodobljena bolj živo in konkretno, zato je ta roman prešel "od pavšalnega
obsojanja k bolj verjetnemu in stvarnemu prikazovanju izprijene in izrojene
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Trekman, " Mira Mihelič: Igra v vetru": 213–214.
Anton Slodnjak, Slovensko slovstvo. Ob tisočletnici Brižinskih spomenikov (Ljubljana, 1968), 468 (dalje:
Slodnjak, Slovensko slovstvo. Ob tisočletnici Brižinskih spomenikov).
Slodnjak, Slovensko slovstvo. Ob tisočletnici Brižinskih spomenikov, 469.
S kurzivo poudarila avtorica razprave. Vir: prav tam, 500.
Prav tam.
S kurzivo poudarila avtorica razprave. Vir: prav tam.
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družbe". Vendar pa avtorica z glavno junakinjo in drugimi liki ni bila objektivna
in "zlasti ker je nakopičila preveč teatraličnih situacij",21 Slodnjak o tem romanu
zaključi, da deluje predvsem kot zabavno čtivo. Podaja tudi razlike med prvotnim romanom Tiha voda in predelanim v roman Mladi mesec (1962): v prvem
se pojavi kot glavna ženska oseba tipična zdolgočasena provincialka, v drugem
pa je poskušala avtorica iz nje napraviti "bolj ali manj tipično heroino psevdoromantičnih in kolportažnih romanov".22 Z romanom Mladi mesec je Miheličeva
omogočila nadaljevanje in konec "kronike", kar predstavlja roman Mavrica nad
mestom (1964), ki pa upoveduje zgodbo šestnajstletnega sina junakinje romana Hiša večera, edinega zdravega potomca moralno in fizično propadle Julijeve
družine. Po Slodnjakovem mnenju je avtorica vpletala v roman številne stranske osebe sicer domiselno, vendar jih je označevala s "prelahkotno spretnostjo,
ki jo je zaman skušala tu in tam zasenčiti s samogibnim in samohotnim razkrivanjem njihove podzavesti".23 Takšna t. i. "tehnična lahkotnost pripovedovanja" se ponovi v romanu Otok in struga (1963), pri čemer Slodnjak ugotavlja
ponovitev določenih karakternih lastnosti likov prejšnjih romanov (dr. Silas
kot ponovna upodobitev lika dr. Valentinija v Aprilu; ljubezenska preizkušnja
Danice je upodobitev tega, kar je doživela Iza Lazarjeva v Aprilu ter Marina Ravnova, poročena Lovrenčič, v Hiši večera in v romanu Mavrica nad mestom). V
naštetih romanih prevladujejo družbeno-kritična stališča in vitalni optimizem,
v t. i. tetralogiji "meščanske kronike", v povesti Zmeraj, nikoli (1965) pa je v
ospredju resignacija glavne ženske osebe, ki je s tem, po Slodnjakovem mnenju,
morebiti napovedala novo obdobje v avtoričinem pripovedništvu kakor tudi
"ustvarila novo in poglobljeno obliko naše realistične in naturalistične povesti
kot nadaljevanje Kersnika, Govekarja in Kraigherja".24
Jože Šifrer (Literarna mnenja, 1968) je v literarnokritičnem zamahu ovrednotil dva romana Mire Mihelič, in sicer Otok in struga ter Mavrica nad mestom.
Prvi mu zbuja več estetskih pomislekov, zlasti zaradi nehomogenosti v miselni
in oblikovni strukturi, kar pa je med drugim posledica zahtevnih in kompliciranih razmerij, ki segajo retrospektivno v predvojni in vojni čas, v meščanski svet koruptivnih medčloveških odnosov ter podeželsko idiliko. Vendar pa
ima roman tudi nekaj močnih strani, predvsem v pasusih vživljanja v človekove
notranje čustvene stiske, kar pa znova degradira v romantični notranji slog, kar
povzroča "odmaknjenost snovi, neživljenjskost oseb ter stilno neskladnost teksta".25 Predvsem pa je močna plat romana prikazovanje problematike medčlo-

21
22
23
24
25

Prav tam, 500–501.
Prav tam, 501.
S kurzivo poudarila avtorica razprave. Vir: prav tam, 502.
Prav tam.
Jože Šifrer, Literarna mnenja (Maribor, 1968), 125 (dalje: Šifrer, Literarna mnenja).
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veških odnosov, zato osebna zadostitev glavne osebe Danice ob koncu romana
zelo izstopa, zlasti njeno gledanje na strastno ljubezen kot bistveno v življenju.
Avtor ob koncu izpostavi negativne (neorgansko razvrščanje snovi, neustrezni
pisateljski prijemi, slaba stilna in oblikovna realizacija zastavljenih problemov)
in pozitivne strani romana (pojav novih odtenkov v medčloveških odnosih
ter mestoma smisel za lepoto besede in podobe). Zadnji roman Mavrica nad
mestom pa Šifrer primerja s še tremi romani skupne "tetralogije": April, Hiša
večera in Mladi mesec. O prvih dveh romanih je Šifrer mnenja, da izpričujeta
pisateljske kvalitete trajnejše vrednosti: gre za organsko povezanost in prikaz
različnih "elementov" – od notranje stiske likov, miselnosti določene družbene
plasti rodovine Ravnovih ("vzpon, starost in smrt"), sočasen prikaz političnih
dogodkov na obzorju druge svetovne vojne – prav zato predstavljata romana
April in Hiša večera višek te tetralogije. Mladi mesec ne požanje tako pozitivne
kritike predvsem zaradi svoje retrospektivnosti v smislu prikaza izvora omenjene rodbine v podeželskem svetu; ta roman torej močno odstopa od prejšnjih
dveh, ki sta kritično realistična in sociološko utemeljena – v Mladem mesecu je
prikazano individualno doživljanje glavnega junaka; precejšnje razlike izvirajo
tudi iz razlike med "mestnim" in "vaškim" romanom. Zadnji roman, Mavrica
nad mestom, nadaljuje opisovanje notranjih odnosov "nekega degeneriranega sveta", predvsem skuša prikazati rodovino Ravnovih v zadnji fazi "družbene
degradacije" (predvsem z vidika mladega Igorja kot zadnjega člena "degenerirane rodovine", ki vključuje tudi njegovo mater Marino Ravnovo-Lovrenčič),
kar pa je avtorica ob koncu dokaj umetno speljala v nekoliko aktivistično-optimistični zaključek romana, vendar ne toliko v družbenem ampak bolj v intimno-družinskem smislu:
In Igor, ki mu mati umre v prometni nesreči, se bo zdaj vrnil k očetu in bo postal
tako kot mnogi drugi občani ustvarjalni član nove človeške družbe. In nad
mestom, ki je do zdaj skrivalo v sebi toliko gnilobe, izvirajoče iz starih družbenih
razmer, je zasijala mavrica.26

Zaključek je tako prisiljen in neprepričljiv, verjetno nastal pod vplivom
dnevnih političnih parol, kar pa povzroča tudi stilno neenotnost med začetkom in koncem romana; ta roman je torej "plod subjektivne pisateljske konstelacije, ni pa razkrivanje nekih globljih umetniških spoznanj o svetu in življenju",
kar pa vendarle odlikuje prva dva romana. Šifrer tudi ugotavlja, da tetralogija
vsebuje nekaj "nenavadno impresivnih ženskih likov", ki so: Iza iz Aprila, Dana
Lanthieri (Mladi mesec) ter Marina iz Hiše večera. Ti ženski liki so, po kritikovem

26

Šifrer, Literarna mnenja, 129.
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mnenju, izdelani s "precejšnjo mero umetniške intuicije",27 kar izvira iz avtoričinega poglabljanja v žensko psiho, zato se "ravno ob intimnih ženskih usodah
sprošča njena umetniška potenca v največji meri". Prav zaradi umanjkanja tako
močnega elementarnega ženskega lika v zadnjem romanu je roman Mavrica
nad mestom, po kritikovem mnenju, umetniško najšibkejši in tudi po kompozicijski plati najbolj neenoten. Avtor zaključi, da je kronika o dvigu in razpadu
Ravnove družine široko zasnovana in dokaj temeljito izdelana, v slovenski literaturi edinstvena, lahko bi jo nekoliko primerjali celo z "družbeno-analitičnim
prikazom angleških Forsytov, nemških Buddenbrookovih ali ruskih Artamonovih".28
Lino Legiša v Zgodovini slovenskega slovstva VI, 1969, Miheličevo le na kratko izpostavi z ugotovitvijo, da je imela avtorica "vpogled v življenje pridobitniške družbe".29 Omeni le roman Obraz v zrcalu (1941), s katerim je avtorica
nastopila tik pred okupacijo.
Jože Snoj v svoji kritiki dokaj negativno ovrednoti avtoričin roman Otok in
struga, ki po njegovem mnenju na prvi pogled s širokega motivno-tematskega vidika zadovolji bralca (npr. življenje liberalnega meščanstva, ki mu pripada
junakinja, narodnostna in socialna revolucija predvsem na Dolenjskem), vendar je "tema eno, način obdelave pa drugo". Delo je namreč pisano na nezahteven način, bolna junakinja se klišejsko spusti v "čutno-nagonsko zvezo" s
povojnim osamljenim podeželanom, "kar tako motivno kot v nekaterih podrobnostih spominja na podobne podvige Lady Chatterly".30 Snoja moti zlasti to,
da ničesar ne zvemo o moralno-etičnih dilemah sodobne meščanske družine
na Dolenjskem med in po vojni, o značajih njenih ljudi, psiholoških profilih
oseb, ki so "komaj kaj več kot dvodimenzionalne osebe v neki razvlečeni senčni
igri trško-meščanskih erotičnih intrig". Gre torej za golo fabuliranje, podkrepljeno z idiliko spominov, opisov narave, kar zavira nastanek t. i. "eksistenčne in
ustvarjalne resničnosti". Avtorici Snoj pripiše pisateljski koncept "pripovedno
zabavnega značaja".31
Franc Zadravec v Zgodovini slovenskega slovstva VII, 1972, v pregledu
ustvarjanja Mire Mihelič prav tako kritično oceni njene romane: Obraz v zrcalu (1941, kot Mira Puc) izraža "senzualistični naturalizem s primesjo posmeha, satire in groteske", slabo obvladovanje sociološkega sestava, razen ženske
narave, ki pa je izpostavljena "razvrednotenju v malomeščanskem okolju",
27
28
29
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S kurzivo poudarila avtorica razprave.
Šifrer, Literarna mnenja, 130–131.
Lino Legiša (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva VI. V ekspresionizem in novi realizem (Ljubljana,
1969), 415.
Jože Snoj, V vrsticah in med njimi. Izbor člankov o književnosti (Maribor, 1970), 114 (dalje: Snoj, V
vrsticah in med njimi. Izbor člankov o književnosti).
S kurzivo poudarila avtorica razprave. Snoj, V vrsticah in med njimi. Izbor člankov o književnosti, 115.
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npr. Henrieto okolje razkraja prav tako, kakor je to doživljala njena "slovstvena predhodnica madame Bovary", erotizirana Henrieta namreč v tem okolju
zaman išče trdno in duhovno ljubezen. Roman ne sega v duševne globine, kaže
na osladno stilizacijo in zanj je značilna "baročno nabrekla epitetoneza".32 V
romanu Tiha voda (1942) služi ženska v malomeščanskem zakonu moškemu za družbeni vzpon, ženska je prav tako v središču romaneskne tetralogije
Mladi mesec (1962, predelava Tihe vode), April in Hiša večera (1959), Mavrica
nad mestom (1964), ki upoveduje v celoti brezupno upiranje meščanske žene,
ženska je v teh romanih "trpeče, razčustvovano in čutno bitje"; za prikaz slovenske buržoazije pa manjka avtorici potrebna pisateljska moč, "ki je nekoč
izoblikovala "kralja na Betajnovi" Kantorja". Tudi s slogovnega vidika tetralogija ni enotna, pojavlja se vedno večja gostobesednost, fabulativna ohlapnost,
feljtonističnost, predvsem v Hiši večera, v zadnjih dveh romanih pa zaradi asociativne tehnike porušenost kompozicije. Med drugimi avtoričinimi pripovednimi deli (Otok in struga, 1963, "novele" Zmeraj, nikoli, 1965) je Zadravcu najbolj zanimiv roman Stolpnica osamelih žensk (1969), katere poglavitna tema
je izpostavljena že v naslovu: duševnost osamljenih žensk, vendar "ženski liki
nastopajo bolj kot potrgani lirski izbruhi in lirski nastroji, kakor pa kot epsko
čvrsto začrtane dejavne osebe /.../. Zdi se, da jo navdihuje novejša groteskna
grafika". Ob koncu pregleda avtoričinih romanov Zadravec strne svoje misli v
tem smislu, da je proza Miheličeva zanimiva predvsem zaradi dveh razlogov:
uspe ji dokumentirati "slovensko glembajevščino" in pri tem te snovi ne prikazuje "hladno naturalistično", ampak se temu upira. Vendar te snovi ne oblikuje
tako silovito, "da bi se podobe razkroja strnile v simbol usode vsakršne duhovne in nravno izvotljene gospode".33
Jože Pogačnik in Franc Zadravec v Zgodovini slovenskega slovstva, 1973,
Miheličevo samo omenita kot romanopisko skupaj s plodovitim romanopiscem Antonom Ingoličem, Ignacem Koprivcem, Jušem Kozakom, Miškom
Kranjcem, Cirilom Kosmačem, Lovrom Kuharjem – Prežihovim Vorancem in
drugimi.34
Bolj se je pripovednemu in dramskemu delu Miheličeve znova posvetil
Anton Slodnjak (Obrazi in dela slovenskega slovstva, 1975), ki znotraj poglavja
Življenjepisni in družbeni roman uvaja avtorico skupaj z Mimi Malenšek z
ugotovitvijo, da sta po letu 1945 prav ti avtorici popolnoma osvojili bralce, "ki
iščejo v knjigi predvsem pomirjenje in zabavo".35 Avtor podaja predvsem bio-
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Zadravec, Zgodovina slovenskega slovstva VII: ekspresionizem in socialni realizem. Drugi del, 180.
S kurzivo poudarila avtorica razprave. Vir: Prav tam, 181–182.
Jože Pogačnik, Franc Zadravec, Zgodovina slovenskega slovstva (Maribor, 1973), 466.
Anton Slodnjak, Obrazi in dela slovenskega slovstva (Ljubljana, 1975), 465 (dalje: Slodnjak, Obrazi in
dela slovenskega slovstva).
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grafske in bibliografske podatke avtorice, kar povezuje z opisi pripovednih in
dramskih del, pri čemer ugotavlja, da so umetniško najbolj uspele njene drame
in komedije. Že ob njenem prvem romanu Obraz v zrcalu ugotavlja, da sta
poglavitni gibali dogajanja spolnost in denar, o čemer je pripoved živahna in
na videz logična, v bistvu pa bleda in neprepričljiva. Za roman Tiha voda meni,
da je pisan v bolj enotnem slogu, pri čemer je avtorica črpala snov iz družinskih spominov, vendar je dajala prednost učinkovitosti posameznih prizorov
pred življenjsko verjetnostjo in umetniškostjo. O romanih April in Hiša večera
meni avtor, da gre predvsem za izrazito žensko izpoved, pri čemer se v prvem
romanu Miheličeva ni držala dnevniške oblike, saj je vanj kopičila veliko obtežilnih podatkov o ljubljanski meščanski družbi leta 1941, junakinja pa deluje
nenaravno in spominja na tiste iz kolportažnih romanov, saj ji gre le za uresničevanje lastnih erotičnih želja, pri tem pa kaže na nezmožnost "prikazati tudi
druge osebe kot konkretno možna oz. stvarna bitja".36 V naslednjem romanu, ki
je izšel istega leta, je avtorica izboljšala pripovedne strategije, liki so bolj naravni
in verjetni, veliko je naturalističnih opisov in bogatega dokumentarnega gradiva o slovenskem meščanstvu, ki pa je uporabljeno le za odkrivanje vijugaste
poti junakinje do sreče v ljubezni. Prav zaradi izpostavljenih pomanjkljivosti
tudi ta roman deluje "zgolj kot zabavno čtivo". V romanu Mladi mesec Slodnjak označi glavno junakinjo kot "bolj ali manj tipično heroino psevdoromantičnih romanov (medtem ko je bila v romanu Tiha voda, iz katerega je slednji
nastal, junakinja "bolj ali manj tipična zdolgočasena provincialka").37 V romanu Mavrica nad mestom izstopa stranska ženska oseba, junakinjina mati Bella,
ki predstavlja "pravega "Münchhausna" ali Lažnivega Kljukca v ženski podobi,
ki pa sili z nezvestim partnerjem Beppom preko okvira romana.38 Vse številne
osebe v tem romanu je avtorica sicer domiselno povezovala v dogajanje, vendar "jih je prelahkotno in preveč površno označevala", kar je skušala popraviti
z razkrivanjem njihove podzavesti. S podobno tehnično spretnostjo je napisan tudi roman Otok in struga, ki deluje družbenokritično in optimistično v
tetralogiji romanov "meščanske kronike". Do snovno-tematske spremembe
pride s povestjo Zmeraj, nikoli (1965), kjer nastopa resignirana junakinja, ter
z romanom Igra v vetru (1967), v katerem skuša biti avtorica aktualna, vendar
v njem ni bila sposobna umetniškega oblikovanja, zato je ostal roman "kljub
aktualni snovi in duhoviti zamisli v območju zabavne in zajedljive beletristike"39. Roman Stolpnica osamelih žensk (1969) označi Slodnjak kot poizkus, da

36
37
38

39

S kurzivo poudarila avtorica razprave. Vir: Slodnjak, Obrazi in dela slovenskega slovstva, 465–467.
S kurzivo poudarila avtorica razprave. Vir: prav tam, 467.
Na tem mestu je Miheličeva vključila v roman svojo novelo Slovo od Glorie, ki je bila l. 1957 objavljena
v reviji Naša sodobnost.
Slodnjak, Obrazi in dela slovenskega slovstva, 469.
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kritično predstavi značaje "nekaterih brodolomk meščanske družbe", vendar
roman, po njegovem mnenju, ni uspel, ker je avtorica preveč "samovoljno in
površno oblikovala svoje osebe, da bi jih mogla videti in prikazati umetniško
skladno in življenjsko resnično".40 Avtor izpostavi tudi možen vzrok avtoričinih zadnjih umetniško neuspelih romanov, ki je v tem, da ji je upovedana snov
preveč blizu, kar se kaže tudi v naslednjem romanu Vrnite se, sinovi! (1972). V
njem je avtorica predstavila vse, kar bi lahko doživela inteligentna meščanska
ženska v zakonu z velikim umetnikom proletarskega rodu v drugi polovici 20.
st. Pojavlja se veliko avtobiografskih prvin, avtorica je ponovno pokazala veliko
spretnost oblikovanja in nadpovprečno splošno in slovstveno izobrazbo, kar
pa ni pripomoglo k večji umetniški izpovednosti. Kljub temu se je Miheličeva
leta 1973 lotila "kronike slovenske meščanske družine" Plamen ali dim, ki je
sestavljena iz treh knjig (Vas, Vojna in Mesto), od katerih ima vsaka dva dela,
pravzaprav samostojna romana; vse skupaj pa je avtorica bolj ali manj sestavila
iz svojih že obstoječih pripovednih in dramskih tekstov. To obsežno pripovedno delo ponovno prikazuje (po Slodnjaku)
erotično nagonsko izživljanje in politično ter gospodarsko osvajalno početje
potomcev slovenske gruntarsko-trgovske družine v življenjskih pogojih liberalnega, političnega, denarnega meščanstva, in ki ga je zasnovala po njegovem
kratkem vzponu in popolnem porazu z vidika užaljene sorodnice in prepričane
revolucionarke.41

Andrej Inkret književnokritično oceni dve deli avtorice (v Spominih na
branje, 1977): roman Vrnite se, sinovi (1972) ter družinsko sago v treh delih
Plamen ali dim (1973); o romanu meni, da je sprva zabaven, gladko tekoč, proti
koncu nekoliko sentimentalen, ki kaže na dogajanje ne popolnoma dosledno in pregledno na retrospektiven način v perspektivi prve samotne noči po
ločitvi, ko je pred junakinjo vse preteklo življenje, z ljubeznijo in trpljenjem. Po
avtorjevem mnenju v drugem delu pripovedi "zmanjka samozavesti", saj "se privatizira", kar pomeni, da je pisateljica do svoje junakinje vedno manj kritična,
"distanca med literaturo in modelom se zgublja /…/". Roman kljub pomanjkljivostim
omogoča sproščeno, kratkočasno, uživajoče branje /…/; roman se bere čistó,
dinamično in neobremenjeno, kot roman v izvirnem, ležernem, tradicionalnem,
meščanskem, porabniškem … pomenu te besede.42

40
41
42

Prav tam.
Prav tam, 470.
Andrej Inkret, Spomini na branje (Maribor, 1977), 105–106 (dalje: Inkret, Spomini na branje).
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Trilogiji nameni Inkret več besed, družinski roman označi kot "dokončno
demontažo ravnovske (in vsakršne meščanske?) tradicije: kar ostane, je tudi
izgubljeno". Inkret tudi ugotavlja, da sta sicer obsežni socialna in zgodovinska
problematika šestim povestim samo "okviren ambient", v katerem so v ospredju
predvsem "ahistorične" teme, ki so sicer realistično zapisane, pravzaprav pa je
središčna tema "slovenskih Forsytov" erotika: besedila avtorice se namreč pretežno ukvarjajo z ženskimi liki, ki sicer živijo sredi agresivnega in osvajalskega
moškega sveta; temu gre le za primarne interese – kapital, politika, moč – erotika moškim ne pomeni nič zavezujočega in odločujočega, zato ženske neprenehoma
padajo pod pritiskom neizprosnih in samoljubnih moških aspiracij, ne da bi se
mogle intimno poistovetiti z njimi, na koncu zmerom, neizogibno ogoljufane,
izpraznjene, zlorabljene in zapuščene, fatalne žrtve, zmerom z neskončno bolečino zadnje na pogorišču.43

František Bernhart v kratki recenziji (Bralnica in druge neprimernosti,
1984) poda mnenje o zgodovinskem romanu Miheličeve Tujec v Emoni (1978),
ki po njegovem ni epohalno delo, vendar je avtorica dobro prestala preizkušnjo z zgodovinsko snovjo, s katero se je na novo spoprijela. Dogajalni čas je 4.
stoletje v Emoni, vendar s prevladujočo ljubezensko zgodbo, "kjer je preizkušeno najmočnejša in najbolj doma",44 pri čemer je avtorica, kakor pri vseh svojih zgodbah, "emocionalno in miselno preveč navzoča", kar daje delu izkušene
avtorice "izrazitejši vtis domačnosti in stanovitnosti". Sicer pa je František Bernhart v svojem pismu Miheličevi že 28. avgusta 1976 z veseljem sporočil, da si
prizadeva za izdajo romana Hiša večera v Pragi; zanjo je napisal tudi pozitivno
oceno, knjigo priporočil in oceno oddal urednici založbe Práce Aleni Regalovi, ki je bila velika simpatizerka romanov Miheličeve in sploh slovenske proze,
celo založbi Melantrich je priporočila roman Miheličeve Igra v vetru.
Šef-redaktor mi je rekel, da z Igro trdno računa v načrtu. Ko sem videl njeno
navdušenje – nekaj čisto izrednega med uredniki praških založb – sem si rekel,
kako bi bilo pametno, če bi to urednico mogoče tudi z možjem in hčerko na kak
način povabili v Slovenijo in na morje!45

43
44
45

S kurzivo poudarila avtorica razprave. Vir: Inkret, Spomini na branje, 180–182.
František Bernhart, Bralnica in druge neprimernosti (Maribor, 1984), 56.
Rokopisno gradivo NUK, inv. št. 11/1999, Mapa 8 (VII.. Korespondenca): František Berhart, Praha, 28.
8. 1976.
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Mira Mihelič (1912–1985), 1977 (Digitalna knjižnica Slovenije; www.dlib.si)

Tudi Aleksander Zorn je v Kritiki branja, 1988, podal kratki recenziji o dveh
romanih Mire Mihelič: zgodovinskem Cesta dveh cesarjev (1981) ter avtobiografiji Ure mojih dni (1985); v prvem zapisu Zorn izpostavi klasično postavitev zgodovinske teme, glavno junakinjo, šepasto grofico, ki je "byronsko bitje"
(romantično demonskega feminizma). Hkrati ugotavlja, da je delo zaradi fabulativne neskromnosti bliže Grofu Monte Cristu kot Stendhalu, čeprav ima toliko
zgodovinskega materiala, da se bliža zahtevnejšemu zgodovinskemu romanu,
vendar je berljivo in "vitalno delo" za "kratkočasja željne bralce"; kvari ga edino
"časopisno-pamfletističen" epilog. Osrednja tema avtoričine avtobiografije pa
sta dom in družina, predvsem meščanska družina in iz tega izhajajoči problem
"boržuaznih korenin",46 pri čemer pa je avtorica zamolčala temnejše plati živl-

46

S kurzivo poudarila avtorica razprave. Vir: Aleksander Zorn, Kritika branja (Ljubljana, 1988), 74–75,
166.
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jenja, kar po Zornovem mnenju manjka za polnejšo podobo.47
Obsežno študijo o pripovednih delih Miheličeve je napisala Silvija Borovnik v knjigi Pišejo ženske drugače?: o Slovenkah kot pisateljicah in literarnih
likih, 1995, ki dodobra opravi s klišejskimi in pejorativnimi oznakami avtoričinega dela, še posebej s Slodnjakovo izjavo, da so njeni romani "zgolj ženski
romani".48 V poglavju "Prehodnost ženskih likov v pripovedni prozi Mire Mihelič" Borovnikova namreč dokazuje prav nasprotno: že v zvezi s prvim romanom
Miheličeve (takrat še Mire Puc) Obraz v zrcalu opozarja,
da ima njegova avtorica izrazit posluh za ustvarjanje živih likov, da umetelno
obvladuje jezik, da zna resničnost in zgodovino domišljijsko pregnetati in ju
oblikovati v romaneskno stvarnost, da piše brez vnaprejšnje zavezanosti kateremukoli 'sodobnemu slogu' in da se ne podreja določeni pisateljski 'smeri', temveč
tudi na dejstvo, da posveča osrednjo literarno pozornost predvsem ženskim
likom ter najrazličnejšim bolj ali manj zapletenim odnosom /…/.49

Borovnikova tudi odločno poudari, da pripovedna proza Mire Mihelič
"ne pomeni samo enega vrhov slovenske ženske literature, temveč slovenske
povojne literature nasploh". Njena dela ponujajo celo vrsto
izjemno zanimivih ženskih literarnih oseb, junakinj tedanjega in delno že našega
časa, ki nadaljujejo zdaj osveščevalno zdaj ujeto tradicionalno žensko podobo,
kakršno je prva izoblikovala Zofka Kvedrova.

Prav tako se je potrebno zavedati, da so v razvojnem loku ženskih likov
prav ženski liki Miheličeve "prvič umetniško razviti in dognani glede na literarno sobesedilo", še posebej, če jih primerjamo s tistimi, ki so jih ustvarile slovenske pisateljice pred Miheličevo, kar kaže na velik preskok v kakovosti.50
Miheličeva je izoblikovala vse polno neukih in plahih deklet, nepotešenih žena,
zvestih, nezvestih, izprijenih, koketnih, čustveno zakrnelih, čutečih, trdnih,
duševno zlomljenih ali pa uglajenih in ponosnih meščanskih gospa in njihovih

47

48
49

50

O "polnejši podobi" del Mire Mihelič, torej o njeni osebnosti in delu, je pisal Ciril Zlobec v Sodobnosti:
ob orisu avtoričinih karakternih lastnostih, da je bila strpna in razumevajoča upodabljevalka, vsa
zemeljska, tukajšnja in zdajšnja, z resnično žensko blago ironijo, priporoča ponovno branje avtoričinih romanov, zlasti "meščanskega cikla" Plamen ali dim, saj je njeno področje prav "študij meščanstva".
Vir: Ciril Zlobec, " Osebnost Mire Mihelič", Sodobnost 33/11 (1985): 1012–1014.
Slodnjak, Obrazi in dela slovenskega slovstva , 465.
Silvija Borovnik, Pišejo ženske drugače?: o Slovenkah kot pisateljicah in literarnih likih (Ljubljana,
1995), 62 (dalje: Borovnik, Pišejo ženske drugače?: o Slovenkah kot pisateljicah in literarnih likih).
Borovnik, Pišejo ženske drugače?: o Slovenkah kot pisateljicah in literarnih likih, 63.
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služkinj, vse do delavk z ulice ali zgolj njihovih opazovalk oz. spremljevalk dogajanja.51

Glede vključevanja Miheličeve (in npr. še Malenškove) k povojnim avantgardam Borovnikova ugotavlja, da je bila morda manj sodobna, saj v njenih
delih "politična enotirnost" ni veliko prisotna; pomembno pa je, da je ohranila zvestobo lastnim človeškim nazorom, kar se je dodobra odražalo v njenem
delu in "kljubovalni samosvoji drži"; slednje dokazujeta tako njena "moralna
kot tudi pisateljska veličina".52
Slovenska književnost II Franceta Zadravca, 1999, prinaša zelo kratko
omembo življenja in dela Mire Mihelič, sicer njenih prvih dveh romanov (izdanih pod M. Puc), ki zajemata snov iz življenja zemljiške in malomeščanske gospode, pri čemer je slog "opisni in senzualistični naturalizem s primesjo posmeha in grotesknega", bremeni pa ga "baročna epitetoneza in mestoma osladno
besedovanje". Avtor ugotavlja, da je Miheličeva manj prodrla v socialna protislovja in globlje duševno dogajanje, bolj pa "v žensko naravo in tisto negativno
etiko, ki žensko razvrednotuje".53
Simpozij o Miri Mihelič Mavrica nad zapuščino, 2000, je bil osnovan petnajst let od smrti pisateljice z namenom, da se osvetli ustvarjalno in javno delo
avtorice, kar je imelo za posledico tudi zbornik prispevkov v izdaji Slovenskega
centra PEN, v katerem so objavili svoja razmišljanja H. Glušič, S. Borovnik, M.
Kmecl, M. Kobe, N. Kocjančič-Pokorn, M. Mikeln, T. Kovač.54 V uvodni besedi M.
Kravos kot urednik zbornika poudari avtoričin prispevek k demokratizaciji slovenske družbe, k mednarodni uveljavitvi slovenske književnosti in njeno delo
v okviru Društva slovenskih pisateljev kot sodelavke, dolgoletne predsednice,
kakor tudi njeno vodilno vlogo v Slovenskem centru PEN. Glušičeva v prispevku Mira Mihelič – pripovedno delo v primerjavi s svojo zgodnjo in prelomno

51

Prav tam, 64.
Prav tam, 82.
53
Franc Zadravec v delu Slovenski roman dvajsetega stoletja. Tretji analitični del in sinteze, 2005, piše
podrobneje o romanu Miheličeve Ogenj in pepel (1971) in ga analizira z različnih vidikov, pri čemer
pozitivno ugotavlja, da je pripovedovalka "literarno in tudi politično načitana, pozna ideologije, ki so
premikale vojni čas, pozna umetniško literaturo in vključuje njene miselne motive v svoja spoznanja",
kar naveže na Miheličevo kot pisateljico, ki je po avtorjevem mnenju "literarno razgledana pisateljica" . Vir: France Zadravec, Slovenski roman dvajsetega stoletja. Tretji analitični del in sinteze (Murska
Sobota, 2005), 220–227.
N
a kratko je prozno delo M. Mihelič omenjeno še v delih: Maria Mitrović, Geschichte der Slowenischen
Literatur (Celovec-Ljubljana-Dunaj, 2001), 530; Janko Kos, Pregled slovenskega slovstva (Ljubljana,
2002), 393, kjer avtor našteje prozna dela Miheličeve in jim pripiše "poteze socialnega realizma /…/
z značilnostmi ženskega romana"; Janez Mušič, Veliki album slovenskih pisateljev (Ljubljana, 2004),
164–165.
54
Marko Kravos (ur.), Mavrica nad zapuščino: (prispevki na Simpoziju o Miri Mihelič, Ljubljana, 9.
Novembra 2000: zbornik prispevkov o ustvarjalnem in javnem delu Mire Mihelič) (Ljubljana, 2000).
52
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razpravo iz leta 1965 dodatno podrobno prikaže obsežno pripovedno literarno ustvarjanje avtorice s poudarkom, da je v slovensko književnost vnesla vrsto
novih tematskih prvin, npr. družino in žensko usodo v meščanskem svetu s
pomočjo fabule in dialoga, ki sta v njenih romanih najbolje izdelana pripovedna postopka. Motivacija njene pripovedi temelji na njenem značilnem
stapljanju sentimenta in ironije, kar njeno prozo rešuje pred površinsko čustvenostjo, ki jo največkrat izžarevajo ženske literarne osebe v vseh dobah njihovega
življenja od deklištva in mladostnega dozorevanja, do zrele ženske, ljubice, matere in žene ter dostojanstvene starke,55

pri čemer je avtorica ohranjala linijo psihološkega realizma, kasneje s prvinami modernih pripovednih postopkov (npr. notranjega samogovora), ugotavlja Glušičeva, izhajala pa je iz bogate tradicije evropskega kronikalnega družinskega romana, ki je prevladoval v francoski, nemški in angleški) književnosti
(Martin du Gard, T. Mann, Galsworthy) s svojo oblikovalsko logiko trdne fabule,
pripovednega zapleta in dogajalnega konflikta z vpetostjo v določen čas in njegovo ekonomsko-kulturno podobo. Usoda ženske v teh romanih M. Mihelič je
trpna, ženske ranljive, pogosto površne, brezobzirne in egoistične, velikokrat
begajo v fantazijo, v pozitivnem smislu pa zaupajo v "moč neomajne ljubezni in
njene duhovne vsebine";
to so ženske prehodnega obdobja, ki izgubljajo trdnost družinske opore, ob tradicionalni družinski vlogi pa še ne morejo uveljaviti svoje individualne ustvarjalne vloge kot samozavestne intelektualke.56

Avtentično prikazani ženski liki so nosilci bodisi romantične avanture, erotičnih in političnih zapletov, predvsem v njenih zgodovinskih romanih, v katerih "z ironično podobo zgodovinskega dogajanja ustvarja prispodobo dekadenčne, nečimrne in pohlepne ter duhovno izpraznjene sedanjosti".57 Razprava
S. Borovnik Tema ženske v prozi Mire Mihelič izhaja iz prepričanja v monumentalni (prozni, dramski, prevajalski) opus avtorice, katere delo (v nasprotju z
mnogimi avtoricami) sicer ni bilo prezrto, vendar sta literarna kritika in zgodo-

55
56
57

Glušič, "Mira Mihelič – pripovedno delo", 11.
Prav tam, 11–13.
V podoben kontekst lahko postavimo tudi razpravo o Miri Mihelič v knjigi Slovenska pripovedna
proza v drugi polovici dvajsetega stoletja, 2002, avtorice Helge Glušič, v kateri utemeljeno in obsežno
prikazuje umetniške prvine ustvarjanja Miheličeve, s poudarkom na njenem obsežnem romanopisju.
Vir: Helga Glušič, Slovenska pripovedna proza v drugi polovici dvajsetega stoletja (Ljubljana, 2002),
57–63. Pomembna je tudi zelo podrobna analiza Glušičeve, in sicer ponatisnjenega romana April
(1985) Miheličeve, ki jo je napisala kot spremno študijo ob novi izdaji.
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vina ob njenem delu vse prevečkrat ugotavljali, da je njena proza "meščanska,
"ženska" in "družinska"; med diskvalifikacije avtorice je sodila tudi oznaka, da je
"meščanka". Miheličeva je v svoje delo vnesla marsikaj presenetljivega in novega, npr. temo ženske in ženskega, avtobiografskost oz. dnevniškost, pri čemer
Borovnikova dodaja, da k svoji tezi v knjigi Pišejo ženske drugače? – o tem, da
je avtobiografskost v delih Miheličeve "znamenje prehodnosti pri oblikovanju
njenih literarnih značajev, da je le-ta postala "eden najbolj izrazitih smernih oz.
povezovalnih elementov v njeni literaturi" in da je bila njena "odločitev za avtobiografske elemente v literaturi zavestna".58 Po mnenju Borovnikove Miheličeva tudi ni želela pripadati nobeni takrat vodilnih smeri (npr. krogu okrog revije
Perspektive), čeprav je takrat pomenilo pisati avtobiografsko za sramotno, pisati meščanski roman zastarelo, pisati žanrsko pa vedno bolj modno. Lajtmotiv v
avtoričinem romanopisju predstavlja "razpadajoča družina", enega najbolj izrazitih motivi pa lik matere, ki je v nasprotju s tradicionalno podobo žrtvujoče
se cankarjanske matere, npr. razne "milostive gospe", take, ki imajo "kačje oči",
kakor Ružena v Hiši večera, zapadajo lahko alkoholizmu, so grabežljive; nemalokrat so prikazane ironično, groteskno, moški ob njih pa kritično in karikirano
(npr. v Hiši večera). Miheličeva je s svojo literaturo odprla vrata obravnavanju
ženske kot teme, predvsem v predvojni slovenski meščanski in povojni družbi
ter z "zgodovino njene vzgoje", kar pomeni njihovo tradicionalno vlogo ali
vlogo "nezrelih bitij", s čimer pa se ti ženski liki ne morejo sprijazniti (npr. Iza
v Aprilu in Marina v Hiši večera). Pogoste so tudi teme odtujenosti med zakonskimi partnerji, materami in hčerami, prizori fizičnega in psihičnega nasilja nad
otrokom, pri čemer je izjemno krut lik nasilne matere (npr. v Hiši večera), lik
babice pa je navadno "pokončen, zdravorazumski in narodno zaveden" (npr.
v Aprilu). Opazni ženski liki v prozi Miheličeve so še služkinje (npr. Mare v Hiši
večera), liki nezakonskih mater (isti primer), ženski liki v vojni, ki opozarjajo na
nesmiselnost nasilja, zato ženski liki v celoti "niso revolucionarke, temveč svojevrstne glasnice miru". V povojni prozi se avtoričina slovita "meščanska" ironičnost prevesi v "bizarno grotesko".59 V zborniku sledi še simpozijski prispevek
M. Kmecla Ljubljana v pripovedih Mire Miheličeve, ki osvetljuje "literarno geografijo", stalnico oz. "aksiom" v njenih delih, ki jo predstavlja Ljubljana: kot interier v Aprilu, ali t. i. "antropogeni pejsaž" v smislu obljudenosti ne le krajinskih ali
arhitekturnih razsežnostih (npr. ljubljanske grajske vedute, mostovi, baročna
Ljubljana …), tudi priča, "zatočišče človeške bolečine, skrivališče vsakokratnih
muk, pogosto mehka ironija najrazličnejših iluzij". Ljubljana se pojavlja tudi kot
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Silvija Borovnik, "Tema ženske v prozi Mire Mihelič", v: Mavrica nad zapuščino: (prispevki na
Simpoziju o Miri Mihelič, Ljubljana, 9. Novembra 2000: zbornik prispevkov o ustvarjalnem in javnem
delu Mire Mihelič), ur. Marko Kravos, 24–25 (dalje: Borovnik, "Tema ženske v prozi Mire Mihelič").
Borovnik, "Tema ženske v prozi Mire Mihelič", 29–33.
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Emona v rimski obliki v romanu Tujec v Emoni, ki predstavlja satiro na Ljubljano našega veka, vendar v tem romanu in mnogih drugih (npr. v trilogiji Plamen
ali dim) še zmeraj v vlogi "prostorskega aksioma".60
Slovenska književnost III dodobra zapolnjuje vrzel v podajanju informacij o
literarnem delu Mire Mihelič, eni redkih slovenskih povojnih poklicnih pisateljic, ki niso samo naštevalnega bio- in bibliografskega značaja, temveč so mnogo
več; poglavje "Pripovedna proza", ki ga je napisala S. Borovnik, med drugim
pojasnjuje avtoričino stilno usmeritev, ki se ni ujemala s socialnim realizmom
niti s takrat napovedujočimi avantgardnimi literarnimi tokovi, zato so morda
starejši ocenjevalci v njenem delu prezrli ali odrinjali številne literarne vrednote.
Borovnikova tudi poudarja in dokazuje dejstvo, da so glede na razvoj ženskega lika v prozi slovenskih književnic ti liki prav pri Miheličevi prvič umetniško
razviti in dognani (kar je prikazano na primerih iz avtoričinega obsežnega
romanopisja), kar seveda onemogoča, da bi prozo Miheličeve kakorkoli umeščali na področje bolj ali manj trivialnega žanra (tudi zaradi ironičnega intelekta
in humorja). Izpostavljena literarna perspektiva žensk, ki se močno razlikuje od
moške, "problematizira razlike med moško in žensko perspektivo, ki se pojavlja
kot ena njenih boleče nerazrešenih vodilnih tem", s tem pa postaja Miheličeva
nadaljevalka novoveškega, feministično navdahnjenega tematskega izhodišča,
kakršno se je na pragu 20. stoletja prvič izoblikovalo okrog prvega ženskega lista
Slovenka, ki je 1897 začel izhajati v Trstu kot priloga Edinosti in v okviru katerega
se je pričenjalo prvo izrazito prizadevanje za uveljavljanje slovenske ženske na
dotlej tradicionalnih moških področjih, kakršni sta bili zlasti literarna umetnost
in znanost.61

Miran Štuhec v prispevku Funkcija in dialektika meščanstva v slovenskem
romanu, 2003, ugotavlja, da se meščanski topos kot statična, predvsem socialno določujoča struktura kaže v več romanih M. Mihelič (npr. v Aprilu, Mladem
mesecu, Hiši večera), kjer meščanstvo že kot "strukturiran sloj deluje v smislu
ene od avtentičnih življenjskih možnosti". V teh romanih meščanski, mestni
in predmeščanski topos posredujejo podatke, hkrati pa karakterizirajo posameznika in meščanski sloj, pri čemer je najpomembnejši prostor salon s svojo
posebno poetiko,
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Matjaž Kmecl, "Ljubljana v pripovedih Mire Miheličeve" v: Mavrica nad zapuščino: (prispevki na
Simpoziju o Miri Mihelič, Ljubljana, 9. Novembra 2000: zbornik prispevkov o ustvarjalnem in javnem
delu Mire Mihelič), ur. Marko Kravos, 34–39.
Silvija Borovnik, "Pripovedna proza", v: Slovenska književnost III, ur. Jože Pogačnik (Ljubljana, 2001),
169–172.
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ki na primer pri Miheličevi temelji na drobnih okraskih, stanovanjski opremi,
navadah in vrednotah, vključuje različne vidike meščanskega življenja od vedenjskih vzorcev, družinskih odnosov in družabnosti do vzgoje otrok.62

Natančne deskripcije predmetnega sveta so namenjene vizualizaciji ter
imajo globlji pomen, ki se kaže skozi socialno umeščenost, kulturne, duhovne in duhovne določnice tega sloja, svojo antropomorfnost kažejo predvsem
v odlomkih, ki izražajo "čustva, pripadnost, dostojanstvo, ekonomsko moč in
ugled". Kar se pa tiče osrednjega pripovednega interesa Miheličeve, avtor ugotavlja, da se posmehljivost pripovednega načina povezuje z značajsko problematičnostjo (npr. Ružena v Hiši večera), ki lahko kaže na razčlovečenost,
užaljenost, prizadetost, vendar kritičnega diskurza v njenih delih ni in "še manj
poglobljene analize slovenskega meščanstva".63 Meščanstvo v avtoričinih delih
sam po sebi ni problematičen sloj, saj ima lahko tudi pozitivne predstavnike
(npr. senator v Hiši večera, Marina, Tanja, stara mati, Iza v Aprilu), njegove predstavnice pa izgubljajo "trdnost družinske opore". Družina in dom sta prostora najhujših pretresov, sporov, ogroženosti, ob enem pa nudita tudi varnost
in zanesljivost; osebne drame (npr. zakonolomi, erotični zapleti, razočaranja,
strasti) se sicer odvijajo v meščanskem okolju, a niso posledica meščanskega
okolja, ampak posledica posameznih usod.64
Študije, ki obravnavajo pripovedno delo Mire Mihelič z vidika žanrskosti, se
pojavljajo predvsem v zadnjem desetletju, čeprav sta se poglobljeno z avtobiografijo in avtobiografskostjo diskurza v njenih del ukvarjala že Silvija Borovnik,
1995, ter Igor Grdina, 1994.65 Npr. zgodovinska romana Tujec v Emoni (1978)
in Cesta dveh cesarjev (1981) omenja Miran Hladnik v delu Slovenski zgodovinski roman, 2009;66 Katja Mihurko Poniž pa v delu Labirinti ljubezni (v slovenski
književnosti od romantike do II. svetovne vojne), 2008, interpretira prvi roman
62

63

64
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Miran Štuhec, "Funkcija in dialektika meščanstva v slovenskem romanu", v: Mednarodni simpozij
Obdobja – metode in zvrsti (2002; Ljubljana) Slovenski roman, ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan
(Ljubljana, 2003), 344–345.
Miran Štuhec, "Funkcija in dialektika meščanstva v slovenskem romanu", v: Mednarodni simpozij
Obdobja – metode in zvrsti (2002; Ljubljana) Slovenski roman, ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan,
348.
O tej problematiki tudi članek: Petra Kapš, Miran Štuhec, "Meščanski topos v romanih Mire Mihelič",
ČZN 72/1–2 (2001): 255–269.
V delih: Borovnik, Pišejo ženske drugače?: o Slovenkah kot pisateljicah in literarnih likih; Igor Grdina,
Avtobiografska književnost pri Slovencih v dvajsetem stoletju. Doktorska disertacija (Ljubljana, 199).
Dodatno še: Borovnik, "Tema ženske v prozi Mire Mihelič", 21–34. Zgolj površno, na kratko in črno
belo pa je avtobiografijo Ure mojih dni označil Marjan Dolgan v knjigi Slovenska književnost tako
ali drugače, 2004, ki vzpostavlja razliko v pripovednem načinu moških in ženskih izpovedovalcev
avtobiografskih doživetij, npr. ženske več pozornosti odmerjajo čustvom, intimnosti in ljubezenskim
doživetjem, moški pa bolj ideologijam, v spominih so usmerjeni bolj racionalno, ideološko, skratka
zunanji svet. Vir: Marjan Dolgan, Slovenska književnost tako ali drugače (Ljubljana, 2004), 316–319.
Miran Hladnik, Slovenski zgodovinski roman (Ljubljana, 2009), 92, 321.
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Miheličeve Obraz v zrcalu z vidika ljubezni oziroma meščanskega zakona, ki je
zlagano prazen, poln prepadov med partnerjema in prevar, z osrednjim motivom prešuštva in ženskim likom Henrieto, ki celo ubije svojega ljubimca.67 Z
znamenito avtoričino avtobiografijo Ure mojih dni (1985), ki je ena redkih med
slovenskimi ženskimi avtoricami, so se v zadnjem desetletju večkrat ukvarjali:
npr. Irena Novak Popov v razpravi Štiri ženske avtobiografije, 2008,68 z vidika
avtobiografskega diskurza ("v luči naraščajoče sodobne produkcije in konzumacije: tematsko-oblikovne specifičnosti žanra" so povezane z mestom ženske
v simbolnem redu, zgodovini in literarni vedi) opozarja na naslednje avtobiografije ženskih avtoric: Ilke Vašte Podobe iz mojega življenja (1964), Mire Mihelič Ure mojih dni (1985), Nedeljke Pirjevec Zaznamovana (1992) ter Saga o
kovčku (2003). Avtorica med drugim ugotavlja, da je v avtobiografiji Miheličeve
prikazovanje žensk kompleksno in raznovrstno,
vendar ne feministično subverzivno. Perspektiva in oblikovanje lika avtobiografiranke vodita v spoznanje, da je ženska nema zato, ker si ne vzame besede, in
nesvobodna zato, ker si ne zaupa in ne upa tvegati, vendar besedilo ne obračunava z moškim svetom, iz realnih moških ne ustvarja nasprotnikov in iz pripovedovane protagonistke ne eksemplaričnega lika osvobojene.69

Kjer se je osvoboditev morda deloma posrečila, to ni bila posledica osveščenosti subjekta in zavestnega boja za enakopravnost, ampak bolj spleta okoliščin, saj ima avtobiografiranka vseskozi spravljiv pogled na konfliktne situacije njenega velikokrat nelahkega življenja; ponekod deluje tako gledanje "naivno in do oblasti zaupljivo", npr. njeno razmišljanje o znamenitem Kocbekovem
intervjuju iz leta 1975, ki razkriva povojne likvidacije in je dodobra razburkal
slovensko in mednarodno javnost; marsičesa ni povezovala s totalitaristično
naravo takratnega političnega režima – upodobitev avtobiografiranke tako
ostaja "med tradicijo in osvobojeno žensko"70.71
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69
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Katja Mihurko Poniž, Labirinti ljubezni (v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne)
(Ljubljana, 2008), 233–237. Spremno besedo k tretji izdaji romana M. Mihelič Obraz v zrcalu (1986)
je napisal Denis Poniž.
Objavljeno v: Irena Novak Popov, "Štiri ženske avtobiografije", Jezik in slovstvo LIII/3–4 (2008a):
53–68 (dalje: Novak Popov, "Štiri ženske avtobiografije"), ter v monografiji Irena Novak Popov,
Izkušnja in pripoved: razprave o slovenski prozi (Ljubljana, 2008b), 88–110.
Novak Popov, "Štiri ženske avtobiografije", 53–60.
Prav tam, 60.
Zelo podrobno analizira in interpretira avtobiografijo Ure mojih dni S. Borovnik v študiji Mira Mihelič
in Ljubljana. Avtobiografija Ure mojih dni kot pričevanje o pred- in povojnem meščanskem literarnem
življenju v Ljubljani, 2012. Med drugim je v tej študiji poudarjeno, da je Miheličeva že na začetku svojega avtobiografskega pisanja izpostavila, da je za pisanje spominov "potreben svojevrsten pogum" in
da je v tem nekje "meja molka", ki ločuje javno od zasebnega (Ljubljana, 2012), 30–31.
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Zaključek
Literarnozgodovinska in literarnokritična recepcija pripovednega opusa Mire
Mihelič po kronološki razvrstitvi od začetka šestdesetih let do skoraj konca
sedemdesetih let 20. stoletja kaže na prevladujoče mlačen in negativno-kritičen
odziv; dokaj pejorativne oznake avtoričinih romanov se pojavljajo predvsem v
šestdesetih letih, med katerimi pa je izstopajoča ocena Glušičeve v eni njenih
prvih razprav o Miheličevi; v njej Glušičeva avtoričino umetniškost in pomen
proznega dela najprej opredeli precej kritično, kot da "ne prestopa mej obrobne pomembnosti za našo literaturo", kar pa v nadaljevanju razprave in kasnejših raziskavah temeljito ovrže, saj se med drugim osredini na nekatere ženske
like v pripovednem delu Miheličeve, ki so po njenem mnenju "prave majhne
mojstrovine v odkrivanju neznanih dimenzij ženske miselnosti in čustvovanja".
Trekman pa med drugimi poda mnenje o romanu Igra v vetru, v katerem gre
za "larpurlartistično ekshibicijo"; Slodnjak kritično oceni roman April kot "zgolj
ženski ali ljubezenski roman", med drugim ugotavlja, da poteka v romanu Hiša
večera označevanje oseb s "prelahkotno spretnostjo". Presenetljivo pa Šifrer že
v tem času poda tudi delno pozitivno mnenje glede do tedaj izdanih romanov
Miheličeve, saj zlasti o ženskih likih meni, da so upovedani s "precejšnjo mero
umetniške intuicije".
V sedemdesetih letih je Slodnjak še zmeraj mnenja, da so romani Miheličeve, zlasti April in Hiša večera, izrazito ženska izpoved in da deluje večina njenih
romanov "zgolj kot zabavno čtivo"; Inkret zagovarja tezo, da so ženski liki v
avtoričini rodbinski trilogiji "ogoljufane, izpraznjene, zlorabljene in zapuščene,
fatalne žrtve", Zadravec pa v tem obdobju meni, da je ženska v njenih romanih
"trpeče, razčustvovano in čutno bitje". Zanimivo je, da si je Bernhart že v tem
času prizadeval za izdajo avtoričinega romana Hiša večera v Pragi, za katerega
je napisal pozitivno oceno.
Zorn v kritiki avtoričine avtobiografije Ure mojih dni še v osemdesetih letih
problematizira avtoričin izvor oziroma njene t. i. "boržuazne korenine"; sicer
pa je najbolj prelomna do konca tega obdobja (od šestdesetih let naprej) prav
gotovo že obravnavana razprava Glušičeve Družinska kronika slovenskega
meščanstva v romanih Mire Mihelič, 1965, v kateri med drugim ugotavlja, da se
Miheličeva "brez dvoma uvršča v vrh sicer redkih slovenskih pisateljic", ki je z
discipliniranostjo ustvarila obsežen družinski roman, predvsem pa je pomembno, da je v vrsti romanov ustvarila življenjsko živo podobo ženske v "več variantah njenega boja za obstanek".72
V devetdesetih letih (do konca leta 2010) se je najbolj temeljito posvetila
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Glušič, "Družinska kronika slovenskega meščanstva v romanih Mire Mihelič": 82.
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prevrednotenju pogledov na pripovedno delo Miheličeve Borovnikova – najprej z obsežno študijo v knjigi Pišejo ženske drugače?: o Slovenkah kot pisateljicah in literarnih likih, 1995, ki s svežino drugačnega pristopa do avtoričine
pripovedne zapuščine dodobra opravi s klišejskimi in pejorativnimi oznakami.
Zatem je prelomnega značaja simpozij o Miri Mihelič Mavrica nad zapuščino
iz leta 2000, saj je v tem zborniku prvič prišlo do pozitivne sinteze pogledov na
plodovito ustvarjalnost Miheličeve v smislu obsežnega proznega, dramskega,
prevajalskega dela in ustvarjanja za otroke. Študije, ki obravnavajo pripovedno
delo avtorice še z drugih vidikov, npr. toposa meščanstva (Štuhec) ter Ljubljane (Kmecl) ali z vidika žanrskosti (zgodovinski roman – Hladnik, ljubezenski
roman – Mihurko Poniž ter avtobiografski diskurz – Borovnik, Novak Popov),
pa se pojavljajo predvsem v zadnjem desetletju.

Blanka Bošnjak
REACTION TO THE LITERARY WORK OF MIRA MIHELIČ

SUMMARY
Mira Mihelič (1912–1985) worked as a freelance writer and (especially after
World War II) translator. Her initial and shorter publications featuring motifs
from urban environments started appearing in 1940. From there she continued
her literary work by way of her first novels Obraz v zrcalu (1941) and Tiha voda
(1941(which was edited and republished under the title Mladi mesec in 1962)),
both of which were still published under her old name Mira Puc. After 1945
she published short stories in periodicals and in the two decades after World
War II she focused on playwriting. Her narrative writing became prominent
in the late fifties. She kept creating new bodies of work in all the subsequent
decades, focusing mainly on novels: April, Hiša Večera (1959), Otok in struga
(1963), Mavrica nad mestom (1964), Igra v vetru (1967), Stolpnica osamelih žensk (1969), Ogenj in pepel (1971; a prose rework of a play bearing the
same title), Vrnite se, sinovi (1972), and a novelesque trilogy released under the
title Plamen ali dim (1973). The trilogy is comprised of three content sections
(the village, the War, the city), which are comprised of six novels, presented in
chronological order and representing a chronicle of a Slovene urban family, the
Ravens, following the example of the European family sagas. The author also
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published two short stories Mala čarovnica (1961) and Zmeraj, nikoli (1965).
Later she also wrote historical novels: Tujec v Emoni (1978) and Cesta dveh
cesarjev (1981). As her last work she wrote an autobiographic story Ure mojih
dni (1985). The author also wrote several shorter and longer pieces of fiction
for younger audiences, such as Pridi, moj mili Ariel (1965), which evidently had
an autobiographic theme. She also worked as a distinguished translator, translating over eighty plays and works of prose from English, German and French.
In our examination we also took into account the literary-historical discussions
and literary-critical criticisms, which were published in monographs, proceedings and as scientific discussions in our professional and academic journals,
while analyzing the reception of the author's literary work. The reactions to her
literary work in newspapers, shorter literary-historical works that mentioned
the author and the forewords of the individual editions of her books were
left out (due to their specificity). These would not only expand the examination dramatically, but would also not grant any new or significant insights. All
of these are listed chronologically, though in a way that highlights the more
important aspects of the development of the public's reception to her literary
work, especially in the sense of her growing from "obscurity into the forefront".
The literary-historical and literary-critical responses to the author's work show
an interesting line of progress. Ranging, at first, from a critical and offhanded
reception (such as the one by Slodnjak, who said: "Puc mainly wanted to entertain her readers"73), to the later and more in-depth reviews of her entire (mostly
novelesque) body of work. The turning point of this is already evident in Helga
Glušič's discussion Družinska kronika slovenskega meščanstva v romanih Mire
Mihelič (1965).

73

Slodnjak, Slovensko slovstvo. Ob tisočletnici Brižinskih spomenikov.
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UDK 929 Plečnik J.
1.01 Izvirni znanstveni članek

Arhitekt Jože Plečnik (1872–1957)
Damjan Prelovšek
Dr., znanstveni svetnik
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana
e-pošta: damjan@zrc-sazu.si

Izvleček:

V članku je predstavljeno življenje in delo arhitekta Jožeta Plečnika (1872–
1957). Drugače od večine sodobnikov je verjel v trajno veljavo umetnostnih
premis, aktualnih na prelomu devetnajstega in dvajsetega stoletja. Vedno znova
se je vračal k arhitekturnim temam, načetim že v mladosti, in jih poskušal rešiti
na nov, domiseln način. Pri tem se ni menil za dnevna gesla svojega časa. Tako
se mu je, ne nazadnje prav zaradi zavetja domačega provincialnega okolja,
posrečilo izostriti posluh za nekatera temeljna vprašanja arhitekturnega
oblikovanja, kot so raba gradiv, prostor, svetloba in podobno. V specifičnih
pogojih, ki sta mu jih nudila Masarykova naklonjenost v Pragi in provincialnost
rojstne Ljubljane, je lahko dodobra razvil na humanističnem izročilu antike
utemeljeno arhitekturo in z njo postavil edino resno kritično alternativo
glavnemu toku funkcionalizma 20. stoletja.

Ključne besede:

Jože Plečnik (1872–1957), arhitektura, Dunaj, Praga, Ljubljana

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 855–876, 25 cit., 10 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Jože Plečnik1 je bil med prvimi študenti avstrijskega reformatorja arhitekture
Otta Wagnerja in je tako od samega začetka spremljal odločilno fazo preobrazbe historizma v moderno. Razvoju nove arhitekturne govorice, uresničene s
pomočjo Semperjeve Teorije o oblačenju, je ostal zvest do konca svojih dni. V
tem pa je bila tudi glavna razlika med njim in večino njegovih sošolcev, saj je
nove oblike domišljijsko izpeljeval iz starih in mu ni bilo treba iskati navdiha v
strokovnih revijah, ki so tedaj preplavile Evropo. Drugače od večine sodobnikov je verjel v trajno veljavo umetnostnih premis, aktualnih na prelomu devetnajstega in dvajsetega stoletja. Vedno znova se je vračal k arhitekturnim temam,
načetim že v mladosti, in jih poskušal rešiti na nov, domiseln način. Pri tem se
ni menil za dnevna gesla svojega časa. Tako se mu je, ne nazadnje prav zaradi
zavetja domačega provincialnega okolja, posrečilo izostriti posluh za nekatera
temeljna vprašanja arhitekturnega oblikovanja, kot so raba gradiv, prostor, svetloba in podobno.
Rodil se je leta 1872 v Ljubljani, v tedaj še razmeroma majhni in gospodarsko ne posebno razviti prestolnici Kranjske dežele z okrog 30.000 prebivalci. Že
v prvem letniku gimnazije je obupal in se vrnil v očetovo mizarsko delavnico. Z
državno podporo je nato odšel na obrtno šolo v štajerski Gradec, kjer se je izučil
za stavbnega mizarja, hkrati pa je v prostem času profesorju Leopoldu Theyerju
pomagal pri risanju arhitekturnih načrtov. Ko mu je nepričakovano umrl oče,
je bil še premlad, da bi prevzel njegovo obrt. Življenjsko pot je nadaljeval na
Dunaju, kamor ga je skoraj brez njegovega pristanka vzel eden starejših Thayerjevih učencev, ki je bil hkrati lastnik uglednega pohištvenega podjetja. Dve
leti, ki ju je Plečnik prebil pri njem, sta bili zanj "solidna in hkrati zelo trda šola".2
Po več poskusih, da bi se vpisal na umetnoobrtno šolo, kajti svojo prihodnost je
videl le v mizarskem poklicu, je na prigovarjanje domačih poskusil srečo še na
dunajski likovni akademiji. Ottu Wagnerju, ki je prav tedaj nastopil profesuro,
je pokazal nekaj risb in ta ga je takoj sprejel v svoj razred. Ker pa mu je manjkalo
potrebno tehnično predznanje, je Plečnik že prvo uro doživel hudo razočaranje. Šolsko leto 1894–1895 je nato prebil v učiteljevem ateljeju, kjer si je hitro
pridobil potrebne inženirske veščine, nato pa se je vrnil v njegovo mojstrsko
šolo. Študij je končal spomladi 1898 s fantazijskim načrtom ureditve kopališkega mesta Scheveningen pri Haagu, s katerim si je prislužil tako imenovano
rimsko nagrado. Z njo se je v pozni jeseni istega leta odpravil na večmesečno
študijsko pot po Italiji, na koncu pa je za kratek čas obiskal še Francijo.3

1
2

3

Cf. Damjan Prelovšek, Jože Plečnik 1872–1957. Architectura perennis (New Hawen – London, 1997).
Plečnikovo pismo A. Castelizzu z dne 10. 2. 1929, objavljeno v: France Stele, Arh. Jože Plečnik v Italiji
1898–99 (Ljubljana, 1967), 290 (dalje: Stele, Arh. Jože Plečnik v Italiji 1898–99).
Stele, Arh. Jože Plečnik v Italiji 1898–99.
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Plečnikov življenjepis vsebuje nekaj srečnih naključij, ki so nadarjenemu, a
življenjsko neorientiranemu mladeniču pomagale prehoditi pot od mizarskega
vajenca do vrhunskega umetnika. Odločilno je bilo že konservativno patriarhalno okolje z izrazito katoliško moralo, iz katerega je izšel. Vseskozi je ostal
zvest domu, se ravnal po nasvetih starejšega brata duhovnika Andreja in se zato
tudi težko vživel v velemestni utrip Dunaja. Skepsa do novega in tujega ga je
utrjevala v vztrajanju pri tradicionalnem arhitekturnem okrasju, s katerega predelovanjem si je prizadeval zadostiti potrebam modernega časa. Med delom pri
Theyerju in pozneje v pohištveni tovarni J. W. Müller na Dunaju se je dodobra
spoznal z zgodovinskimi slogi, ki so jih njegovi sošolci pri Wagnerju le površno
obvladali in si z njimi niso znali veliko pomagati. Hkrati je imel Plečnik precej
več mizarskega znanja in je odlično poznal tehnologijo lesa. Vztrajal je pri klasičnem mizarstvu s furniranimi površinami in se ni spuščal v zelo popularno
načrtovanje pohištva iz upognjenega lesa. Dunaj je bil tudi ena redkih evropskih prestolnic, katere umetnost ni nastajala z bučnimi prevrati. Že Fischer von
Erlach je bil genialni eklektik, ki je združeval vse tedaj znane dosežke minulih
stoletij. Podobno pozitiven odnos do tradicije so imeli tudi Wagner, Adolf Loos
ali Josef Frank. Vsekakor je tak pogled na umetnost zelo ustrezal tudi Plečniku.
Imel je srečo, da je prišel k Wagnerju in to že na začetku, ko se je novi slog
šele rojeval. Profesor ni potreboval študentov, ki bi le razglabljali o umetnosti,
ampak si je skrbno izbiral nadarjene risarje. Tako se je oprl na Josefa M. Olbricha in Josefa Hoffmanna, in sicer ne glede na to, da sta ves študij oziroma vsaj
večino tega že končala pri njegovem historističnem predhodniku Karl Hasenauerju. Ker je Wagner stopal po evolucijski poti postopnega prilagajanja starega
novemu, mu je bila še posebej dobrodošla njuna bogata domišljija, kajti bolj ko
se je kdo znašel v stari umetnosti, lažje jo je spreminjal in več je lahko doprinesel
k rojstvu nove dunajske arhitekture. Plečnikovo poznavanje zgodovinskih slogov je bilo osredotočeno predvsem na umetno obrt,4 pri njihovi rabi v arhitekturi pa je bil zato še toliko bolj odvisen od Wagnerjevih napotkov. Nezadostno
izobražen tudi nikoli ni podvomil v pravilnost učiteljevih teoretičnih izhodišč.
Eno temeljnih spoznanj, ki si jih je pridobil, je bilo, da samo s starim preprosto
ni več mogoče slediti potrebam novega časa. Ker pa se je Wagnerjeva reforma
odvijala predvsem na nivoju arhitekturnega okrasja, se je brez težav hitro znašel
v vlogi arhitekta. Po odhodu z Dunaja je bil manj vezan na šolske vzore in se je
pri delu čutil veliko bolj svobodnega. To se je odražalo v zavračanju Wagnerjevega načina "razmišljanja v ploskvah" ter odklanjanju secesijske gracilnosti, saj
je bil njegovi kraševski naravi bližji bolj plastičen pristop k arhitekturi.

4

Cf. Damjan Prelovšek, "The Role of Applied Art in the Work of the Architect Jože Plečnik", Centropa IV
(2004): 243–253.
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Ne gre prezreti še ene, za Plečnikov umetniški razvoj temeljne izkušnje, in
sicer intenzivnega uveljavljanja različnih narodnostnih identitet v prestolnici
habsburškega cesarstva ob koncu devetnajstega stoletja. Kot predstavnik majhnega naroda z "nezgodovinsko" preteklostjo se je čutil še toliko bolj poklicanega nadoknaditi zamujeno in se izkazati s svojim delom. Ponuja se vzporednica z dunajskimi Židi, od katerih se je gotovo tudi marsičesa naučil, čeprav mu
zaradi vpliva krščanskosocialne propagande nikoli niso bili posebno pri srcu.
Iz mladeniča, ki ni vedel, kaj naj prav počne sam s seboj, je Plečnik v nekaj letih
dozorel v moža z jasnim pogledom na prihodnost, trdno odločen služiti idealom svojega naroda. Če ne bi imel za seboj solidne Wagnerjeve šole, bi zlahka
podlegel romantični evforiji, ki je pred prvo svetovno vojno vodila na stranpota
različnih narodnih slogov. Plečnik se je zavestno ognil takemu poenostavljanju in iskal specifiko narodnega izraza v proporcijah, ritmu in sintaksi, nikakor
pa ne v samih oblikah. Pred stopnjevanimi nemškimi pritiski, ki so habsburško
monarhijo gnali v prvo svetovno vojno, se je skušal skriti v zavetje slovanstva
in je prisegal na "trpko liriko" kot kvintesenco njegove umetnosti.5 Pozneje je
ob študiju etruščanskih izdelkov intuitivno opazil sorodnost z lastnim dojemanjem umetnosti, kar ga je zapeljalo na misel, da naj bi šlo za davne prednike
Slovencev. Čeprav tega ni nikomur javno priznal, je umetnost antičnega Rima
zanj izgubila togost izraza določene zgodovinske dobe in postala legitimna
predstopnja moderne slovenske arhitekture z vsemi imanentnimi možnostmi
nadaljnjega razvoja. V tem je bil Plečnik tudi dedič Semperjevega nauka o dveh
izvirnih stavbnih slogih, grški antiki in gotiki, od katerih naj bi le prva ohranila
trajno vitalnost.6
Po vrnitvi iz Italije in Francije se je Plečnik za kratek čas zaposlil v Wagnerjevem ateljeju, kjer je po Olbrichovi preselitvi v Darmstadt dokončal še nekaj
postaj dunajske mestne železnice, nato pa se osamosvojil. Sprva se mu kot
enemu najboljših Wagnerjevih študentov ni bilo treba bati za delo. Zaradi pridobitne nesposobnosti in vedno bolj zavzetega ukvarjanja s sakralno umetnostjo, s katero pa je zaradi svojih modernih pogledov le težko uspeval med
konservativno avstrijsko duhovščino, so mu naročila vedno bolj usihala. Nekaj
časa ga je pred finančnim zlomom reševal tovarnar Johann Evangelist Zacherl,
nazadnje pa mu je preostala le profesura na praški umetnoobrtni šoli, kamor ga
je vabil sošolec iz Wagnerjevega ateljeja Jan Kotěra. Po osemnajstih letih bivanja na Dunaju se je Plečnik v začetku leta 1911 preselil v Prago, ki je za nadaljnje
desetletje postala njegov novi dom.
Plečnik se je že pri prvi samostojni stavbi v dunajskem predmestju Hiet5
6

Jan Kotěra, "Jože Plečnik", Volné Směry V (1902): 98.
Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder praktische Aesthetik. II.:
Keramik, Tektonik. Stereotomie, Metallotechnik (München, 1863), 214.

858

S tudia
H istorica
S lovenica

Zacherlova hiša na
Dunaju, 1903–1905
(Foto: Damjan Prelovšek)

zing, v Langerjevi večstanovanjski vili (1900–1901),7 pri kateri je oblikoval le
zunanjščino in stopnišče, skušal osvoboditi prevelike slogovne odvisnosti od
učitelja. Medtem ko se na stopnišču ni oddaljil od ustaljenega načina krašenja
postaj dunajske mestne železnice, je na fasadi preskusil več novosti. V omet
vstavljene stilizirane vrtnice so zelo podobne dekoracijam Škota Charlesa R.
Mackintosha, ki jih je tedaj lahko občudoval na osmi razstavi dunajske Secesije,

7

O Plečnikovi dunajski arhitekturi glej: Damjan Prelovšek, Josef Plečnik. Wiener Arbeiten von 1896 bis
1914 (Wien, 1979).

859

D. Prelovšek: Arhitekt Jože Plečnik (1872–1957)

blizu pa so tudi genialnemu dekoraterju Olbrichu, katerega vpliv je v zgodnjih
Plečnikovih delih še dovolj opazen. Plečnik se je že zelo zgodaj spoprijel tudi
z Wagnerjevo fasadno shemo. Drugače od svojega učitelja je skušal posamezne dele fasade med seboj tesneje povezati v enoten stavbni plašč. Prvi korak
k temu so bili balkoni, ki tečejo čez oba vogala Langerjeve najemniške hiše ob
Wienzeile na Dunaju (1901–1902). Nekdaj so bili opremljeni s skrajno modernimi steklenimi podi.
Okoli leta 1900 se je Wagnerjev krog zavzeto pečal z iskanjem nove fasadne
obloge in načinom njenega pritrjevanja, ki naj bi prispeval k modernemu dekorativnemu učinku celote. Pri vili Loos v Melku ob Donavi (1901–1902) je Plečnik
preskusil kombinacijo ometa in barvnih keramičnih ploščic. Nezadovoljiv rezultat ga je prepričal, da se je pri Zacherlovi najemniški hiši v središču Dunaja odločil
za enotno fasadno oblogo. Svoj zmagoviti natečajni predlog (1900) je med gradnjo (1903–1905) temeljito poenostavil. Menjajoči se širši in ožji navpični granitni pasovi prekrivajo vso zunanjščino, medtem ko njeni posamezni deli niso več
ločeni s piloni, lizenami ali poudarjeni s stavbno plastiko, temveč naznačeni le
še s spremenjenim ritmom. Zaradi paličastih lizen, za katere je vložena kamnita
obloga, in pa mišičastih atlantov Franza Metznerja deluje celota zelo dinamično
in plastično. Zaobljeni vogal proti dunajski katedrali je zgoraj okronan z okroglim diademom, kar ustvarja videz v stavbni plašč vstavljenega valja. Drugačna so
tudi razmerja oken. Od Wagnerjeve ustaljene oblikovalske prakse se razlikuje še
spodnji poslovni del stavbe, katerega mezanin je le prehodni vodoravni pas pod
zloščeno granitno površino stanovanjskega dela in hkrati kompozicijski pendant bujneje oblikovanemu podstrešju. Do novosti pa Plečnik ni prišel z zgledovanjem drugod, ampak predvsem s poglabljanjem v antično umetnost, ki ga
je likovno disciplinirala. Če je navzven še lahko krotil bujno domišljijo, pa je ta
znotraj stavbe dobesedno eksplodirala v organsko oblikovanih stopniščnih svetilnikih. Zacherlova hiša je eden od mejnikov evropskega sloga art nouveau, ki že
odločno napoveduje funkcionalistično estetiko dvajsetih let.
Okoli leta 1907 se je Plečnik ukvarjal tudi s kubističnimi oblikami,8 ki pa
jih je drugače od Picassa in njegovih privržencev izvajal izključno iz arhaične
mediteranske arhitekture. Najzgovornejši primer so kapiteli betonskih stebrov
v kripti njegove dunajske cerkve sv. Duha (1910–1913). Čeprav je kubizem v
Plečnikovi umetnosti igral le epizodno vlogo, je pospešil njegov razmah pri
Čehih, ki so slovenskega arhitekta poimenovali kar "oče češkega kubizma". Pri
cerkvi sv. Duha je šlo za versko in socialno središče sredi zanemarjenega delavskega predmestja Dunaja. Plečnik se ni menil za Wagnerjevo priseganje na
centralni tloris, saj mu je bil bližji ideal tradicionalne starokrščanske bazilike.

8

Kosta Strajnić, Josip Plečnik (Zagreb, 1920), 28, slika 10.
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Kripta cerkve sv. Duha na Dunaju, 1910–1913 (Foto: Damjan Prelovšek)

Akustično in vidljivostno je cerkveno dvorano izboljšal z opustitvijo navpičnih
podpor med glavno in stranskimi ladjami. Za cerkev je izdelal številne projekte,
dokler ga ni pomanjkanje sredstev prisililo k železobetonski gradnji. Drugače
od nekaj let mlajšega Wagnerjevega učenca Ístvána Medgyaszaya, ki se je izšolal tudi pri francoskem pionirju železobetona Françoisu Hennebiqueu in je pri
svoji sočasni cerkvi v vasi Mul'a na mešanem madžarsko-slovaškem ozemlju
uporabil zelo tenko betonsko kupolo,9 je Plečnika bolj mikala teksturna estetika novega gradiva. Empore nad stranskimi ladjami je rešil z navadno mostno
konstrukcijo z železobetonskimi gredami, medtem ko je na fasadi uporabil staroegipčanske protodorske strebe, ki so bili edini primerni za gradnjo z lesenimi
opaži. Posebno pozornost je posvetil površinski obdelavi betona, ki ga je bogatil z mešanjem zdrobljene opeke, izpiranjem, brušenjem in s štokanjem. V tem
je bil Plečnik nehote predhodnik poznejšega brutalizma.
Desetletje poučevanja na praški umetnoobrtni šoli (1911–1921), ki je
minilo brez vsakršnih novih naročil, je Plečnik izkoristil za poglabljanje v antično umetnost in iskanje njenih zakonitosti v smislu Semperjevega nauka o pri-

9

Marco Pozzetto, "Cemento armato, materiale nouvo nella scuola di Otto Wagner", L'industria italiana
del Cemento 6 (1981): 422.
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Tretje dvorišče praškega gradu, 1927–1932 (Foto: Damjan Prelovšek)

lagajanju okrasja gradivu. Pridobljena spoznanja je po končani prvi svetovni
vojni lahko s pridom izkoristil ob prenovi praškega gradu, ko mu je češkoslovaški predsednik Tomáš G. Masaryk leta 1920 poveril to nalogo.10 Da je prišel
do tako prestižnega naročila je bila kriva predvsem neenotnost v vrstah čeških
arhitektov, saj so raje predlagali tujca, ki bi ga bilo mogoče odsloviti ob prvem
nesporazumu. Plečnik se je dela lotil z največjo odgovornostjo in globokim
spoštovanjem do češkega naroda in njegove zgodovine. Svojo vizijo je razvijal
ob pomoči izobražene predsednikove hčerke Alice Masarykove. Pri posodabljanju gradu in njegove okolice za sedež predsednika je poskušal grajsko stavbo čim bolj osvoboditi vidnih spon habsburške vladavine in jo odpreti Pražanom, hkrati pa se je izogibal vnašanju vsakršnih tujih arhitekturnih elementov,
ki bi ne bili na tem mestu že prej prisotni. Masarykovi demokratični filozofiji je
kongenialno sledil z rabo velikih monolitnih kosov plemenitega gradiva ter z
vrsto aluzij, asociacij in citatov češke in slovaške zgodovine in kulture. Visok
obelisk iz enega kosa granita v spomin padlih češkoslovaških legionarjev je
tako postal ena vodilnih tem prenove. Ker je Plečnik medtem prevzel profesu-

10

O Plečnikovem delu v Pragi glej: Josip Plečnik – an architect of Prague castle (Praha, 1996), razstavni
katalog.
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ro na novo ustanovljeni univerzi v rojstni Ljubljani, se je ob šolskih počitnicah
vračal v Prago, kjer je nad izvajanjem njegovih zamisli skrbno bedel njegov nekdanji učenec Otto Rothmayer. Delo na praškem gradu se je ves čas prepletalo s
Plečnikovimi arhitekturnimi posegi v Ljubljani. Iste ali podobne zamisli je sočasno prilagajal praškim in domačim razmeram, pri čemer v Ljubljani še zdaleč
ni imel takšnih možnosti kot v prestolnici češkoslovaške države in se je moral
zadovoljiti s cenejšimi gradivi, zlasti z umetnim kamnom. Sprva je izhajal predvsem iz nalog, ki so se mu odpirale na Češkem, pozneje pa, ko je imel vedno več
dela doma, je tudi praški grad začel dobivati nekatere značilnosti Plečnikove
Ljubljane.
Čeprav je že v mladosti veliko premišljeval o urejanju Ljubljane, Plečnik do
prihoda na praški grad, kjer se je srečal s podobnimi vprašanji, z urbanizmom ni
imel pravih izkušenj. Grajskih vrtov se je lotil z izrazito arhitekturnimi sredstvi
in je skrbno ohranjeval vse, kar se mu je zdelo vredno. Peščene poti je speljal,
četudi je sredi njih raslo staro drevo. Zelo odločno pa se je uprl cvetnim gredicam in tradicionalnim cvetličnim brajdam, ki so jih predlagali grajski vrtnarji.
Namesto njih je uvajal velike travnate "preproge" in sadil grmovnice. Ker mu
češki kiparji niso znali ustreči s primerno antično stiliziranimi vrtnimi skulpturami, je namesto njih uporabil vrsto kamnitih metamorfoz grškega keramičnega posodja. Največjo granitno skodelo s premerom 4,3 metra je postavil sredi travnika pod monumentalnim stopniščem Rajskega vrta kot pendant
zamišljenemu obelisku. Na več mestih je, kljub protestom javnosti, odstranil ne
posebno staro grajsko obzidje in odprl zanimive poglede na mesto. Dobrega
pol kilometra dolg Vrt na okopih na jugu gradu je opremil tudi z več razglednimi paviljoni in s terasami, ki se na vzhodu končujejo z mediteransko pergolo
in elegantnim desetmetrskim obeliskom na Moravski bastiji. Intenzivno se je
ukvarjal tudi s povezovanjem vrtov v enoten grajski obhod. Tako je z Vrta na
bastiji, ki predstavlja postopen prehod od grajskih dvorišč do neurejene narave
Jelenjega jarka, speljal posebno brv proti Prašnemu mostu, od koder bi se pot
nadaljevala čez Kraljevske vrtove na severu in se nato po posebnem mostu spet
združila z vrtovoma na jugu. Tudi ta zamisel je ostala le na papirju, podobno kot
že omenjeni obelisk, široka aleja na severu, ki bi po velikosti celo tekmovala z
osrednjim praškim trgom Vaclavske namesti, monumentalno stebrišče na Vrtu
na okopih in drzen predlog povezave gradu z mestom. Vse to sta onemogočila
nepričakovano drsenje dela južnih vrtov in njegova izredno draga sanacija, pa
tudi naraščajoča nejevolja Pražanov do Plečnikovega dela. Z Masarykovo abdikacijo se je končalo poldrugo desetletje nadvse srečnega preoblikovanja gradu.
Slovenski arhitekt je izgubil zvestega zaščitnika in se kljub vabilu novega češkoslovaškega predsednika Edvarda Beneša, nikoli ni več vrnil v Prago.
Po Plečnikovem predlogu so tlakovali prvo in tretje grajsko dvorišče. Prvo
je bilo izkušnja za tlakovanje Kongresnega trga v Ljubljani, to pa za tretje dvo-
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Impluvij
Masarykovega stanovanja
na praškem gradu,
1924 (Foto: Damjan
Prelovšek)

rišče na praškem gradu. Praški in ljubljanski primer sta Plečnika izučila, kako
pomembno je ohraniti enotnost talne ploskve. Pri tretjem grajskem dvorišču
je tak pristop narekovalo tudi prekritje najstarejših arheoloških grajskih ostalin z ravno betonsko streho. Plečnik jo je obložil z granitom, pri čemer je povzel vzorec starega tlaka. Z velikimi ploščami iz različnih delov države je omilil
monotonost celote in hkrati predstavil naravno bogastvo čeških ter moravskih
kamnolomov. Po dvorišču je razmestil dvoje vodnjakov in nanj postavil ostanek nesrečnega, sprva stopnišču Rajskega vrta namenjenega obeliska. Ko se mu
iz Mrákotínskega kamnoloma ni posrečilo iztrgati najdaljšega obeliska vseh
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časov in se je tudi drugi kamen med prevozom prelomil, se je odločil za nekoliko nižjega, ki bi stal sam, brez dodatnega sidranja. Časopisna gonja proti predsedniku in njegovemu obelisku ga je prisilila, da je uporabil "le" 15,5 metra visok
monolit in mu po tehtnem premisleku določil mesto ob stari proštiji.
Posebno zanimiva je rešitev baldahina z bakreno streho pred novo odprtim srednjeveškim prehodom na Vrt na okopih. Da bi ne zmotil zgodovinske
pričevalnosti kraja, je na mestu, ki je bilo Čehom tako rekoč sveto, uporabil le
"zasilno" konstrukcijo iz blaga in lesa, prevedeno v trajnejšo kovino in kamen,
ter s štirimi kipci bikov poudaril njeno "premičnost". Poleg lokalne tradicije
so pri vseh posegih igrali pomembno vlogo tudi vzori klasične mediteranske
arhitekture. V ikonografskem pogledu je Plečnik z dvoumnostjo predstavitve
dopuščal aluzije na bajeslovne dogodke in osebe iz češke zgodovine, s čimer je
izročilo antike zbližal z ljudsko umetnostjo.
Hkrati z vrtovi in dvorišči je urejal tudi predsedniško stanovanje v drugem
nadstropju južnega grajskega krila. Da bi povezal neskončno baročno zaporedje sob, je ob novem ovalnem stopnišču uredil impluvij z elegantno granitno
skodelo. Bližnji srednjeveški Beli stolp je spremenil v poseben prostor za podpisovanje državnih aktov in vanj postavil le masivno mizo iz tikovine. Sosednji
prostor, nastal z združitvijo dveh manjših sob, je pozlatil in s tem spomnil na
znamenito kapelo sv. Križa na gradu Karlštejn iz slavnih dni kralja Karla IV. Srce
prenovljenega gradu naj bi po besedah predsednikove hčerke Alice predstavljala danes delno ohranjena Masarykova knjižnica. Alice na ljubo je Plečnik
poleg velikega družabnega prostora, oblečenega v zeleni svileni rips in z lesenimi stebri ob stenah, uredil še salon z ljudskimi vezeninami. Zanj je zasnoval
naslanjač, ki predstavlja leseno metamorfozo antičnega kovinskega pohištva z
"usnjeno blazino" in "jermenjem". Naslanjač je nekakšna antikizirajoča vzporednica sočasnim Breuerjevim stolom iz jeklenih cevi. Najbolj radikalno pa je
Plečnik posegel v grajsko substanco s tako imenovano Stebrno dvorano, kjer je
z odstranitvijo vmesnih stropov ustvaril velik enoten prostor. Dvorana je bila
zamišljena kot propileje, skozi katere bi obiskovalci vstopali na drugo dvorišče
in naprej do katedrale sv. Vida ter na osrednje tretje dvorišče. Z vzorcem v tlaku
prvega dvorišča in s preboji skozi grajsko stavbo je nakazal nekdanjo pot čeških
kraljev k Vladislavski dvorani, kjer so se vršila kronanja.
Če takoj po vrnitvi v Ljubljano doma še ni imel nobenega pravega dela, so
se razmere počasi vendarle izboljšale. Prvi so se nanj obrnili frančiškani s prošnjo za novo cerkev v predmestju Šiška, hkrati pa ga je tudi direktor Mestnega
stavbnega urada ing. Matko Prelovšek vključil v reševanje urbanističnih vprašanj. V magistratnem proračunu so bila za ta namen predvidena sicer skromna
sredstva, vendar je znal Plečnik tudi z njimi izpeljati vrsto manjših ureditev. Proces gradnje Plečnikove Ljubljane je potekal izrazito neformalno. Ob sobotah
se je arhitekt sestajal z inženirjem Prelovškom in umetnostnim zgodovinarjem
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Francetom Steletom v gostilni pri kozarcu vina, ob katerem so se pogovorili
o vsem, kar je bilo na dnevnem redu mestnih gradbenih sej. Plečnik je nato s
pomočjo študentov izrisal potrebne načrte ali pa mestnemu vrtnarju Antonu
Lapu na licu mesta pokazal, kje naj kaj posadi. Svoj poklic je imel za posebno
poslanstvo, primerljivo z duhovniško službo. Ko se je poslovil od Dunaja in stopil v državno službo je Plečnik začel zavračati vsakršno plačilo za opravljeno
delo in bil nejevoljen, če so njegovi učenci ali sodelavci naročnikom izstavljali
visoke račune.
Konec dvajsetih let se je Plečnik že lahko pohvalil z vrsto uresničenih regulacijskih posegov, kot so bili ureditev trga ob cerkvi sv. Jakoba, Zoisova cesta,
dohod na grajski hrib izpred cerkve sv. Florijana, Kongresni trg in podobno.11
V pričakovanju novega gradbenega zakona je svoje daljnosežne zamisli zbral
na dveh načrtih za tako imenovano Veliko Ljubljano (1928–1929) in za njen
severovzhodni del (1928), ki ga je po bližnjem centralnem pokopališču poimenoval Svetokriški okraj. Medtem ko je prvi načrt predvidel širokopotezno
preoblikovanje mestnega središča z vrsto novih javnih stavb in obsežnimi zelenimi površinami ter delno izpeljavo krožne ceste, pa je s Svetokriškim okrajem arhitekt ponudil model nove avtonomno urejene mestne četrti z bogato
stanovanjsko tipologijo po vzoru vrtnega mesta. Rešitve ni iskal v velikih stanovanjskih aglomeracijah, ampak v individualnih vrstnih hišah z dolgimi in
ozkimi vrtovi, ki bi stanovalcem zagotavljali dovolj sončne svetlobe. Oba načrta v resnici predstavljata zadnji optimistični poskus začrtanja mestnega razvoja
pred izbruhom svetovne gospodarske krize. Z njo je postalo nerealno vsakršno
nadaljnje razmišljanje o ureditvi univerze v parku Tivoli, preurejanju grajske
stavbe v muzej in gradnji novega magistrata ter narodne galerije. Namesto vsega
tega se je moral Plečnik lotiti nekaterih javnih del, ki so jih plačevali iz fondov za brezposelne. Tako je poleg aleje in stare utrdbe na grajskem hribu uredil
predvsem obrežji reke Ljubljanice s Tromostovjem in Čevljarskim mostom ter
njenega pritoka Gradaščice s Trnovskim mostom.12 Ker je po vzoru dunajskega
bulvarja Wienzeile sprva tudi v Ljubljani nameraval prekriti celoten tok reke
skozi mesto, njegovi mostovi niso le nadaljevanje poti čez vodo, temveč pravi
manjši mestni trgi, medtem ko je s Tromostovjem ustvaril slovesen vstop v staro
mestno jedro pod grajskim hribom.
Posebno mesto v Plečnikovi arhitekturi gre sakralnim stavbam, ki v litur-

11

12

O Plečnikovem delu za Ljubljano glej op. 1 in Jörg Stabenow, Jože Plečnik. Städtebau im Schatten der
Moderne (Braunschweig – Wiesbaden, 1996).
Damjan Prelovšek, "Note on the construction of the riverbank. From the Austrian renovation to the
Plečnik interventions", v: Lotus international 59 (1989): 15–19.

866

S tudia
H istorica
S lovenica

Cerkev Najsvetejšega Srca Jezusovega v Pragi, 1928–1930 (Foto: Damjan Prelovšek)

gičnem pogledu prinašajo nekatere prevratne novosti.13 Njegova že omenjena
frančiškanska cerkev v Ljubljani (1925–1927), sezidana po delno prirejenem
prvem načrtu za Prago, ima od stranskega obhoda nekoliko nižji osrednji prostor kvadratne oblike. Vanj sega prezbiterij z glavnim oltarjem, kot poudarjenim
duhovnim in fizičnim središčem cerkve. Cerkveno dvorano obdajajo mogočni
stebri, ki jih je sprva nameraval ometati, a je zaradi skrbne izdelave pustil vidno
opeko. Stavba pa ima lesen kasetiran strop in pod njim pas oken, vse skupaj
pa predstavlja zadnjo stopnjo preobrazbe starokrščanske bazilike v moderno
dvoransko cerkev.
V letih 1928–1930 zgrajena cerkev Srca Jezusovega v Pragi14 je velika dvorana brez notranjih prostorskih cezur. Zaradi pomanjkanja denarja je Plečnik
opustil zunanjo kolonado in jo zamenjal s "hermelinskim pregrinjalom" iz klinkerske opeke in kamnitih kvadrov, ki simbolično ponazarja posvetitev Kristusu
kralju in hkrati spominja na ime Trg kralja Jurija iz Podjebradov ter na Kraljevske vinograde, kot se imenuje ta del Prage. Iz istega vzroka je prostorno notra13

14

Posamezna dela so predstavljena v: Andrej Hrausky, Janez Koželj, Damjan Prelovšek, Plečnikova
Ljubljana, Vodnik po arhitekturi (Ljubljana, 1996).
Ivan Margolius, Church of the Sacred Heart (London, 1995); Damjan Prelovšek, "The Church of the
Most Sacred Heart of Our Lord in Prague", v: Josip Plečnik – an architect of Prague castle (Praha, 1996),
razstavni katalog, 565–580; Helena Čižinská, Kostel nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech
(Praha, 2007).
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Cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini, 1924–1927 (Foto: Damjan Prelovšek)

njost nameraval postopno "sakralizirati" z nepravilno razmeščenimi ciborijskimi oltarji, pri čemer prezbiterija ni višinsko ločil od cerkvene ladje. Posebno
impresivna dela stavbe sta kripta z banjastim obokom, katere slavolok je v želji
po zgodovinski legitimnosti dal sezidati iz arheoloških ostankov najstarejših
cerkva na praškem gradu ter notranjost zvonika s položno klančino do zvonov.
Z njo je hotel Plečnik pokazati, da je sposoben tudi sam slediti funkcionalistični arhitekturi, česar pa še ni imel za pravo umetnost. Razmeroma nizki cerkvi
je dodal visok in širok zvonik, da se ne bi izgubila na velikem trgu, obdanem z
visokimi stanovanjskimi stavbami.
Sočasno s cerkvijo v Ljubljani je na severovzhodu Slovenije povečal cerkev
v Bogojini.15 Manjšo obstoječo stavbo je spremenil v predprostor velikega prizidka in po njej prevzel tudi razmerja. Novo cerkveno ladjo je sestavil iz zaporedja dveh kvadratov, katerih stranico določa dolžina dveh obočnih pol stare
cerkve. Razpon njenega slavoloka pa je bil spet merodajen za dolžino novega
prezbiterija. Plečnik je ohranil celo star zvonik, vendar mu je zaradi spremenjenega razmerja mas dodal še večjega novega. Glavna kompozicijska tema cerkve

15

Andrej Hrausky, Janez Koželj, Damjan Prelovšek, Plečnikova Slovenija, Vodnik po arhitekturi (Ljubljana,
1997), 230–242; Peter Krečič, Bogojina. Plečnikova cerkev Gospodovega vnebohoda (Murska Sobota,
1997).
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Cerkev sv. Mihaela na Ljubljanskem barju, 1937–1938 (Foto: Damjan Prelovšek)

v Bogojini je bila, tako kot v Ljubljani, dvorana s stebri. Ker bi bili ti v želeni velikosti predragi, je izbral nižje in nad njimi sezidal loke, ki se stekajo v osrednji
steber. Na ta način je cerkev dobila notranje opornike, kar je hkrati pomenilo
prihranek opeke pri obodnem zidovju.
Spet čisto nekaj drugega je njegova podružna cerkev sv. Mihaela na Ljubljanskem barju (1937–1938),16 zamišljena kot nekakšno praslovensko krščansko
svetišče. Stoji na okoli 350 v blato zabitih pilotih. Zaradi slabe nosilnosti tal je
ploščat in z loki razbremenjen zvonik ločen od cerkve. Ker je moral Plečnik
tudi tokrat hudo varčevati, je zgradil iz kamna le osrednji del in štiri vogale,
medprostore pa je zapolnil z deskami. Predstavljal si je grobo obdelan kiklopski
zid, vendar mu ga zidarji niso znali zgraditi. Zato je v zgornji polovici stavbe,
kot pri sočasni Univerzitetni knjižnici, začel mešati kamen z opeko. Namesto
stebrov je v cerkvi uporabil navadne zloščene in poslikane betonske kanalizacijske cevi. Ker je šlo za vaško cerkev, je med cerkvene simbole pomešal tudi
veliko predmetov, ki spominjajo na vsakdanje kmečko življenje. Najpomembnejša novost v liturgičnem pogledu je povprek postavljen cerkveni prostor, ki
omogoča neposrednejši stik duhovnika z verniki.

16

Damjan Prelovšek, Cerkev sv. Mihaela na Ljubljanskem barju (Ljubljana, 2012).
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Plečnik je tudi za druge kraje nekdanje Jugoslavije zasnoval več cerkva.17
Tako je za zagrebške frančiškane predvidel dvoranski prostor z na videz nepravilno razporejenimi in različno debelimi stebri. Skozi okna za oltarno steno bi
se odpiral pogled na manjši vrt. Celota bi tako ustvarjala videz svetega gozda,
ki se izteka v zaprti vrt. V letih 1936 in 1937 so sezidali samo podobno zasnovano kripto. Stik s pravoslavnim svetom južnoslovanskega Balkana je Plečnika
vedno spodbujal k nekaterim klasičnim vzorom, kot je bil na primer rimski Panteon. Frančiškanom bosanske redovne province je v Beogradu postavil okroglo
cerkev sv. Antona Padovanskega (1929–1932). Sprva jo je hotel prekriti z veliko kupolo, ker pa bi bila ta, v njemu neznanih razmerah težko izvedljiva, jo je
na končnem načrtu zamenjal z betonsko ploščo. Problem kupole je leta 1935
izvirno rešil na neuresničenem načrtu za katoliško katedralo v Sarajevu. Nad
večji okrogel prostor je nameraval postaviti manjši plitev obok in temu primerno sezidati poševne stene, ki bi bolje prenašale statično obremenitev. To misel
je Plečnik pozneje še večkrat zaman poskusil uresničiti, nazadnje pri projektu
novega slovenskega parlamenta iz leta 1947. Zanimiva je tudi njegova rešitev
jezuitske cerkve in samostana v Osijeku. Potem ko je začetek druge svetovne
vojne ustavil gradnjo cerkve, je Plečnik leta 1944, brez upanja na uresničitev,
predlagal združitev samostana in zvonika v eno stavbo. Mogočen ploščat zvonik bi bil kot nekakšen obelisk vstavljen v petnadstropni samostan.
Med profanimi deli je treba omeniti prezidavo starejše stanovanjske stavbe
v Ljubljani za potrebe Zbornice za trgovino, obrt in industrijo (1925–1927).18
Ker je šlo za prestižni objekt mladega slovenskega gospodarstva, Plečnik tokrat
izjemoma ni imel težav z denarjem. Novo stopnišče je obložil s temnim zloščenim kamnom in ga opremil s stebri. Zaradi napačnih izmer stopnišča je moral
prvotno zamišljene dorske stebre spodaj zožati in jih predelati v minojske. Če
upoštevamo, da je prav tedaj na mednarodni razstavi industrijske in dekorativne umetnosti v Parizu funkcionalizem slavil prvi veliki javni nastop, bo razumljiva tudi Plečnikova apoteoza klasičnega stebra v ljubljanski zbornici kot
zagovor po antiki prevzetega humanističnega izročila zahodnoevropske civilizacije. Različno oblikovani portali kažejo na netradicionalno podoživljanje
antike v smislu Semperjevega nauka o postopnem razvoju arhitekturnih oblik.
Po Semperjevih napotkih o "barvasti antiki" je Plečnik oblikoval tudi strop v
veži prvega nadstropja, medtem ko je z lesenim stropom razpravne dvorane
dobesedno povzel njegovo misel o spenjanju jader čez tempeljska dvorišča.19
Neposredno po dokončanju zbornične palače je Plečnik prejel naročili za

17

18
19

Andrej Hrausky, Janez Koželj, Damjan Prelovšek, Plečnik v tujini, Vodnik po arhitekturi (Ljubljana,
1998).
Damjan Prelovšek, Plečnikova palača dom Ustavnega sodišča RS (Ljubljana, 1998).
Gottfried Semper, Kleine Schriften (Berlin – Stuttgart, 1884), 298–299.
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Vzajemna zavarovalnica v Ljubljani, 1928 (Foto: Damjan Prelovšek)

stavbo Ljudske posojilnice v Celju (1928–1929) in za sedež Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani (1928–1930).20 V obeh primerih je šlo za stavbišče z izpostavljenim vogalom, kar mu je omogočalo, da se je vrnil k svoji mladostni rešitvi
Zacherlove hiše na Dunaju, le da tokrat ni odločalo vprašanje fasadne obloge.
V Celju je uporabil omet in v vogal stavbe "vstavil" masiven valj. V Ljubljani pa
je fasado oblikoval iz kamna in opeke, vogalni "rizalit" pa naznačil le z balkoni
in umikom stene. Rahlo razširjeni minojski stebri za pogled od spodaj uravnavajo optično skrajšavo fasade. Na njimi stoje, tako kot atlanti na Zacherlovi hiši,
antikizirajoče figure s trakom, simbolom vzajemnosti in hkrati temeljnim elementom Semperjeve razlage tekstilne umetnosti. Okrogla veža, kjer se prostorska os zalomi, vodi k trikotnemu stopnišču, s katerim je Plečnik izravnal tloris
ob stiku dveh v ostrem kotu križajočih se ulic.
Plečnikova najpomembnejša stavba v Ljubljani pa je nedvomno Univer-

20

Damjan Prelovšek, Hiša slovenske zavarovalnice (Ljubljana, 1985).

871

D. Prelovšek: Arhitekt Jože Plečnik (1872–1957)

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, 1936–1940 (Foto: Damjan Prelovšek)

zitetna knjižnica (1936–1940)21 na mestu v potresu 1895 poškodovanega in
pozneje podrtega zgodnjebaročnega Auerspergovega dvorca. Plečnik je z njo
reševal predvsem spomin na predhodnico in zagovornikom funkcionalizma
odgovarjal, da se bodo knjižnice sčasoma gotovo spremenile, Ljubljani pa bo
vseeno ostala monumentalna stavba tudi za druge namene. V nasprotju s fasadama Ljudske posojilnice in Vzajemne zavarovalnice je izbral novo temo, ki jo
je pred tem preizkusil že s cerkvijo v Pragi. Knjižnico si je zamislil kot antični
tempelj, odet v pisano semperjevsko ogrinjalo iz opeke in kamna. Okna vrhnjih
etaž in oba portala se kot gube izvijajo iz fasadnega plašča. Nad njim se na gladko površino lovi senca le nakazanega antičnega strešnega napušča. Od vhoda
vodi dolgo nekoliko temačno stopnišče skozi peristil v veliko čitalnico. Deli
mogočnih stebrov iz sivega podpeškega apnenca so med seboj pomešani, da
ne ustvarjajo lažnega videza monolitnosti. V čitalnici, ki po višini daleč presega
Wagnerjevo priporočilo o gradnji knjižnic, je konstrukcija galerij in mostovžev
izvedena iz navadnih cevi za plin. Lesen strop ima svojo "tekstilno" logiko, saj
se lestenci ne podrejajo stavbnim osem, ampak njegovi obliki in so tako rekoč
le okras velike lesene stropne "preproge". Na nasprotni strani peristila je Pleč-

21

Mel Gooding, National and University Library (London, 1997); Damjan Prelovšek, Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana, 2010).
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nik uredil slovesen vhod v razstavno dvorano. Portal je oblikoval kot okamenel
zastor, vratni krili pa okrasil z intarzijo in inkrustacijo.
Nekaj let prej je Plečnik prijatelju Prelovšku opremil vilo v Ljubljani,22 katere pohištvo predstavlja vezni člen med interjerji praškega gradu in Univerzitetno knjižnico. Prelovškovo stanovanje je oblikovno najbogatejši interjer, ki ga
je arhitekt zasnoval v Sloveniji. Ob vili je uredil tudi vrt in ga razdelil na višji geometrični del in nižjo, svobodneje oblikovano površino z drevjem in ribnikom.
Hkrati je Prelovšku zgradil tudi stanovanjsko hišo na začetku Poljanske ceste, ki
je po svoji predhodnici dobila ime Peglezen,23 to je likalnik. Čeprav je Prelovšek
ni potreboval, je z njo ustregel arhitektu, ki ga je mikala gradnja na skrajno ozki
parceli. Stavba ima zanimivo, po diagonali predeljeno stopnišče, ki se zdi večje,
kot je, saj se stopnice proti vsakemu podestu perspektivično zožujejo.
Veliko skromneje pa si je Plečnik uredil lasten dom v trnovskem predmestju.24 Stavbo je gradil kmalu po prvi svetovni vojni, ko je hudo pritiskala
draginja, sam pa je iz moralnih načel odklonil Masarykovo plačilo za delo na
praškem gradu. Okrogel prizidek k starejši hiši je opremil z raznimi prototipi
svojega pohištva, spalnico v pritličju pa je zasnoval po etruščanskem vzoru s
tramom, ki povezuje dvoje lesenih portalov.
Zadnje večje naročilo, ki ga je arhitekt uresničil neposredno pred začetkom
vojne, je bil kompleks poslovilnih kapel osrednjega ljubljanskega pokopališča
(1938–1940).25 Namesto velike mrtvašnice, je okrog večje kapele, namenjene
molitvi, postavil vrsto manjših, imenovanih pretežno po zavetnikih mestnih
cerkva. S tem je ohranil spomin na tradicionalni način slovesa od mrtvih, ki
so jih pred pokopom prenesli v domačo župnijsko cerkev. Mogočna stebriščna
arhitektura predstavlja slovesen vhod v Vrt vseh svetih, kot ga je imenoval Plečnik. Poleg kapel je vanj postavil tudi znamenja, vodnjak in klopi. Na drugi strani
je izhod označil z bogato okrašeno fasado delavniške stavbe, na kateri najdemo iz klinkerske opeke in prodnikov sestavljena "tekstilna" polja. Plečnikove
poslovilne kapele so skupek najrazličnejših idej in tem, s katerimi se je arhitekt vse življenje ukvarjal, hkrati pa so primer skrajno poduhovljene "nefunkcionalne" umetnosti, prava antiteza Wagnerjeve arhitekture. Skupna misel te
edinstvene celote je, da k zadnjemu slovesu ne sodi sentimentalnost, pač pa naj
arhitektura tolažilno dvigne misli svojcem k večnim resnicam. Zato je kapele
opremil z zelenjem in se ognil vsakršni aluziji na fizično smrt. Plečniku so bili

22

23
24

25

Damjan Prelovšek, "Vila Prelovšek", v: Slavne vile na Slovenskem, ur. Damjan Prelovšek (Praga, 2013),
173–179.
Damjan Prelovšek, Božo Podlogar, "Jože Plečnik. "Peglezen", v: Arhitekturni modeli 2 (Ljubljana, 1986).
Peter Krečič, Plečnikova hiša v Trnovem, Piranesi 10, št. 17–18 (2013): 8–25; Damjan Prelovšek,
"Plečnikova hiša", v: Slavne vile na Slovenskem, ur. Damjan Prelovšek (Praga, 2013), 166–172.
Damjan Prelovšek, Vlasto Kopač, Žale arhitekta Jožeta Plečnika (Ljubljana, 1992).
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Notranjost
Prelovškove vile v Ljubljani,
1931–1938 (Foto:
Damjan Prelovšek)

pred Bogom vsi enaki, kar je poudaril z enako skrbno obdelavo kapel, sprva
namenjenih različnim kategorijam pogrebov.
Ob koncu vojne je imel Plečnik pripravljenih veliko zamisli za ureditev
Ljubljane, vendar so se časi močno spremenili in njegova umetnost ni bila več
zaželena. Novi oblastniki so imeli veliko raje socialnorealistično umetnost njegovih posnemovalcev. Šele državna nagrada za kulturo, ki jo je arhitekt prejel leta 1949, je nekoliko izboljšala njegov položaj, čeprav ne od mesta ne od
države ni več prejel nobenega pomembnejšega naročila. Po jugoslovanskem
sporu s Sovjetsko zvezo je prišlo v Sloveniji do splošnega navdušenja za funkcionalizem Le Corbusierovega in Aaltovega tipa, Plečnikovo delo pa je bilo bolj
ali manj deležno pomilovanja. Delal je skoraj izključno le še za cerkev, vendar
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to niso bile velike realizacije, pač pa vrsta manjših prezidav in popravil v vojni
uničenih stavb ter liturgično posodje. Če odštejemo ureditev nekdanjega samostana nemškega križevniškega reda v Ljubljani, je bil pred smrtjo deležen še
nekaj manjših del v drugih slovenskih mestih. Njegova zamisel preoblikovanja
Ljubljane v narodno prestolnico pa je bila dejansko zaključena že pred drugo
svetovno vojno.
Vse svoje plodno in razmeroma dolgo življenje je Plečnik tako ostal predan
likovnim in moralnim izhodiščem secesijskega gibanja. V specifičnih pogojih,
ki sta mu jih nudila Masarykova naklonjenost v Pragi in provincialnost rojstne
Ljubljane, je lahko dodobra razvil na humanističnem izročilu antike utemeljeno arhitekturo in z njo postavil edino resno kritično alternativo glavnemu toku
funkcionalizma 20. stoletja.

Damjan Prelovšek
ARCHITEKT JOŽE PLEČNIK (1872–1957)

SUMMARY
The paper discusses the Slovenian architect Jože Plečnik, mainly from the
viewpoint of his actuality in present times. Many lucky coincidences contributed to the fact that he as a joiner apprentice who showed no inclination
towards school, developed to the one of leading European architects at the
end of the nineteenth century. He was admitted to Otto Wagner's school at the
Vienna Academy of Arts only due to his exceptional drawing talent, although
he didn't even possess a high school diploma. It was Wagner's merit that he
became acquainted with the Semper's Bekleidungstheorie which enabled him
to freely remodel antique patterns for the needs of his own time and which
became the base for all his activities. Hence Plečnik avoided copying of the
fashionable ideas of the Jugendstil. Contrary to most of his contemporaries, his
own development didn't follow a linear path from historicism to functionalism. The artist was rather returning to the architecture concepts, characteristic
of his Vienna years, again and again through his entire lifetime. But he was also
always trying to solve them in a new and original fashion. By doing this, he enri-
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ched the world architecture with many typological and morphological solutions that would serve as an inspiration for later generations of architects. Although he was strongly committed to his fatherland and pretty reluctant regarding
the technical progress of his time, with his early masterpieces in Vienna, namely the Zacherl house and the The Holy Ghost Church, he nevertheless emerged
as one of European pioneers of the so called 'hung facades'. The adaptation of
the Prague castle for the Czechoslovak President Masaryk with Plečnik's use
of noble materials certainly means the doubtless highlight of his work. At the
same it can also be regarded as the purest realisation of the Semper's premise
of textile and ceramics as the fundamental artisanal handicrafts for the development of monumental architecture. Plećnik's activities in Slovenia, where he
raised the first generation of Slovenian architects, is, on the other hand, chiefly
marked by the 'Plečnik's Ljubljana' with its many exceptional solutions regarding the town planning and architecture. Due to his deep piety and devotion to
building of churches and creation of liturgical objects, Plečnik can at the same
time be considered one of the foremost artists in the area of sacral art in the
twentieth century.
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UDK 929Ajlec J.:730
1.01 Izvirni znanstveni članek

Kipar Jožef Ajlec (1874–1944)
Marjeta Ciglenečki
Dr., izredna profesorica
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-pošta: marjeta.ciglenecki@um.si

Izvleček:

Prispevek obravnava opus kiparja Jožefa Ajleca (1874–1944), ki je bil rojen v
Lastomercih pri Gornji Radgoni. Po končanem študiju na dunajski Akademiji
za upodabljajoče umetnosti je veliko potoval. Delal je malo plastiko in
portrete, njegovo največje naročilo pa so bili kamnit krstilnik in bronasti reliefi
s štirinajstimi postajami Križevega pota za župnijsko cerkev v XI. dunajskem
okraju Simmering (1912–1914). Jožef Ajlec je pokopan na dunajskem
Centralnem pokopališču Simmering; nad grobom stoji kamnita stela z reliefom
Kristusa, Ajlečevo lastno delo.

Ključne besede:

Jožef Ajlec, Lastomerci, Ivan Čuvan, društvo Vesna, Edmund von Hellmer, Hans
Bitterlich, Friderich Christofer Hausmann, Simmering

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 877–924, 209 cit., 16 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Dosedanje objave o Jožefu Ajlecu
Ime Jožefa Ajleca se v slovenski literaturi pojavlja bolj redko. Leta 1902 je časnik
Slovenski gospodar ponudil v branje kratko notico, da je bil skupaj s slikarjem
R. Kuklo1 odlikovan kot študent dunajske akademije.2 O I. umetniški razstavi v
Jakopičevem paviljonu v Ljubljani leta 1909, kamor je Ajlec poslal štiri dela, je
pisal Josip Regali v reviji Dom in svet.3 Na razstavi se je s 172 slikami in 20 kipi
predstavilo 22 slikarjev in 6 kiparjev. Regaliju se je kiparski prispevek zdel vrednejši od slikarskega. Izpostavil je dela Franca Bernekerja, Ajlečeve plastike pa je
malo pohvalil in malo pograjal. Še za življenja je Ajlec doživel dve objavi s podpisom Avguština Stegenška. Mariborski umetnostni zgodovinar je leta 1914 v prvi
številki revije Ljubitelj krščanske umetnosti na kratko poročal o Ajlečevem Križevem potu in krstilniku v cerkvi Brezmadežnega spočetja v XI. dunajskem okraju
Simmering,4 v drugi številki iste revije pa nekoliko podrobneje o njegovi življenjski poti. Dodal je tudi reprodukcijo XII. postaje Križevega pota iz iste cerkve.5
Več objav se je zvrstilo po umetnikovi smrti, nekoliko nenavadno pa je,
da Ajlečevega imena ne najdemo v sicer nadvse korektnem in doslej še vedno
nepreseženem pregledu slovenske sodobne umetnosti Frana Šijanca.6 Andrej
Ujčič je leta 1964 v Umetnostni galeriji Maribor pripravil razstavo s pomenljivim naslovom Izgubljeni prleški umetniki.7 Poleg Jožefa Ajleca je na razstavo
uvrstil še slikarje Romana Fekonjo (1868–1910), Franca Košarja (1884–1952)
in Ivana Žaboto (1877–1939). Ujčič je usodo štirih prleških ustvarjalcev označil kot "čudno tragično". Spomnil je, da so se vsi štirje šolali na priznanih akademijah, pri čemer so jih podpirale slovenske institucije in posamezniki, kasneje
pa v domačih krajih zanje ni bilo niti naročil niti možnosti za zaposlitev. Poudaril je še, da se nihče od navedenih umetnikov ni pridružil četverici slovenskih impresionistov, čeprav so seveda poznali sočasne likovne tokove in gojili
tudi osebne stike z njimi.8 Prav zaradi vztrajanja pri razmeroma tradicionalnih
likovnih izhodiščih Ujčič nobenemu od štirih prleških ustvarjalcev ni priznal
posebnega umetnostnozgodovinskega pomena, pripisal pa jim je "zgodovin-

1
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3

4

5
6
7

8

Ime je neznano in ga ni najti v evidencah; morda gre za napačen zapis.
Odlokovana Slovenca, Slovenski gospodar, št. 28, 1902, 3 (nepodpisan prispevek).
Josip Regali, "Prva razstava v Jakopičevem umetniškem paviljonu. Slovenski umetniki", Dom in svet
XXII (1909), 326–330 (dalje: Josip Regali, "Prva razstava ").
Avguštin Stegenšek, "V. Belè, J. Dostal, O Pahor, G. Rožman. Naši cerkveni kiparji", Ljubitelj krščanske
umetnosti 1 (1914), 32.
Avguštin Stegenšek, "Drobtinice", Ljubitelj krščanske umetnosti 2 (1914), 83–84.
Fran Šijanec, Sodobna slovenska likovna umetnost (Maribor, 1961).
Izgubljeni prleški umetniki, razstavni katalog (Maribor: Umetnostna galerija Maribor, 1964; uvodno
besedilo Andrej Ujčič).
Andrej Ujčič, "Uvod", v: Izgubljeni prleški umetniki, razstavni katalog (Maribor: Umetnostna galerija
Maribor, 1964), brez paginacije.
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sko mikavnost" in zapisal, da so "vsekakor važen sestavni del takratne slovenske družbe" in zato "vredni obdelave in razstave". V Ajlečevem opusu je zaznal
naturalizem, ki se mu je očitno zdel zanimiv, očital pa mu je "shematične kompozicije". Mariborsko razstavo iz leta 1964 je v Delu ocenil Karel Dobida, ki jo
je pohvalil, pogrešal pa je več del; zlasti za Ajleca je menil, da bi morali njegovo
plastiko večjih dimenzij predstaviti v fotopovečavah. Vrednotenje vseh štirih
umetnikov je povzel več ali manj po Ujčičevem besedilu v katalogu, zaključil pa
nadvse značilno za uglednega galerista, delujočega v prestolnici:
/…/ so izšli s podeželja na naši periferiji, živeli v času, ko ni bilo za njihovo delo
doma niti razumevanja in dejavne podpore niti potrebe. Zato so bili prisiljeni
oditi na tuje; ker pa jim je manjkala potrebna borbenost pa tudi nadpovprečno
znanje, so tam kmalu propadli. Takih žalostnih usod bi v polpreteklih časih lahko
našli med nami še veliko.9

Povsem spregledan v mlajši literaturi je ostal prispevek Sonje Žitko v Zborniku za umetnostno zgodovino iz leta 1989, v katerem je poleg Alojzija Repiča, Svetoslava Peruzzija in Franca Bernekerja predstavila tudi Jožefa Ajleca.10
Pronicljivo je primerjala prvi osnutek za kip Ursus in Ligija z drugo verzijo iz
leta 1909; njena interpretacija, ki Ajleca umešča v sočasne dunajske likovne
tokove, presega vsa dotedanja in tudi kasnejša razmišljanja o vrednosti Ajlečevega kiparstva. Ajleca je v pregledu kiparstva iz časa okrog 1900 v zbirkah
Narodne galerije spregledal Tomislav Vignjevič, čeprav galerija hrani njegovo
bronasto plastiko Fant z bikom (1909), ki pa je bila leta 2008 skupaj s skupino
Ursus in Ligija uvrščena na veliko razstavo o impresionizmu.11 Naklonjeno je
Jožefa Ajleca omenil Lev Menaše v razstavnem katalogu o aktu v kiparstvu na
Slovenskem;12 med gradivom je bila razstavljena tudi skulptura Ursus in Ligija
(1909), ki jo je Menaše označil kot "vsebinsko izjemno", izognil pa se je likovnemu ovrednotenju. V povezavi z društvom Vesna in kiparjem Bernekerjem ga na
kratko in brez ovrednotenja opusa navaja Beti Žerovc v prispevku za zbornik
Potlačena umetnost.13

9
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11
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13

K(arel) Dobida, "Izgubljeni prleški umetniki. Ob desetletnici mariborske Umetnostne galerije", Delo,
20. junij 1964, št. 167, 5.
Sonja Žitko, "Prispevek k problematiki slovenskega kiparstva ob prelomu stoletja II", Zbornik za
umetnostno zgodovino XXV (1989), 93–94.
Slovenski impresionisti in njihov čas 1890–1920, razstavni katalog, ur. Barbara Jaki, Mateja Breščak,
Andrej Smrekar (Ljubljana: Narodna galerija, 2008), 315.
Lev Menaše, Akt na Slovenskem. II. Kiparstvo, razstavni katalog (Ljubljana: Galerija Cankarjevega
doma, 2000), brez paginacije. V časniku Delo so ob članku, ki je napovedal otvoritev razstave, objavili
prav fotografijo Ajlečevega kipa Ursus in Ligija; Delo, 9. februar 2000, št. 32, 20.
Beti Žerovc, "Vesna ob izvoru umetnosti", v: Potlačena umetnost, ur. Barbara Borčič in Jure Mikuž
(Ljubljana, 1999), 58, 63.
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Jožef Ajlec (PAM,
fond Oton Ploj, sign.
1927111/1, ovoj s
fotografijami)

Geslo o Ajlecu je za Slovenski biografski leksikon prispeval Izidor Cankar;14
zapis je kratek in soroden zgoraj omenjenemu Stegenškovemu prispevku v
reviji Ljubitelj krščanske umetnosti, oba sta namreč skoraj dobesedno črpala iz
Ajlečevega lastnega življenjepisa, ki ga je pripravil leta 1914 z namenom, da bi
o njem poročali slovenski časniki in revije.15 Skop je tudi zapis v Enciklopediji
14

15

(Izidor) C(anka)r, "Ajlez Jožef", v: Slovenski biografski leksikon, I, ur. Izidor Cankar in Fran Ksaver
Lukman, (Ljubljana, 1925–1932), 4.
Pokrajinski arhiv Maribor (dalje: PAM), fond Ploj Oton, sign. 1927111, škatla 1, št. 29.
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Slovenije,16 kjer ga je Špelca Čopič označila kot "predstavnika akademskega realizma". Kiparja na kratko predstavlja še spletni portal Wikipedia.17
Za Vollmerjev leksikon o umetnikih 20. stoletja je kratko geslo napisal
France Stelè, ki ni poznal točne letnice Ajlečeve smrti; predvidel je, da je umrl
okrog 1940.18 Enako pomanjkljivost najdemo tudi v avstrijskem Schmidtovem
leksikonu iz leta 1979.19 Krajši zapis je najti v Zgodovinskem leksikonu Dunaja,
ki ima poleg gesla Ailec Josef še geslo Ailecgasse.20 Nekoliko obsežnejše geslo je
za Sauerjev leksikon prispeval Emilijan Cevc, ki je njegove portrete označil za
realistične, a domišljijsko revne.21
Med avstrijskimi raziskovalci sta o Jožefu Ajlecu največ pisala Felix Czeike
in Hans Havelka. Hans Havelka (1915–2006), ki je dolga leta vodil muzej v XI.
dunajskem okraju Simmering, se je posebej zavzel za spoštljiv odnos do Ajlečevega dela. V lokalni muzejski reviji je objavil njegov življenjepis, potem ko mu
je uspelo prepričati lokalne oblasti, da so po slovenskem kiparju poimenovali
novo ulico v industrijskem predelu Simmeringa za Centralnim pokopališčem.22
V okviru muzejskih publikacij je izšel tudi vodnik po simmerinških ulicah, kjer
je predstavljena tudi Ailecgasse.23 Czeike je napisal več vodnikov po dunajskih
okrajih, tudi po Simmeringu; v predstavitvi župnijske cerkve Brezmadežnega
spočetja omenja Ajlečev bronasti Križev pot in kamniti krstilnik kot umetniško vredna dela, navaja pa tudi, da je bil v hiši na Simmeringer Hauptstraβe 28
nekdaj Ajlečev atelje.24 Nekoliko podrobnejši je vodnik po dunajskih okrajih iz
serije Dehio iz leta 1996, ki v opisu opreme navaja tudi obe Ajlečevi deli.25
Ajlečev Križev pot in krstilnik omenja tudi Missongov vodnik po dunajskih
cerkvah in kapelah, kjer pa umetnikovo ime ni povsem točno zapisano: namesto J. Ajlez se glasi K. Ajlez.26 Pravilno je umetnikovo ime zapisal Wolfgang Bandion v sorodni publikaciji.27 Krajši zapis je najti še v jubilejni publikaciji župnije

16
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23
24
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26
27

Š(pelca) Č(opič), "Ajlec, Jožef", v: Enciklopedija Slovenije, 1 (Ljubljana, 1987), 30.
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEef_Ajlec (pridobljeno 15. 8. 2013).
Fr(ance) Stelè, "Ajlez, Jože", v: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhundert, V, ur.
Hans Vollmer (Leipzig, 1961), 232.
Österreichisches Künstler Lexikon von den Anfängen bis zur Gegenwart, ur. Rudolf Schmidt (Wien,
1979), 24.
Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien, 1 (Wien, 1992), 29.
E(milijan) Cevc, "Ajlec, Josef", v: Saur Allgemeines Künstler-Lexikon, 1 (München – Leipzig, 1912),
688. Cevčeva negativna oznaka je nekoliko nenavadna, saj Ajlečevih portretov po vsej verjetnosti ni
poznal.
Hans Havelka, "Neue Simmeringer Gassennamen", v: Simmeringer Museumsblätter, št. 2 (1978), 3.
Hans Havelka, Was Simmeringer Gassennamen zu erzählen wissen (Wien, 1985), 7.
Felix Czeike, Wiener Bezirksführer. XI. Simmering (Wien – München, 1980), 8, 45.
Wien. X. bis XIX und XXI. bis XXIII. Bezirk, ur. Wolfgang Czerny (Wien, 1996), 51.
Alfred Missong, Heiliges Wien. Ein Führer durch Wiens Kirchen und Kapellen (Wien, 1948), 230–231.
Wolfgang J. Bandion, Steinerne Zeugen des Glaubens. Die heiligen Stätten der Stadt Wien (Wien, 1989),
229.
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Brezmadežnega spočetja iz leta 1985.28 S fotografijo in pojasnilnim podnapisom je kipar uvrščen tudi v najnovejši publikaciji simmerinškega okrajnega
muzeja iz leta 2009.29

Življenjepisni podatki o Jožefu Ajlecu
Doslej objavljeni Ajlečevi življenjepisi se opirajo na njegov že omenjeni lastni
zapis, ki ga hrani Pokrajinski arhiv v Mariboru.30 Dodatne podatke je mogoče
razbrati iz dokumentov, ki so jih okrajnemu muzeju v Simmeringu poklonili
umetnikovi dediči,31 nadvse zanimiva pa so tudi pisma, ki jih je Jožef Ajlec od
leta 1904 do 1936 naslavljal na svojega dolgoletnega podpornika notarja in
slovenještajerskega rodoljuba Otona Ploja.32 Ajlec je Ploja zelo spoštoval in mu
izkazoval hvaležnost vse do njegove smrti. Pisma in razglednice, v katerih je
pretežno v slovenskem, občasno, zlasti po prvi svetovni vojni, pa tudi v nemškem jeziku redno poročal o svojem delu, je običajno zaključil s pozdravi in pripisom: "… Vaš hvaležen JAjlez." Podpisi se spreminjajo; v zgodnejših letih, zlasti
kot študent, se je v pismih Ploju pogosto podpisal kot Jože Ajlec, medtem ko
je v dokumentih dunajske Akademije upodabljajočih umetnosti njegovo ime
zapisano kot Josef Ailec pa tudi kot Eilec. Ob vpisu na akademijo je kot materni
jezik navedel nemščino.33 Kasneje se je največkrat podpisal kot JAjlez ali Ajlez
(takšna je tudi večina signatur), včasih je ime zapisal kot Josip, redkokdaj tudi
Josef. Podatki iz arhivskih virov bogatijo doslej znani Ajlečev življenjepis, zato
se je vredno pomuditi ob njih. V pismih svojemu dobrotniku Ajlec razkriva razmere, v katerih so na Dunaju živeli številni umetniki, ki sicer niso dosegli velike
slave, prav tako pa niso bili povsem prezrti in njihovega umetnostnega delovanja nikakor ne bi mogli označiti kot popolnoma neuspešnega.
Jožef Ajlec se je rodil v Lastomercih pri Gornji Radgoni 18. marca 1874
očetu Matiji, ki je bil želar, in materi Uršuli, rojeni Veršič. Ljudsko šolo je obiskoval v Negovi. Menda naj bi pri 17-ih pobegnil od doma,34 nakar se je med 1890
in 1894 učil v rezbarski delavnici Ivana Čuvana v Mariboru, med 1894 in 1896
28

29
30
31
32

33

34

Marieluise Mader, "Kunstgeschichtliche Betrachtung", v: 75 Jahre Kirche am Enkplatz. 70 Jahre Pfarre
Neu-Simmering (Simmering, 1985), 22, 24.
Petra Leban, Hannemarie Leban, Ansichten aus Alt-Simmering, serija Archivbilder (Erfurt, 2009), 9.
PAM, fond Oton Ploj, signatura 1927111, škatla 1, št. 29.
Arhiv Okrajnega muzeja Simmering (Bezirksmuseum Simmering), mapa Ailec.
PAM, fond Oton Ploj, signatura 1927111, škatla 1, in 1927111, škatla 2. Več o Otonu Ploju: (Franjo)
Baš, "Ploj, Oton", v: Slovenski biografski leksikon, ur. Fran Ksaver Lukman (Ljubljana, 1933), 388.
Vse podatke iz arhiva Akademije upodabljajočih umetnosti na Dunaju mi je posredovala gospa Eva
Schober, za kar se ji iskreno zahvaljujem.
Tako je zabeležil sam v življenjepisu, ki ga je poslal Otonu Ploju (PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111,
škatla 1, št. 29).
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Življenjepisni podatki Jožefa Ajleca, 1914 (PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111/1, št. 29)

pa je v Gradcu delal kot pomočnik pri različnih mojstrih. Leta 1896 je nastopil vojaško službo v 8. lovskem polku v Judenburgu. Oficirji so opazili njegovo
likovno nadarjenost in ga spodbudili, da se je v zimskem semestru 1898/1899
vpisal na dunajsko Akademijo za upodabljajoče umetnosti, in sicer na splošni
kiparski oddelek,35 kjer sta ga poučevala Edmund von Hellmer (1850–1935) in
Hans Bitterlich (1860–1949). Sprva je bil vpisan kot gostujoči slušatelj, oktobra
1899 pa je že zabeležen kot redni študent. Študij na splošnem oddelku je zaključil v letnem semestru 1902, nadaljeval pa od zimskega semestra 1902/1903 do
letnega semestra 1906 v specialni šoli Karla Kundmanna (1838–1919).
Imel je štipendijo štajerskega deželnega zbora ter gornjeradgonske in ptujske posojilnice; osebno ga je podpiral tudi Oton Ploj (1861–1941). Franjo Baš,
ki je za Slovenski biografski leksikon napisal geslo o Otonu Ploju, je podporo
Jožefu Ajlecu prepoznal kot eno od njegovih največjih zaslug.36 Podobno je
zaokrožil kratek prispevek ob Plojevi smrti v mariborskem Večerniku.37 Od

35

36

37

Svoj življenjepis je Jožef Ajlec zapisal tudi v vprašalnik za sprejem v zbornico za upodabljajoče
umetnosti leta 1938 (Arhiv Okrožnega muzeja Simmering, mapa Ailec, Fragebogen für die Aufnahme
in der Reichskammer der bildenden Künste (dalje Fragebogen), 7. XII. 1938).
(Franjo) Baš, "Ploj, Oton", v: Slovenski biografski leksikon, 5, ur. Franc Ksaver Lukman (Ljubljana,
1933), 388.
Styriacus (Franjo Baš), "Notar Oton Ploj", Večernik, XV, 22. januar 1941, št. 17, 7.
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Življenjepisni podatki Jožefa Ajleca, 1914 (PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111/1, št. 29)

študijskega leta 1900/1901 je bil oproščen šolnine, od oktobra 1901 in vse do
konca študija pa je prejemal štipendijo Anne Katharine Prokopp, ki je znašala
120 kron letno. V študijskih letih 1902/1903 do 1904/1905 je prejemal podporo (240, 200 in 100 kron) iz akademijskega fonda za pomoč študentom, v
študijskem letu 1905/1906 pa štipendijo Philippa von Schoellerja (600 kron).
Prejel je več študentskih nagrad, leta 1902 Neulingovo nagrado (40 guldnov),
leta 1904 posebno šolsko nagrado iz akademijskega fonda za umetniške razstave (400 kron) in leta 1906 Preleitnerjevo nagrado (600 kron). Med študijem je
večkrat menjal naslov bivališča, nazadnje je stanoval v III. dunajskem okraju na
Landstraβer Hauptstraβe 30.38
Leta 1903 se je Ajlec hkrati s Francem Bernekerjem (1874–1932) včlanil v
klub Vesna. V društvenih zapisnikih se njegovo ime pojavi dvakrat: 7. novembra
1903 je predsednik Aleksander Šantel kot nova člana pozdravil "g. Ajleza in g.
Bernekerja", na seji, ki je bila neznanega dne v aprilu 1904, pa se je Ajlec zavezal, da se bo skupaj s hrvaškim kiparjem Ivom Kerdičem (1881–1953) pozanimal za dvorano in godbo;39 pripravljali so namreč društveno veselico. Kot Josip
Ajlez je vpisan med redne člane za leto 1903, članarino je poravnal 1. decembra
istega leta, in za leto 1904, za kar je vplačal članarino 16. marca in 24. oktobra
1904.40 Člani Vesne so se med sabo nazivali "tovariši" in kot "tovariša" je Ajlec
označeval Bernekerja, kadar ga je omenjal v pismih Otonu Ploju. Bernekerjevo

38

39

40

Podatki so iz arhiva Akademije za upodabljajoče umetnosti na Dunaju (posredovala jih je gospa Eva
Schober), kipar pa je o nagradah bolj skopo poročal tudi v svojih življenjepisih. Glej: Arhiv Okrajnega
muzeja Simmering, mapa Ailec, Fragebogen.
Narodna in univerzitetna knjižnica (dalje: NUK), Rokopisna zbirka, fond Ferdo Vesel – društva –
Vesna, mapa 114.
NUK, Rokopisna zbirka, fond Ferdo Vesel – društva – Vesna, mapa 114.
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Nagrajeni akt sedečega mladeniča, glina,
1904 (PAM, fond
Oton
Ploj,
sign.
1927111/1, ovoj s
fotografijami)

delo je skrbno spremljal,41 čeprav se nista redno videvala, v letih 1909 in 1910

41

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 13 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 27. 11. 1909).
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Favn, marmor, 1904 (PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111/1, ovoj s fotografijami)

na primer skoraj nič,42 pogosteje pa spet v letu 1912.43
Leta 1904, ko je še obiskoval Kundmannovo specialko, je ob Plojevi spodbudi ponovno zaprosil za podporo pri ptujski in gornjeradgonski posojilnici.44
Pomemben dogodek tega leta je bila razstava v Beogradu; slovensko udeležbo
je organiziral klub Vesna. Ajlec je prispeval marmorno plastiko Favn, ki naj bi jo
odkupil kralj Peter45 in ki jo poznamo s fotografije.46 Sam v srbsko prestolnico
ni odpotoval. V letu 1904 mu je nagajalo zdravje, zato je mesec dni preživel v
Judenburgu, kjer so mu prijali gorski zrak in gozdovi.47
Z zdravjem je imel težave tudi leta 1906, ko je zaključil študij. Krepil se je na
gorski kmetiji nad Judenburgom in razmišljal, kaj naj počne v prihodnje; mikala
ga je tujina.48 Ploju je poročal o reliefu, ki ga je naročil lastnik hotela Bristol. Reliefa danes ne poznamo, a je bil naročnik z njim očitno zadovoljen: "/…/ imajo

42
43
44
45

46
47
48

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 14 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 24. 4. 1910).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 20 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 15. 10. 1912).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 1 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 30. 8. 1904).
Arhiv Okrožnega muzeja Simmering, mapa Ailec, Fragebogen, 7. XII. 1938. Kralj Peter je na razstavi
kupil osem del slovenskih umetnikov; na razstavi so sicer blesteli impresionisti. Več: Anton Podbevšek,
Rihard Jakopič (Ljubljana, 1983), 229.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, ovoj s fotografijami.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 1 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 30. 8. 1904).
PAM, fond Ploj Oton, sign. 1927111, škatla 2 (razglednica Otonu Ploju iz Judenburga, 1. 8. 1906).
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Osvoboditev (prva verzija skupine Ursus in Ligija), mavec, 1906 (PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111/1,
ovoj s fotografijami)

veliko veselje ž njim."49 Proti koncu leta se je posvetil motivu iz Sienkiewiczevega romana Quo vadis?, in sicer enemu od odločilnih prizorov z Ursusom in Ligijo, ki ju je upodobil skupaj z bikom. Skupino je takrat imenoval Osvoboditev
(Befreiung). Ploju se je pohvalil, da se skupina "/…/ vsakemu dopade, kateri so
do sedaj jo že videli." V želji, da bi odpotoval v Italijo, se je obrnil za podporo na
gornjeradgonsko hranilnico, a je dobil le skromnih 100 kron. Načrtovane poti
se je zelo veselil, priporočali pa so mu jo tudi profesorji.50
Oton Ploj je razumel Ajlečevo stisko in mu je tudi sam primaknil nekaj
denarja za pot, hkrati pa ga je napotil po podporo še na ptujsko hranilnico.51
Preden je odpotoval, je Ajlec dobil še naročilo za reliefni portret v marmorju;
49
50
51

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 2 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 29. 12. 1906).
Prav tam.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 3 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 18. 1. 1907).
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neka mlada žena judovskega rodu ga je želela podariti soprogu, dr. Fleischerju.52
Skupino z Ursusom in Ligijo je odložil, ob koncu februarja pa se je odpravil na
potovanje po Italiji, kjer je ostal tri mesece. Najprej se je ustavil v Trstu, nato v
Benetkah, kjer je preživel tri dni, cel mesec pa je ostal v Firencah: "/…/ dobil sem
tukaj čisto drugačno mišlenje od umetnosti."53 Tudi Rim ga je očaral s spomeniki preteklosti: "/…/ moderne umetnosti se tam zastonj išče."54 Po muzejih in
cerkvah je iskal zlasti kamnite skulpture:
/…/ posebno Termen musejon od Dioklecijana je imeniten, tukaj se nahajajo kipi
iz marmorja tako fino izpelani, da se kaj tacega odrugem mestu nikjer ne najdete.
Tudi Vatikaniše musejon ima jako fine umotvore, posebno živali v kamnu, ko leve,
pse, jelene, bike, krave, race, krokodile, tudi mozaike so izvrsne /…/55

V Rimu se je seznanil z nekim jezuitom, ta pa ga je predstavil kardinalu
Andreasu Steinhuberju, ki je bil nemškega rodu. Menda naj bi ga kardinal želel
priporočiti papežu za portretiranje, a se je mladi kipar prestrašil lastne skromnosti in neprimerne obleke in se je nazadnje udeležil le "navadne avdience"
pri papežu Piju X.56 Iz Rima je Ajlec potoval še v Neapelj, ki ga je navdušil z lepoto pokrajine in z odličnimi bronastimi kipi, zgrožen pa je bil nad neapeljsko
nesnažnostjo. Videl je tudi Pompeje: "To je zgodovinsko jako zanijmivo a za
kiparja tam ni nič /…/"57 V Genovi so ga zanimali zlasti nagrobniki na slovitem
pokopališču, a je našel zgolj tri, ki "/…/ so res umotvori, a ti drugi so samo 'šablone' brez vsega duha, a izpelani so izvrsno, to znajo res jako dobro ti Talijani".58 Iz
Genove je šel v Milano in od tam v Zürich ter nazadnje v Luzern, ki ga je povsem
prevzel; zaradi draginje ni mogel ostati dlje kot en dan, a želel si je ponovnega obiska. Ko se je vrnil na Dunaj, je skušal domisliti načrte za prihodnost. Bil
je prepričan, da je tujcem lažje priti do naročil kot domačinom in zaželel si je
tujine, pri čemer ga je menda podpiral tudi prof. Kundmann. Odločil se je oditi
v Rusijo, od profesorja pa je dobil več priporočil za Petersburg. Ploja je zaprosil
za posojilo.59
V Rusiji je preživel šest tednov, tri v Moskvi in tri v Petersburgu; povsod je bil
razočaran. Priporočil ni mogel vnovčiti, ker so bili naslovniki zdoma. Nemški
konzul v Moskvi mu je želel pomagati, a je ugotovil, da so arhitekti vsa kiparska
52
53
54
55
56
57
58
59

Prav tam.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 4–5 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 12. 6. 1907).
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
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dela že oddali drugim, največ Italijanom. Ajlec je dobil vtis, da Rusi umetnine
najraje kupujejo na tujem, domače umetnike pa pustijo stradati, zato le-ti odhajajo v Pariz ali v Italijo. V Petersburgu ga je sprejel knez Fürstenberg z avstrijskega veleposlaništva, dal mu je več priporočil, a ponovno ni našel nikogar od
naslovnikov. Direktor litografskega zavoda, ki je bil Dunajčan, mu je razložil, da
v Rusiji ni "polja za umetnost". Sicer je bil nad obema mestoma in znamenitostmi navdušen; v Ermitažu je občudoval Antonia Canovo (1757–1822) in francoske umetnike, v Moskvi ga je pritegnil Vasilij Vereščagin (1842–1904). Ogledal si je tudi petersburško akademijo: "/…/ a ta ni kaj posebnega, profesorji se
tam zmiraj ravsajo, edinosti ne poznajo, posebno kiparstvo je na psu."60 Pobegnil je v Berlin, kjer je iskal delo pomočnika v kakšnem ateljeju, a ni našel nič
primernega; rezljanje ornamentov se mu je zdelo preslabo plačano. Nadaljeval
je pot do Dresdna in nato v Meissen, kjer se je ponujal za modelarja, a tudi ni bil
uspešen. Pot ga je vodila v Leipzig in Wiesbaden, kjer prav tako ni imel sreče. V
Frankfurtu je dobil delo v ateljeju Christofa Hausmanna (1860–1936), ki je na
akademiji študiral pri istem profesorju kot Ajlec – Edmundu von Hellmerju. Pri
Hausmannu je za nek strop, narejen po vzoru stropov v beneški doževi palači,
modeliral več reliefov. Delo je trajalo zgolj 14 dni, je pa Hausmann Ajlecu dovolil, da v njegovem ateljeju modelira tudi zase. Posvetil se je Ursusu in Ligiji: "Vsakemu kateri jo je do sedaj videl se vsem jako dopade, profesor reče, da je to ena
briljantna kompozicija. /…/ Jutri bom jo iz gipsa pustil uliti, a iz brona pozneje,
sedaj sem suh /…/"61 V Frankfurtu je razstavil enega od svojih marmornih kipov
(ležeči ženski akt, imenovan Sanjarija) in zahteval zanj 1600 kron (v drugem
pismu navaja 2000 Kr),62 vendar ga ni prodal; menda naj bi se kot kupec oglasil
baron Königswerter, lastnik galerije pa je zahteval za kip celih 6000 kron, kar je
Ajleca hudo razjezilo. Za podatek je izvedel precej kasneje na Dunaju.63 V Frankfurtu je začel modelirati še Favna in nimfo v četrtini naravne velikosti. "/C/ela
kompozicija je jako strastna,"64 je komentiral.
Vrnitev na Dunaj na začetku leta 1908 je bila neke vrste odrešitev; potovanj je imel zadosti. Sprva se je nastanil v III. dunajskem okraju v Eslarngasse
28.65 Atelje, ki ga je opisal, da "ni kaj posebnega", je imel v najemu skupaj "z
enim tovarišem", kar je bil verjetno Fran Berneker.66 Kmalu je dobil naročilo

60
61
62
63

64
65
66

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 6 (pismo Otonu Ploju iz Frankfurta, 5. 1. 1908).
Prav tam.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 11 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 5. 4. 1909).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 6 (pismo Otonu Ploju iz Frankfurta, 5. 1. 1908) in št.
22–23 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 28. 6. 1913).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 6 (pismo Otonu Ploju iz Frankfurta, 5. 1. 1908).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 7 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 31. 5. 1908).
Tudi Karel Dobida je vedel, da sta si z Bernekerjem delila atelje. Glej: Karel Dobida, "Izgubljeni prleški
umetniki".
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za portretiranje dveh otrok v marmorju. Ploju se je pohvalil, da se mu je delo
posrečilo in da je portretiranje otrok že njegova specialnost.67 V času bivanja
na deželi (aprila) je modeliral kravo s komatom; odlitek v bronu je za 400
kron prodal lastniku hotela Bristol.68 V mavec je dal odliti še šest primerkov,
en mavčni odlitek je kupil prof. Železny, drugega dr. Mondschein in tretjega dr.
Schaukal, dvorni in ministrski svetnik na ministrstvu za javna dela.69 V delu je
imel tudi "eno pišče". Ploja je v pismu spraševal, ali pride na slovesnost 12. junija,
kar je bilo verjetno povezano z bližajočo se poroko. 27. julija 1908 se je Jožef
Ajlec v Judenburgu poročil z Ottilio Weiler, rojeno 14. julija 1880 v Podlanigu
na Koroškem,70 s katero je imel dva sinova.71 Ženina družina je imela v Judenburgu posestvo in pekarno, kamor so Ajleci večkrat zahajali, eden od razlogov
je bil tudi, da "tam mene nič ne stane".72 Družina Ajlec je na Dunaju živela v XI.
dunajskem okraju Simmering, in sicer na Hauptstraβe 20a.
Leta 1909 se je še vedno ukvarjal s skupino Ursus in Ligija. Želel jo je razstaviti v Dürer Verein, vendar so mu jo zavrnili, ker ni bila vlita v bron. Sicer pa naj
bi jo zelo hvalili, "/…/ viel Temperament reče vsaki kateri jo je videl."73 Ploju se
je potožil, da ne premore denarja za bronasti odlitek, cenejši bi bil cink.74 Ploj
je seveda priskočil na pomoč in aprila je bil bronasti odlitek končan.75 Sprva je
nameraval bronasti odlitek Ursusa in Ligije razstaviti v ugledni galeriji Miethke,
druga možnost je bila razstava v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani. Veliko hvale
naj bi dosegali tudi dve razpeli iz hruškovega lesa, a ju ni mogel prodati. "Sprva
sem zahteval 400 kron pozneje 300 kron a tukaj ljudje niso tako pobožni kateri
imajo denar, a ti drugi si kaj tacega ne morejo kupiti. /…/ dva meseca sem ga
izrezoval, no model tako ne računim, mislim da to ni veliko za tako izpelani kip
250–300 kron."76 V pismu je prosil Ploja, naj mu poskusi najti kupca. Hkrati pa
je za dr. Mondscheina za 260 kron rezljal kip iz lipovega lesa, na njegovo željo
s smehljajočim se obrazom. Za razstavo v Jakopičevem paviljonu je izvedel od
Ploja, zato je pisal Rihardu Jakopiču, saj je želel sodelovati. Ploju pa je bil hvaležen ne zgolj za mecenstvo, pač pa tudi za ideje; tako mu je Ploj svetoval motiv
kronanja Matije Gubca, o katerem pa Ajlec ni vedel dosti in se je o zgodovin-

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 7 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 31. 5. 1908).
Prav tam.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 9–10 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 29. 1. 1909).
Arhiv Okrajnega muzeja Simmering, mapa Ailec, Abstammungsnachweis.
Arhiv Okrajnega muzeja Simmering, mapa Ailec, Fragebogen.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 22–23 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 28. 6. 1913).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 9–10 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 29. 1. 1909).
Prav tam.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 11 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 5. 4. 1909).
Prav tam.
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Ursus in Ligija, mavec, 1909 (PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111/1, ovoj s fotografijami)

skem dogodku želel pozanimati pri kakšnem slovenskem študentu.77
Ploju je novo leto 1909 voščil v kratkem pisemcu, v katerem mu je sporočil, da mu je po pošti poslal manjše delo "/…/ kot spomin na to staro leto in
kot znamenje mojega spoštovanja in hvaležnostij za skazane mi dobrote /…/"78
Bila je Krava s komatom iz mavca, ki se na srečo ni razbila.79 Najpomembnejši
dogodek leta 1909 pa je bila razstava v Jakopičevem paviljonu. Ajlec je Jakopiču poslal štiri dela, za katera je določil tudi cene in nestrpno čakal na odgovor,
kaj bo razstavljeno.80 Otonu Ploju je že vnaprej obljubil razpelo, za katerega je
menil, da je eno njegovih najboljših del, seveda v primeru, da ga ne bi kupil kdo
drug.81 "Gotovo nobeden v Črnomlju ne bode kaj tacega imel ko Vi sedaj z stem
razpelom Vašo spalnico okinčate."82 Želel je sodelovati tudi pri natečaju za spomenik Janeza Nepomuka v Kranju, o katerem je spraševal Otona Ploja, ali mu
je znanega kaj več podatkov; takrat še ni vedel, da bo naročilo dobil Berneker.

77
78
79
80

81
82

Prav tam.
PAM, arhiv Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 8 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 2. 1. 1909).
PAM, arhiv Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 9–10 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 29. 1. 1909).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 12 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 14. 7. 1909).
Bronasto skupino Ursus in Ligija je ocenil na 1200 kron, Kravo s komatom iz mavca na 100 kron,
lesenega Kenguruja z mladičem in razpelo iz hruškovega lesa pa na 460 kron.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 12 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 14. 7. 1909).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 13 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 27. 11. 1909).
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Razpelo
(Consumatum est), hruškov
les (detajl), 1909;
Umetnostna galerija Maribor (Foto:
Marjeta Ciglenečki)

Ploju je potožil, da v letu 1909 nima kaj prida dela, pohvalil pa se je z nagrobnikom z reliefno upodobitvijo, za katerega so mu plačali več, kot je zahteval.83
Pač pa je v tem letu opravil tudi manjše restavratorsko delo za starinarja Rothbergerja na Štefanovem trgu na Dunaju.84 Za enega od svojih kolegov je iz marmorja izklesal nadnaravno velikega fanta z ribo za nek vodnjak, žal v pismu85
nista zabeležena niti ime kiparja niti kraj umestitve vodnjaka; prijatelj ni imel
denarja za plačilo. Sicer pa se je leta 1909 začel razgledovati za kakšno redno
službo. Prosil je za mesto učitelja risanja na državni šoli v Plsnu86 – neuspešno.

83
84
85
86

Prav tam. Zaenkrat ni bilo mogoče ugotoviti, za kateri nagrobnik gre.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 14 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 24. 4. 1910).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 12 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 14. 7. 1909).
Prav tam.
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V letu 1910 je štiri tedne delal na Moravskem, kjer je pri družini Hückel v
kraju Neutitschein (Nový Jičín) modeliral bisti dveh otrok, starše pa je portretiral v reliefu in kot poprsji; kasneje naj bi modele iz mavca prenesel v marmor.
Od premožnih družinskih članov si je obetal še več naročil.87 Nedvomno je v
marmorju izdelal dve poprsji, s katerima so bili naročniki menda zelo zadovoljni, tudi plačilo je bilo dobro.88 Leta 1910 je Ploju obljubil restavracijo ure s
figuralno plastiko.89 Ploj kasneje z restavratorskim posegom ni bil zadovoljen
– ni mu šlo v račun, da so spoji med polomljeni udi vidni in da se na novo vstavljeni deli v barvi razlikujejo od starih. Ajlec ga je skušal prepričati, da je takšen
način restavriranja najboljši; tudi obe figuri je ocenil kot "/…/ so ti kipi umetno
izpelani, izdelal jih je en Talijano po grškem okusu".90 Ponudil mu je sicer, da
alabastrna kipca lahko broncira in tako zakrije spoje, lahko pa bi mu tudi izrezal novi figuri, a je pristavil, da sta stari več vredni.91 V letu 1910 je nadaljeval
delo na skupini Ursus in Ligija, vendar je zaradi bivanja na Moravskem zamudil
priložnost, da bi plastiko razstavil v Hagenbundu. Ploju je obetal tudi, da mu bo
za njihovo gostilno izdelal skico za "cager in laterno".92 Istega leta je prevzel tudi
portretno naročilo "od enega žida"; že pet let prej je modeliral njegova otroka,
zdaj naj bi portreta izklesal še v kamnu.93 Po praznikih naj bi dobil še eno naročilo za portretiranje nekega dvornega svetnika.94 Proti koncu leta 1910 prvič
zasledimo pečat z naslovom umetnikovega bivališča: JOSEF AJLEZ / akad. Bildhauer / Wien. 11. Hauptstr. 20a.95
V letu 1911 je Oton Ploj opozoril Ajleca na razpis Vojnega ministrstva, ki se
je nanašal na glave za okras pročelja, vlite v umetni kamen. Ajlec ni imel posebnega veselja z odzivom na razpis, saj si ni obetal naročila, ki vrh vsega ni ponujal
posebnega zaslužka, zgolj 300 kron. Kljub temu se je odločil sodelovati in si je
v Vojnem muzeju ogledal stara pokrivala.96 Marca 1911 je oddal pet glav; na
razpisu je sodelovalo več kot 40 kiparjev,97 Ajlec pa ni bil izbran. Zanimivejši kot
razpis za ministrsko zgradbo se mu je zdel razpis za križev pot za novo cerkev
Marijinega brezmadežnega spočetja v Simmeringu, za katerega so denar zbirale

87

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 14 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 24. 4. 1910); PAM,
fond Ploj Oton, sign. 127111, škatla 2 (razglednica Otonu Ploju 1. marca 2010).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 17 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 11. 12. 1910).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 14 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 24. 4. 1910).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 17 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 11. 12. 1910).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 18 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 12. 1910).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 14 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 24. 4. 1910).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 18 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 12. 1910).
Prav tam.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 17 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 11. 12. 1910).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 19 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 2. 1911).
PAM, fond Ploj Oton, sign. 127111, škatla 2 (razglednica Otonu Ploju z Dunaja, 17. 3. 1911).
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IX. postaja Križevega
pota za cerkev Brezmadežnega spočetja
v XI. dunajskem okraju Simmering, model
v mavcu, 1912 (PAM,
fond Oton Ploj, sign.
1927111/1, ovoj s
fotografijami)

članice lokalnega krščanskega združenja. Načrtoval je, da bo konec meseca v
cerkvi že razstavil enega od reliefov v mavcu, da si ga farani ogledajo. Ploju je
omenjal, da ima delo že obljubljeno, čeprav je neki občinski svetnik v cerkvi že
razstavil svoj relief z upodobitvijo ene od postaj; Ajlec je bil prepričan, da bo
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njegov relief boljši.98 V letu 1911 si je Ajlec sezidal lasten atelje v bližini družinskega stanovanja, in sicer na Hauptstraβe 28 v XI. dunajskem okraju Simmering,
v katerem si je nameraval urediti razstavo (Kunstschau), ko bi imel več lastnih
del; tako si je obetal tudi več prodati.99
Leto 1912 je minilo pretežno v izdelovanju križevega pota za simmerinško
cerkev. Oktobra je v mavcu zmodeliral 9 postaj, 6 pa jih je bilo že vlitih v bron.
Bil je zadovoljen s tako pomembnim naročilom, saj je zanj predstavljalo "jako
dobro reklamo", imel pa je pripombe, ker so bili reliefi predvideni zelo visoko
na stenah. Bilo mu je jasno, da bo plačilo skromno, saj so katoliške žene denar
za križev pot nabirale od vrat do vrat. Za modeliranje vsake od postaj je imel
obljubljenih 200 kron; računal je, da bi modele lahko uporabil še za kakšno
drugo cerkev.100 V letu 1912 je izdeloval manj zahteven nagrobnik za pokopališče v Judenburgu. Tudi na Dunaju je imel podobno naročilo, vendar se je po
izdelavi modela izkazalo, da naročnik ne zmore plačila.101 Ploju je še sporočil,
da še vedno dela na skupini Ursus in Ligija, ponovno je nekaj spremenil, da je
bil kip videti bolj intimen; zanj se je menda zanimal "mestni in zidarski svetnik
arhitekt Schneider", ki je projektiral cerkev v Simmeringu.102
Leta 1913 je postopoma zaključil z modeliranjem in odlivanjem reliefov s
štirinajstimi postajami križevega pota. Lotil se je tudi oblikovanja okvirov, ki so
jih odlili v umetni kamen, sredi leta pa se je vzidavanje bližalo koncu.103 Čeprav
je bilo naročilo pomembno, je bil Ajlec zadovoljen, da se je zaključilo. "Za take
cerkvena dela se ravno ne potegujem to mi je že eno malo bolši žid ljubši ko
cerkvena umetnost. Ker to pred kaj zastopi kot ti duhovniki, da, te imam sedaj
jako rad samo daleč proč morajo biti od mene."104 Slaba volja je letela na kaplana, ki je preprečil zanimivo naročilo za Ajleca: farani so želeli župniku ob jubileju pokloniti portret, pa se je kaplan raje odločil za kelih. V letu 1913 je Ajlec
omenjal še delo na reliefu za Judenburg; morda je imel v mislih nagrobnik, ki
ga je zastavil že leto pred tem. Aprila mu je Oton Ploj poslal fotografiji staršev
in Ajlec je predlagal, da njuna portreta zmodelira v obliki manjše medalje, ki bi
jo dal odliti v bron in pritrdil na kamnito podlago.105 Obljubil je, da se bo delu
posvetil že poleti, vendar delo ni bilo končano niti julija 1914, ko so Ajleca vpo-

98

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 19 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 2. 1911).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 20 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 15. 10. 1912).
100
Prav tam.
101
Prav tam.
102
Prav tam.
103
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 24 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 6. 1913).
104
Prav tam.
105
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 21 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 27. 4. 1913) in št. 24
(pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 6. 1913).
99
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XIV. postaja Križevega
pota za cerkev Brezmadežnega spočetja v
XI. dunajskem okraju
Simmering, model v
mavcu, 1912 (PAM,
fond Oton Ploj, sign.
1927111/1, ovoj s
fotografijami)

klicali k vojakom.106 Nadalje je omenil, da je tega leta zmodeliral že tri take reliefe, eden od njih je bil v naravni velikosti in ga je nameraval izklesati v marmorju,
in sicer za nekega "zgornje Štajerskega kmeta /…/ nerazumejo nič o umetnosti,
a denar imajo in zato si pustijo take nagrobne spomenike napraviti". Naročnik

106

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 34 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 30. 7. 1914).
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Krstilnik v cerkvi Brezmadežnega spočetja v XI. dunajskem okraju Simmering, kraški marmor, 1913
(Foto: Marjeta Ciglenečki)

z delom ni bil zadovoljen, kar je Ajleca razburilo: "/…/ ja za kmeta umetnost ni
ampak gnojne gople in to sem jim tudi pisal."107 Najpomembnejše naročilo v
letu 1913 je bil krstni kamen za simmerinško cerkev. Ajlec je predlagal, da bi
ga za 3000 kron izdelal v umetnem kamnu, a je eden od občinskih svetnikov
vztrajal pri marmorju. Ajlec se je zbal, da utegne mnogo višja cena za klesan
izdelek porušiti naročilo,108 a se to ni zgodilo. Na natečaju, na katerem so sodelovali trije kiparji, je bil izbran Ajlec109 in se prvič preskusil v klesanju kraškega
marmorja.110 Poleg kamnite posode je bil v načrtu tudi bronast pokrov z meter
visoko figuralno skupino Krsta v Jordanu; celotna višina je znesla 2 metra in pol.
Iz pisma Otonu Ploju111 izvemo tudi, da je Ajlec večkrat svetoval pri naku-

107

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 22–23 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 28. 6. 1913) in
št. 24 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 6. 1913).
108
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 22–23 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 28. 6. 1913).
109
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 25 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 11. 6. 1913).
110
Prav tam.
111
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 22–23 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 28. 6. 1913).
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Krstilnik v cerkvi Brezmadežnega spočetja v XI. dunajskem okraju Simmering, detajl s figuro Kristusa iz
prizora Kristus in Samaritanka, kraški marmor, 1913 (Foto: Marjeta Ciglenečki)

pih umetnin. V letu 1912 je za lastnika hotela Bristol na Ringu kupoval manjše
slike na redni letni akademijski razstavi, enako sta načrtovala za leto 1913. Ploj
je Ajleca povpraševal po hrvaškem slikarju Ivanu Tišovu (1870–1928), od katerega je odkupil nekaj del.112 Ajlec ga je podučeval, da je najceneje kupiti dela ob
izteku razstave, ko cene padejo. Ploja je bodril, da je nakup umetnin "najbolša
hranilnica nese več ko ena druga".113 Kasneje je na akademijski razstavi in tudi v
ateljeju češkega slikarja Svobode kupoval za Ploja, ki je z umetninami rad obdaril tudi svojega bolj slavnega brata;114 nad slovenskimi slikarji, ki so takrat študi-

112

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 24 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 6. 1913).
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 22–23 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 28. 6. 1913).
114
Miroslav Ploj (1862–1944), pravnik po poklicu, se je posvetil politiki in do konca prve svetovne
vojne zasedal pomembne položaje na Dunaju in v Gradcu, med 1922 in 1924 pa je bil veliki župan
mariborske oblasti. Več: (Franjo) Baš, "Ploj, Miroslav", v: Slovenski biografski leksikon, ur. Fran Ksaver
Lukman (Ljubljana, 1933), 387–388.
113
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rali na Dunaju, pa je bil Ajlec razočaran.115 Hkrati je Ploja prosil, naj posreduje,
da bodo o njem pisali slovenski časniki. Gradivo je že dal župniku Vogrinu, ki
pa ni izpolnil obljube in ni objavil nič. Pisal je še Avguštinu Stegenšku, naj objavi
kakšno fotografijo v Domu in svetu, pa se je Stegenšek menda izgovarjal, da to
ne bo šlo, ker Ajlec ni s Kranjske. Obetal mu je objavo v Slovenskem gospodarju,
s čimer pa Ajlec ni bil zadovoljen. Več si je obetal od Stegenškovega osebnega obiska v njegovem ateljeju, ki ga je najavljal, poslal pa mu je tudi fotografije
Križevega pota.116 Proti koncu leta 1913 se pojavi pisemski papir z natisnjeno
glavo: Josef Ajlez / akad. Bildhauer / Atelier XI., Hauptstraβe 28 / Wien.117
Maja 1914 je Ajlec poslal fotografije Križevega pota na Plojev naslov in
posebej opozoril na IV., VIII., XIII. in XIV. postajo, ki da jih je modeliral po 6–7
tednov.118 V istem mesecu je Ploju poslal tudi skrbno sestavljen življenjepis;119
v priloženem pismu je skromno pristavil, da v njem ni mogel veliko "/…/ poročati, sem še pre mlad da bi zamogel že kaj posebnega doseči".120 Enako pisanje
je poslal Avguštinu Stegenšku, ki je obljubil objavo v Ljubitelju krščanske umetnosti. Posebej se je priporočal za objavo XIII. in XIV. postaje, ki ju je štel za najboljši. Junija se je Ploju s pismom oglasil Izidor Cankar, urednik Doma in sveta, s
prošnjo za fotografije Križevega pota. Namenil se je do konca leta 1914 objaviti
"zbirko domačih novejših umetniških del".121 V juliju pa si je Cankar premislil.
Ker je že Stegenšek objavil fotografijo Križevega pota v Ljubitelju krščanske
umetnosti, je presodil, da objava v Domu in svetu ni smiselna.122 Poleti 1914 je
Ajlec izvedel, da nameravajo v Zagrebu postaviti Strossmayerjev spomenik –
odločil se je kandidirati.123 Krstilnik za simmerinško cerkev je bil julija končan,
vendar ga ni mogel postaviti v cerkev

115

Leta 1914 je zanj kupil tihožitje slikarja Gleissenbergerja in manjšo skico "Istrijanca Crajlietta". Ploj je
sicer želel kupovati dela slovenskih študentov, a se Ajlecu njihove slike na razstavi niso zdele primerne;
opazil pa je Ljubljančana Franceta Sterleta (1889–1930), za katerega se je obljubil še pozanimati, in
"marinarja Seitza". (PAM, arhiv Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 31 (pismo Otonu Ploju z Dunaja,
20. 6. 1914)). Mnogo bolj ga je pritegnil Svoboda s slovaškimi narodnimi motivi (PAM, arhiv Oton Ploj,
sign. 1927111, škatla 1, št. 32 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 2. 7. 1914)). Za precej imen, ki jih Ajlec
navaja v pismih, v leksiki in drugih evidencah ni podatkov.
116
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 24 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 6. 1913).
117
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 26 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 30. 12. 1913).
118
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 27 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 4. 5. 1914).
119
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 29 (brez datacije; priložen je Plojev rokopis, ki
nekoliko bolj urejeno in slovnično ustreznejše korigira Ajlečevo besedilo, vendar ga vsebinsko ne
spreminja).
120
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 28 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 24. 4. 1914).
121
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 29 (pismo Izidorja Cankarja Otonu Ploju, 6. 6. 1914).
122
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, ovoj Jos. Ajlec – Oton Ploj 1904–1927 (pismo Izidorja
Cankarja Otonu Ploju, 25. 7. 1914).
123
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 34 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 30. 7. 1914).
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/…/ ker ljudje za drugega nimajo smisla ko za vojsko, tukaj vsak politizira. Da za
umetnost so sedaj jako slabi časi. Tudi jaz vsak dan pričakujem pozovnico k vojakom kot Landsturm, imam že vse pripravleno za otpotovat. Ženo in otroke sem v
Judenburg k njenim staršem poslal, tam me vendar hrana za nje nič ne stane. Tu
na Dunaju je že sedaj precej drago postalo /…/124

Krstilnik so v cerkev postavili šele proti koncu leta 1914, za kar je dobil dva
prosta dneva.125
9. septembra 1914 je bil Ajlec vpoklican v vojaško službo. Dobil je delo sanitejca v Stiftskaserne v 4. dunajskem okraju; dodeljen je bil 6. bataljonu k rdečemu križu.126 V vojaški službi je ostal do odpoklica v letu 1919, kakor poroča
v enem od svojih življenjepisov.127 Maja 1915 je bil dodeljen v Marschkompanie v XIII. dunajskem okraju; urili so se cele dneve, a zunaj mu je bilo lepše kot
v bolnišnici.128 V juliju 1915 je zbolel za vnetjem slepega črevesa in operirali
so ga v vojaški bolnišnici vojvode Rainerja (K.k. Herzog Rainer Militärspital)
v XIII. dunajskem okraju. Menda so zdravniki že obupali nad njim, vendar je
po treh negotovih tednih okreval po zaslugi dr. Fromilla, kakor je pisal notarju
Ploju.129 Zdravniku je bil seveda hvaležen – takoj, ko je fizično zmogel, je začel
modelirati njegov portret, ki ga poznamo s fotografije.130 Še septembra 1915
je bil šibkega zdravja, vendar so mu v bolnišnici omogočili kipariti. Delal je na
zdravnikovem portretu v naravni velikosti, lotil se je portreta Plojevega očeta
v reliefu, načrtoval pa je še modeliranje "našega Gefahrta", ki zaenkrat ostaja
nepojasnjena oseba.131 Ploju je poslal razglednico s fotografijo zdravnikovega
portreta. Poročal je, da je portret doživel vsesplošno hvalo in da je za bolnišnico modeliral tudi cesarjevo poprsje,132 ki ga prav tako poznamo s fotografije. 8.
januarja 1916 je bil še enkrat operiran, a je upal na hitro okrevanje.133 Ploju se
je iz iste bolnišnice javil še 8. julija 1918, ko je cele dneve delal na operacijskem
oddelku.134
Po vojni se je Ajlec za nekaj časa umaknil v Judenburg, da je pobegnil pred

124

Prav tam.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 40 (dopisnica Otonu Ploju z Dunaja, 18. 12. 1914).
126
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 35 (pismo Ottilie Ajlec Otonu Ploju z Dunaja, 19. 10.
1914) in št. 36 (razglednica Jožefa Ajleca Otonu Ploju, 29. 10. 1914).
127
Arhiv Okrajnega muzeja Simmering, mapa Ailec, Fragebogen, 7. XII. 1938.
128
PAM, fond Ploj Oton, sign. 127111, škatla 2 (dopisnica Otonu Ploju z Dunaja, 12. 5. 1915).
129
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 42 (dopisnica Otonu Ploju z Dunaja, 2. 8. 1915).
130
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, ovoj s fotografijami.
131
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 43 (dopisnica Otonu Ploju z Dunaja, 16. 9. 1915).
132
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1 ovoj Kipar Ajlec – dr. Oton Ploj (razglednica Otonu Ploju
z Dunaja, brez datuma).
133
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 45 (dopisnica Otonu Ploju z Dunaja, 14. 1. 1916).
134
PAM, fond Ploj Oton, sign. 1927111, škatla 2 (razglednica Otonu Ploju z Dunaja, 8. 7. 1918).
125
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"dunajsko Hungerkur", kakor je imenoval splošno pomanjkanje, ki je zajelo
prestolnico po končani vojni vihri.135 V Judenburgu je bil na posestvu ženinih
staršev tudi proti koncu leta 1920, kjer je imel precej dela z rezbarijo za novo
pohištvo, ki si ga je naročil ženin brat.136 Ob božiču je prodal lesen kipec psa in
neko starejšo Madono.137 Napravil je tudi nagrobnik za svakinjo in ga postavil
na pokopališču v Judenburgu; označil ga je kot najlepši nagrobnik na judenburškem "mirogoju".138 Na Dunaju pa je izdelal tudi marmorno roko neke dunajske gospe; želela jo je pokloniti soprogu za božič.139 Sicer pa Ajlecu življenje na
Dunaju ni bilo več všeč. Začel je razmišljati o selitvi. Ploju je odgovarjal, da ga
razstava v Mariboru zanima, vendar je primoran dokončati dunajsko naročilo.
Zanimalo pa ga je poročilo z razstave: "Uprejšnih časih so se mariborski meščani malo ali tudi nič za umetnost brigali. /…/ Če bi bilo v Mariboru naročil za
mojo stroko bi pa hitro Dunajčanom hrbet obrnil – ti od mene nimajo ni enega
dela /…/"140
Leta 1921 je na Dunaju sprejel naročilo za dva otroška portreta141 in začel
pisati prošnje za službo v Kraljevini SHS. Tudi žena si je želela v Jugoslavijo, kot
je zapisal Ploju.142 Posestvo v Judenburgu je prevzemal ženin brat in potem
zanjo tam ne bi bilo več prostora.143 Razbrati je, da je družino prevzemalo navdušenje nad novo državo. Bil je vesel ponudbe za odkup hiše z ateljejem pokojnega mariborskega podobarja Angela Zorattija (1839–1913) in hvaležen Ploju,
da mu je utiral pota pri odločitvi za selitev. Konkurence za naročila se ni bal,
tudi Ivana Napotnika (1888–1960), ki ga je poznal še z akademije, ni posebno
cenil.144 Vendar službe zanj ni bilo niti v Mariboru niti v Ljubljani. Je pa leta 1921
prevzel delo za kamnoseka Goldschmidta v Dunajskem Novem mestu; modeliral je spomenik s figurama dveh vojakov za neko ogrsko občino, ki so ga 11.
aprila vlili v mavec. Model je naredil v polovici naravne velikosti, izklesan pa naj
bi bil v naravni velikosti. Ajlec je imel težave pri iskanju "punktirja", ki bi delo
izklesal na grobo: "/…/ ti stari so pomrli, ti mlajši so pa Dunaj zapustili ."145 Zdi se,
da model ni bil sprejet; leta 1932 je Ajlec Ploju poročal o natečaju za vojni spo-

135

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 44 (razglednica iz Judenburga, brez datuma, a
zanesljivo 1919).
136
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 50 (pismo Otonu Ploju z Judenburga, 20. 1. 1921) in
št. 49 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 12. 1920).
137
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 50 (pismo Otonu Ploju z Judenburga, 20. 1. 1921).
138
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 49 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 12. 1920).
139
Prav tam.
140
Prav tam. Z razstavo je mišljena I. umetniška razstava kluba "Grohar" leta 1920 v Mariboru.
141
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 50 (pismo Otonu Ploju z Judenburga, 20. 1. 1921).
142
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 54 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 3. 1921).
143
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 52 (dopisnica Otonu Ploju z Dunaja, 10. 4. 1921).
144
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 50 (pismo Otonu Ploju z Judenburga, 20. 1. 1921).
145
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 54 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 10. 4. 1921).
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menik v Dunajskem Novem mestu, ki se ga je udeležilo več kot 100 umetnikov,
sprejet pa je bil predlog "nekega kiparja Kripla";146 morda gre za isti natečaj. V
Judenburgu je dobil naročilo za 3 metre visok nagrobni spomenik iz umetnega
kamna, a zaradi načrtovane selitve v Jugoslavijo ni bil prepričan, ali ga bo lahko
dokončal.147 Leta 1923 je dobil še naročilo za lep marmorni relief za pokopališče v Wolfsbergu na Koroškem.148
V letu 1924 je imel občutek, da se na Dunaju obnavlja zanimanje za umetnost, čeprav si je srednji razred še vedno težko kaj privoščil, življenje pa je bilo
drago.149 Ajlec je za Burgenland izdelal dva vojna spomenika, vendar drugega
niso postavili, ker socialni demokrati, ki so prišli na oblast, menda niso hoteli prepustiti občinskega prostora.150 Dobil je naročilo za marmorni relief za
nagrobnik nekega Mariborčana, ki so mu ga želeli postaviti prijatelji na Centralnem pokopališču na Dunaju;151 dokončati ga je moral v 14 dneh. Do božiča
1924 je za bančnega direktorja Roberta Hammerja izdelal jaslice v baročnem
stilu s 34 figurami, visokimi 11 cm.152 Direktor je jaslice, ki jih poznamo s fotografije, poklonil soprogi.153 Leta 1925 je zanj izdelal še 35 cm visok kipec dobrega pastirja iz hruškovega lesa s petimi ovcami. Model je uporabil še za eno figuro
iz pušpana, ki jo je sprva želela kupiti gospa Mondschein, a je ponujala prenizko plačilo. Kasneje jo je kupil zvezni kancler Ignaz Seipel, da jo je leta 1925
poklonil papežu, ko ga je obiskal v Rimu.154 Sicer pa si je pomagal tudi z drugimi
drobnimi naročili. Rezljal je držala za sončnike v obliki buldogov in buldogovih
glav. Dobro so se prodajale tudi električne svetilke, ki jih je rezljal v obliki ženskih aktov ali mladih favnov.155 Slišal je tudi, da naj bi za simmerinško cerkev
želeli naročiti prižnico, za kiparja pa naj bi izbrali prav njega. Želel si je izdelali
"romansko prižnico s figurami in reliefi", vendar še ni oblikoval nobene skice, je
pisal Ploju.156 Bil je v dvomih, ali naj se odloči za kamen ali za les; najraje bi klesal iz kraškega marmorja, iz katerega je izdelal tudi krstilnik, a se je bal visokih

146

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1 ovoj Ajlec J. – kipar (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 14. 1.
1932). Verjetno je mišljen kipar Heinrich Krippel (1883–1945), znan po naturalistično zasnovanih
portretih, nagrobnikih in javnih spomenikih. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 21, ur.
Ulrich Thieme in Felix Becker (Leipzig, 1928/1929), 542.
147
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 54 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 10. 4. 1921).
148
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 55 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 21. 6. 1924).
149
Prav tam.
150
Prav tam.
151
Prav tam.
152
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 56 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 18. 4. 1926).
153
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 55 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 21. 6. 1924).
154
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 55 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 21. 6. 1924) in št. 56
(pismo Otonu Ploju z Dunaja, 18. 4. 1926).
155
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 55 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 21. 6. 1924).
156
Prav tam.
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stroškov. Naročila ni dobil, sicer pa se je Ploju pohvalil, da sta njegova sinova že
končala meščansko šolo; mlajši bo električar, starejši pa zobni tehnik ali urar.157
Leta 1925 je sprejel ponudbo za delo pri kiparju Carlu Anselmu Zinslerju (1867–1940), ki je naredil osnutek za nagrobnik z motivom vrtnic. Ajlec
je model označil kot slab, a je po njem izklesal nagrobnik iz siebenburškega
marmorja za pokojno soprogo "finančnega ministra dunajske občine Huga
Breitnerja",158 enega najslavnejših dunajskih socialnih demokratov. Kasneje se
je Ploju pritožil zaradi slabega plačila – Zinsler je zaslužil 30.000 šilingov, Ajlec
zgolj 1.800.159
V letu 1926, potem ko je 13. marca umrla Ajlečeva sestra, je pri Ploju iskal
nasvet zaradi dediščine. Sestra ni imela živih otrok, svak, ki se je nameraval
ponovno poročiti, pa je pričakoval, da mu bo kipar prepustil svoj delež v zahvalo, ker skrbi za očeta. Oče je sestri prepustil domačijo in si v zameno zagotovil
hrano in obleko. Ajleca je zaskrbelo, kaj bo z očetom; svaku očitno ni zaupal.160
Aprila 1926 je Ajlec klesal veliko votivno ploščo iz rdečega kamna v spomin na
padle pivovarje firme Dresser v Schwechatu, ki naj bi jo namestili v sejno sobo
pivovarske akademije (Akademie der Bierbräuer) v IX. dunajskem okraju.161 Za
delo sedmih tednov je prejel skromnih 400 šilingov. Preživljal se je tudi z izdelovanjem majhnih kitajskih figurin za neko londonsko firmo. Za kopije iz zelenega serpentina, ki pa so jih nato prodajali kot izvirnike, je dobil 500 šilingov.162
Naročil je manjkalo, Ploju se je potožil: "Plemstvo in meščanstvo je propadlo,
novi bogataši pa umetnosti ne razumejo."163
Leta 1927 se je ponovno obrnil na Ploja s prošnjo, ali bi mu lahko našel
kupca za razpelo iz hrastovega lesa, predlagal je 3500 din, a je bil pripravljen
ceno spustiti; priložil je tudi fotografije.164 Razpelo je rezljal en mesec, ponujal
pa je tudi izdelavo jaslic; "/…/ za takšne v baročnem stilu iz trdega lesa, več kot 30
figur /…/" je pričakoval 12.000 din. Figure bi bile iz enega kosa lesa in fino pobarvane, da bi naravni les proseval, hlevček pa bi razsvetljevala elektrika. Takšne
jaslice je pri njem že kupil Robert Hammer, direktor Deutsche Sparkasse,165 zato
je pismu priložil tudi fotografijo. V letu 1927 ni imel pravega dela; v svoji starosti
si ni mogel omisliti drugega posla, na Dunaju pa je vladala visoka brezposelnost.
Pritoževal se je, da na Dunaju vladajo socialni demokrati in v skladu s tem delijo

157

Prav tam.
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 58 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 10. 9. 1927).
159
Prav tam.
160
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 57 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 20. 4. 1926).
161
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 56 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 18. 4. 1926).
162
Prav tam.
163
Prav tam.
164
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 58 (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 10. 9. 1927).
165
Prav tam.
158
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Nagrobnik družine
Kuhn, kamen, 1933,
lokalno pokopališče
v Simmeringu (Foto:
Marjeta Ciglenečki)

naročila. Portretov, poprsij ali reliefov naj ne bi nihče več naročal, enako pa naj
bi bilo s cerkveno umetnostjo.166

166

Prav tam.
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Križ z vrtnicami in
golobom, marmor,
trideseta leta 20.
stoletja, pokopališče
v Judenburgu (Foto:
Marjeta Ciglenečki)

V letu 1932 je v Ajlečevem ateljeju na kupce čakal 38 cm visok marmorni
kip Kristusa.167 Sicer pa je tudi leta 1932 delal največ marmorne nagrobnike z
motivom vrtnic za Zinslerja, v letu 1931 jih je izdelal več kot 30.168 Hans Havelka je spomnil, da se je zaradi nagrobnikov kiparja prijelo ime Rosenkavalier.169
V letu 1932 je pričel v ateljeju klesati nagrobnik iz mannersdorfskega apnenca;
predvidel ga je kot svoj lastni nagrobnik, če zanj ne bi našel kupca.170 K taki
odločitvi je prispevala tudi bolezen – tri tedne je preživel v bolnišnici, ker se mu
je hudo poslabšala angina. Bil pa je zadovoljen, ker je mlajši sin služil pri baronu

167

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, ovoj Ajlec J. – kipar (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 14. 1.
1932).
168
Prav tam.
169
Hans Havelka, "Neue Simmeringer Gassennamen", v Simmeringer Museumsblätter, št. 2 (1978), 3.
170
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, ovoj Ajlec J. – kipar (pismo Otonu Ploju z Dunaja, 14. 1.
1932).
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Nagrobnik družine
Ajlec, mannersdorfski apnenec, 1932,
Centralno
dunajsko pokopališče v
Simmeringu (Foto:
Marjeta Ciglenečki)

Löwenthalu v Wasendorfu kot električar, starejši pa je bil urar v Kapfenbergu, a
se je že javil za službo pri dunajski policiji.171

171

Prav tam.
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V letu 1936 je Ajlec delal predvsem nagrobnike z motivom vrtnic; to se je
najbolje prodajalo, medtem ko so postali portreti in reliefi predragi in po njegovem tudi iz mode.172 Po novem letu je za kamnoseško firmo Vulkan v Neubrunnu izklesal marmorni sarkofag s 110 vrtnicami, ki naj bi ga postavili na
badenskem pokopališču.173
Po priključitvi Avstrije k nacistični Nemčiji je moral tudi Jožef Ajlec dokazovati svojo rasno primernost. 26. junija 1938 je zaprosil za članstvo v zbornici
za upodabljajoče umetnosti (Reichskammer der bildenden Künste) s sedežem v
Berlinu in 16. oktobra 1939 je prejel potrdilo, da je sprejet kot kipar pod številko B 3657.174 Ajlečevo vlogo so obravnavali in potrdili že 1. julija 1938, vendar
so ga pozvali, naj izpolni še ustrezen formular, kar je storil 7. decembra 1938 in
v eni od rubrik zatrdil, da so vsi njegovi predniki arijskega porekla, na vprašanje,
ali je član NSDAP, pa je odgovoril negativno. Zanikal je tudi kakršno koli članstvo v političnih, družbenih, umetniških ali strokovnih združenjih.175 S soprogo
Ottilio sta 31. maja 1939 pisno dokazovala, da sta arijskega porekla.176
Jožef Ajlec je umrl 19. septembra 1944 na svojem domu. Nad grobom na
Centralnem pokopališču v Simmeringu177 stoji večja stela iz belega kamna z
reliefno figuro Kristusa, s šopkom visokogorskih cvetlic ter z napisom FAMILIE
AJLEC. Opaziti moramo, da je družinsko ime zapisano po slovensko; vse dotlej
je kipar večino svojih del signiral z nemško različico – torej s črko Z na koncu
priimka. Dediči še živijo na Dunaju.
Leta 1975 so na pobudo zgodovinarja Hansa Havelke po Ajlecu imenovali
ulico (Ailecgasse), ki vodi od 9. vhoda na Centralno pokopališče v industrijski
predel Simmeringa. Ulica ni posebej ugledna, vodi skozi industrijski del dunajskega predmestja, je pa dolga. Posebej zanimivo je, da je na hišnih tablicah ime
ulice zapisano s črko c na koncu priimka.

Kiparski opus Jožefa Ajleca
Ajlečeva dela iz časa njegovega študija poznamo zgolj po fotografijah, ki so
shranjene v Pokrajinskem arhivu Maribor v zapuščini Otona Ploja.178 Kakor

172

PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, ovoj Josip Ajlec – Otonu Ploju (pismo Otonu Ploju z
Dunaja, 29. 12. 1936).
173
Prav tam.
174
Arhiv Okrajnega muzeja Simmering, mapa Ailec.
175
Arhiv Okrajnega muzeja Simmering, mapa Ailec, Fragebogen.
176
Arhiv Okrajnega muzeja Simmering, mapa Ailec, Abstammungsnachweis.
177
Grob najdemo pod šifro 12E R 2/21; Hans Havelka, "Zentralfriedhof", v: Wiener Bezirksführer, ur. Felix
Czeike (Wien–München, 1985), 50.
178
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, ovoj s fotografijami.
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izvemo iz pisem, je Ajlec Ploju večkrat pošiljal fotografije v želji, da svojega
mecena seznani z dosežki, in tudi v upanju, da jih bo objavila katera od slovenskih revij. Moški oziroma mladeniški akti so tipična akademijska dela. Na
fotografijo Lovilca muhe (Fliegenfänger) je kipar pripisal nemško ime, letnico
1903 in Študie nach der Natur. Anatomsko neoporečno oblikovano telo je sklonjeno in zasukano; mladenič z levico pridržuje kos draperije na desnem boku,
z desnico pa s pokrčeno dlanjo sega za muho – gesta je dovolj značilna, da bi jo
prepoznali tudi brez zapisanega naslova. Fotografija je precej zbledela, vendar
razločimo razliko med oblikovanjem telesa, ki v pravilnih oblikah sledi idealu
grške klasične lepote, in karakternim obrazom z nezgrešljivo portretnimi potezami. Podobno bi lahko opisali kip golega mladeniča malce sklonjene glave, ki
sedi na precej veliki skalni gmoti, da mu noge ne sežejo do tal; desna visi prosto
ob podstavku, levo peto pa je zataknil za manjši rob ob spodnjem delu skale.
Zdi se, da se bo mladenič vsak hip spustil z neudobnega sedišča. Na skalo se
je avtor podpisal z veliki črkami: AJLEZ. Letnica 1904 je pripisana sekundarno,
medtem ko je fotograf v objektiv zajel tudi listič ob kipu (očitno je bil kip fotografiran na razstavi), s katerega razberemo, da je bilo delo nagrajeno (Spezialschul-Preis.). Figura je bila kasneje odlita v bron, za skalo pa je Ajlec uporabil
temno siv kamen s svetlejšimi žilami, ki ga je zgolj grobo obdelal. Bronasta in
kamnita plastika je v zasebni lasti skupaj s še enim bronastim odlitkom. Slednji
predstavlja sklonjenega golega mladeniča; z levico si popravlja sandal na nogi,
z desnico pa se opira na koleno. Na bronastem podstavku sta signatura (AJLEZ)
in letnica 1902.179 Med akademijske akte sodi tudi kip sedečega mladeniča, za
katerega je Ajlec na fotografijo pripisal letnico nastanka (1906) in podatek, da
je zmodeliran v nadnaravni velikosti (1½ naravne velikosti).180 Kip torej sodi
med Ajlečeva zaključna študijska dela. Skladno telo mladeniča je upodobljeno
v vseh podrobnostih, njegov obraz pa je manj portreten, kot to velja za prej
opisane primere; lasje so nekoliko nedoločeni, bolj spominjajo na ne povsem
definirano gmoto kot na skrbno urejeno pričesko. Zleknjen je na sedež z naslonjalom, ki prav tako ni izveden v potankostih, glava se mu je v snu nagnila proti
desni rami, desnica počiva na stegnu, levica je omahnila s stola. Ajlečeva študijska dela izkazujejo naravnanost dunajske Akademije za upodabljajoče ume-

179

Kipa manjših dimenzij sta v zasebni lasti v ZDA. Po izjavi sedanjega lastnika sta bili obe Ajlečevi plastiki,
ki ju hrani, nekdaj postavljeni v ženski modni trgovini njegovega deda na Koroški cesti v bližini Opere
na Dunaju. Družina je leta 1938 bežala pred nacizmom in se 1939 ustalila v ZDA, obe umetnini pa sta
še zdaj v družinski lasti. Podatke mi je ljubeznivo posredovala Mateja Breščak, kustodinja v Narodni
galeriji v Ljubljani, za kar se ji iskreno zahvaljujem.
180
Nadnaravna velikost je bila del študijskega programa v specialni šoli prof. Kundmanna. Tako je tudi
Ivan Zajec leta 1896 pod njegovim mentorstvom izdelal ok. 2 m visok mavčni kip Adama in Eve. Glej:
Sonja Žitko, "Akademska umetnost. Izbrana dela slovenskih kiparjev okrog 1900", Likovne besede, št.
12–13 (1990), 6.
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tnosti. V zadnjem desetletju 19. stoletja je dunajski akademski realizem pridobil
nekaj naturalističnih potez, kar se je v naslednjih letih stopnjevalo. Za pričetek
te likovne usmeritve poznavalci navajajo Goethejev spomenik ob Ringu, ki ga
je leta 1890 izdelal Edmund von Hellmer, Ajlečev akademijski profesor. V naslanjač sproščeno zleknjena pesnikova figura, upodobljena z vsemi nadrobnostmi
oblačila in s portretno zvestim in neidealiziranim obrazom, odstopa od dotedanjih principov postavljanja spomenikov, umerjenih v poveličevanje osebnosti. Maria Pötzl-Malikova je za nove tendence uporabila izraz naturalizem,181
Walter Krause pa je izpostavil, da je pri vrednotenju dunajskega kiparstva ob
koncu 19. stoletja potrebno upoštevati in tudi razumeti njegovo raznolikost;
po njegovem mnenju Dunaj proti koncu stoletja ni bil le mesto Hansa Makarta
(1840–1884), pač pa je na umetnike vplivalo tudi teoretsko delo Aloisa Riegla
(1858–1905), ki je v devetdesetih letih uveljavil pojem Kunstwollen.182 Ajlečeve akademijske kipe smemo vrednotiti v smislu Hellmerjevega in Kundmannovega vpliva; poleg akta, najpomembnejše šolske naloge, ki je bila še povsem
zavezana antičnim in renesančnim vzorom in pri kateri se je očitno odlikoval,
je Ajlec že za časa študija zastavil delo v smeri naturalizma, kar je v naslednjem
obdobju le še stopnjeval. Tu je potrebno iskati razloge za opazno dvojnost zgodnjih aktov, za razlike med oblikovanjem telesa in glave. Tudi profesor Kundmann, pri katerem je opravljal specialni študij in ki je bil bolj kot Hellmer vezan
na tradicijo neobaroka in na antične vzore, ni bil brez vpliva na mladega kiparja. Nagrajeni Ajlečev akt iz leta 1906 je v splošnem konservativnejši, saj se izogiba veristični obravnavi obraza, je pa zato kip enovita stvaritev in deluje zrelejše.
Še za časa študija je Ajlec izdelal tondo z reliefno upodobitvijo dveh deklic
in ga s sekundarnim napisom na fotografijo datiral v leto 1905, zraven pa pripisal, da je delal po naravi (Studie nach der Natur). Deklici je upodobil v strogem
profilu, pri izdelavi njunih pričesk in oblačil pa je bil izjemno podroben. Portretiranje v plitkem reliefu je bila Ajlečeva pogosta naloga tudi v naslednjih letih;
žal poznamo druge primerke le iz pisem. Glinasta plastika Agara in Izmael iz leta
1905 je bila z dveh zornih kotov fotografirana na razstavi. Na podstavku preberemo naslov, na obe fotografiji je Ajlec pripisal leto nastanka, na eno pa tudi
drugo ime za skupino: Usmilenost. Goli deček je onemoglo zleknjen v materino
naročje; Agara, ki ji je oblačilo zdrsnilo z desnega ramena, je v napol klečečem
položaju, z levico opira dečkovo glavo, z desnico pa mu k razprtim ustom približuje prgišče vode. Skupina v držah figur deluje prepričljivo in skoraj žanrsko, a sta obe telesi še vedno vezani na klasične vzore. Mnogo bolj podrobno je
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Maria Pötzl–Malokova, Die Plastik der Ringstraẞe. Künstlerische Entwicklung 1890–1918 (Wiesbaden,
1976), 1.
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Walter Krause, Die Plastik der Wiener Ringstraẞe. Von dem Spätromantik bis zur Wende um 1900
(Wiesbaden, 1980), 229.
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izdelan relief, ki je bil namenjen za vlivanje v bron in za nagrobnik. Na fotografijo je Ajlec pripisal letnico 1906 in prihodnji namen (Grabrelief für Bronze). V
ospredju je videti dečka v renesančnih oblačilih, kako sedi na klopi pod drevesno krošnjo in zamišljeno zre v pokrajino; za jezerom se v ozadju dvigajo hribi,
na enem stoji cerkvica. Relief je (za Ajleca neobičajen) primer historizma.
Posebno mesto med Ajlečevo zgodnjo malo plastiko si zasluži marmorni
kipec favna iz leta 1904, ki ga je istega leta poslal tudi na razstavo v Beograd. Po
Ajlečevi izjavi je kip po razstavi odkupil kralj Peter, poznamo pa ga z dveh identičnih fotografij – na eno od njih je Ajlec zapisal drugo ime kipa: Mladi faun.
Površina zleknjenega in na desno roko oprtega favnovega telesa je zglajena,
medtem ko je ploščat podstavek drobno nabrazdan. Golo deško telo se v bokih
spremeni v pokrčene živalske noge s kopiti, obraz z navzgor zavihanim topim
nosom, razmršenimi kratkimi lasmi in zašiljenimi ušesi pa je obrnjen proti levi
rami. Kipec zaradi izrazitega telesnega zasuka deluje razgibano in zaradi domiselno oblikovane glave tudi nagajivo. Telo je zleknjeno v pozo, ki spominja na
rimske rečne bogove, vendar ni idealizirano; tudi zgornji del telesa odstopa
od klasičnega estetskega ideala. V primerjavi z zgoraj opisanimi akti pri favnu
ne prihaja do razkoraka med upodobitvijo telesa in glave. Iz korespondence
z Otonom Plojem izvemo, da je Ajlec figuro favna obdeloval tudi v naslednjih
letih; v Hausmannovem ateljeju v Frankfurtu je leta 1907 modeliral kip z naslovom Favn in nimfa, v kriznih tridesetih letih pa je izdeloval stojala za električne
svetilke v obliki ženskih aktov in mladih favnov. Žal ne poznamo nobenega od
teh del niti s fotografije.
Po vrnitvi s potovanj po Italiji, Rusiji in Nemčiji je Ajlec dokončal nekaj del,
ki so se ohranila. Že pred odhodom v Italijo je začel modelirati malo plastiko,
ki jo danes poznamo pod imenom Ursus in Ligija, prvotno pa jo je Ajlec imenoval Osvoboditev (Die Befreiung aus Quo=Wadis?); ime je zabeležil na fotografijo
mavčnega kipca, kjer preberemo tudi letnico 1906. Gre za enega najbolj dramatičnih prizorov iz romana Henryka Sienkiewicza Quo vadis? iz leta 1896. Poljski
pisatelj je z njim zaslovel in leta 1905 prejel Nobelovo nagrado. Prva verzija se
razlikuje od bronastega odlitka, ki ga hrani Umetnostna galerija Maribor. Ursus
se sklanja nad Ligijo, ki nezavestna leži na bikovem truplu, in jo nežno dviguje –
upodobljen je prizor z že premagano živaljo. Ajlec je prizor kasneje spremenil;
trenutek, ko se Ursus bori z razjarjenim bikom, na katerega hrbtu je privezana
nemočna Ligija, je mnogo bolj dramatičen. V primeru prve verzije izstopa razmerje med mišičastim telesom Ursusa in krhkostjo Ligije; v njunem dotiku je
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močan erotični naglas.183 V drugi verziji iz leta 1909 je v ospredju napetost dramatičnega dogodka; Ligijino telo je izzivalno položeno na bikov hrbet z glavo
navzdol, lasje pa se v valovitih kodrih spuščajo do tal. Ajlec je na plastiki delal v
Hausmannovem ateljeju v Frankfurtu proti koncu leta 1907, a je delo zaključil
šele leta 1909. Odlivanje v bron je omogočil Oton Ploj in Ajlec je plastiko poslal
na razstavo v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani. Josip Regali je v oceni razstave
menil, da je skupina sicer dobro komponirana, Ajlecu pa je očital, da bik deluje
premirno.184 Vendar je prav skupina z Ursusom in Ligijo največkrat razstavljeno
Ajlečevo delo. Sonja Žitko je mavčni model iz 1906 in bronasti odlitek iz 1909
ovrednotila kot dobri deli, vpeti v kontekst takratnega evropskega kiparstva.185
Obe verziji sta zasnovani zelo pripovedno, a je kipar opustil pretirane nadrobnosti; te so bolj zaznavne s fotografij mavčnih modelov, pri vlivanju v bron pa
so se nekateri detajli izgubili. Delo, ki v celotnem Ajlečevem opusu kaže največ secesijskega duha, vzbuja misel na primerjave z Bernekerjevima skupinama
Žrtve in Katastrofa iz leta 1905, ki sta bili prav tako razstavljeni v Jakopičevem
paviljonu leta 1909. Špelca Čopič je Bernekerjevi skupini razložila kot motivno značilni za dobo, ko je vladalo "senzacionalistično zanimanje za tragične
dogodke",186 kar drži tudi za Ajlečev kip. Sonja Žitko je v interpretaciji Bernekerjevih Žrtev opozorila na vpliv Augusta Rodina (1840–1917), ki je bil dunajskim kiparjem na začetku 20. stoletja pomemben vzornik.187 Ajlec v svoji korespondenci Rodina ni nikoli omenjal, so pa člani Vesne jeseni 1904 v društveno
knjižnico vključili tudi razpravo o francoskem kiparju.188 Težko je presoditi, ali
se je Ajlec zanimal za Rodina, vsekakor pa se je na Dunaju precej družil z Bernekerjem in z njim nekaj časa delil atelje. Berneker je bil edini slovenski umetnik, ki ga je cenil. Ajlec je bil prepričan o kakovosti skupine Ursus in Ligija in je
v letih 1910–1912 nadaljeval z modeliranjem istega motiva, kakor je poročal
Ploju, vendar nahajališče naslednjih verzij ni znano. V leto 1909 je datiran tudi
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V erotičnem poudarku je Ajlec v Frankfurtu leta 1907 modeliral tudi skupino Favn in nimfa, ki je
danes žal ne poznamo, v pismu Otonu Ploju pa je kompozicijo označil kot "jako strastno". (PAM,
fond Otona Ploja, sign. 1927111, škatla 1, št. 6). Mlajšo verzijo skupine Ursus in Ligija, ki jo prav
tako poznamo zgolj iz pisem Otonu Ploju, je opisal kot "bolj intimno", kar je mogoče razumeti kot
prisotnost erotičnega. (PAM, fond Otona Ploja, sign. 1927111, škatla 1, št. 20).
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Sonja Žitko, "Prispevek k problematiki slovenskega kiparstva ob prelomu stoletja II", Zbornik za
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prejel za mavčni model Ursusa in Ligije, pri čemer se moti.
186
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leseni Kenguru, ki ga ne poznamo, avtor sam pa ga je označil, da je "moderno
izrezan".189 V razumevanju avstrijske umetnosti je "moderno" identično s "secesijsko". V tem smislu je potrebno razumeti Regalijevo kritiko razstave v Jakopičevem paviljonu, v kateri je najvišjo oceno med Ajlečevimi razstavljenimi deli
prejel prav Kenguru; Regali je bil namreč naklonjen dunajski secesiji.
V detajlih mnogo bolj podrobna je plastika Krava s komatom, ki jo je Ajlec
modeliral med počitnikovanjem na podeželju. Regali tudi s to malo plastiko,
prav tako razstavljeno v Jakopičevem paviljonu, ni bil zadovoljen, češ da nima
pravilnih proporcev,190 a je bila upodobitev umirjene živali uspešna na trgu
umetnin. Bronasti odlitek je Ajlec prodal na Dunaju, v mavec pa je dal vliti kar
šest primerkov. Enega od njih je poklonil Otonu Ploju za novo leto 1909 in ga
zdaj hrani Umetnostna galerija Maribor. Z enako skrbnim opisovanjem vseh
nadrobnosti je oblikovan Kmečki fant z bikom, v bron vlita plastika v hrambi
Narodne galerije, ki ni signirana. Telo bika, ki se upira pastirju, je predstavljeno v
vsej mogočnosti; žival je noge trdno zakopala v tla, mišice so napete, rep visoko
privzdignjen, glava pa sklonjena in zasukana proti pastirju z razpeto srajco in
s klobukom na glavi, ki z vso silo vleče za vrv. Bronasta skupina je postavljena
na kamnit podstavek, bikovi rogovi so narejeni iz kosti, vrv pa je spletena iz
kovinske žice. Žanrski prizor je živahno komponiran in v svoji anekdotičnosti
veliko nasprotje Ursusa in Ligije, čeprav je med figurama bikov najti številne
podobnosti.
V Jakopičevem paviljonu je bilo leta 1909 razstavljeno tudi razpelo, v Regalijevi kritiki imenovano Consumatum est; Ajlec ga je obljubil Ploju, danes pa ga
hrani Umetnostna galerija Maribor. Regalijeva opomba, da "ima v obrazu Križanega dosti izraza",191 sledi posebnostim lesene figure. Križani ima glavo še dvignjeno, oči so široko razprte, tudi usta so odprta, obraz pa zaznamujejo precej
trde poteze. Presenetijo kratki brki in brada, ki se ne podrejajo standardnim
upodobitvam Kristusa – Kristusov obraz ima videz sodobnega moža. Še boljši
v izvedbi je Križani, ki ga poznamo samo s fotografije. Zasnovan je enako kot
razpelo iz 1909, je pa finejši v obdelavi, zlasti zgornji del telesa izkazuje anatomske podrobnosti, ki so v prejšnjem primeru nekoliko shematizirane. V pismih
je Ajlec svoja razpela visoko ovrednotil, tistega, ki ga zdaj hrani Umetnostna
galerija Maribor, je Ploju opisal celo kot eno svojih najboljših del.
Ajlečevo najobsežnejše delo je štirinajst postaj Križevega pota za cerkev
Brezmadežnega spočetja v XI. dunajskem okraju Simmering, kjer je tudi sam
živel. Bronasti reliefi velikih izmer so vstavljeni v okvire iz umetnega kamna in
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nameščeni dokaj visoko na stene cerkve, ki je bila dokončana leta 1910. Ajlec
je Otonu Ploju potožil, da ga moti višina umestitve. V resnici je visoko na steni
težko prepoznati nadrobnosti; v pomoč so fotografije mavčnih modelov in
bronastih odlitkov, ki jih je dal izdelati avtor sam. Prizori so mnogofiguralni,
a prizorišča niso natrpana. Najpomembnejše osebe so potisnjene v ospredje,
pogosto posamezni deli njihovih teles odstopajo od podlage in se stezajo v
prostor, medtem ko se figure v ozadju postopoma izgubljajo v plitkih obrisih.
Vtis prostorskega poglabljanja je v posameznih primerih (IX., X. in XI. postaja)
poudarjen s križem, položenim poševno na tla, da deluje kot prostorsko odrivalo. Večina prizorišč je v ozadju zamejena z nakazano arhitekturo. Prizori so
dinamični, kar poudarjajo diagonale, ki jih ustvarja križ kot poglavitno kompozicijsko določilo. Figure so nekoliko shematizirane,192 opazni pa so tudi telesni
disproporci – glave so razmeroma velike v primerjavi s telesom, velike pa so
tudi dlani in noge. Obraz Kristusa je oblikovan v skladu z njegovo najbolj razširjeno podobo, čeprav so poteze razmeroma ostre. Ajlec ni povsem sledil lesenemu Križanemu iz leta 1909, ki ga je sam visoko cenil. Na skoraj vseh reliefih
se pojavljata po eden ali dva karikirana judovska obraza, odeta v oglavnico, ter
mišičasta figura krvnika, ki bi jo zlasti zaradi pričeske lahko opisali kot Ajlečevega sodobnika. Sam je za najboljša med reliefi ocenil XIII. in XIV. postajo. Snemanje s križa je kompozicijsko bogat prizor. Nikodemovo telo je napeto v naporu,
tudi Jožef s težavo poprijema padajoče truplo, Janez Evangelist, Marija in Magdalena pa so otrpli v žalosti. Prizorišče Polaganja v grob se razlikuje od drugih
reliefov, skupina figur je umeščena v skalnato okolje. Jožef in Nikodem nosita
truplo, Marija se z levico dotika sinovih prsi, skozi odprtino v skali zre judovski
obraz, skrajno levo pa prepoznamo kiparjev avtoportret. Za Jožefovim telesom
se skriva kiparjeva postava v sodobnem oblačilu; prepoznamo lepo oblikovan
obraz z zašiljeno brado in navzgor zavihanimi brki, v lase pa se je že zajedla
pleša.193
Krstilnik iz kraškega marmorja je umeščen v severno cerkveno ladjo. Postavljen je na trikraki podstavek, na vsakem od krakov ležijo ovce, na njihovih
hrbtih pa sloni posoda. Na obodu posode pod loki, ki jih izmenično podpirajo konzole in stebri z vegetabilnimi kapiteli, tečejo prizori Prehod skozi Rdeče
morje, Izvirni greh, Izgon iz raja ter Kristus in Samaritanka.194 Vsak od prizorov se razteza po površini dveh lokov. Po zgornjem robu posode teče napis,
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Na mavčnih osnutkih, ki jih poznamo s fotografij, so detajli bolj razvidni, na reliefih, vlitih v bron, so
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Avtorjev podpis AJLEZ najdemo na kamnitem bloku, na katerem sedi Kristus v prizoru Kristus in
Samaritanka.
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ki sporoča, da so krstilnik leta 1914 darovali meščani XI. dunajskega okraja,
ko ga je zastopal Franz Lindner.195 H kamniti posodi sodi še bronast pokrov, ki
upodablja Krst v Jordanu. Približno meter visoka figuralna skupina je znana le
s fotografije, ker je zaradi priprav na konservatorski poseg že dlje časa nedostopna. Na polkrožni osnovi stojita figuri obeh protagonistov; Janez Krstnik se
z levico opira na križ, z desnico pa na sklonjeno Kristusovo glavo zliva vodo.
Oblikovanje figur na krstilniku je sorodno tistim na reliefih s Križevim potom;
figure so čokate in nekoliko robate, kar je še posebej izrazito pri Adamovem in
Evinem aktu. Najbolj dramatična je kompozicija s Prehodom preko Rdečega
morja, kjer se živali in ljudje gnetejo med razburkanimi valovi. Dramatičnost
se umiri v prizoru Kristus in Samaritanka v figuri Kristusa, ki sedeč na skali z
dvignjenim kazalcem desnice ogovarja ženo ob vodnjaku. Figure na reliefih po
obodu posode so klesane nekoliko grobo, medtem ko so ovčke na podstavku
nadvse verno posnete podobe živali. Čeprav jih moramo v kontekstu krstilnika
razumeti kot jagnjeta, gre za naturalistične upodobitve ovac; Ajlec je bil mojster v upodabljanju živali. Kristusovo figuro, kakršno je ustvaril za simmerinško
cerkev, je uporabil tudi za nagrobnik, ki ga je izdelal z mislijo na samega sebe;
o delu na nagrobniku je poročal Ploju leta 1932.196 Ker je dopuščal možnost
prodaje, je v levem zgornjem kotu oblikoval venec s tremi grbovnimi ščitki, ki
so ostali prazni. Kristusova podoba v plitkem reliefu je pomaknjena v desni del
nagrobne stele, leva noga se nekoliko odleplja od podlage in sega čez njen rob,
obraz je v profilu, desnica pa se zaščitniško steza nad napis: FAMILIE / AJLEC.
Pod napisom je odložen šopek gorskih cvetlic. Ob ogledovanju nagrobnika na
osrednjem dunajskem pokopališču, ki se bistveno razlikuje od nagrobnikov, ki
jih je Ajlec v tridesetih letih klesal za različna pokopališča, se poraja misel, da je z
navezo na opremo v simmerinški cerkvi pokazal, kako sam vrednoti svoje delo.
Simmerinške postaje Križevega pota in krstilnik predstavljajo enovito skupino, ki ji lahko deloma priključimo tudi nagrobnik iz leta 1932. Ajlec je po
končani prvi vojni upal, da bo dobil še naročilo za prižnico in v teh snovanjih,
kakor tudi v življenjepisu, je uporabljal izraz "romanski slog", ki je bil okrog leta
1900 na Dunaju zelo priljubljen za cerkvena naročila. Morda se je z opremo
skušal približati arhitekturi nove cerkve, vendar nas takšna razlaga ne zadovolji
povsem. Ob primerjanju Ajlečeve opreme za simmerinško cerkev z njegovimi
drugimi deli se poraja več vprašanj. Figure na reliefih so nekoliko disproporcionirane, opazne so velike dlani in stopala, zaznati je odmik od lepotnih idealov
akademizma, v prizorih Križevega pota pa najdemo moža sodobnega videza in
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kiparjev avtoportret, vstavljena med figure, ki ustrezajo ustaljenim predstavam
o svetopisemskih osebah. Na krstilniku takšnih figur sicer ni, a razlika v oblikovanju živali na podstavku in figur po obodu posode zbuja podobne razmisleke.
Tovrstnega odmika od akademskega realizma ne zaznamo niti v zgodnejšem
niti v kasnejšem Ajlečevem delu; edino dve leseni razpeli (eno iz leta 1909) nas
opozarjata, da je Ajlec razmišljal v smeri, ki jo je Josip Regali poimenoval "izraz"
in je dovzetna za ekspresionistične prvine. Tako nam govorijo dela, a iz pisma,
ki ga je Ajlec julija 1909 pisal Otonu Ploju, je razbrati njegov odklonilni odnos
do moderne umetnosti. Trikrat je obiskal "Kunstschau"197 in bil ogorčen:
Ti moderni umetniki z slovečimi imeni kot Klimt i. t. d. slikajo in modelirajo
najrajši ta predmet: eno suho žensko katera ravno enemu meščanu živlenje
podariti misli (samo nasebi je to gotovo en visoki poklic za človeka), kako pa
je ta človek predstavlen? En dolg suh obraz z rdečimi lasmi, z kurečjimi prsi, s
strašanskim trebuhom (en profil) z suhimi nogami in rokami, kot priloga na strani pa smrt in pa eine Hexe, morska pošast in t. d. in to je umetnost. Oti revni mož
ali fant, kateri se v kaj tacega zagleda. – Da, kaj pa je potem umetnost? – Tako
je mene v Rimu kardinal Steinhuber vprašal pret ko me je k papežu priporočil.
Odgovor sem mu dal, seveda v nemškem jeziku: 'die Kunst ist dass, die Natur mit
einfache Mittel wieder zugeben.' Kje je pa tukaj narava in pa idejal?198

Morda smemo v opisu mavčnega kipa prepoznati delo Oskarja Kokoschke
(1886–1980), ki je bil eden od razstavljavcev:
Jaz sem si 3krat to razstavo ogledal z raznimi gospodi a, vsak je rekel, no kaj tacega
pa nočem še v stranišču imeti, kaj šele v stanovanju. Dosedaj še kaj tacega nisem
videl, tudi na Ruskem ni. Prosim, predstavite si v duhu en kip iz gipsa – ta je sti
gršimi barvami premazan, lasje – višnjeve, lica bele, ustnice krvavo rudeče, nos pa
zelen – bode se le Vam to dopadlo? – Da, take reči so bile tam …199

Ajlečevo stilno naravnanost je mogoče razbrati tudi iz pisem, v katerih opisuje kupovanje slik za lastnika hotela Bristol in tudi za Otona Ploja. Iskal je realistična tihožitja in krajine, še posebej pa mu je bil blizu češki slikar Svoboda: "/…/

197

Ni mogoče povsem zatrdno ugotoviti, ali Ajlec piše o Internationales Kunstschau Wien (1909), saj
je v pismu razstavo lociral v galerijo Miethke. Vsekakor je bila moderna umetnost na Dunaju tesno
povezana z galerijo Miethke. Literatura o tem je obsežna, glej npr.: Werner J. Schweiger, "Kunsthandel
zwischen Secesssion und Erstem Weltkrieg", Belvedere, št. 2/4 (1998), 64–85.
198
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 12 (pismo Otonu Ploju, 17. 7. 1909).
199
PAM, fond Oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 12 (pismo Otonu Ploju, 17. 7. 1909). Za mavčni kip
Oskarja Kokoschke na dunajski mednarodni razstavi glej: Alfred Weidinger, Kokoschka. Träumender
Knabe – Enfant terrible (Wien, 2008), 295.
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dela samo slovanske motive /…/"200 Nad deli slovenskih študentov je bil razočaran: "Svetoval sem jim, da naj slikajo rože, nelke, lilije, to v eni kupici z vodo, če
je to fino napravljeno, za take majhne slike so zmiraj kupci /…/"201
Uspeh na akademiji mu je bil merilo; tako je ocenjeval tudi slovenske kiparje:
Res čudim se, on [mišljen je Avguštin Stegenšek, op. M. C.] vsakega kiparja povzdiguje kateri sedaj v domovini živi, a tu na Dunaju pa še bi si tople juhe ne zaslužili
ko Anton Štefic v Ljubljani. Tu na Dunajski akademiji niso bili sprejeti a sedaj bi
radi tam dol umetnike igrali no meni je prav, če dobijo veliko naročil. Ta bolša
dela na gornem Kranskem in v Ljubljan dobi Berneker ker ga Hribar poteguje,
tudi on je spretnejši ko vsi drugi tudi Peruzija ne izjemam. Tudi gosp. Stegenšku
bodem mišlenje o tem naznanil.202

Tudi o Napotniku ni imel dobrega mnenja, češ da je bil že na akademiji
slab študent.203 Odklon od akademijskih norm, ki jih vsekakor izkazuje oprema simmerinške cerkve, tako ni povsem pojasnjen. Zapisane negativne sodbe
o moderni dunajski umetnosti očitno ne dajejo celotne podobe o Ajlečevem
umetnostnem zorenju. Pravzaprav bi opremo simmerinške cerkve lahko interpretirali z besedami Izidorja Cankarja, ki za Ajleca ni pokazal prav nobenega
zanimanja: "Nič gotike, nič renesanse, /…/ temveč samostojno reševanje predmetnega problema."204
Prva svetovna vojna je temeljito obrnila Ajlečevo življenje. Vojaščino je služil v dunajskih vojaških bolnišnicah in imel možnost kipariti med okrevanjem
po lastni bolezni. Iz korespondence in ohranjenih fotografij vemo za dva portreta, ki sta nastala v bolnišnici vojvode Rainerja; portretno doprsje zdravnika
Fromilla je izdelal v zahvalo za uspešno zdravljenje, portret cesarja Karla pa je
namenil bolnišnici. Cesarjev portret, izdelan po fotografiji, je dokaj trd in ne
prepriča, zdravnikovo doprsje pa je nadvse živa podoba. Zdravnikov obraz je
oblikovan v vseh potankostih, ramena pa so gola in povsem zglajena; ramenski
del je nepravilno odrezan in preide v podstavek. Ločevanje med verno izdelanim obličjem in ne povsem določenim spodnjim delom biste ustreza načinu, ki
ga je pri portretih gojil Edmund Hellmer. S fotografije poznamo še eno moško

200

PAM, fond oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 32 (pismo Otonu Ploju, 2. 7. 1914).
Prav tam.
202
PAM, fond oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, št. 28 (pismo Otonu Ploju, 24. 5. 1914).
203
PAM, fond oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, kuverta Ajlec J. – kipar (pismo Otonu Ploju, 14. 1. 1932).
204
S temi besedami je Izidor Cankar opisal razstavo sodobne cerkvene umetnosti, ki so jo na Dunaju
organizirali leta 1913 ob priliki evharističnega kongresa. Bil je navdušen, ker so izključili dela, izvršena
v "t.i. klasičnih stilih", in prepričan, da je razstava nakazala "nov cerkveni stil". Izidor Cankar, "Razstava
za cerkveno umetnost", Dom in svet XXVI (1913), 60–66.
201
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bisto, pri katerem je veristično oblikovano tudi poprsje, a ne dosega prepričljivosti Fromillovega portreta.
Po prvi vojni se je Ajlec potegoval za izdelavo spomenikov, namenjenih
spominu padlim vojakom. Ohranjena je fotografija mavčnega osnutka za spomenik padlim vojakom za neko ogrsko občino, ki ga je napravil po naročilu
kamnoseka Goldschmidta v Dunajskem Novem mestu. Osnutek ni bil sprejet,
predstavlja pa dva vojaka: prvi je ranjenec in s križem v roki leži na tleh, drugi,
ki je po obleki sodeč kurat, ga privzdiguje in mu skuša pomagati. Figuri sodita
v nabor naturalističnih upodobitev, ki sledijo vsem nadrobnostim upodobljenega. Ker ni dosegel velikih naročil, se je Ajlec odzval vabilu, naj kleše kamnite
nagrobnike z motivom vrtnic. Prvo naročilo te vrste mu je leta 1925 posredoval
kipar Carl Anselm Zinsler, ki je imel veliko dela za osrednje dunajsko pokopališče v Simmeringu. Ajlec je Zinslerjev model označil za slab, a se je oprijel posla
in delal v sodelovanju s Zinslerjem ali tudi sam. Samo v letu 1931 naj bi izdelal
31 spomenikov te vrste. Vrtnice so bile priljubljen motiv na spomenikih,205Ajlec
jih sam opisuje kot simbol ljubezni, ki se sklada z vsako religijo in starostjo,206
opazil pa je, da so z vrtnicami okrašeni nagrobniki zadnja leta zelo v modi.207
Nekaj teh del je še najti na lokalnem pokopališču v Simmeringu in na pokopališču v Judenburgu, od koder je bila doma Ajlečeva soproga in kamor je družina zahajala na počitnice. V vseh znanih ohranjenih primerih lahko opišemo
motive z vrtnicami kot zelo verno izklesane po opazovanju; vrtnice in druge
cvetlice so izdelane polno plastično, cvetovi so predstavljeni v različnih fazah
razpiranja, tu in tam je kipar mednje postavil še ptička. Čeprav je nagrobnike z
vrtnicami klesal v velikih količinah in očitno ponavljal vzorce,208 izdelki izkazujejo veščega mojstra, ki ni zdrsnil na raven dekoraterja. Ajlečeve kamnite vrtnice so še vedno cenjene. Na pokopališču v Judenburgu najdemo tri primere, ko
so bili deli njegovih nagrobnikov (dva križa in ovršje nagrobne stele) uporabljeni sekundarno na grobovih, (pre)urejenih pred nekaj leti. Nekaj podobnega
je najti na lokalnem pokopališču v Simmeringu; na enem od nagrobnih stel,
ovitih v Ajlečeve vrtnice, so jasne sledi brušenja napisov, ki so bili nadomeščeni
z novejšimi, v Simmeringu pa najdemo tudi mlajši nagrobnik, na katerem je
skromen avtor v betonu slušal posnemati Ajlečeve vzore.
Iz pisem Otonu Ploju razberemo, da se je Ajlec v letih po prvi vojni preživljal
tudi z rezljanjem držajev za sončnike in z izdelovanjem stojal za električne sve205

Najdemo jih na primer tudi na spomeniku cesarice Elizabete, ki ga je 1907 za Ljudski park ob Hofburgu
izdelal Hans Bitterlich (1860–1949), eden od Ajlečevih učiteljev na akademiji.
206
PAM, fond oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, kuverta Josip Ajlec – Otonu Ploju (pismo Otonu Ploju,
29. 12. 1936).
207
PAM, fond oton Ploj, sign. 1927111, škatla 1, kuverta Ajlec J. – kipar (pismo Otonu Ploju, 14. 1. 1932).
208
Na pokopališču v Judenburgu sta ohranjena dva tako rekoč identična marmorna križa, ki ju ovija kita
vrtnic, med katere sta sedla golobčka.
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tilke. Žal ne poznamo nobenega od teh izdelkov niti s fotografij, vendar bi bilo
preuranjeno, če bi jih kar povprek označili kot nepomembna dela uporabne
umetnosti. Držala za sončnike so imela obliko buldogovih glav ali pa so predstavljala buldoge v celoti, stojala za svetilke pa so imela podobo ženskih aktov
in mladih favnov. Ajlec je bil mojster v upodabljanju živali,209 favn pa je bil tudi
eden od motivov, pri katerem mu je potrebno priznati vznemirljivo kakovost.

***
Podrobnejši vpogled v življenje in delo Jožefa Ajleca, vsaj upamo tako, spreminja vrednotenje njegovega opusa. Doslej je bil (z izjemo pozabljene razprave
Sonje Žitko) uvrščen v polje akademskega realizma in očitano mu je bilo, da ni
stopal v korak s slovenskimi impresionisti, kot je to storil Franc Berneker. Ajlečev opus je ob novih podatkih mogoče presojati v časovnem razponu od leta
1902 (iz tega leta je na voljo fotografija njegovega najzgodnejšega ohranjenega
znanega dela) pa do poznih tridesetih let, ko je klesal nagrobnike z vrtnicami.
Med portreti, ki jih poznamo zgolj s fotografij in ki so dosledno usmerjeni v realizem, je nekaj dobrih primerov (poprsje dr. Fromilla). Realizem, ki zaznamuje
veliko večino njegovih manjših plastik, ni enovit; zasledimo ga v razponu od
secesijskih vplivov (Ursus in Ligija), povsem verističnih rešitev (Kmečki fant z
bikom, Krava s komatom) in do previdnih ekspresionističnih poskusov (leseni
razpeli). Vrhunec njegovega opusa je oprema simmerinške cerkve, ki izkazuje, da je bil razmišljujoč kipar, dovzeten za posebnosti prostora, za katerega je
delal, in očitno prav tako ne povsem imun za novosti dunajskega ekspresionizma. Jožef Ajlec je bil v svojem ustvarjanju vezan predvsem na mesto Dunaj in
deloma na Judenburg; leta 1909 se je udeležil razstave v Jakopičevem paviljonu,
kasneje pa za časa življenja v Sloveniji ni več razstavljal. Po prvi svetovni vojni si
je iskreno želel selitve v Maribor ali Ljubljano, a za kaj takega ni dobil možnosti.
Za Slovenijo je bil Ajlec izgubljen ustvarjalec. Edino notar Oton Ploj je ohranjal stike z njim in tako so tudi dela iz Plojeve zapuščine prešla v mariborsko
Umetnostno galerijo. Bogata korespondenca med umetnikom in mecenom
ne razkriva le podrobnosti iz Ajlečevega življenja, pač pa nudi tudi vpogled v
življenje dunajskega kiparja, ki ni zaslovel, hkrati pa ga tudi ni mogoče označiti
kot neuspešnega. Seznam del, ki ga lahko sestavimo na osnovi znanih ohranjenih del, ohranjenih fotografij in arhivskih dokumentov, je razmeroma dolg in
omogoča, da nadaljnje raziskovanje postreže z novimi odkritji.

209

To sposobnost mu, za razliko od Josipa Regalija, priznava Sonja Žitko. Glej: Sonja Žitko, "Prispevek k
problematiki kiparstva na prelomu stoletja II", Zbornik za umetnostno zgodovino XXV (1989), 94.
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Seznam del
Ohranjena dela
•

 ladeniški akt pri zavezovanju sandala (mala plastika), bron, 1902,
M
zasebna last v ZDA.
• Akt sedečega mladeniča (mala plastika), 1904, bron in kamen, zasebna
last v ZDA.
• Krava s komatom (modeliral že 1908 med bivanjem na deželi; v mavec
odlil 6 primerkov, 1 odlitek v bronu za lastnika hotela Bristol na Dunaju; 1 mavčni odlitek poklonil dr. Otonu Ploju za novo leto 1909 – ta
primerek hrani Umetnostna galerija Maribor),
• 19 x 29,5 x 10,5 cm brez podstavka, podstavek 2 x 26, 3 x 12, 5 cm; sign.
na podstavku: AJLEZ; lakirana sadra, inv. št. 82/K.
• Ursus in Ligija (modeliral že 1906 na Dunaju in nadaljeval 1907/1908
v Frankfurtu; 1909 vlito v bron, hrani Umetnostna galerija Maribor),
• 20 x 30 x 42 cm brez podstavka, podstavek 3 x 32 x 44 cm; sign. na
podstavku: AJLEZ; bron, inv. št. 799/K.
• Ženska glava, hrani Umetnostna galerija Maribor,
• 13, 5 x 9,5 x 8 cm brez podstavka, podstavek 4 x 12, 2 x 8,5 cm; sign.
zadaj spodaj: AJLEZ; les; inv. št. 81/K.
• Razpelo iz hruškovega lesa, 1909 (prodal Otonu Ploju, hrani Umetnostna galerija Maribor),
• 69 x 32,5 x 9 cm telo Kristusa, križ 109 x 47 x 4 cm; sign. in dat. ob strani: AJLEZ 1909; les; inv. št. 797/K.
• Kmečki fant z bikom, 1909, bron, Narodna galerija,
	31,5 x 43,5 x 22,5 cm brez podstavka, podstavek 6,3 x 43,5 x 22,5 cm;
sign. in dat. ni; bron, kamen, kost; inv. št. NG P 303.
• 
14 postaj Križevega pota za cerkev Brezmadežnega spočetja v XI.
dunajskem okraju Simmering, 1911–1913 (nahajališče modelov v
mavcu ni znano, odlito v bron, okviri iz umetnega kamna).
• Krstnilnik za cerkev Brezmadežnega spočetja v XI. dunajskem okraju
Simmering, 1913, posoda v kraškem kamnu, pokrov v bronu.
• Nagrobnik družine Ajlec, mannersdorfski apnenec, 1932, Centralno
pokopališče v Simmeringu.
• Nagrobnik Josefe in Josefa Weilerja ter njunih otrok, kamen, 30-ta leta,
pokopališče v Judenburgu.
• Križ z vrtnicami, kamen, 30-a leta, uporabljen sekundarno ob novejšem nagrobniku, pokopališče v Judenburgu.
• Križ z vrtnicami, kamen, 30-a leta, uporabljen sekundarno ob novejšem
nagrobniku, tako rekoč identičen z zgornjim, pokopališče v Judenburgu.
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•

•
•
•

 vršje nagrobnika s kito cvetja, kamen, 30-a leta, uporabljen sekunO
darno na novejšem nagrobniku (za spodnji del nagrobnika uporabljena plošča s figuralnim reliefom, ki pa ni Ajlečevo delo), pokopališče v
Judenburgu.
Nagrobnik s cvetočo šipkovo vejo v ovršju, kamen, 30-a leta, uporabljen sekundarno na lokalnem pokopališču v Simmeringu.
Nagrobnik družine Kuhn, kamen, 1933, lokalno pokopališče v Simmeringu.
Nagrobnik z vejo cvetočih vrtnic v ovršju, kamen, 30-a leta, prebrušen
in sekundarno uporabljen, lokalno pokopališče v Simmeringu.

S fotografij znana dela
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Lovilec muhe (mladeniški akt; študija po naravi), glina ali mavec, 1903.
Favn, marmor, 1904 (po Ajlečevi lastni izjavi je plastiko odkupil kralj
Peter).
Akt sedečega mladniča, glina, 1904, (prejel posebno šolsko nagrado;
figura vlita v bron, postavljena na kamnit podstavek – v zasebni lasti v
ZDA).
Tondo s portretom dveh deklic v profilu, relief v glini ali mavcu, 1905.
Agara in Izmael, skupina imenovana tudi "Usmilenost", glina, 1905.
Relief za nagrobnik s figuro sedečega mladeniča pred pokrajino, glina
ali mavec, namenjeno za odlivanje v bron, 1906.
Sedeči akt, glina, 1906 (1 ½ naravne velikost; nagrajen na akademijski
razstavi).
Osvoboditev (iz Quo vadis?), mavec, 1906 (prva verzija skupine Ursus
in Ligija).
Pet modelov za glave kot okras pročelja Vojnega ministrstva,

1910/1911.
Poprsje zdravnika dr. Fromilla, model v mavcu, 1915.
Poprsje cesarja Karla, mavec,1916 ali 1917.
Model (dve figuri v polovici naravne velikosti) za spomenik padlim
vojakom za neko ogrsko občino, mavec, 1921 (po naročilu kamnoseka
Goldschmidta v Dunajskem Novem mestu, predvideno za klesanje v
kamen v naravni velikosti).
Moško poprsje, mavec.
Jaslice v "baročnem stilu" s 34 figurami za bančnega direktorja Roberta
Hammerja, koloriran les, 1924.
Razpelo iz hruškovega lesa, 1927.
Še eno razpelo, nedatirano.
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•

 agrobnik s posodo s plamenom nad zgornjim robom in s kito cvetja
N
ob stranskem robu (še brez vklesanih napisov), 30-a leta.

Dela, znana le iz arhivskih virov
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 elief za lastnika hotela Bristol na dunajskem Ringu, 1906 (neznana
R
vsebina).
Reliefi za strop po vzoru stropov v beneški doževi palači, po naročilu
kiparja Christofa Hausmanna v Frankfurtu, mavec,1907/1908 (neznana vsebina).
Sanjarija (ležeči ženski akt), marmor, 1907 (razstavil v Frankfurtu).
Favn in nimfa, mavec, 1907/1908 (modeliral v Frankfurtu v Hausmannovem ateljeju).
Portreta dveh otrok, 1908 (modeliral na Dunaju).
Portreta dveh otrok dr. Speglerja, 1908 (modelirano v mavcu, klesano
v marmorju).
Bronasta figurina dečka, 1908, (visok 17 cm, po naročilu direktorja
hotela Bristol).
"Eno pišče", 1908 (modeliral na Dunaju).
Razpelo iz lesa, 1909 (za "nekega Žida").
Kenguru, les, 1909 (modeliran v vosku, razstavljen v Jakopičevem paviljonu leta 1909).
Kip s smehljajočim se obrazom, lipov les, 1909 (za dr. Mondscheina).
Nagrobnik z reliefno upodobitvijo, 1909.
Kamniti kip dečka z ribo v nadnaravni velikosti za nek vodnjak, 1909
(neznano nahajališče in neznano ime vodilnega kiparja).
Poprsji dveh otrok iz rodbine Hückel, Nový Jičín (Neutitschein) na
Moravskem, 1910 (modelirano v mavcu in nato klesano v kamen).
Reliefni portret zakoncev Hückel, Nový Jičín (Neutitschein) na Moravskem, 1910 (v mavcu, namenjeno za klesanje v kamen).
Portretni poprsji zakoncev Hückel, Nový Jičín (Neutitschein) na Moravskem, 1910 (v mavcu, namenjeno za klesanje v kamen).
Nadaljuje z modeliranjem Ursusa in Ligije, 1910–1912.
Portreta dveh judovskih otrok, klesana v kamen po starejšem mavčnem modelu, 1910.
"Manj zahteven nagrobnik" za pokopališče v Judenburgu, kamen, 1912.
Model za nagrobnik na Dunaju, 1912, ni bil izveden v kamnu.
Relief za Judenburg, 1913.
Reliefna upodobitev Plojevih staršev, model v mavcu, namenjen za
odlivanje v bron za medaljo, 1913–1915.
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 elief za nagrobnik v naravni velikosti, naročilo kmeta na Zgornjem
R
Štajerskem, marmor, 1913.
Dva reliefa za nagrobnike, 1913.
Rezbarska dela na pohištvu za svaka, 1920.
Lesen kipec psa, 1920.
"Starejša Madona".
Nagrobnik za svakinjo, pokopališče v Judenburgu, 1920.
Marmorna roka neke dunajske gospe, 1920.
Dva otroška portreta, 1921.
Naročilo za 3 m visok nagrobnik iz umetnega kamna za pokopališče v
Judenburgu, 1921.
Naročilo za marmorni relief za pokopališče v Wolfsbergu na Koroškem, 1923.
Relief za nagrobnik nekega Mariborčana, marmor, 1924, Centralno
pokopališče na Dunaju.
Dva vojna spomenika za Burgenland, eden ni bil postavljen, 1924.
Držala v obliki buldogovih glav ali celopostavnih buldogov, les 1924.
Stojala za električne svetilke v obliki ženskih aktov in mladih favnov,
1924.
Kipec Dobrega pastirja iz hruškovega lesa s petimi ovcami, 1925 (za
bančnega direktorja Roberta Hammerja).
Kipec Dobrega pastirja iz pušpana, 1925 (kupil zvezni kancler dr. Ignaz
Seipel in poklonil papežu ob obisku v Rimu).
Nagrobnik z motivom vrtnic, siebenburški marmor, 1925 (po naročilu
in modelu kiparja Carla Anselma Zinslerja za soprogo Huga Breitnerja),
Centralno pokopališče v Simmeringu.
Nagrobniki z motivom vrtnic, 1925–1936 (deloma po naročilu kiparja
Carla Anselma Zinslerja) za Centralno in za lokalno pokopališče v Simmeringu, samo v letu 1931 jih je izdelal več kot 31.
Votivna plošča iz rdečega kamna za padle vojake pivovarje za firmo
Dresser v Schwechatu, 1926.
Majhne kitajske figurine iz zelenega serpentina za neko londonsko
firmo, 1926.
Marmorni kip Kristusa, visok 38 cm, 1932.
Sarkofag s 110 vrtnicami, marmor, 1936 (za kamnoseško firmo Vulkan
v Neubrunnu, namenjen za pokopališče v Badnu).
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Restavratorska dela
•
•

 anjše restavratorsko delo za starinarja Rothbergerja na Štefanovem
M
trgu na Dunaju, 1910.
Ura s figuralno plastiko iz alabastra za dr. Otona Ploja, 1910.

Marjeta Ciglenečki
THE SCULPTOR JOŽEF AJLEC (1874–1944)

SUMMARY
Little is known of the oeuvre of the sculptor Jožef Ajlec (1874–1944); the rare
pieces of his art that are still in existence today can be found in both Slovenia and Austria. Ajlec is presented in various Slovene and Austrian glossaries
(always briefly), while his sculptures are occasionally included in exhibitions
in Slovenia. Neither Slovene nor Austrian art historians have been particularly
interested in his sculptures until now; recent and more profound archival research and topographical work in both countries has produced fresh data and
provided a solid starting point for further research.
Jožef Ajlec was born in 1874 in Lastomerci (close to Gornja Radgona) in
Slovene Styria. He studied at the Akademie der bildenden Künste in Vienna
from 1898 till 1906; his professors were Edmund von Hellmer (1850–1935),
Hans Bitterlich (1860–1949) and Karl Kundmann (1838–1919). After completing his studies he travelled through Italy, Russia, Germany and Switzerland.
In 1911 he built his own studio in the 11th Viennese district of Simmering.
Until now, Jožef Ajlec's work was categorised with the term "academic realism"
and Slovene art historians reproached him for his alienation from the Slovene
impressionists. Ajlec's sculptures from 1902 until the late 1930s are familiar to
us. All of the sculptures from his studies (he was a very successful student) are
known from photographs; male nudes were a typical feature of his academic
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work. He later produced a large number of portraits which are now also only
known from photos; all of these works are realistic and descriptively detailed.
The bust of doctor Fromilla (1915) is perhaps the most successful of this group.
Ajlec's small sculptures belong to realism, too, but are not at all unified; we can
trace the influences of Art Nouveau (Ursus and Ligia, 1906 and 1909) as well
as naturalistic approaches (Peasant boy with a bull, 1909; Caw with a collar,
1908/1909) and even cautious experiments in the direction of expressionism
(two wooden crucifixes, 1909). The peak of Ajlec's oeuvre was the furnishing
of the new church in Simmering dedicated to the Immaculate Conception (14
Station of the Cross, 1911–1913; baptismal font, 1913), which proves him to
be a thoughtful artist, sensitive to the unique demands of the space for which
he was creating and not at all immune to the novelties of Viennese Modern art.
After WW I the circumstances in Vienna changed significantly and Ajlec no longer received important commissions. He was engaged until the end of his life
in the decorating of gravestones with roses, a very popular practise at the time;
he also carved the wooden handles for parasols and stands for electric lamps.
In 1932 he carved his own gravestone with a figure of a Christ protecting the
name of the family with a gesture of his right hand. Ajlec died in Vienna in 1944
and is buried at the Central Vienna Graveyard in Simmering.
Jožef Ajlec was professionally active mostly in Vienna and Judenburg. In
1909 he participated in the exhibition held in the Jakopič Pavillion, Ljubljana;
this was the first and the last time that Ajlec presented his works domestically.
After WW I he intended to move to Ljubljana or Maribor, but there were no job
opportunities for him. To Slovenia, Jožef Ajlec became a lost artist. Only Oton
Ploj, a notary who supported him during his studies and also later, remained
in contact with him; the sculptures from Ploj's heritage are now in Maribor Art
Gallery. Correspondence between Ploj and Ajlec, kept in the Regional Archive
in Maribor, reveals a great deal about Ajlec's life, illustrating the typical life of a
Vienna artist who hovered between success and failure. His oeuvre proves that
he had made progress from academic realism in the direction of Modernism;
WW I proved a significant dividing line in his artistic work, which seemed to
lose much of its creativity. After 1918 Ajlec was more active commercially. The
relatively long list of Jožef Ajlec's works, compiled according to his preserved
pieces and the help of photos and archive documents, should provide a starting point for future research.
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UDK 75(497.4):929Tisnikar J.
1.03 Kratki izvirni znanstveni članek

Slikar Jože Tisnikar (1928–1998)
Marko Košan
Dipl. umet. zgodovinar, direktor
Koroška galerija likovnih umetnosti
Glavni trg 24, SI – 2380 Slovenj Gradec
e-pošta: marko.kosan@glu-sg.si

Izvleček:

Slikarski samouk Jože Tisnikar (rojen 1928 v Mislinji, umrl 1998 v Slovenj
Gradcu) se je kot svojevrsten fenomen novejšega slovenskega slikarstva
vzpostavil predvsem z izvirno eksistencialno, nadvse iskreno ikonografsko temo
upodabljanja končnih postaj človeškega bivanja in nehanja ter s samosvojo
slikarsko tehniko jajčne tempere, ki je omogočila značilni kolorit, s katerim
je učinkovito podčrtal tesnobno atmosfero naslikanih prizorov. Njegova dela
izjemne ekspresivne moči danes prištevamo med največje slikarske dosežke
slovenske in evropske figuralne modernistične umetnosti.

Ključne besede:

Jože Tisnikar, slikarstvo, samouk, ekspresionistična figuralika ekonomsko
državljanstvo ženske

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 925–936, 7 cit., 6 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Pred štirinajstimi leti, v času velike retrospektivne razstave v Koroški galeriji
likovnih umetnosti ob slikarjevi sedemdesetletnici in v trenutkih zasluženega
zmagoslavja, se je zdelo, da pred Jožetom Tisnikarjem ni bilo nobenih ovir več.
A kakor je bila nečimrnost tuja bistvu njegove osebnosti, tako se je tudi tragična
smrt v nenavadni prometni nesreči kot pretresljivi credo samosvoje umetniške
poti in v odmevu vseobsegajočega čustva ustvarjalnega erosa, ki nemo grozo
niča in tragično občutje življenja sprevrača v dejavno bolečino negotovosti in
tveganja, napora in trpljenja, absurda in ljubezni, pretvorila v enega od prepoznavnih mitov o prekletem umetniku, ki jih kulturna zgodovina, še zlasti pri
Slovencih, tako zelo ljubi.
Prav velika pregledna razstava leta 1998 je natančneje kot pred tem številne predstavitve posameznih izsekov iz opusa pokazala, da je izvirna moč Tisnikarjevega slikarstva v prvinskem, spontanem in prostodušnem likovnem podajanju spodbud neposrednega doživljanja robnih razmer človeškega bivanja
– brez nepotrebnega in utrujajočega intelektualiziranja ali celo moraliziranja.
Slikar Tisnikar je najboljši in najmočnejši, kadar v podobah čutimo naboj neobrušenega "primitivizma" in odkritosrčno čustveno zavzetost njegove na videz
robate, a v resnici neverjetno tenkočutne duše.
Dejstvo je, da smo se z leti navadili slik, ki jih je na začetku, v šestdesetih
letih prejšnjega stoletja, ko je bil njihov neobrušeni naboj pravzaprav najmočnejši, poznal in naklonjeno sprejemal le malokdo. Stalna prisotnost, promocija
in tudi zaslužena priznanja so pripeljala do tega, da je šok vznemirljivega srečanja z nenavadno, iz tabuiziranih globin slehernikove podzavesti izbrskano
umetniško poetiko, ki je nekoč provokativno izzivala nepripravljene poglede,
v veliki meri splahnel. Senčnati tisnikarjevski svet prividov, ki je danes sintagma
in domala umetnostnozgodovinski strokovni termin, ni postal le zaščitni znak
lokalnega okolja, od koder slikar prihaja, temveč nekakšna univerzalna dobrina Slovencev. Travmatična nota Tisnikarjevega likovnega sporočila bržkone ni
najbolj simpatično izhodišče, s katerim bi se moral slovenski sentiment v celoti
poistovetiti. Velikokrat pa se zdi, da je prav mazohistično brskanje po frustracijah posameznikov in nadležnih, retrogradnih nacionalnih duševnih ranah
tisto, kar Slovence najbolj razvname. Kako naj sicer doumemo mučno trpinčenje samih sebe s temami, kakršna je bizarno obujanje duhov "pravičnih in
nepravičnih" mrtvecev iz druge svetovne vojne? Tudi Tisnikar se je kot občutljiv
mladenič srečal z brezupnimi prizori bežečih premaganih vojská, ki so se ob
koncu velike vojne valile skozi Mislinjsko dolino. Trupla, posejana po poljih in
travnikih, tavajoči konji in voli, ki so se strgali z ojes prevrnjenih vozov, brezizhodni obup množice – vse to se zrcali na platnih, vendar ne kot moralizatorska obtožba blodnjavih nesporazumov človeške nečimrnosti in še manj kot
patetični krik k poravnavi krivic. So le halucinantne podobe mladosti, vtisnjene
v mentalni vzorec poudarjeno osebne izpovedi. V sferah umetniške interpreta-
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Vrane pod križem,
1974,
olje,
tempera/les, 65 x 53 cm
(Zbirka KGLU (inv. št.
S 37))

cije so pretresljivejše in zgovornejše kot brezplodno politikantsko prerekanje
ali še tako natančna znanstvena analiza.
Tisnikar je občutja svoje ranljive notranjosti stkal v pomenljiva univerzalna
sporočila o bistvu človeške eksistence, vendar so to v prvi vrsti upodobitve rahločutnih intimnih doživetij in skoraj nikoli rezultat nekakšnega programskega
sprenevedanja. Zlasti zgodnja dela terapevtsko razgaljajo svet osebnih stisk do
te mere, da v gledalcu ne sprožajo nelagodja samo zaradi mračne vsebine in
piša smrti, temveč zaradi silovite neposrednosti, ki nehote in nezavedno ruši
namišljene in svetohlinske zidove ponarejenih vrednot malomeščanskega življenja večine. Formalna likovna nebogljenost le podkrepi izpovednost teh slik:
nervozni duktus negotove poteze čopiča praviloma pripoveduje bolj avtentično in bolj pretresljivo zgodbo življenja kot platna, poslikana z "artikuliranimi" akademskimi diskurzi izobraženih slikarjev z uglajenim stilom. Vendarle pa se je zaradi Tisnikarjeve ustvarjalne usode ustalila označba, s katero ga
vedno znova in neizogibno označujemo za slikarja samouka, namesto da bi ga
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Čriček, 1974, olje,
tempera/les, 65 x 53
cm (Zbirka KGLU
(inv. št. S 43))

kot vrhunskega ustvarjalca preprosto uvrščali med slovenske slikarske klasike
modernizma. Ali kot je v prispevku za simpozij o Tisnikarju leta 2008 zapisal dr.
Milček Komelj:
Kolikor gre pri poudarjanju Tisnikarjeve samouškosti za izraz predstave o njegovi
genetski povezavi z umetnostjo naivcev, je to tudi še danes gotovo lahko razumljivo, četudi je slikar tako stopnjo docela prerasel, saj ga najdemo vključenega
tudi v tovrstne specifične knjige in leksikone. Kolikor gre za izraz spoštovanja in
priznanje, kaj vse je umetnik dosegel sam in brez šol, je to tudi še danes gotovo
lahko razumljivo. Kolikor pa skuša tako označevanje slikarje diferencirati po kategorijah, med katerimi naj bi zijal prepad, tako kot med amaterji in, v žargonu
slikarjev, t. i. akademiki, torej akademsko izšolanimi ustvarjalci, pa je to več kot
nesmisel. To omenjam tudi iz izkušenj, ki kažejo na vztrajanje tovrstnih kvalifi-

928

S tudia
H istorica
S lovenica

kacij, ki Tisnikarju pogosto še vedno ne odmerjajo pravega mesta. Ko so uredniki v Enciklopediji Slovenije v geslu o Tisnikarju pred oznako umetnika sami od
sebe pritaknili k slikarju kot uvodno terminološko pojasnilo še besedo samouk,
tega pač niso storili tudi pri drugih slikarskih samoukih, na primer Grudnu ali
Kapusu, ki sta oba študirala nekaj drugega kot slikarstvo, v istem zvezku pa npr.
pri Andražu Šalamunu. Kolikor pa so s tem želeli poudariti Tisnikarjevo neakademsko izobrazbo nasploh, je to pri umetniku dvakraten nesmisel.1

Kakorkoli že: disproporci, zvrnjene perspektive interierjev, surova barvna tekstura in primarna ekspresija neposrednega doživetja so izrazi likovnega diletantizma, ki so se v Tisnikarjevih slikarskih poskusih kot po nekakšnem
čudežu zlili v enkratno likovno doživetje izjemne umetniške prepričljivosti.
Natančno obvladovanje metierja še ne zagotavlja uspešne slikarske poti, če se
za čopičem ne skriva dovolj občutljiva umetniška osebnost. Da velja tudi obratno
je dokazal prav Jože Tisnikar. Umetnost seveda ni vešče prerisovanje motivov iz
narave niti virtuozno obvladovanje slikarske tehnike, temveč je v prvi vrsti sugestivna izpovednost in morda tudi sposobnost, da splošno sprejete stvari vidiš drugače, v drugačnem kontekstu in z drugačnimi, morda tudi na glavo postavljenimi pomeni, ki nas popeljejo v razumevanje skritih plati našega življenja. Temelj
in izvirno moč, ki umetnika povzdigne v sugestivnega čarodeja duha, pa lahko
največkrat prepoznamo v opusih ustvarjalcev, ki so ves svoj čas uspeli ohraniti
duhovno iskrico radovednosti, ki jo navadno prizanesljivo pripisujemo otroški
prostodušnosti. Ali ni Jože Tisnikar morda tako velik umetnik ravno zaradi tega,
ker je njegova izpoved velikih resnic tako rahločutna in preprosta?
Veliko del iz zgodnjih let Tisnikarjevega ustvarjanja je na žalost izgubljenih
ali neznano kje. Mnoge slike, poklonjene naključnim znancem, ki so se znašli v
ateljeju, urejenem v mizarskih delavnicah slovenjgraške bolnišnice, ali pa so mu
plačali brizganec v lokalni krčmi, so velikokrat že za naslednjim vogalom nerazumljene končale v smeteh. A prav ti prizori iz bolnišničnega okolja (operacije,
pustni karnevali med pacienti, obdukcije) in ilustracije deliričnih alkoholnih
prividov iz zgodnjih šestdesetih so vzpostavile vznemirljiv tisnikarjevski diskurz, s katerim je vase zaprti bolniški strežnik izpod Pohorja počasi, a vztrajno
prodiral v zavest slovenskega likovnega establišmenta kot eden izmed najbolj
izvirnih in samosvojih ustvarjalcev, kar smo jih kdajkoli premogli. Neprimerno
predalčkanje, s katerim so ga v začetku na silo stlačili k t. i. "naivcem", je pri tem
povsem brez pomena, saj Tisnikar na koncu koncev vedno in povsod stoji zase.
Medtem ko je za akademskega umetnika značilno, da se v iskanju lastne-

1

Milček Komelj, "Slikar Jože Tisnikar in njegova umetnost," v: Jože Tisnikar 1998–2008. Ob desetletnici
umetnikove smrti, zbornik simpozija, Koroška galerija likovnih umetnosti (Slovenj Gradec, 2011), 31.
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Po kataklizmi I, 1975,
olje, tempera/les, 162
x 130 cm (Zbirka
KGLU (inv. št. S 48))

ga izraza nomadsko seli od enega k drugemu likovnemu izhodišču, nenehno
eksperimentira in svoje delo jasno zaokroža v transparentne cikle, je samouki
likovnik ves čas svojega delovanja zavezan temeljnemu izhodišču, ki ga z leti
sicer izčisti in izpili, tehnično izpopolni in s tem neizogibno tudi v nekem smislu
kultivira, a večinoma na škodo energije elementarnega vzgiba, ki ga je vzpostavila. Tisnikar je eksplozivni naboj svoje umetnosti uspel ohraniti nenavadno
dolgo. Tako so v sedemdesetih letih, ko je smelo povečal format svojih realizacij, nastale nekatere monumentalne kompozicije, v katerih je instinktivno, a
suvereno izpeljal najmočnejša in najboljša dela. Še vedno obdan z nenavadnim
delovnim okoljem, a že na pragu velikega, tudi mednarodnega uspeha, je z veliko delovno vnemo kopičil vedno nove domislice, ki so se vsaka zase organsko
pridružile prepoznavni motiviki, potopljeni v brezbrežno zelenino modrikastega horizonta, odtlej zaščitnega znaka v eksterieru zasnovanih podob.
Za razumevanje Tisnikarjeve specifične slikarske poetike je odveč omenjati
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Rojstvo in smrt, 1975,
olje, tempera/les, 162
x 130 cm (Zbirka
KGLU (inv. št. S 47))

težke socialne razmere, iz katerih je izšel, kot tudi opisovati okolje bolnišnične
prosekture, ki ga je uročilo s svojo morbidno, a neizogibno vsakdanjo prisotnostjo in slikam za vselej določilo vsebino in formo. Povsem nenavaden likovni
izraz, ki mu zlepa ni moč najti para v domači in tuji umetnosti, je namreč tisti, ki
s fantazmagorično močjo priteguje gledalca. V secirnici slovenjgraške bolnišnice, kjer je bilo njegovo delovno okolje, odeto v hladne zelene in bledorumene
barve, so vzniknile podobe, s katerimi se je ne samo simbolno, temveč nadvse
resnično soočil s slutnjo sveta onkraj ter se kot nihče med slovenskimi slikarji
pred njim približal odgovorom na usodna vprašanja, razpeta med življenjem
in smrtjo. Slike so natančni, domala zrcalni odsev njegovega plahega, v današnjem času brezobzirnega hlastanja za minljivimi dobrinami nepojmljivo prostodušnega značaja, ki je brez trohice metafizične spekulativnosti ter z osupljivo
preprostostjo in iskrenostjo sestavil neverjetno galerijo sugestivnih upodobitev
končnega kot del nezaustavljivega življenjskega krogotoka. V ozadju vsake od
teh podob v resnici tiči zgodba iz lastnega življenja ali pa iz življenja tistih, ki
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jih je v letih svoje ekstravagantne službe pospremil na zadnji poti. A travmatski naboj teh človeških dram je Tisnikar znal povzdigniti v sfero absolutnih
simbolov. Predanost ustvarjanju in instinktivna zavezanost svojemu motivnemu svetu je kljub pomanjkanju klasične slikarske izobrazbe, a ob osupljivem
tehnološkem znanju, rodila podobe, ki so na poseben način popolne. S pridušeno, irealno in tesnobno atmosfero so napolnjene tako upodobitve iz bolnišničnega ambienta kot gostilniški prizori sedmine, ki pa so kot stalno prisoten
tisnikarjevski "memento mori" prav takšni tudi, kadar ilustrirajo veselje ob krstu
otroka. Z enako srhljivim, a neizrekljivo plemenitim občutkom zremo tudi v
izpraznjene pokrajine, poseljene s figurami, iz katerih je že zdavnaj odteklo
radoživo življenje. Izgubljene in nemočne, hkrati pa grenkobno presvetljene
z žarkom upanja, ki se obupno prebija skozi koprenasto nebo, se kažejo sence
slehernika, potopljenega v obzorje zemeljskega sveta. Tisnikarjeve interpretacije motivov Smrti so torej le navidezno prepolne obupa in robne tesnobe, še
manj pa so nihilistične ilustracije niča in brezupa.
Zadnja ustvarjalna leta in ponavljanje motivike, kar je bila neizbežna
posledica komercialnega uspeha, so Tisnikarja, resnici na ljubo, mimo njegove
volje pripeljala v svojevrsten manierizem, pri čemer pa nikoli ni trpela kvaliteta izvedbe. Nekoč monumentalne, samozadostne figure so se zmanjšale in
pomnožile, ekspresivnost se je na račun s prakso pridobljene manire skrhala.
Še vedno so nastajala tudi odlična dela, vendar jih je bilo ob enaki produkciji
manj. A Jože Tisnikar je nevarnost, ki je zapretila kvaliteti njegovega ustvarjanja,
refleksno premostil z intenzivnim posvečanjem risbi, ki je sicer ves čas spremljala njegovo oljno slikarstvo, vendar je skicozna dela na papirju ljubosumno
skrival, češ da so preveč preprosta in zato manjše vrednosti. Šele nekaj zadnjih
let pred smrtjo jih je tudi razstavljal, s čimer je svoje občudovalce, a tudi sebe,
presenetil z močjo čistih in skopih rešitev v obliki drobnega krokija ali likovnega zaznamka. Tako se je po štiridesetletnem ustvarjalnem loku vendarle vrnil
k izviru svojega unikatnega likovnega izraza: prvinski, neobrušeni ekspresiji,
vtisnjeni v rokopis utripajočih risb, dopolnjenih z laviranimi nanosi razredčene
barvne emulzije, ki predstavlja formalno vez z izvedbami na platnu.
Tudi pri kratkem sprehodu skozi ustvarjalno in življenjsko pot nenavadnega slikarja je potrebno poudariti, da je Jože Tisnikar zaznamoval značaj
Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu od njenih začetkov v
šestdesetih letih preteklega stoletja, ko sta ambiciozni hram umetnosti Karla
Pečka in samonikli slikar vzajemno rasla in bila drug drugemu mentor in učenec hkrati. A tudi po tragični smrti je samosvoja, neponovljiva in neposnemljiva likovna zgodba trpkega tipanja po končnih resnicah človekove eksistence
ostala neusahljiv vrelec navdiha za snovanje prediva novih projektov, vtkanih
v eno izmed osrednjih zbirk galerije, ki v spomin na velikega slikarja združuje
dela slovenskih in tujih ustvarjalcev sorodne umetniške poetike.
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V prosekturi, 1985, olje, tempera/platno, 110,5 x 149,5 cm (Zbirka KGLU (inv. št. S 43))

Tisnikar je s fantazmagorično močjo pritegoval strokovno in laično javnost, v kar so nas prepričevale številne samostojne razstave doma in v tujini ter
izbira njegovih motivov za opremo knjig (med njimi znamenita izdaja poezije Daneta Zajca2 in štiri zajetne monografije3). Vabili so ga tudi k sodelovanju
pri scenskih projektih. Najznamenitejša je likovna podoba, ki jo je prispeval za
lutkovno predstavo po predlogi Svetlane Makarovič Mrtvec pride po ljubico4,
sodelovanje v avantgardnem gledališkem spektaklu Brigade lepote Vlada Repnika leta 1990 v ljubljanskem Cankarjevem domu5 in likovni akcent, ki so ga
uporabili v predstavi Singer Shakespearovega gledališča v Londonu.6 O njem in
z njim so posneli sedem avtorskih filmov in monografskih televizijskih portretov. Koroška galerija likovnih umetnosti hrani zbirko del iz vseh ustvarjalnih

2
3

4
5
6

Dane Zajc, Krokar (Ljubljana: Založba Edina, 1997).
Marjan Tršar, Jože Tisnikar (Maribor: Založba Obzorja, 1974); Nebojša Tomašević, Svet obujenih
mrtvecev (Beograd–Ljubljana: Revija Beograd in Državna založba Slovenije, 1978); Jože Tisnikar,
Janez Mesesnel idr., Tisnikar (Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986), Milček Komelj, Risbe (Ljubljana:
Založba Ewo, 1996).
Svetlana Makarovič, Mrtvec pride po ljubico, Lutkovno gledališče Ljubljana (1986).
Vlado Repnik, Brigade lepote, Cankarjev dom v Ljubljani (1990).
Peter Flannery, Singer, Shakespeare Royal Theatre London (1989), režija Terry Hands.
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Tisnikar v ateljeju,
1983 (foto: Dragiša
Modrinjak,
Zbirka
KGLU (inv. št. F 66))

obdobij, med njimi so nekatere ključne slike, ob desetletnici smrti leta 2008
pa so ustvarile ambient za simpozij,7 ki je ponudil nove poglobljene poglede
na dokončani opus enega izmed največjih in najbolj prepoznavnih slovenskih
slikarjev za vse čase.

7

Jože Tisnikar 1928–1998, simpozij ob desetletnici umetnikove smrti (sodelovali: dr. Milček Komelj,
Marko Košan, dr. Jožef Muhovič, mag. Vinko Ošlak, dr. Mojca Puncer, mag. Vlado Repnik, dr. Nadja
Zgonik, Milena Zlatar), Koroška galerija likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, 26. 9. 2008.
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Marko Košan
PAINTER JOŽE TISNIKAR (1928–1998)

SUMMARY
In a small art studio in Tisnikar's home in Slovenj Gradec, from day to day, constantly, for almost four decades there came to life on canvases images, which
always offered new challenges to numerous writers on modern art painting.
There probably is no significant Slovene art publicist who would not at least
fleetingly write a verdict on this suggestive artist from under Pohorje and his
unusual painting. The sharp and rectilinearly humanist communicativeness of
Tisnikar's paintings was always a tempting starting point for manifold interpretations. His borderline existential experience and the morbidity of the ambient
in the hospital's dissection rooms did not only charm Tisnikar himself and forever defined the formal and content frame of his artistic poetry, but also attracted
numerous fans of this individual artistic declaration with their hypnotic power.
The eccentric anecdotes from Tisnikar's tumultuous life, many years ago almost
fatally wasted, but later crowned with a deserved acknowledgement, were raised to a dimension of a national myth and in the same extent, if not even more
than his artistic declaration, established the phenomenon of Tisnikar-artist.
Paintings, which many laughably avoided in the 20th century's sixties, have
become Slovene cultural goods of the highest quality. Among the Slovene artists Jože Tisnikar was the only one who functioned like a star, an icon, such as
are common in popular culture. Yet numerous, mostly fictitious anecdotes sooner or later cover like an unneeded fog the real essence of his painting, which
rose from the depths of a delicate, intimate experience of the world in extreme
life circumstances be it the traumatic experience of a difficult childhood, the
abyss of alcoholic intoxication or the presence of the naked human vanity on
the workplace. Painting was a cleansing therapy to Jože Tisnikar, one which
enabled him to heal the wounds of his frustrations, but he also weaved together outstandingly meaningful universal messages about the essence of human
life from his simple and rectilinearly feelings of a craggy inwards. With them
he built a bridge to the established societal reality at the same time, unwillingly and unknowingly, demolishing hypocritical walls of the fake ideals of the
petty bourgeoise vanity. And it is exactly this unforced ambiguity, after which
we always recognise true art, that is one of the strongest weapons of Tisnikar's
painting.
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UDK 75(497.4): 929Kobilca I.
1.03 Kratki izvirni znanstveni članek

Evropska pot Ivane Kobilce
Marta Frelih
Dr., oblikovalka kostumografije in scenografije, režiserka in scenaristka
Krekova ulica 20, SI – 2000 Maribor
e-pošta: martafrelih@yahoo.com

Izvleček:

Na podlagi obširne raziskave v sklopu igranega dokumentarca o življenju in
delu slikarke Ivane Kobilce sem prišla s tujimi strokovnjaki do zanimivih novih
zaključkov, s katerimi lahko danes na novo ovrednotimo njena dela. Ivana
Kobilca (1861–1926) je bila prava pionirka med slovenskimi slikarji. Vrh njene
kariere je bilo nedvomno razstavljanje v Parizu, kjer je postala častna članica
Salona, v komisiji, ki je ocenjevala dela Kobilce pa je bil tudi francoski kipar
Rodin. Kobilca je razstavljala po vsej Evropi: ob Parizu in Ljubljani še v Zagrebu,
Trstu, Dunaju, Münchnu, Luzernu, Lübecku, Berlinu, Pragi, Regensburgu,
Dresdnu, Sarajevu, Wroclavu, Leipzigu, v Benetkah (na Beneškem bienalu) ter
v Budimpešti, kjer je njeno portretno študijo Parižanke za budimpeštansko
galerijo kupil cesar Franc Jožef.

Ključne besede:

Ivana Kobilca (1861–1926), slovenska slikarka, razstave po Evropi, Pariz

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 13 (2013), št. 2–3, str. 937–946, 21 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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V sklopu priprav na film z naslovom I. Kobilca – Portret slikarke1 sem leta 2002
pričela z raziskavo življenja Ivane Kobilce. Kobilca je bila do takrat, kakor so
danes še številne druge ženske umetnice, premalo raziskana. Tudi sama Kobilca
o detajlih svojega življenja v Parizu sploh ni govorila, saj je bila doma skritizirana že zato, ker naj bi slikala preveč razgaljene slike (kot je npr. Portret sestre
Fani 1889, 156,5x62,5cm – privatna last; z golimi rokami).
Za iztočnico raziskave mi je služil zapis umetnice z naslovom Spomini, ki
ga je po pogovoru z njo zapisal Stanko Vurnik.2 Ko sem iz besedila izluščila
ključne podatke, imena in kraje, sem navezala stike s tujimi strokovnjaki za to
zgodovinsko obdobje v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, v Franciji in Bosni in
Hercegovini (kjer je živela, razstavljala ali ustvarjala Ivana Kobilca). Na podlagi
omenjenih oseb, s katerimi se je družila v teh deželah, smo prišli do zanimivih
novih podatkov, saj so te osebe Kobilco omenjale tudi v svojih spominih ali
dnevnikih. Osebna zgodba Ivane Kobilce pa se je kot mozaik pred mojimi očmi
vsak dan na novo sestavljala in dobivala vedno bolj zanimive obrise. Na osnovi
novih podatkov lahko danes tudi bolje razumemo njena dela, ki jih je v času
bivanja v teh deželah ustvarila. Zaradi na novo odkritih dejstev lahko njena
dela tudi vnovič ovrednotimo. To metodo je uporabljal že madžarski ustanovitelj moderne umetnostne sociologije Arnold Hauser, ki je raziskoval družbeno
okolje, socialne povode in pogoje za nastanek umetniških del, pa tudi položaj
umetnika v družbi.3
Ivana Kobilca (1861–1926) je bila izredno samostojna in pragmatična,
odlično se je znašla v različnih evropskih prestolnicah, hitro je navezala stike z
domačini, s pomembneži in umetniki tistega časa.
Umetnostni zgodovinar Stanko Vurnik je v začetku 20. stoletja o Kobilci
zapisal:
Malo žensk poznamo, ki bi bile s tako naravnost drznim, moškim mladostnim
ognjem vrvele po svetu za svojim umetnostnim idealom kakor Kobilca. /…/
Nobene napačne ženske sramežljivosti ne najdemo pri njej ali ženskam lastne
konservativnosti, napredovala je s trdo energijo venomer kakor cel mož in komaj
devetindvajsetletna je poznala malone vse večje nemške umetnike svojega časa
in več francoskih in dosegla od Narodne družbe lepih umetnosti v Parizu častni
naslov associée.4

1

2

3
4

I. Kobilca – portret slikarke, igrano-dokumentarni film, režija: Marta Frelih (Ljubljana: Fabula/RTV
Slovenija, 2007).
Stanko Vurnik, "Ivana Kobilca: Spomini", Zbornik za umetnostno zgodovino III (1923), št. 3–4: 100–
112 (dalje: Vurnik, "Ivana Kobilca: Spomini").
Arnold Hauser, Kunst und Gesellschaft (München, 1973/1988).
Stanko Vurnik, "Ivanka Kobilca in njena umetnost", v: Ivana Kobilca 1861–1926, katalog (Ljubljana:
Narodna galerija, 1979), 63.
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Ivana
Kobilca
v
Münchnu,
1883
(Ivana Kobilca 1861
–1926, katalog (Ljubljana: Narodna galerija, 1979), 15)

Ivana Kobilca je leta 1889 v prvem nadstropju ljubljanske realke priredila
prvo slovensko razstavo. Ker so do tedaj slikarji v Sloveniji razstavljali le v izložbah trgovin, je Kobilca s svojo samostojno razstavo prehitela tudi svoje moške
slikarske kolege.
Njena pot v različna evropska mesta (in večletno bivanje v njih), kot so
Dunaj, München, Pariz, Sarajevo, Berlin, je za žensko, ki je živela v drugi polovici
19. stoletja, osupljiva in skoraj neverjetna. V času, ko je ženska brez spremstva
težko odšla na ulico, kaj šele na daljše potovanje v tujino, je Kobilca samostojno
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potovala in razstavljala po evropskem prostoru.
Slikarstvo je na ženski slikarski šoli pedagoga in slikarja Alojza Erdelta študirala sedem let. Tako dolgo so takrat za akademski naziv študirali tudi njeni
moški kolegi na akademijah, vendar je bil njen študij na ženski slikarski šoli (v
primerjavi z moškim študijem na akademijah) veliko bolj okrnjen.
Kobilca in njene slikarske kolegice (predvsem Maria Slavona in Rosa Pfäffinger) so bile ob (za žensko tistega časa) nenavadnem bohemskem življenju
lahka tarča goljufov in prevarantov, kakršen je bil elegantni umetnik, slikar aristokratskega videza in nadarjen zbiralec umetnin dansko-nemškega porekla
Wilhelm Petersen alias Willy Gretor. To je razvidno iz avtobiografskega pisanja slikarke in pisateljice, najboljše prijateljice Ivane Kobilce Rose Pfäffinger.5
Opisala je vpogled v pariški bohemski krog, ki ga je ustanovil Willy Gretor. V
ospredju pisanja je odnos med Gretorjem in slikarkami Roso Pfäffinger, Marijo Slavono in Ivano Kobilco. Posebnost tega umetniškega kroga ni v srečevanju umetnikov po umetniških kavarnah in lokalih, ampak gre za stanovanjsko
skupnost, v kateri eksperimentirajo z novimi svobodnimi oblikami življenja
po vzoru Nietzscheja, kot duhovna in umetniška elita.6 Cilj Gretorjevega projekta ni bil integracija umetnika v družbo, ampak priznanje svoje izbranosti, z
lastnim pogledom na svet, kjer družbene norme izgubijo veljavo.7 V ta umetniški krog v Parizu so bili ob Ivani Kobilci, Rosi Pfäffinger, Mariji Slavoni in Willyju
Gretorju do leta 1900 vključeni vidni predstavniki umetniške moderne: nemški
dramatik, pisatelj in igralec Frank Wedekind, švedski dramatik August Strindberg, danski slikar Hans Dahlerup, norveški pisatelj Knut Hamsun, nemški založnik Albert Langen idr.8
Gretor pa je bil tudi velik zbiralec umetnin. Na račun bogate dedinje Rose
Pfäffinger, s katero se je iz koristoljublja tudi poročil, je kupoval različna dela
priznanih umetnikov, med drugimi tudi stara dela nizozemskih slikarjev (npr.
Cranach in Rembrandt),9 pa tudi dela še neuveljavljenih umetnikov, ki so zasloveli kasneje. Že Kobilca je leta 1891 (ob svojem prvem obisku v Parizu) Rosi
v München poročala, da ima Gretor doma dela nekega prismuknjenega, pred
letom preminulega slikarja Vincenta van Gogha, ženski akt Cezanna in slike
Gaugena ter da ga Gaugenova žena večkrat obišče.
Kobilca se je z Roso srečala že v Podbrezju, kjer je na domu svoje matere
preživljala počitnice. Premožna Rosa je v Podbrezje prišla z mamo in sestro po
5

6
7
8
9

Ulrike Wolff-Thomsen, Die Pariser Boheme (1889–1895), Ein autographischer Bericht der Malerin
Rosa Pfäffinger (Kiel, 2007) (dalje: Wolff-Thomsen, Die Pariser Boheme (1889–1895)).
Wolff-Thomsen, Die Pariser Boheme (1889–1895), 6.
Prav tam, 18.
Prav tam, 5.
Ulrike Wolff-Thomsen, Willy Gretor (1868–1923), Seine Rolle im internationalen Kunstbetrieb und
Kunsthandel um 1900 (Kiel, 2006), 74–75.
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smrti svojega očeta, generalnega konzula iz Trsta, in sicer na pobudo Kugyjevih,
ki so leta 1879 kupili zemljišče in na njem zgradili vilo (danes Britof 24).
Ko je Gretor zapravil Rosino premoženje (Gretor je imel otroka z Roso, pa
tudi z Mario Slavono), si je poiskal nove bogate žrtve, Rosa pa se je znašla v
obupnem finančnem položaju.10 Gretor je Kobilco leta 1892 odslovil iz stanovanjske skupnosti, ker je Albertu Langnu izdala resnični finančni vir njegovega
luksuznega življenja.11
Nekaj podatkov o tem obdobju lahko dobimo tudi iz dnevnikov takratne
šudentke in Kobilčine slikarske kolegice v Münchnu, kasneje ene največjih
nemških umetnic Käthe Kollwitz, ki je v Berlinu nekaj let s svojo družino požrtvovalno skrbela za Rosinega sina. Žal so se ohranili le njeni dnevniki z začetka
20. stoletja, ko je z možem že živela v Berlinu in ustvarjala svoje priznane grafične cikle. Dnevniki njenega zgodnjega münchenskega študijskega obdobja s
konca 19. stoletja pa so med berlinskim bombnim napadom v drugi svetovni
vojni skupaj s hišo, v kateri sta z možem prebivala, žal zgoreli.12
V Parizu se je Kobilca spoprijateljila z uglednim umetnikom tistega časa P.
Puvisom de Chavannesom, predsednikom žirije pariškega Salona. Z njim si je
dopisovala vse do njegove smrti leta 1896.
Vrh kariere je Kobilca nedvomno dosegla z razstavljanjem v Parizu (najprej
je razstavila sliko Poletje). Postala je tudi častna članica Salona,13 v komisiji, ki je
ocenila njena dela, pa je bil tudi francoski kipar Rodin.
Med poletnim oddihom v Barbizonu (umetnice so čez poletje tam najele
hišo) je Kobilca po mnenju umetnostnega zgodovinarja prof. dr. Tomeža Brejca
naslikala svoje najboljše delo: Otroci v travi. Brejc je to sliko označil za "radikalno točko v razvoju slovenskega modernega slikarstva".14
Kobilca je razstavljala po vsej Evropi: ob Parizu še v Ljubljani, Zagrebu, Trstu,
Dunaju, Münchnu, Luzernu, Lübecku, Berlinu, Pragi, Regensburgu, Dresdnu,
Sarajevu, Vroclavu, Leipzigu, Benetkah (kot prva Slovenka na Beneškem bienalu), Budimpešti (njeno portretno študijo Parižanke je za budimpeštansko galerijo kupil sam cesar Franc Jožef).15 Ta slika je danes restavrirana in razstavljena
v galeriji Széptmuvészeti Museum v Budimpešti, ponovno pa je bila odkrita leta
2004 med nastajanjem dokumentarca o Ivani Kobilci v depojih tega muzeja.

10
11
12

13
14

15

Wolff-Thomsen, Die Pariser Boheme (1889–1895), 9.
Prav tam, 15.
Jutta Bohnke-Kollwitz, Käthe Kollwitz, Die Tagebücher 1908–1943 (München, 1999), 770 (dalje:
Bohnke-Kollwitz, Käthe Kollwitz, Die Tagebücher 1908–1943).
Vurnik, "Ivana Kobilca: Spomini": 57.
Tomaž Brejc, "Primer iluzionizma v slovenskem slikarstvu do konca 19. stoletja", v: Ivana Kobilca
1861–1926, katalog (Ljubljana: Narodna galerija, 1979), 72.
Polonca Vrhunc, "Razstave", v: Ivana Kobilca 1861–1926, katalog (Ljubljana: Narodna galerija, 1979),
81–82.
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Fotografija motiva za
sliko Poletje, 1889–
1890, ki ga je fotografirala in kasneje naslikala Ivana Kobilca,
Ivanina sestra Fani
z vaškima otrokoma (Ivana Kobilca
1861–1926, katalog
(Ljubljana: Narodna
galerija, 1979), 19)

Njeno priljubljeno delo je tudi Kofetarica. Sliko je naslikala po simpatičnem
modelu v Münchnu, na ljubljanski razstavi (1889) pa jo je pohvalil eden prvih
slikarskih kritikov Vatroslav Holz.16
Da bi kot ženska slikarka lahko brez težav razstavljala po uglednih evropskih galerijah, se je Kobilca na skoraj vsa svoja dela podpisala le z začetnico svojega imena I. Kobilca. Tako je pogosto dobila vabila na razstave, ki so se glasila
na gospoda I. Kobilco, prijatelji pa so jo v šali klicali z imenom Ivan.
Kobilca je bila tudi prva in edina ženska v t. i. Sarajevskem slikarskem klubu
in edina ženska, ki je slikala ilustracije za enciklopedijo Avstroogrska monarhija

16

"Kofetarica sodi nedvomno v vrh Kobilčinega münchenskega obdobja, ki ga označujeta temni, s
patino prekriti realizem in žanrska vsebina." (Breda Ilich - Klančnik, Življenje in delo: Ivana Kobilca
(Ljubljana, 1999), 22–23 (dalje: Ilich - Klančnik, Življenje in delo: Ivana Kobilca).
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Članska izkaznica Ivane Kobilce, Akademija lepih umetnosti v Parizu, 1892 (Ivana Kobilca 1861–1926,
katalog (Ljubljana: Narodna galerija, 1979), 53)

v besedi in sliki – skupaj s svojimi moškimi slikarskimi kolegi iz monarhije jo je
ilustrirala v Sarajevu.17 Slikala je tudi v haremu.
Kobilca je ena prvih Slovenk s cigareto na fotografiji, v svojem pariškem
obdobju (1891–1892) pa je bila tudi ena najbolj elegantnih Slovenk, prava svetovljanska dama, oblečena po najnovejši pariški modi.
V svojem kasnejšem življenjskem obdobju je dobivala velika in ugledna
naročila takratnih pomembnežev (ljubljanskega župana Hribarja,18 škofa
Strossmayerja),19 po naročilu dr. Stadlerja je poslikala jezuitsko cerkev v Sarajevu.
Kasneje je sedem let živela v Berlinu in se družila s svojimi študijskimi kole-

17

18
19

V intervjuju je na vprašanje "Kje je bilo najlepše, v Parizu?" Kobilca odgovorila: "Ne, najlepše je bilo
v Sarajevu, ker smo bili skupaj imenitna, skladna družba." (Ivanka Klemenčič, Obrazi in duše, Ivana
Kobilca, Ženski svet, št. 8. (1924), 171.
Ilich - Klančnik, Življenje in delo: Ivana Kobilca, 10–11.
O tem Kobilca: "Za sliko Poklon Slovenije Ljubljani, ki jo je naročil pri meni nekaj let pozneje škof
Strossmayer in ki visi sedaj v posvetovalnici ljubljanskega magistrata, sem morala portretirati tudi
Strossmayerja in sem se zato peljala v Djakovo." Kobilca je sliko dokončala leta 1903 (Vurnik, "Ivana
Kobilca: Spomini": 59).
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Ivana Kobilca (Ilich Klančnik, Življenje in
delo: Ivana Kobilca, 7)

gicami iz münchenskih dni.20
Ob začetku prve svetovne vojne se je vrnila v Slovenijo, kjer je živela odmaknjeno, ob slikanju cvetnih tihožitij vse do svoje smrti.21

20

21

"Am 25. /.../ war Kobilca abends da mit Rosa Pfäffinger. Natürlich vom Krieg gesprochen. Rosa verteidigt ihren Standpunkt: es gäbe eigentlich kein Vaterlandsgefühl oder sollte es ebenso wenig
geben wie Familiengefühl. Das internationale Gefühl stände darüber. Kobilca, ganz leidenschaftliche
Patriotin, Slawin bis ins letzte. Sie leidet furchtbar unter dem Kriege und sagt, wie er auch ausginge, für
die Südslawen bedeute es immer Unglück." (Vurnik, "Ivana Kobilca: Spomini": 60; Bohnke-Kollwitz,
Käthe Kollwitz, Die Tagebücher 1908–1943, 162).
Kobilca: "/.../ štirideset let sem gojila portret. Toda zadnja leta ne dobim več modelov ali pa ljudje se
rajši fotografirajo, ker je bolj poceni /.../. Našla sem si zato nič manj hvaležno polje cvetličnega tihožitja, ki me je poleg portreta že od nekdaj najbolj vleklo. Zdi se mi, da gre tudi tu za značaj in psiho."
(Stanko Vurnik, "Slovenska umetnica, Obisk pri gdč. Ivani Kobilčevi", Jutro, št. 264, 7. november 1924,
str. 7).
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Marta Frelih
IVANA KOBILCA AND HER PATH ACROSS EUROPE

SUMMARY
As a part of the preparations for the scenario for the documentary feature film
about our painter Ivana Kobilca I began with a thorough research of her life
and work.
Because she painted and lived mostly abroad I got into contact with
numerous local and foreign experts and art historians from Slovenia, Germany,
France, Austria, Hungary and Bosnia. We researched together, exchanged opinions, and compared results. An interesting study on Ivana Kobilca's life came
into being with various novel data, which was hidden or unknown until now.
Her life pictured itself anew before my eyes every day, as stone by stone in a
mosaic. As part of my research in Hungary I uncovered the painting the Young
Parisienne, thought forever lost, in the depot of the Budapest museum (Széptmuvészeti Museum). The painting was later restored in the museum because it
was substantially damaged and is nowadays exhibited in the aforementioned
museum.
Such an international, wholesome research proved to be fruitful. But our
research on Kobilca's life continues. Foreign art historians are now more attentive to our painter and regularly inform me on any new discoveries concerning
her. In the coming year the Munich Town Museum will prepare an exhibition
of female artists, who studied there more than a hundred years ago, and a part
of the exhibition will be dedicated to our painter.
Ivana Kobilca was a pioneer among the Slovene painters. In 1889 she
organised the first Slovene exhibition on the first floor of a high school in Ljubljana.
Her life in various European towns like Vienna, Munich, Paris, Sarajevo and
Berlin is, for a woman who lived in the second half of the 19th century, amazing
and almost unbelievable.
Kobilca and her friends among female painters were an easy target for
crooks and con artists due to their unusual bohemian lives. One of such con
artists was Willy Gretor, and elegant artist of aristocratic appearance and a talented art collector.
In Paris Kobilca befriended Puvis de Chavannes, chairman of the jury of the
Parisian Salon and a respected artist of that time, with whom she maintained
correspondence until his death in 1896.
The pinnacle of her career were her exhibitions in Paris, where she became
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an honorary member of Salon. In the committee, which evaluated Kobilca's
work was also the French sculptor Rodin.
Kobilca held exhibitions across the whole of Europe: after Paris Ljubljana she had exhibitions in Ljubljana, Zagreb, Trieste, Vienna, Munich, Luzern,
Lübeck, Berlin, Prague, Regensburg, Dresden, Sarajevo, Wroclaw, Leipzig,
Venice and in Budapest, where emperor Franz Joseph bought her Parisienne
portrait study for the Budapest gallery.
Kobilca was the first and only woman in the Sarajevo Paint Club and the
only woman, who painted illustrations for the encyclopaedia Austria-Hungary
in Word and Picture.
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Ljubljanska škofija − 550 let
France M. Dolinar, zbral in uredil
Nadškofija Ljubljana
Ljubljana, 2011, 704 str.

V letih 2011 in 2012 je Nadškofija Ljubljana praznovala častitljiv jubilej:
550-letnico ustanovitve. Škofijo je na god sv. Nikolaja, tj. 6. decembra, davnega leta 1461 ustanovil takratni cesar Friderik III. Habsburški, leto pozneje pa
je njegovo dejanje potrdil humanistični papež Pij II. Novonastala cerkvena
ustanova ni zaznamovala samo verskega, političnega, kulturnega in socialnega
življenja mesta Ljubljane kot sedeža škofije in samega škofijskega ozemlja, ki se
je v zgodovini sicer večkrat spreminjalo in preoblikovalo, ampak je imela velik
pomen tudi za ves slovenski narod.
Ob praznovanju 550-letnice je izšla celovita in obširna znanstvena monografija z naslovom Ljubljanska škofija − 550 let. Pri pripravi vsebinsko bogate
in estetsko privlačne knjige je sodelovalo 21 avtorjev, njihove prispevke je ob
pomoči uredniškega odbora, ki so ga sestavljali Marija Čipić Rehar, Blaž Otrin
in Julijana Visočnik, zbral in uredil France Martin Dolinar, vodja Nadškofijskega
arhiva Ljubljana.
Monografija, za katero je spremno besedo prispeval nekdanji ljubljanski
nadškof Anton Stres, je sestavljena iz treh delov: zgodovinski del s poudarkom
na razvoju škofije in delovanju škofov od ustanovitve do današnjih dni, predstavitev dejavnosti, ki so zaznamovale življenje škofije skozi čas, in prevodi najpomembnejših listin.
Na začetku zgodovinskega pregleda je Lilijana Žnidaršič Golec predstavila
vzroke in okoliščine ustanovitve škofije ter oblikovanje škofijskega ozemlja oz.
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teritorija. France Dolinar je v nadaljevanju opisal življenje in delo škofov Ravbarja in Kazianerja, ki sta delovala v prvi polovici 16. stoletja. V tem času so se
na slovenska tla širile reformacijske ideje oz. protestantizem, ki je dosegel vrh z
delovanjem Primoža Trubarja. Odgovor ljubljanskih škofov na zahteve po prenovi Cerkve v 16. in 17. stoletju je orisal Metod Benedik.
Pestro je bilo tudi dogajanje v 18. in na začetku 19. stoletja, ki ga je v prispevkih Od goriške nadškofije do ljubljanske metropolije (1788−1807) in Od
Ilirskih provinc do ustanovitve goriške metropolije analiziral France Dolinar.
Do korenitih sprememb v cerkvenoupravni ureditvi je prišlo v času vladanja
cesarja Jožefa II. (1780−1790), in sicer predvsem s preureditvijo župnijskih in
škofijskih meja. Po izvedenih reformah, za katere si je zelo prizadeval takratni
ljubljanski škof Herberstein, je škofija obsegala celotno ljubljansko in novomeško okrožje, za kratek čas je bila povzdignjena tudi v nadškofijo in metropolijo.
V naslednjem prispevku je Matjaž Ambrožič zarisal razvoj in podobo škofije
od druge polovice 19. stoletja do prve svetovne vojne, tj. v času, ki so ga zaznamovale družbene, socialne in politične spremembe, ki so pomembno vplivale
na delovanje škofov Pogačarja, Missie in Jegliča.
Konec prve svetovne vojne je prinesel novo stvarnost: nastanek nove države in nove družbene ter kulturne okoliščine. Pestro dogajanje v škofiji med
obema vojnama je opisal Blaž Otrin, ki je poudaril ponovno preoblikovanje
škofijskega ozemlja, ki je bilo posledica novih državnih meja, delovanje škofa
Rožmana in diferenciacijo znotraj katoliškega tabora. Škofiji ni prizaneslo niti
obdobje druge svetovne vojne niti čas po njej, ko se je morala Cerkev soočati z
izrazito nenaklonjenostjo novih komunističnih oblasti, kar je v prispevku Od
začetka II. svetovne vojne do ustanovitve ljubljanske nadškofije prikazala Marija
Čipić Rehar.
Na koncu orisa zgodovinskega razvoja (nad)škofije je France M. Dolinar na
kratko predstavil še dogodke od šestdesetih let 20. stoletja do začetka novega
tisočletja. V tem času je škofija ponovno postala nadškofija in tudi metropolija.
Zadnje spremembe so nastopile leta 2006, ko je bila ustanovljena sufraganska
novomeška škofija. Novo podobo škofije je v knjigi orisal Andrej Saje.
V drugem delu monografije so avtorji obravnavali različne dejavnosti z
vseh področij življenja, s katerimi so se ukvarjali škofje in duhovniki.
Ljubljanski škofje so vseskozi skrbeli za vzgojo in izobraževanje škofijskih
duhovnikov; njihova tozadevna prizadevanja je osvetlil Matjaž Ambrožič. Poleg
škofijskih duhovnikov so bili dejavni tudi redovniki in redovnice. Metod Benedik je med drugim izpostavil benediktince, cistercijane z znanim samostanom
v Stični, kapucine in jezuite, ki so bili najbolj dejavni v obdobju katoliške prenove, ter še nekatere moške in ženske redove, ki so zaznamovali zlasti dogajanje
v 19. in 20. stoletju.
Poleg pastoralne je bila vseskozi pomembna tudi karitativna dejavnost.
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V tem oziru je Bogdan Kolar poudaril skrb za misijone in misijonarje, Marjan
Drnovšek skrb za slovenske izseljence, Blaž Otrin pa socialnokaritativno dejavnost.
Nekoliko drugačen je prispevek Helene Ložar Podlogar, v katerem avtorica
prikaže razne oblike ljudske pobožnosti.
V nadaljnjih poglavjih je v ospredju jezikoslovni oz. literarni vidik. Razne
oblike in načine rabe slovenščine v škofiji v 17. stoletju in prvi polovici 18. stoletja je preučeval Kozma Ahačič, bogoslužje in bogoslužni jezik Marijan Smolik,
medtem ko se je Matija Ogrin posvetil vprašanju slovenskega slovstva. Našteti avtorji so med drugim poudarili prizadevanje škofa Hrena za oznanjevanje
v domačem jeziku, pridiganje v slovenskem jeziku, slovenski obrednik iz leta
1706, prispevke duhovnikov Marka Pohlina, Jurija Japlja, Valentina Vodnika
itn. Škofijski duhovniki in redovniki se v zgodovino niso zapisali samo kot literarni ustvarjalci v slovenskem, temveč tudi v raznih tujih jezikih. Slednje je v
prispevku Ljubljanski škofijski duhovniki kot pisci latinskih in nemških del v dobi
baroka in razsvetljenstva obravnaval Luka Vidmar.
Podoba škofije ne bi bila popolna brez prikaza svetniških zavetnikov škofije, na čelu s sv. Mohorjem in Fortunatom ter sv. Cirilom in Metodom, ki ga je
pripravila Ana Lavrič.
Zadnja poglavja so posvečena umetniški dejavnosti in ustvarjanju: likovni in glasbeni umetnosti ter arhitekturi. Likovni umetnosti se je s poudarkom
na razcvetu gotske in baročne umetnosti ter historičnih slogov posvetil Janez
Höfler, ki je omenil kar nekaj domačih ustvarjalcev in mojstrov. Arhitekturno
dejavnost oz. stavbno umetnost sta preučila Metoda Kamperl in Damjan Prelovšek. Prva se je posvetila arhitekturni dejavnosti škofov in kapitlja od ustanovitve do jožefinskih reform, drugi pa stavbni umetnosti od baroka do razcveta
v 20. stoletju, h kateremu je s svojimi mojstrovinami največ prispeval arhitekt
Jožef Plečnik.
Zadnja tri poglavja so namenjena cerkveni glasbi in petju, brez katerih si
bogoslužje težko predstavljamo. Tako je Metoda Kokole opisala cerkveno glasbo v škofiji od ustanovitve do prvih desetletij 18. stoletja, Radovan Škrjanc glasbo v sredi in drugi polovici 18. stoletja ter nazadnje Edo Škulj glasbeno dejavnost in ustvarjanje v 19. in 20. stoletju.
Delo smiselno zaključujejo slovenski prevodi desetih listin (za škofijo najpomembnejših), ki sta jih – nekatere prvič – pripravili Julijana Visočnik in
Marija Čipić Rehar iz Nadškofijskega arhiva v Ljubljani.
Pričujoča znanstvena monografija, ki jo krasijo številne izpovedne barvne fotografije in tematski zemljevidi, prinaša obširen in strokoven pregled zgodovine ljubljanske škofije. Prav tako daje vpogled v delo in udejstvovanje škofov
in duhovnikov na raznih področjih, predvsem pastoralnem, literarnem, soci-
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alno-karitativnem ter umetnostnem. Delo, zanimivo tako za strokovno kot za
laično javnost, lahko štejemo kot dragocen prispevek k poznavanju cerkvene
in cerkvenoupravne zgodovine osrednjeslovenskega in deloma celotnega slovenskega prostora; prinaša pa tudi pomembne podatke za poznavanje slovenske umetnostne, literarne, socialne in družbene zgodovine.

Lilijana Urlep
Mag. znanosti
Nadškofijski arhiv Maribor
Koroška cesta 1, SI – 2000 Maribor
e-pošta: lilijana.urlep@nadskofija-maribor.si
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Čedomir Antić

Kratka zgodovina Srbije 1804–2012
Dopolnjena za slovensko izdajo
UMco
Ljubljana, 2012, 281 str.

Čedomir Antić je mlajši zgodovinar (rojen 1974), končal je študij zgodovine na
Filozofski fakulteti v Beogradu, magistriral iz sodobne zgodovine na Univerzi v
Bristolu (2002) ter iz nacionalne novodobne zgodovine na Univerzi v Beogradu
(2003), kjer je tudi doktoriral s temo Velika Britanija in Srbija v času prve svetovne vojne. Raziskuje zgodovino mednarodnih odnosov Velike Britanije in Srbije v
19. in 20. stoletju in je objavil že devetnajst znanstvenih del in šest knjig, leta 2006
pa je prejel nagrado Severnoameriškega združenja za srbske študije (NAASS).
Trenutno je zaposlen na Balkanološkem inštitutu Srbske akademije znanosti in
umetnosti. Antić je tudi aktiven politik: je predsednik Naprednog kluba in avtor
srbskega nacionalnega programa Nacrt – nezavisna Srbija u Evropskoj uniji
(2002), ki ga je stranka G 17 Plus sprejela kot svoj državni in nacionalni program
pod naslovom "Državni program za evropsku Srbiju".
Avtor sam v predgovoru (Namesto uvoda) zapiše, da je njegova knjiga v bistvu
kratek pregled zgodovine Srbije v času zadnjih dveh stoletij (od 1804 do 2012) v
obliki kratkih pripovedi in z dodanimi izbranimi viri. Pri tem poudari, da je knjiga
pisana brez kritičnega aparata, da torej ne ustreza kriterijem zgodovinske sinteze, da tudi metodološko ni dovršena in celovita ter da sta tudi njena struktura in
kronološka razvrstitev malce nejasni. A kljub vsem tem avtorjevim ugotovitvam
knjiga bralcu, ki ga zanima zgodovina Srbije in Balkana, skozi zgodbe in izbrane
vire nudi zanimivo branje o dogodkih preteklih stoletij in dogajanje velikokrat
predstavi z zornega kota tedanjih soudeležencev ali opazovalcev.
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Knjiga je v srbskem jeziku prvič izšla leta 2004, slovenska izdaja pa je dopolnjena z dodatnimi poglavji za obdobje od leta 2005 do 2012 ter s poglavjem o
srbsko-slovenskih odnosih in opremljena s predgovorom ddr. Igorja Grdine.
Zgoščena zgodovina Srbije je razdeljena na kar 37 poglavij in 7 podpoglavij. V prvem poglavju z naslovom Srednjeveška slava avtor najprej oriše dogajanje na ozemlju današnje Srbije v času prazgodovine in antike ter nastanek
srednjeveške srbske države, prehod pod osmansko oblast, poglavje pa zaključi
z objavo Hvalnice knezu Lazarju.
Sledi poglavje Bicentenaria (dvestoletnica), posvečeno dvestoletnici prvega srbskega upora (1804–2004), kjer avtor zelo na kratko oriše srbske mednarodne odnose v tem obdobju in njene družbeno-politične značilnosti. Velik del
knjige je namenjen zgodovini Srbije v 19. stoletju. Avtor poudari pomen vpliva evropskih velesil na razvoj srbske države (Srbija in velike sile 1804–2004,
V hodniku) in opiše posamezna zgodovinska dogajanja ("Pričanje" in "razodetje", Slavna revolucija, Odstop, Priznani poraz, Konec srbske vojne vrtnic) ali
osebnosti (Ičkoglu v Istanbulu, Svoboda ali ustava, Načrt ali program, Nesojeno
leto 1866, Najsvobodoumnejša ustava?!, Konec strank). Vse zgodbe popestri
oziroma dopolni z objavo izbranih virov, v glavnem gre za spomine pomembnih opazovalcev ali soustvarjalcev tedanjih dogodkov.
Zgodovini Srbije v 20. stoletju je namenjenih naslednjih dvajset poglavij
knjige. V poglavju "Vojna svinj" v "zlatem obdobju" avtor opiše mednarodne
pritiske na Srbijo v času po umoru srbskega kralja leta 1903. Leta gospodarskega pritiska na Srbijo Antić opiše kot zmagoslavje srbske vlade in njene diplomacije – namesto izvoza žive živine je Srbija začela razvijati predelovalno industrijo, hkrati pa je v Franciji najela velika posojila, da je lahko reformirala vojsko.
A Srbija je prvo svetovno vojno pričakala notranjepolitično neenotna, zlorabe
so bile pogoste, prisotna je bila korupcija. V poglavju Maščevano Kosovo? avtor
knjige opiše srbsko (so)delovanje v dveh balkanskih vojnah kot neke vrste
maščevanje za izgubo Kosova (v bitki proti osmanskemu imperiju konec 14.
stoletja), željo Srbije po izhodu na odprto morje pa kot upanje na politično in
gospodarsko neodvisnost države, za kar je bila Srbija pripravljena žrtvovati dve
tretjini Makedonije in skupno mejo z Grčijo – v resnici pa Srbija ni imela dovolj
moči in bogastva, da bi vključila Kosovo, Metohijo in Makedonijo. V naslednjem
poglavju V svetovni zgodovini – leto 1914 skuša avtor odgovoriti na vprašanje,
ali je za sarajevskim atentatom res stala Srbija, v nadaljnjih dveh poglavjih pa
opiše Srbijo v obdobju prve svetovne vojne (Sodni dan (1914–1916) in Pirova
zmaga). V nadaljevanju se Antić posveti predvsem gospodarskim in družbenim
razmeram v Srbiji v 19. in v začetku 20. stoletja (Zloraba kot izbira, Kako naš
narod živi?) ter narodnemu prebujanju Srbov v 19. stoletju (Stoletna borba za
svobodo). V poglavju Zgodovinski nesporazum oriše notranjepolitične razmere v Državi SHS, kjer posebno pozornost nameni hrvaško-srbskim odnosom.
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Poglavje Narava neke diktature govori o težavah Kraljevine SHS: revščina, priznavanje samo treh glavnih narodov, od katerih sta si dva (Hrvati in Srbi) stala
nasproti, stalno menjavanje vlad, tekmovanje za nadvlado v državi ipd. – skratka naraščanje nacionalnih, političnih in socialnih napetosti, ki so privedle do
kraljeve diktature (1929) in umora kralja Aleksandra (1934). Avtor nadaljuje s
poglavjem Suženj v grobu, kjer govori o nerešenem nacionalnem vprašanju, ki
je privedlo do (prepozne in le delno izvedene) federalizacije države pred drugo
svetovno vojno.
Naslednji dve poglavji sta namenjeni obdobju druge svetovne vojne: Država Evgenija govori o okupaciji Jugoslavije in odporu proti njej in poudari, da
je bila vstaja v Srbiji vse do oktobra 1941 skupna – četniško-partizanska, šele
kasneje je partizansko gibanje postalo najmočnejša vojaška in politična sila na
jugoslovanskih tleh. Včerajšnji svet bralcu predstavi način prevzema oblasti v
Jugoslaviji pa tudi povojne poboje in onemogočanje političnih nasprotnikov.
Iz časa povojne Jugoslavije avtor izlušči predvsem dve pomembni zadevi;
v poglavju Leto čudežev 1966–68 piše o vlogi povojne Jugoslavije v mednarodni politiki (kriza okrog Trsta, pomoč grški revoluciji, spor z informbirojem) in
vplivu teh razmer na gospodarstvo države ter o nastanku gibanja neuvrščenih.
Poglavje Država lenuhov pa izpostavi pomen ustave iz leta 1974, ki je pomenila dejansko vzpostavitev federacije, govori tudi o prvem valu nacionalističnih
gibanj, neuspešnem gospodarstvu, inflaciji in naraščanju mednarodnih dolgov države vse do smrti Tita. Poglavja Na Orwellovo obletnico (Kdaj je razpadla Jugoslavija?), Vojne za jugoslovansko dediščino, Druga republika, Desetletje
demokratizacije diktature, Demokratično desetletje opišejo razmere v Jugoslaviji po smrti Tita vse do osamosvojitve bivših jugoslovanskih republik in demokratizacije Srbije na prelomu v novo tisočletje.
Poglavji Zloraba kot usoda in Srbija v letih 2011 in 2012 govorita o vzrokih,
ki so privedli do razpada političnega, gospodarskega, socialnega sistema v Srbiji
konec 20. stoletja, in o prehodu na demokratizacijo države, ki pa trpi zaradi
bolezni, ki jih je podedovala iz prejšnjega sistema. V zadnjem poglavju (Srbija v
letih 2011 in 2012) avtor opiše pridruževanje Srbije Evropski uniji in notranjepolitične razmere v državi v teh letih.
Posebno poglavje v knjigi (spisano posebej za slovensko izdajo) nosi naslov
Srbi in Slovenci in govori o medsebojnih odnosih obeh narodov skozi zgodovino (od prvih stikov obeh narodov v času Karantanije, preko hčere zadnjega
srbskega despota Djurdja Brankovića, Kantakuzine -– Katarine, ki se je poročila z grofom Ulrikom Celjskim; o nastanku Vojne krajine, ki je Srbe privedla
v neposredno slovensko sosedstvo; o Slovencih, ki so se v 19. stoletju preselili
v Srbijo, do nastanka Države SHS po 1. svetovni vojni …) vse do osamosvojitve
Slovenije konec 20. stoletja.
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Pisanje Čedomirja Antića izraža slog mlajšega vala zgodovinarjev – ni stroge
strukture, teme so obdelane problematsko, ne toliko kronološko strukturno,
zato je branje tekoče; pisec podaja dejstva, argumentira, primerja in analizira
zgodovinske podatke – na nek način debatira z bralcem – ter jih prikaže na
zanimiv in razumljiv način. Vsekakor je knjiga zanimivo branje za vsakogar, ki
ga zanima zgodovina Srbije in/ali Balkana.

Nataša Podgoršek
Dr., docentka
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-pošta: pznatasa@gmail.com
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Metka Gombač, Boris M. Gombač

Trpljenje otrok v vojni

Sedemdeset let po zaprtju italijanskih taborišč
Mladinska knjiga Založba, zbirka Premiki
Ljubljana, 2013, 219 str.

Zgodovinarski par Metka in Boris Gombač od leta 2004 raziskujeta problematiko v italijanska taborišča interniranih Slovencev. Na to temo je Boris Gombač
kot sourednik z Dariem Matiussijem izdal dvojezični zbornik Deportacije slovenskih in hrvaških civilistov v italijanska taborišča, 1942–1943, vsi trije skupaj
(Boris in Metka Gombač ter Dario Matiussi) pa so pripravili razstavo in dvojezični katalog Ko je umrl moj oče – Quando mori' mio padre, posvečena trpljenju civilistov v času druge svetovne vojne, predvsem trpljenju otrok. Razstava
otroških pričevanj – spisov, opisov in risb – je bila javnosti prvič predstavljena
februarja 2005 v italijanski Gorici, na dan spomina na fojbe in eksodus. Datum
je bil izbran namerno, saj italijanska povojna zgodovina slednje poudarja,
hkrati pa zamolči dejstva o obstoju italijanskih taborišč. Razstava je tako želela
osvetliti dogodke, ki jih mlada generacija ni poznala.
Razstava je bila kasneje predstavljena še v drugih italijanskih krajih (med
drugim tudi v Gonarsu, prizorišču enega izmed medvojnih taborišč), pa tudi
v Avstriji, v Kragujevcu v Srbiji in v Sloveniji. Prav predstavitev razstave v Ljubljani je spodbudila nastanek te knjige, saj so jo obiskali tudi številni nekdanji
interniranci. Avtorja knjige nista želela zapraviti priložnosti, da bi interniranci
po šestdesetih letih še enkrat ponovili svoje pričevanje o italijanskih taboriščih,
hkrati pa sta želela izvedeti, kako je doživetje taborišč vplivalo na njihovo
nadaljnje življenje.
Avtorja najprej v Uvodu predstavita ozadje zgodovinskega raziskovanja ita-
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lijanskih taborišč, ki sodi v okvir t. i. zgodovinske revizije, ki je potekala na prelomu v 21. stoletje. Raziskovalna skupina, v kateri sta sodelovala Metka in Boris
Gombač, je namreč nasprotovala italijanski reviziji zgodovine, ki je Slovencem
"ob drugih grehih očitala še krivdo za fojbe in istrski eksodus". Zato se je skupina lotila treh projektov: s prvim, tj. "Il mosaico guiliano – Primorski mozaik", so
želeli okrepiti sobivanje na zahodni meji, drugi, tj. "L'internamento nei campi
di concentramento italiani – Internacije v italijanskih koncentracijskih taboriščih", je obravnaval agresijo na Jugoslavijo leta 1941, tretji, tj. "Quando mori'
mio padre – Ko je umrl moj oče", pa otroke in ženske v italijanski internaciji.
Ista raziskovalna skupina je organizirala tudi simpozije, na katerih so odpirali
tabutemo italijanskega zgodovinopisja – koncentracijska taborišča za Slovence in Hrvate v Julijski krajini. Ta knjiga je tako le ena v vrsti mnogih prizadevanj,
kako opisati trpljenje internirancev v italijanskih taboriščih, ki je – kot zapišeta
avtorja – "že skoraj izginila iz kolektivnega spomina ne samo Italijanov, ampak
žal tudi Slovencev".
Po predstavitvi okoliščin raziskovanja in arhivskega gradiva avtorja prvo
poglavje namenita zgodovinskemu okviru, v katerem predstavita vse okoliščine nastanka italijanskih koncentracijskih taborišč. V nadaljevanju opišeta italijanska koncentracijska taborišča in ohranjeno arhivsko gradivo o njih;
posebej se osredotočita na internirane otroke (Otroci v italijanskih koncentracijskih taboriščih (1942–1943)). Opišeta tudi odzive na razstavo "Ko je umrl
moj oče", ki so botrovali nastanku nove knjige Trpljenje otrok v vojni. Sledi še
poglavje o partizanskem šolstvu na Kočevskem in Notranjskem (Partizanske
šole na Kočevskem in Notranjskem) in o šolah interniranih otrok (Partizanske
šole interniranih otrok, avtorjev spisov). Sledi pripoved Hermana Janeža, ki je
bil kot otrok interniran na Rabu in v Gonarsu, po vrnitvi pa je na osvobojenem
ozemlju na Kočevskem obiskoval partizansko šolo; njegovo pričevanje je oris
tedanjega partizanskega osnovnega šolstva na osvobojenem ozemlju (HERMAN JANEŽ: Učiteljici sta zvezke šivali iz starih dokumentov).
Jedro knjige predstavljajo osebne izpovedi še petih preživelih interniranih
otrok (Alojzij Ješelnik, Vera Cimprič Pirc, Milan Cimprič, Mirko Pantar, Ferdinand Troha). Avtorja sta pogovore z njimi opravila med letoma 2009 in 2012.
Vsi intervjuvanci so avtorji spisov in risb izpred sedemdesetih let v partizanskih
šolah. Metka in Boris Gombač sta jim postavila tri sklope vprašanj. Prvi sklop
jih sprašuje o tem, kako ocenjujejo lastna pričevanja iz daljnega leta 1944 glede
na današnje vedenje o takratnem nasilju in internaciji ter ali menijo, da so bili
spisi in risbe, ki so jih takrat naredili, neke vrste terapija ali le normalen pouk.
V drugem sklopu je avtorja zanimalo, česa se še dobro spominjajo in kaj so že
pozabili, povprašala pa sta tudi, kaj od spominov na doživeto so prenesli na
naslednje generacije.
Iz pričevanj vseh intervjuvancev je občutiti globoko prizadetost ob spomi-
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nih na trpljenje v vojni (nekaj jih je intervju z avtorjema celo odklonilo, saj so
bolečine ob spominu na vojne grozote premočne), ki je nanje vtisnilo neizbrisen pečat za vse življenje. Krutost vojne so nekateri prestali z družino, nekateri
so ostali brez nje, vsi pa so bili oropani otroštva. Na nesrečo, ki jih je doletela z
internacijo, niso bili pripravljeni, preživeli so jo, kot preživiš bolezen. Žalostna
usoda pa jih je doletela še ob vrnitvi domov, ko so bili namesto pomoči deležni
stigmatizacije okolja in velike revščine. Kljub vsemu so z upornostjo, ki jim je
pomagala preživeti taborišče, premagali tudi ovire doma, ko so bili primorani
poprijeti za kakršno koli delo, da so preživeli in sčasoma postali enakopravni
člani družbe. Večina preživelih se s sorodniki desetletja ni pogovarjala o preteklih dogodkih, saj so imeli preveč vsakodnevnih skrbi. Spomine so sčasoma
pričeli deliti najprej z ožjimi sorodniki, potem v širšem družinskem krogu in
na srečanjih z drugimi taboriščniki. Svojim otrokom so zgodbo povedali tudi
v vzgojne namene, da bi bolje živeli in v boljših razmerah dosegli več kot oni
sami.
Pričevanjem internirancev so v knjigi priloženi spisi in risbe, ki so jih po
vrnitvi iz taborišč izdelali v šolah na osvobojenem ozemlju. V njih so opisovali
požig domače hiše, streljanje moških za vasjo, travmatične dogodke v taborišču, obup ob pretrpljeni lakoti in žeji, smrt najbližjih ali sovrstnikov in podobne
dogodke. Kot ugotavljata avtorja, so "njihovi zapisi /…/ otroško pristni, zato so
še posebej ganljivi, predvsem pa verodostojni, danes morda še bolj kot nekoč".
Zapis trpljenja otrok v vojni je del žive zgodovine in skupaj z arhivskim gradivom priča o dogodkih izpred več desetletij. Je ganljiv spomin na dogodke preteklosti in vsem bralcem opomin pred krutostjo vojne, ki svojih žrtev ne izbira.

Nataša Podgoršek
Dr., docentka
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-pošta: pznatasa@gmail.com

959

S tudia

H istorica

S lovenica
Avtorski izvlečki /
Author's Abstracts

S tudia
H istorica
S lovenica

Author: PEROVŠEK Jurij
Ph. D., research advisor
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 929Kramer A.:323(497.1)
94(497.1)"190/194"

Title: "EXTRA JUGOSLAVIAM NON EST VITA!": THE POLITICAL AND IDEOLOGICAL OUTLINE OF
ALBERT KRAMER (1882–1943)
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 353–430, 327 notes, 13 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Albert Kramer, National Radical youth. Yugoslavianism, liberalism, unitarism, Anti-Catholicism,
First World War, Kingdom of SHS/Yugoslavia, Anti-communism, Second World War
Abstract: Albert Kramer was a member of the National Radical Youth in his younger days and was sincerely
devoted to the emancipatory rise of Slovenes. Even before World War I Kramer shifted from his Slovene standpoint to the Yugoslav, into a national integrative Yugoslav concept, which was supposedly the only historically
grounded form of solving the Slovene national question. In the first Yugoslavia he actualised the continuity
of the Slovene liberal unitarism and his direction of the culture struggle. Going down this way he contributed
greatly to the assertion of Slovenes as a visible political factor in the Yugoslav stage of the Slovene history in the
20th century. During the Second World War he, considering his anti-communist stance and opposition against
the occupying forces, agreed to the Slovene national and political assertion in the Yugoslav community.

Author: REPE Božo
Ph.D., full professor
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of History
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 929Kavčič S.
338:94(497.12)

Title: STANE KAVČIČ IN HISTORY
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 431–460, 20 notes, 8 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Stane Kavčič, party "liberalism", market economy, improvements in trade, banking, traffic, tourism,
service activities, consultancy, engineering, informatics and computer science, "cestna afera" ("road affair")
Abstract: Party "liberalism" personified by Stane Kavčič advocated a developmental direction such as Slovenia
is trying to enforce today: utilization of its geographical position and its integration into the economic flow between east and west, north and south, tourism, service activities and especially of innovations and knowledge,
his government was a supporter of the usage of clean energies and environmental care. Because introducing
a market economy system would allow the economy to become more independent and thus out of political
reach, the idea of a market economy was discarded soon after Kavčič's forced retirement. On the economic
field Kavčič was a "liberal", though in the wider societal context his political profile and his political agenda were
closer to the social-democratic directions. Both must be acknowledged in the context of the then Party state.
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Author: BAJC Gorazd
Ph.D., assistant professor
University of Primorska, Science and Research Centre and
Faculty of Humanities Koper
Garibaldijeva 1, SI – 6000 Koper, Slovenia

UDC 929Vilfan J.:94(497.4)"19"

Title: THE "PARADIPLOMACY" OF JOSIP VILFAN
Subtitle: From the end of World War I to the early fifties
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 461–498, 101 notes, 6 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Josip Vilfan, Engelbert Besednjak, Lavo Čermelj, George Konstantinovich Popoff, Congress of European Nationalities, protection of minorities, law, diplomacy, "para-diplomacy", Yugoslavia, Italy, Slovenes,
British counter-intelligence agency – MI5, Nazism, 1918–1954.
Abstract: The author presents the international and "para-diplomatic" enterprises of the Slovene littoral lawyer
and politician Josip Vilfan (1878–1955) from the end of World War I to the early fifties. He advocated for the
legal security and survival of Slovenes and Croats in Italy (in the Julian March) and generally all minorities
in Europe. He was employed as the president of the Congress of European Nationalities (1925–1938) and
was active in other international associations and organizations. The victors of the First World War, including
Great Britain, were wary of the workings of the Congress on account of their secret services discovering that
the force steering the Congress' finances and leadership were Nazis. After World War II, Vilfan worked with
the Yugoslavian ministry for foreign affairs, initially while working for the Institute for the Study of International Issues, during which time he helped gather materials necessary for the Paris Peace Conference. Later,
he helped prepare the theoretical foundations for the then still relevant issue of minorities for the Standing
Committee for the legal issues of human and general rights.

Author: JENUŠ Gregor
Ph.D., research associate, archivist
The Archives of the Republic of Slovenia
Zvezdarska 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 929Vilfan J.

Title: JOŽA VILFAN – AN ABERRANT FROM FAMILY TRADITION
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 499–518, 90 notes
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Joža Vilfan, Josip Vilfan, Yugoslavia, Littoral Slovenes, Trieste, partisans, politician, diplomat
Abstract: The article presents the life of Joža Vilfan, including his youth in cosmopolitan Trieste and the hardships of a young man growing up in the shadow of his father Josip Vilfan. Based on analysis of archival sources
and Vilfan's diary entries found therein, it shows his thoughts on social inequality, irredentism, political conservatism, which dominated prewar Yugoslavia, and the levers which brought him closer to Communism,
causing his "aberration" from family tradition.
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Author: GAČIĆ Aleksandra
M.A. of History
Kardeljev trg 6, SI – 3320 Velenje, Slovenia

UDC 929Brilej J.:327(497.1)

Title: DR. JOŽE BRILEJ – YUGOSLAV UN DIPLOMAT
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 519–538, 51 notes, 2 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Jože Brilej - Bolko, Slovene diplomacy, UN, Palestinian question, Hungarian Uprising, Suez Canal,
Constitutional court of SRS
Abstract: The article describes the work of Jože Brilej - Bolko, a politician and diplomat. While being a student
of theology he became interested in Marxism and after starting to study law he joined the Communist party –
an action that would help him be so successful in his career. As an exceptionally active member of the CP he
took up several key diplomatic positions after the war. He was an ambassador in London (1950–1952), Cairo
and Yemen (1961–1963). His most important office was that of the Yugoslav permanent representative in the
UN. During the time of the Palestine crisis of 1947, he had an important role in solving the crisis – which he
attempted to solve by withholding his vote during the motion to divide Palestine. He distinguished himself in
1956 when two international incidents occurred – the soviet intervention in the Hungarian Uprising and the
French-English-Israeli intervention against Egypt's attempt to nationalize the Suez Canal – where he strongly
spoke against both. After his diplomatic career he worked as a constitutional judge in Yugoslavia.

UDC 32(497.4):929Bebler A."1992"
Author: PREBILIČ Vladimir
Ph.D., associated professor University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
Kardeljeva ploščad 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
Co-author: JUVAN Jelena
Ph.D., assistant professor
University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
Kardeljeva ploščad 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
Title: BETWEEN POLITICAL AND MILITARY DECISION MAKING: ALEŠ BEBLER
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 539–560, 79 notes, 3 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: military leadership, political leadership, commanding, Second World War, Aleš Bebler
Abstract: Political and military leadership both have unique procedures, which can oppose each other. In accordance with theoretical assumptions and basic principles of democratic leadership and control over military forces, the political decision-making is the one which also guides and leads military decision-making. Still
there are deviations from these theoretical assumptions when military decision-making takes over or when
one person controls both the political and military type. This article focuses on the relationship between political and military leadership and analyses the work and decisions of Aleš Bebler, a politician and a commander,
in the time of the Roška ofenziva (Roška offensive) in the second part of 1942.
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Ph.D., curator
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UDC 929Kobal.A:356.251

Title: DR. ANDREJ KOBAL – AGENT OF THE AMERICAN INTELLIGENCE SERVICE OFFICE OF
STRATEGIC SERVICES (OSS)
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 561–568, 7 notes, 1 picture
Category: 1.03 Short original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Andrej Kobal, Slovenia, Yugoslav section, OSS, G-2, Second World War, intelligence service, USA
Abstract: The article discusses dr. Andrej Kobal's work in the American intelligence service Office of Strategic
Services (OSS) which he joined in the second half of 1944 when he struck a deal with the American army's
intelligence department G-2 to lend him to OSS. As a member of the OSS he was active in Cairo and Bari where
he worked in the Yugoslav section, but he did not wish to cooperate with their partisans because of his anticommunist stances. He helped recruit Slovenes and other Yugoslavs which OSS then sent as paratroopers on
American missions to Yugoslavia and Slovenia. He was also active in the education process, teaching course
participants of the Yugoslav section geography and Yugoslavia's ethnic characteristics. He returned to Washington from Bari on the way stopping in Carigrad where he carried out tasks in the political department of the
G-2, after the war even being a member of the allied control committee for Bolgaria.

Author: KLADNIK Tomaž
Ph.D., associated professor, colonel of the Slovenian Armed Forces
head of Command and Staff School of the Slovenian Armed Forces
Engelsova 15, Kadetnica, SI – 2111 Maribor, Slovenia

UDC 929Peterlin E.
94(497.4)"1941/1945":929Peterlin E.

Title: LIEUTENANT COLONEL ERNEST PETERLIN
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 569–584, 22 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Second World War, Slovenia, Lieutenant Colonel Ernest Peterlin, Slovene Home Guard, Slovene
legion
Abstract: Basing his work on his study of archive sources and literature, the author discusses the military career
of Lieutenant Colonel Ernest Peterlin, who played a key role in the organization of the Slovene Home Guard
and its activity. At the same time he worked in secret with the spy network of colonel Vauhnik and supported
the work of the Slovene legion and as a result becomes the victim of the Gestapo and the Slovene post-war
communist government.
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Autor: GRIESSER - PEČAR Tamara
Dr., Univ. Dozent
Zuckerkandlgasse 38-44/2, A – 1000 Dunaj, Avstria

UDK 27-726.2: 929Držečnik M.

Titel: BISCHOF DR. MAKSIMILIJAN DRŽEČNIK
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 585–602, 56 Fußnoten, 1 Bild
Kategorie: 1.01 Wissenschaftlicher Aufsatz
Sprache: Original in Slowenisch (Kurzfassung in Slowenisch und Deutsch, Zusammenfassung in Deutsch)
Schlüsselworte: Ivan Jožef Tomažič, Religionsunterricht, Udba, Glaubenskommission, Maria Neustift, Aleksander Ranković, Vekoslav Grmič, Anton Vovk, Jožef Lampret, Cyrill-Metodius Verein (CMD), Anton Martin
Slomšek, Strafprozesse, Verwaltungsstrafen, Agrarreform, Nationalisierung, Theologiestudenten
Auszug: Bischof Dr. Maksimilijan Držečnik (1903–1978) stand an der Spitze der Diözese Marburg-Lavant zur
Zeit der schlimmsten Kirchenverfolgung in Slowenien nach dem Zweiten Weltkrieg. Zunächst war er Weihbischof (1946), dann, nach dem Tod des Bischofs, Dr. Ivan Josef Tomažič, apostolischer Administrator (1949),
schließlich Ordinarius (1960). Držečnik hatte Theologie in Marburg a.d. Drau studiert, dann an der Gregoriana
in Rom, wo er 1938 das Doktorat ablegte. Er arbeitete als Kaplan, sowie als Lektor für Moraltheologie und
Dozent für das Alte Testament und christliche Theologie am Priesterseminar Marburg, schließlich wurde er
stellvertretender Rektor des Priesterseminars Marburg. Während der deutschen Besatzung wurde er im April
1941 verhaftet und über Reichenburg nach Kroatien deportiert, wo er bis Kriegsende in der Pfarre Visoko
(Hrvatsko Zagorje) blieb. Nach seiner Rückkehr leitete er zunächst das lavantinische Priesterseminar und hielt
Vorlesungen an der Theologischen Fakultät.

Author: MAVER Aleš
Ph.D., assistant professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

929Grmič V.:27-726.2

Title: THE VEKOSLAV GRMIČ PARADOX
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 603–620, 52 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Vekoslav Grmič, Catholic Church in Slovenia, Christian socialism, Diocese of Lavant, Church and
State, Second Vatican Council
Abstract: The paper discusses life and work of the Maribor Auxiliary Bishop Vekoslav Grmič. He exerted, especially in the decade between 1968 and 1978, a decisive influence on the development of the Catholic Church
in Slovenia. This wasn't so only due to many functions exercised by him in the mentioned period, but also due
to the euphoria after the Second Vatican Council. But Grmič on the other hand gravely overestimated the
meaning of his own theological views in the Church in Slovenia, which made his fall inevitable and brutal,
even though he could build on a wider tradition of the strong current, benevolent to both the South Slavic
state framework and to socialism.
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'UDC 94(436.5+73)"19":929Trunk J.
314.151.1(73=163.6)(091)

Title: JURIJ TRUNK: PRIEST, SLOVENE PATRIOT, AUTHOR, EMIGRANT
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 621–638, 71 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original Scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Carinthia, Germanization, Plebiscite, Emigration, USA, Slovene Settlements
Abstract: Jurij Trunk (1870−1973) lived and worked between two worlds, Slovene Carinthia and the United
States. As a priest he served in Edling/Kazaze, Perau/Na Perovi in Villach/Beljak, and Ferlach/Borovlje. In 1921,
he immigrated to the United States. First, he served in Fulda in North Dakota as a priest for Volga German emigrants from Russia, then as the priest in a Slovene parish in Leadville, CO. After his retirement, he settled in San
Francisco, where he worked in the Church of Nativity of Our Lord. He was active also in politics in Carinthia.
Trunk established himself also as a publicist. He wrote several popular science and travel books and books
with religious content. His most important book is America and Americans, in which he describes the history
of the United States and of Slovene settlements within it.
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UDC 929Šušteršič F."1891/1910"
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Title: FRANC ŠUŠTERŠIČ, PRIEST, ORGANIZER, JOURNALIST, NATIONAL WORKER, PUBLICIST
(1891–1910)
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 639–672, 129 notes, 6 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Franc Šušteršič, Catholic church, Slovene diaspora in the USA, immigration, Amerikanski Slovenec,
Slovene community in Joliet (Illinois), Kranjsko slovenska katoliška jednota (Carniolian Slovene catholic
union)
Abstract: The paper outlines the role of Franc Šušteršič (Frančišek Saleški Šušteršič), an emigrant priest, an
organizer, a journalist among the Slovene immigrants to the USA. In 1891 he emigrated to the United States
where he took over a recently established Slovenian parish of St. Joseph in Joliet (Illinois). In 1891 and in 1904
he built churches in Joliet and in 1895 he established the first Slovenian parish school in the USA. In 1894
he was among the initiators for establishing a fraternal support organization Kranjska slovenska katoliška
jednota (Carniolian Slovene catholic union). From 1899 to 1909 he was the editor of the newspaper Amerikanski Slovenec, he wrote newspaper articles and funded a printing house in Joliet. In the Koledar Mohorjeve
družbe for 1894 he published an article "The Slovenes in America", which is the first description of the way of
life of the Slovenian immigrants in the USA. In 1899 he published the Katekizem za katoliške šole v Združenih
državah ameriških and in 1903 Poduk rojakom Slovencem, ki se hočejo naseliti v Ameriki. In 1910 he returned
to Ljubljana, ill, and passed away there in 1911.
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Author: HORVAT Mojca
senior archivist
The Regional Archives Maribor
Glavni trg 7, SI – 2000 Maribor, Slovenia

UDC 929.52Kukovec

Title: "IN MY LIFE I HAVE TRIED MANY THINGS AND SO FAR I HAVE ALWAYS ACHIEVED MY GOALs."
Subtitle: K
 lara Kukovec (1883–1979), the first female doctor in Trieste and Maribor, and her
husband Janko Kukovec (1883–1968), the president of the People's university of
Maribor
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 673–698, 93 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Klara Kukovec (1883–1979), Slovene female doctors, medicine, Health association of Maribor,
partisan hospital, Janko Kukovec (1883–1968), People's university of Maribor
Abstract: After the overthrow of the German-speaking government, many people started settling in Maribor,
amongst them Janko Kukovec, who became president of the People's university of Maribor, and his wife Klara
Kukovec, the first female doctor in Maribor, who was born in then Tsarist Russia. Both studied in Switzerland and later worked in other European countries broadening their horizons. They became acquainted with
the literature, science and art of several nations and worked in Maribor influenced by these experiences. The
troubled times during which they lived made sure that fate dealt them several heavy blows, the gravest of
which was the loss of their son Robert Kukovec, who was a partisan surgeon, shot shortly before the end of
World War II.

Author: KRANJC SIMONETTI Stanka
Ph. D., M.D., Professor Emeritus of University of Maribor
University of Ljubljana, Faculty of Medicine
Vrazov trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 929Grosman B.

Title: PRIM. DR. BOŽENA GROSMAN, SPECIALIST FOR CHILDREN DISEASES
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 699–708, 8 notes, 6 pictures
Category: 1.03 Short original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Božena Grosman, partisan doctor, organiser of healthcare in war and peace, founder of the children's department SBM
Abstract: Božena Grosman (1903–1987), a doctor, one of the first Slovene specialists for childhood illnesses
set the foundations of the children's healthcare in NOB (National Liberation War) after the war working in the
Maribor region and later on covering the whole of Slovenia. For this article I examined her professional legacy
kept by the Public Health department (Head of Department prof. dr. Marjan Bilban). From this source and my
own contact with her I am finding out that her professional knowledge, wide cultural sophistication and solid
Slovene consciousness constantly directed her medical work. She was born in the family of the lawyer dr. Karol
Grosman who among others filmed the Slovene film Na domačem vrtu (On the home garden) in 1906 with a
three-year-old Božena also having a part in it.
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Author: SAPAČ Irena
Ph. D., assistant professor
Retired director of University of Maribor Library
Pionirska 5, SI – 2000 Maribor, Slovenia

UDC 61:929 Kristan Boris (1901-1991)

Title: DR. BORIS KRISTAN (1901–1991), THE ORGANIZER OF DENTAL MEDICINE AND PIONEER OF
YOUTH DENTAL CARE IN MARIBOR
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 709–738, 64 notes, 15 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: biography, medicine, dentistry, Boris Kristan, Slovenia
Abstract: The article is based on the study of archival sources and literature analyses and evaluates the life
and work of Boris Kristan, M.D., who was the organizer of the dental medicine in Maribor. His father, Oroslav
Kristan, M.D., was a district doctor and deeply nationally conscious Slovenian and he inspired him to help
people in professional and private life. He promised his father to become a doctor and to, after the father's
early death, help his mother to take care of the family. He ended his medicine studies with honours and in the
shortest time. The first years after his specialization he cured adult patients. He was aware that health begins in
the childhood and therefore he later followed the examples of Scandinavian countries and devoted himself to
the dental service for children and youth. In the year 1950 he founded the first school dental clinic in Maribor,
he then organized a network of school dental clinics, the first mobile clinic and was a pioneer in orthodontics
and dental prevention. Because of his exceptional contribution to the development of dental medicine and
because he was a pioneer of the Slovenian youth dental care he became a member of honour of the Slovenian
Medical Association.

Author: BORKO Elko
Ph. D., M.D., Professor Emeritus of University of Maribor
Medicohistorical section of Slovenia within the Slovenian Medical Association
Tomanova ulica17b, SI – 2000 Maribor, Slovenia

UDC 929Andolšek-Jeras L.

Title: PROF. LIDIJA ANDOLŠEK - JERAS
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 739–752, 18 notes, 2 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Lidija Andolšek - Jeras, human reproduction, Institute for Family Planning, contraception, termination of pregnancy
Abstract: Prof. Dr. Lidija Andolšek - Jeras (1929–2003), a Slovene doctor, laid the foundations and designed
the content of the Slovene humane reproduction in the second half of the 20th century. With her achievements in research, professional determination and many organisational skills she made her profession important in the international circles and received the most famous international awards for her work.
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Author: ŠELIH Alenka
Ph.D., Full Memeber of SASA and Professor Emeritus of University of Ljubljana
University of Ljubljana, Faculty of Law
Poljanski nasip 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 929Vodopivec K.:343.9

Title: LIFE AND WORK OF PROFESSOR DR. KATJA VODOPIVEC
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 753–766, 27 notes, 1 picture
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Katja Vodopivec, researcher, criminology, juvenile delinquency, implementation of criminal sanctions, theory of deviance
Abstract: The article sheds some light on the life and work of one of the leading researchers in the field of criminology in Slovenia during the latter half of the 20th century. Katja Vodopivec set the foundations for research
at the Institute for Criminology from its very beginnings onward. She led the first few major research projects
of the field, amongst which was also the "Spreminjanje vzgojnih metod v vzgojnem zavodu Logatec" (1973).
Her work strongly influenced a more humane approach to the execution of punitive measures in Slovenia. She
contributed several new ideas to criminal theory as a whole.

Author: PERENIČ Urška
Ph.D., assistant professor
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 821.163.6.09:929Zupančič B.

Title: BENO ZUPANČIČ AND HIS STORY ABOUT WAR- AND POST-WAR LJUBLJANA
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 767–778, 38 notes, 1 picture
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Beno Zupančič (1925–1980), Slovenian post-war literature, prose, wartime and post-war themes,
Ljubljana
Abstract: Beno Zupančič entered the literary public as an author of short prose and he soon set about a novel,
which is also strongly based on a personal experience. The most prominent time-space of his works is wartime
in the Ljubljana suburb or in Ljubljana, where the story is set even when the pre- and post-war eras are thematized. The experience of war is namely the one, which is the most strongly impressed on the representatives of
the older, but also younger, generation, so that the events in the post-liberation or post-war era of "administrative socialism" is equally and critically measured through the wartime experience.
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UDC 929Vode A.:141.72
Author: VIČAR Branislava
Ph.D., assistant professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department for Slavic Languages and Literatures
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia
Title: ANGELA VODE BETWEEN LIBERAL AND SOCIALIST FEMINISM
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 779–796, 71 notes, 1 picture
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Angela Vode, liberal feminism, socialist feminism, women's social and economic citizenship
Abstract: The article tries to adequately position the feminist author Angela Vode inside the fundamental feminist currents of the 1st half of the 20th century, the liberal burgeoisie and socialist feminism. Highlighted in this
discussion are the categories of the subjectivity and socio-economic citizenship of a woman, as defined by
Vode, and discussed from the feminist political theory's point of view. The feminist writing of Angela Vode
swings between the socialist conception of a woman's full socio-economic citizenship and the traditional
bourgeoise conceptions of the sex roles, according to which women (even in the cases of entering the labour market) are primarily treated as mothers and housekeepers and are based on the projected attributes
of femininity positioned into a support role for their husbands' full participation in the economic-political or
the public area.

Author: ŽNIDARŠIČ ŽAGAR Sabina
Ph.D., assistant professor, career advisor
University of Ljubljana
Kongresni trg 12, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 929Vode A.:141.72
305-055.2

Title: ANGELA VODE (1892–1985), GENDER AND DESTINY (1938/39)
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 797–816, 30 notes, 2 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Angela Vode, Gender and Destiny, Simone de Beauvoir, The Second Sex, women
Abstract: With an analysis and overview of Angela Vode's book Gender and Destiny (1938/1939), the author
attempts to place the writer in the wider context of the first wave of the Women's Rights movement. Simultaneously, she attempts to problematize the contemporary image of the writer as a victim of post-war political
conflicts in Slovenia. The book, having been published roughly ten years before Simone de Beauvoir's The
Second Sex, is in no way a philosophical text, but rather a manual and a result of Vode's activism, her feminist
and socialist world views and her enlightened principles and hopes.
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UDC 821.163.6.09-3:929Potrč I.
Author: ČEH STEGER Jožica
Ph.D., full professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department for Slavic Languages and Literatures
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia
Title: POTRČ'S EARLY PROSE IN A SOCIAL, MORAL AND POLITICAL CONTEXT
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 817–828, 35 notes, 1 picture
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Ivan Potrč, short stories, social realism, ideology, socialism
Abstract: Ivan Potrč (1913–1993) helped shape Slovene literature for over half a century. In the thirties he
helped introduce the eastern Styrian region and its agricultural-rural people into Slovene literature. This article is based on the author's pre-war writing, which puts into words the pressing social and moral hardships
of the eastern Styrian population of that era, and on his less known autobiographically based novellas such
as: Groteska, Kitajske novele (which tell of the critical political situation of pre-war Maribor in the Kingdom of
Yugoslavia), and the novel Zločin (1955; the central theme of which is the political execution of pre-war Communist party revolutionaries Djuro Djaković and Nikola Hećimović).

UDC 821.163.6.09-3Mihelič M.
Author: BOŠNJAK Blanka
Ph.D., associated professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department for Slavic Languages and Literatures
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia
Title: REACTION TO THE LITERARY WORK OF MIRA MIHELIČ
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 829–854, 73 notes, 1 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Mira Mihelič, her literary work, reception of her literary work
Abstract: Mira Mihelič (1912–1985), who first began publishing under the surname Puc, was a freelance writer
and (especially after World War II) a translator. During the war she began publishing shorter texts in Jutro,
Prosveta and Glas Naroda, later she created several plays and novels. Additionally, she also produced works
for younger audiences and worked in translation. For her literary achievements she received two Prešeren
awards and became the first female president of the Society of Slovene Writers and the Slovene center of PEN.
This article will attempt to give an overview of the literary-historical and literary-critical responses that were
published in monographs, proceedings, and as scientific discussion in our professional and academic journals,
while examining and analyzing the reception of the author's literary work.

973

Author: PRELOVŠEK Damjan
Ph.D., research advisor
Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts,
France Stele Instutute of Art History
Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 72(497.4):929Plečnik J.

Title: ARCHITECT JOŽE PLEČNIK (1872–1957)
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 855–876, 25 notes, 10 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Jože Plečnik (1872–1957), architecture, Vienna, Prague, Ljubljana
Abstract: The article presents the life and work of the architect Jože Plečnik (1872–1957). Unlike his contemporaries, he believed in the long-term worth of artistic premises of the late 19th and early 20th century. He constantly revisited architectural themes which he developed in his youth and constantly tried to find solutions
for them in new and creative ways, without regard for the dominating mottos of his time. Due to the shelter
of a provincial and familiar environment, he managed to find solutions for some fundamental issues in architectural design, such as the use of materials, space and lighting. The favorable attitude of Masaryk towards the
architect in Prague and the provinciality of his birthplace – Ljubljana, enabled him an environment in which
he could fully develop architecture based on the humanistic legacy of antiquity and with it he constructed the
only real critical alternative to the trend of 20th century functionalism.

Author: CIGLENEČKI Marjeta
Ph.D., associated professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Art History
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

UDC 929Ajlec J.:730

Title: THE SCULPTOR JOŽEF AJLEC (1874–1944)
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 877–924, 209 notes, 16 picture
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Jožef Ajlec, Lastomerci, Ivan Čuvan, the society Vesna, Edmund von Hellmer, Hans Bitterlich, Friderich Christofer Hausmann, Simmering
Abstract: The paper deals with the oeuvre of the sculptor Jožef Ajlec (1874–1944), born in Lastomerci by
Gornja Radgona. After completing his studies at the Vienna academy he travelled a lot. He was creating small
sculpture and portraits, while his greatest commission were a stone baptismal font and reliefs in bronze presenting fourteen Stations of the Cross for the parish church in the 11th Vienna district Simmering (1912–
1914). Jožef Ajlec is buried at the Central Vienna Graveyard in Simmering; over the grave there is a stone stele
with a relief presenting Christ, Ajlec's own work.
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Author: KOŠAN Marko
B.A. in Art History
Koroška galerija likovnih umetnosti
Glavni trg 24, SI – 2380 Slovenj Gradec, Slovenia

UDC 75(497.4):929Tisnikar J.

Title: PAINTER JOŽE TISNIKAR (1928–1998)
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 925–936, 7 notes, 6 pictures
Category: 1.03 Short original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Jože Tisnikar, painting, self-taught, expressionist figuration
Abstract: A self-taught painter, Jože Tisnikar (born in Mislinja in 1928, died in Slovenj Gradec in 1998) has
established himself as a peculiar phenomenon in the newer Slovene painting through original existential, incredibly honest iconographic theme of depicting the final destinations of human existence and endings and
with his individual egg tempera painting technique, which made possible the distinct colour nuance, with
which he effectively underlined the uneasy atmosphere of the painted scenes. His works of uncanny expressive power are nowadays counted among the greatest painting achievements in Slovene and European figural
modernist art.

Author: FRELIH Marta
Ph.D., scene and costume designer, director and scriptwriter
Krekova ulica 20, SI – 2000 Maribor, Slovenia

UDC 75(497.4): 929Kobilca I.

Title: IVANA KOBILCA AND HER PATH ACROSS EUROPE
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 13 (2013), No. 2–3, pp. 937–946, 21 notes, 4 pictures
Category: 1.03 Short original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Ivana Kobilca (1861–1926), Slovene painter, exhibitions in Europe, Paris
Abstract: Due to a wide-ranging investigation as a part of a documentary feature about the life and work of
painter Ivana Kobilica I came to interesting conclusions while collaborating with foreign experts, with who I
can today evaluate her work anew. Ivana Kobilca (1861–1926) was a true pioneer among the Slovene painters. The pinnacle of her career were undoubtedly her exhibitions in Paris, where she became an honorary
member of Salon, in the committee which evaluated Kobilca's work was also the French sculptor Rodin. Kobilca held exhibitions across the whole of Europe: apart from Paris and Ljubljana she had exhibitions in Zagreb, Trieste, Munich, Luzern, Lübeck, Berlin, Prague, Regensburg, Dresden, Sarajevo, Wroclav, Leipzig, Vienna
(on the Vienna Biennale) and in Budapest where emperor Franz Joseph bought her Parisienne portrait study
for the Budapest gallery.
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Uredniška navodila avtorjem
1.

Studia historica Slovenica (SHS) je znanstvena periodična publi
kacija, ki jo izdaja Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, Koroška
cesta 160, Maribor. Revija objavlja članke s področja zgodovine in osta
lih humanističnih in družboslovnih ved, ki mejijo na zgodovinsko zna
nost.

2.

Revija Studia historica Slovenica izhaja v treh številkah letno. V dveh
številkah objavlja prispevke v slovenskem jeziku – s povzetkom (sum
mary) v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem ali ruskem
jeziku in izvlečkom (abstract) v angleškem jeziku. Ena številka je tuje
jezična in je namenjena objavam prispevkov domačih in tujih avtorjev
v enem od svetovnih jezikov – s povzetkom (summary) v slovenskem
jeziku in izvlečkom (abstract) v slovenskem jeziku.

3.

Prispevek, oddan ali poslan uredništvu, lahko obsega do 30 eno
stransko tipkanih strani s po 30 vrsticami na stran (52.750 zna
kov). Prispevek mora biti oddan na disketi (praviloma z urejevalnikom
Word for Windows) in v iztiskani obliki. Slikovni material v obliki
laserske kopije ali v elektronski obliki (PDF ali TIF format) mora biti
opremljen s podnapisom in navedbo vira.

4.

Avtor mora navesti naslednje podatke: ime in priimek, akademski
naslov, delovno mesto, ustanovo zaposlitve, njen naslov in morebitni
naslov elektronske pošte (e-mail).

5.

Oddani prispevek mora biti opremljen: s povzetkom (30-45 vrstic),
izvlečkom (6-10 vrstic) in ključnimi besedami.
Izvleček mora biti razumljiv sam po sebi brez branja celotnega besedi
la članka. Pri pisanju se uporabljajo celi stavki, izogibati se je treba slab
še znanim kraticam in okrajšavam. Izvleček mora vsebovati avtorjev
primarni namen oziroma doseg članka, razlog, zakaj je bil napisan, ter
opis tehnike raziskovalnega pristopa (osnovna metodološka načela).
Ključne besede morajo odražati vsebino prispevka in biti primerne za
klasifikacijo (UDK).
Povzetek mora predstaviti namen prispevka, glavne značilnosti in
metodologijo raziskovalnega dela ter najpomembnejše rezultate in
sklepe.

6.

Besedilo prispevka mora biti pregledno in razumljivo strukturira
no (naslovi poglavij, podpoglavij), tako da je mogoče razbrati namen,
metodo dela, rezultate in sklepe.

S tudia

H istorica

S lovenica
7.

Opombe morajo biti pisane enotno kot sprotne opombe pod črto.
So vsebinske (avtorjev komentar) in bibliografske (navedba vira, upo
rabljene – citirane literature).
Bibliografska opomba mora ob prvi navedbi vsebovati celoten
naslov oz. nahajališče: ime in priimek avtorja, naslov dela (ko gre za
objavo v reviji ali zborniku naslov le-tega), kraj in leto izida, strani
(primer – monografija: Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski samo
stan : ok. 1245–1782 (Celje, 2005), str. …; primer – revija: Darko Friš,
"Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne stranke leta 1937 v
Ljubljani", Zgodovinski časopis 59, št. 1–2 (2005): str. …; primer – časnik:
(avtor), "Volitve v mariborski mestni zastop", Slovenski gospodar, 27.
november 1873, št. 48, str. …; primer – zbornik: Vasilij Melik, "Vprašanje
regij v naši preteklosti", v: Regionalni vidiki slovenske zgodovine : zbor
nik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ur. Peter [tih
in Bojan Balkovec (Ljubljana, 2004), str. …), nato pa se uporablja smisel
na okrajšava (dalje: Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan, str. …).
Pri navajanju arhivskih virov je treba navesti: arhiv (ob prvi navedbi
celotno ime, v primeru, da ga uporabljamo večkrat, je treba navesti
okrajšavo v oklepaju), ime fonda ali zbirke (signaturo, če jo ima), števil
ko fascikla (škatle) in arhivske enote ter naslov navajanega dokumenta
(primer: Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, škatla
7, pismo Davorina Trstenjaka Pavlu Turnerju iz Starega Trga, 7. junija
1889.)

8.

Prispevki so recenzirani; recenzije so anonimne. Na osnovi pozitivne
ga mnenja recenzentov je članek uvrščen v objavo.

9.

Za znanstveno vsebino prispevka in točnost podatkov odgovarja
avtor.

10. Uredništvo prejete prispevke lektorira, avtor lekturo pregleda in jo
avtorizira. Uredništvo posreduje avtorju prvo korekturo prispevka,
ki jo mora vrniti uredništvo v roku treh dni; širjenje obsega besedila ob
korekturah ni dovoljeno. Pri korekturah je treba uporabljati korekturna
znamenja, navedena v Slovenski pravopis (1962), Slovenski pravopis 1.
Pravila (1990). Drugo korekturo opravi uredništvo.
11. Dodatna pojasnila lahko avtorji dobijo na uredništvu.
Uredništvo SHS
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Editor's Instructions to Authors
1.

Studia historica Slovenica (SHS) is a periodical scientific publication
published by the Historical association of Franc Kovačič PhD, Koroš
ka cesta 160, Maribor. The publication publishes historical articles and
other humanistic and sociological articles that adjoin historical science.

2.

Studia historica Slovenica is issued in three volumes a year. The first
two volumes publish articles in Slovene language – with summaries in
glish, Ger
man, Ita
lian, French or Rus
sian lan
gua
ge and ab
stracts in
En
English. The third volume is a foreign language volume, which is intended
for publishing articles written by local and foreign authors in one of the
world languages – with summaries and abstracts in Slovene language.

3.

An article, delivered or sent to the editorial board, can comprise of at
most 30 one-sided typed pages with 30 lines per page (52,750
print signs). It has to be delivered on a computer diskette (edited in
Word for Windows) and in a printed form. Image material in the form
of a laser print or in electron form (PDF or TIF format) must be equip
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