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UDK 94(497.4Brežice)"1917" 			
550.34(497.4Brežice)"1917"
1.01 Izvirni znanstveni članek

DOI 10.32874/SHS.2018-15

Prelom za prizadeto lokalno
prebivalstvo: potres v Brežicah
29. januarja 1917
Dušan Nećak
Dr., redni profesor v pokoju, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana
e-pošta: dusan.necak@guest.arnes.si

Izvleček:

Ob koncu prve svetovne vojne je sredi zime, 29. januarja 1917, Brežice z
okolico prizadejal hud potres, eden najhujših v sodobni slovenski zgodovini.
Članek, ki je napisan izključno na osnovi primarnih arhivskih virov, govori
o trpljenju lokalnega prebivalstva ob tej naravni nesreči, o težavnem poteku
sanacije prizadetega področja, zbiranju sredstev za prizadeto prebivalstvo in o
odnosu lokalnih, deželnih in državnih oblasti, vključno s habsburško dinastijo,
do reševanja nastalega položaja. Posebej se osredotoča na vlogo in pomen
vojaških oblasti (npr. 5. armade ali nadomestnega bataljona 87. pehotnega
polka), ki so bile v vojnem času pravzaprav edine pristojne za pomoč
prizadetemu prebivalstvu. Hkrati je v članku osvetljeno tudi terensko delo takrat
najpomembnejšega seizmologa v monarhiji prof. dr. Aleksandra Tornquista ter
problematika obnavljanja popolnoma porušenega frančiškanskega samostana
v Brežicah.

Ključne besede:

prva svetovna vojna, potres v Brežicah z okolico, 29. 1. 1917, obnova potresnega
področja, zbiranje sredstev za obnovo, Aleksander Tornquist, frančiškanski
samostan
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Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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V zgodovinskem dogajanju poznamo velike in manjše prelomne dogodke.
Veliki, če zapišem s pompoznimi besedami, spreminjajo svet, mali pa vplivajo
le na spremembe v omejenem obsegu tako rekoč lokalno. Vendar ta ad hoc
razdelitev še ne pomeni, da mali prelomni dogodki ne bi globoko zarezali v vsakodnevno stvarnost prizadetega prebivalstva. Potresi so eden tistih dogodkov,
ki so praviloma omejenih razsežnosti, vendar največkrat bistveno posežejo v
življenje prizadetih ljudi in jim ga nemalokrat ne samo močno otežijo, temveč
tudi v celoti spremenijo.
Kot dolgoletni vodnik reševalnega psa, vodilni funkcionar svetovne organizacije reševalnih psov IRO (Internationale Rettungshunde Organisation/
International Rescue Dog Organization) in še posebej kot vodja mednarodne
skupine reševalcev s psi ob katastrofalnem potresu v Turčiji avgusta 1999, sem
se o tem, in situ, prepričal tudi sam. Kot zgodovinarja, ki se ukvarja s sodobno
zgodovino ter v okviru tega tudi s prvo svetovno vojno, pa me je doslej v zgodovinopisju še neobdelana tematika t. i. Brežiškega potresa 29. januarja 1917
takoj pritegnila. Gre namreč za enega najmočnejših potresov na Slovenskem,
po nekaterih podatkih celo za drugega najmočnejšega, takoj za ljubljanskim z
dne 14. aprila 1895. Magnituda potresa v Brežicah je bila namreč 5,7, dosegel
pa je največje učinke VIII. stopnje po evropski makrosezmični lestvici (EMS),
ljubljanskega pa 6,1 z največjimi učinki, med VIII. in IX. stopnjo po EMS.
O potresu v Brežicah in okolici je bilo razmeroma veliko že napisanega, in
to takoj potem, ko se je zgodil, kakor tudi v kasnejšem času, vendar ne z zgodovinarjevo roko. Dela so napisali v nemškem in slovenskem jeziku. Izdali so
jih v knjižni obliki in v obliki strokovnih člankov. Med najpomembnejše vire o
potresu štejemo sočasna dela avtorjev prof. dr. Aleksandra Tornquista,1 prof. dr.

1

Aleksander Tornquist (*18. junij 1868, Hamburg, †1. november 1944, Gradec, ob bombnem napadu)
je bil geolog in paleontolog. Geologijo in paleontologijo je študiral na univerzi v Göttingenu, tu je
leta 1892 doktoriral in se leta 1896 habilitiral. Kot izredni profesor je med letoma1900–1907 služboval na univerzi v Strasbourgu, 1907–1914 v Königsbergu (danes Kaliningrad), kot redni profesor
za geologijo pa 1914–1944 na tehniški visoki šoli v Gradcu. Sprva se je ukvarjal s paleontološkimi
raziskavami amonitov predvsem v alpsko-mediteranski srednji triadi, pozneje pa v glavnem s tektoniko in rudarsko-geološkimi problemi (Ivan Rakovec, "Tornquist, Aleksander", Slovenska biografija,
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, http://www.
slovenska-biografija.si/oseba/sbi715229/, pridobljeno: 10. 8. 2018).
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Franza Heritscha2, dr. Roberta Schwinnerja3 in dr. Ferdinanda Seidla4. Že leta
1918 je v reviji Carniola5 izšel strokovni članek "Zemeljski potres pri Brežicah
in Krški vasi dne 29. januarja l. 1917". Napisal ga je novomeški geolog Ferdinand
Seidl. Istega leta pa je pri Dunajski akademiji znanosti, njenem Matematično
naravoslovnem oddelku/Akademie der Wissenschaften in Wien, Matematische
naturwissenschaftliche Klasse, v seriji Mitteilungen der Erdbeben Kommission/Prispevki komisije za potrese, Neue Folge/Nova serija št. 52, izšla knjižica
Das Erdbeben von Rann an der Save vom 29. Jänner 1917, Erster Teil, Wien
1918 (Potres v Brežicah na Savi z dne 29. januarja 1917, Prvi del, Dunaj 1918).6
Naslednje leto sta v isti seriji izšli še dve študiji o brežiškem potresu: Heritsch,
Neue Folge 56, Über Brontidi in der Ranner Erdbebenserie des Jahres 1917 nebst
Bemerkungen über Erdbebenräusche (O brontidih v seriji potresov v Brežicah v
letu 1917, skupaj z opazkami o potresnih šumih); Heritsch in Schwinner, Neue
Folge 57, Über die Drehungen beim Ranner Erdbeben von 29. Jänner 1917 (O
vrtenjih pri brežiškem potresu dne 29. januarja 1917). Leta 1919 pa je, v isti seriji pod številko Neue Folge – 55, izšla tudi najobsežnejša študija avtorjev Heritscha in Seidla na temo tega potresa. Ta je pomenila drugi del študije, ki je izšla
leta 1918 s podnaslovom Die Tektonik der Bucht von Landstrass und ihre Beziehungen zu den Erderschütterungen (Tektonika Kostanjeviškega polja in njena
povezava z zemeljskimi tresljaji).
Med najvidnejšimi slovenskimi avtorji, ki so raziskovalni brežiški potres, je

2

3

4

5
6

Franz Heritsch (*26. december 1882, Gradec, †17. april 1945, Gradec) je bil avstrijski geolog in paleontolog. Študiral je na graški univerzi, tam doktoriral in leta 1909 na njej tudi habilitiral. Od leta 1921 je
predaval geologijo in paleontologijo ("Franz Heritsch", Österreichisches Biographisches Lexikon 18151950 (ÖBL), https://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_H/Heritsch_Franz_1882_1945.xml, pridobljeno: 10. 8. 2018).
Robert Gangolf Schwinner (*11. maj 1878, Ottenschlag (Nižja Avstrija), †10. november 1953, Gradec)
je bil avstrijski geolog in geofizik. Leta 1911 je doktoriral iz geologije na univerzi v Zürichu. V prvi
svetovni vojni je med letoma 1915–1918 deloval kot vojni geolog. Leta 1917 se je v Gradcu habilitiral
kot privatni docent. Leta 1919 je postal asistent na graškem inštitutu za geologijo, leta 1923 pa je
postal izredni profesor za fizikalno geologijo. Do leta 1946 je predaval geofiziko, takrat pa se je upokojil ("Robert Schwinner", Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, https://www.oeaw.ac.at/inz/forschungsbereiche/kulturelles-erbe/
forschung/oesterreichisches-biographisches-lexikon/biographien-des-monats/mai-2018/, pridobljeno: 10. 8. 2018).
Ferdinand Seidl (*10. marec 1856, Novo mesto, †1. december 1942, Novo mesto) je bil slovenski
naravoslovec in geolog. Seidl velja za utemeljitelja slovenske geologije in geološke terminologije (Ivan Rakovec, "Seidl, Ferdo", Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi557022/,
pridobljeno: 10. 8. 2018)
Ferdinand Seidl, "Zemeljski potres pri Brežicah", Carniola (1918), str. 43–60.
Ta študija je v skrajšani obliki dostopna tudi v slovenskem prevodu (hrani avtor).
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prof. dr. Vladimir Ribarič.7 Pomembni sta njegovi deli: Zemlja se je stresla (Ljubljana, 1964), in Potresi v Sloveniji (Ljubljana, 1994). V publikaciji Seizmološkega zavoda Slovenije, Seizmičnost Slovenije I., Katalog potresov/792 n. e. (Ljubljana 1981/, 1982"), pa je pretežno na osnovi izvirnih poročil s terena, ki jih hrani
dunajski najstarejši zavod na svetu za proučevanje vremena in geofizikalnih
pojavov (ustanovljen 1851) – Zentralanstalt für Meteorologie und geodinamik
(Osrednji zavod za meteorologijo in geodinamiko), temeljito ovrednotil potres
v Brežicah in okolici 29. januarja 1917. Poleg tega je še vrsta drugih slovenskih
in hrvaških avtorjev, ki so pretežno v člankih pisali o Brežiškem potresu in seizmičnosti Krškega polja.8 Njihovi članki so pri nas objavljeni v revijah, kot sta
denimo Ujma in Gea.
Temeljno zgodovinarjevo delo je kritična analiza primarnih arhivskih virov.
Zato sem se lotil njihovega iskanja. Presenetljivo v slovenskih arhivih domala
nisem našel sledi o njih, izjema sta bila le v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, ki
hrani nekaj drobcev (SI_ZAP/0005 Mestna občina Ptuj (MOP) A/rhivska/ Š/
katjla 227, spis št. 416) in ne prav obsežno gradivo frančiškanskega provincialnega arhiva (Arhiv slovenske frančiškanske province, ASFP, hrani ARS), ki
v fondu (predalu) Delovnik 1912–1921 hrani delovodnik province za leta
1917. Gradivo vsebuje zanimive in do določene mere nove drobce o poškodbah samostana in njegove cerkve ter razmerah v samostanu, ki so zavladale po
potresu. Na Slovenskem najobsežnejše arhivsko gradivo o potresu v Brežicah
1917 pa hrani Arhiv Republike Slovenije (ARS). V zajetnem konvolutu najdemo
podrobne popise nastalih poškodb in ocen škode na štajerskem delu potresnega področja (SI AS 16 Dež. predsedstvo za Kranjsko, Potresni spisi, fasc. 127,
Okraj Brežice potresni spisi). To gradivo v mnogo čem dopolnjuje obstoječo
(po)potresno sliko, predvsem s seizmološkega in manj z vidika zgodovinopisja. Gradivo namreč obsega veliko dokumentacije/spisov, v katerih so opisane
oblike škode, ki jih je povzročil potres na stavbah, in njihovo vrednost. Drugi

7

8

Vladimir Ribarič (*Mihovci pri Veliki Nedelji, 23. januarja 1928, †Ljubljana, 20. januarja 2002) je bil
geolog in seizmolog. Diplomiral je 1952 in doktoriral 1986 na Prirodoslovno-matematični fakulteti
v Zagrebu. Po specializaciji v Zagrebu in Beogradu je od 1964 delal na Astronomsko-geofizikalnem
observatoriju na Golovcu v Ljubljani, ki ga je od 1967 tudi vodil. Med letoma 1978–1994 je bil direktor Seizmološkega zavoda Republike Slovenije. Od 1981 je bil izredni, od 1987 pa redni profesor
seizmologije na univerzi v Skopju. Od 1964 do1972 je bil predstavnik Jugoslavije v evropski seizmološki komisiji. Vzpostavil je opuščeno seizmološko službo v Sloveniji. Izdelal je zemljevid potresnih
področij in sestavil katalog potresov (Seizmičnost Slovenije). Veliko je prispeval k posodobitvi seizmometričnih opazovanj, vzpostavil mednarodne povezave ter sodeloval pri konstruiranju in izvedbi
seizmoloških aparatur. Napisal je deset knjig, med njimi več poljudnih o astronavtiki, seizmologiji (Cilj vesolje, Ikarus leti v vesolje, Zemlja se je stresla, Potresi, Ljubljanski potres 14. aprila 1895 in
druge), 50 znanstvenih razprav, 90 strokovnih in več kot 260 poljudnih člankov, največ v Življenju in
tehniki, iz naravoslovja, tehnike, astronavtike in vojaških ved (Rajko Pavlovec, "Ribarič, Vladimir", v:
Enciklopedija Slovenije, 10. zvezek (Ljubljana, 1996), str. 202).
Na primer Janez Lapajne, Majda Hržič, Rajko Pavlovec, Dragutin Cvijanović idr.
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Rekruti 87. pešpolka v Celju leta 1905 (Goriški muzej)

del gradiva razdrobljeno in dokaj nepovezano govori o organiziranju ter zbiranju pomoči prizadetim.
Najpomembnejše in za zgodovinarja tudi najbolj zanimivo gradivo (tako,
kot sem pričakoval) je ohranjeno v "pristojnem" Landesarchiv Steiermark, Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu (StLA Graz, Gemeindearchiv Lassing, Familienarchiv Schniderschitsch, Index der Statthalterei). Pri fondu občinskega
arhiva občine Lassing in družinskem arhivu družine (župana Brežic) Schniderschitscha (Žniderišiča) gre predvsem za slikovno gradivo – deset razglednic, za
seznam darov za prizadete ter za nekaj časopisnih izrezkov, ki zadevajo potres.
Konvolut gradiva prezidija cesarskega namestništva za Štajersko: "Rann Erdbeben, 346, 1917, GZ 407/17; 444, 445, 544, 691/17, 722/17, 829, 896–900,
1711, 1712, 2550, 2637; A5b" pa vsebuje dokumente cesarskega namestništva,
ki zadevajo aktivnosti ob reševanju nastalega položaja po potresu. Za zgodovinski oris dogajanja ob potresu je to zagotovo najbolj povedno gradivo, saj v
njem najdemo dokumente, ki zadevajo, denimo, pomoč vojske, dejavnosti v
povezavi s strokovno obravnavo potresa (npr. delo Aleksandra Tornquista in
sodelavcev), organizacijo pomoči prizadetemu prebivalstvu, opise poškodb,
poročila o obiskih najvišjih predstavnikov oblasti, opise in vrste škod, akcije
pomoči, finančne probleme.
Največji in najpomembnejši avstrijski arhiv Österreichisches Staatsarchiv/
Avstrijski državni arhiv nakazuje le možnost, da obstaja vsaj indirektno gradivo
pod gesli "potresi, katastrofe, elementarni nesreče" in zadevnem časovnem razponu v fondih ministrstva za notranje zadeve pod signaturami: "28/1 – Elemen-
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tarereignisse, Unglücksfälle in Frage (AT-OeStA/AVA Inneres MdI Präsidium A
2161)" in "Allgemeine Akten die Signatur 28 – Elementarschäden, Notstand,
Sammlungen, Steiermark 1914 –1918 (AT-OeStA/AVA Inneres MdI Allgemein
Teil 2 A 2269)" ter Ministrstva za javna dela pod signaturo: 178 – Straßen und
Brückenbau: Elementarschäden an Straßen und Brücken 1914–1918 (AT-OeStA/AVA Handel MföA allg A 553).
Tudi zato je bilo dokaj nenavadno spoznanje, da v protokolni knjigi "najbolj poklicane" inštitucije za potrese v dvojni monarhiji t. i. Erdbebenkommission ni nikakršnega sledu o potresu v Brežicah leta 1917. V tej knjigi prispelih
in odposlanih dopisov je le na enem mestu zapisano ime Rann, torej Brežice.
Dodatno poizvedovanje pa je pokazalo, da za to omembo ne stoji nikakršen
dokument. Očitno si je zadevno dokumentacijo nekdo takrat ali pa pozneje
"sposodil" in je ni vrnil.
Na omenjenih virih sloni moje raziskovanje dogajanja ob potresu v Brežicah leta 1917, trpljenju lokalnega prebivalstva, odpravljanju posledic in odnosu oblasti do reševanja nastalega problema.

***
Potres so prebivalci dojeli kot katastrofo: "Bilo je res grozljivo, bobnelo in grmelo je pod nami," se je tistega dopoldneva spominjala Brežičanka Mila Predanič,
ki je bila takrat stara devet let. Bilo jo je zelo strah. Starejši brat jo je plašil, "da
se bo odprla zemlja in da bodo vsi popadali v ognjene globine". V hišo se niso
smeli vrniti. Spali so v čebelnjaku na dvorišču. Zelo jih je zeblo, pa niso smeli
nikjer zakuriti. Po čaj in hrano so hodili na obrobje mesta, v Hrastino, kjer je vojska postavila šotore in poljske kuhinje.9 Seizmologi potresov take razsežnosti in
moči ne radi poimenujejo katastrofalne, za laike in še posebej za prizadete pa je
šlo za katastrofična, prelomna dogajanja.
Kakorkoli: močan potres je 29. januarja 1917 ob 9. uri in 23 minut10 prizadel območje Krško-Brežiškega polja in Gorjancev, še najbolj pa Brežice,
Krško vas, Globoko, Artiče, Zakot, Mostič, Sela pri Dobovi, Kapele, Mihalovec,
Dobovo, pa tudi sosednji hrvaški kraj Stojdraga. Na Kranjskem je po poročilih s
terena, potres prizadel kraje: Cerklje, Veliki Podlog, Krška vas, Gorenje Skopice,
Dolenje Skopice, Dobeno, Globočice, Mali Cirnik, Kraška vas, Malence, Mrzlava
9

10

Vlasta Dejak, "Stoletnica brežiškega potresa (1917–2017)", povzeto po objavi v Dolenjskem listu, 10.
2. 1983. Več glej: Ina Cecić, Potres pri Brežicah 29. januarja 1917 – makroseizmične raziskave , rokopisno študijo hrani avtor.
Po nekaterih drugih podatkih je do potresa prišlo ob 8. uri in 22 minut (Mihael Stanislav Vovk,
Brežiški frančiškani od potresa 1917 do odhoda, str. 124). Razlika je nastala zaradi uporabe enotnega
časa (UTC –Universal Time Coordinated), v katerega seizmologi umeščajo potrese, kjerkoli na svetu.
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vas, Prilipe, Sobenja vas, Stankovo, Žejno in Cerina.11 Čutili so ga tudi v Avstriji
in Italiji.
Še istega dne je okrajni glavar iz Brežic ob 12. uri in 35 minut poslal cesarskemu namestniku v Gradec naslednji obupani telegram oz. klic na pomoč:
Tukaj, katastrofalni potres. Hiše neuporabne. Uradi ne morejo delovati. Prosim za
takojšnjo pomoč vojaškega poveljstva v moštvu, ki bo pomagalo pri gradbenih
delih in stražilo hiše. Mudi se, tudi smrtne žrtve.12 Okrajni glavar.13

Kljub pregovorno zbirokratizirani avstrijski državni upravi je dobil odgovor, tako rekoč, takoj, tj. ob 14. uri in 15 minut: "Vojaška pomoč pri vojaškem
poveljstvu zahtevana. Inženir Steininger poslan v Brežice …"14 Telegramska
komunikacija se je nadaljevala tudi kasneje, kar seveda kaže, da so oblasti, tudi
vojaške, takoj reagirale na klic na pomoč. Pomočnik poveljnika v Hrastniku je
na primer tako vojaškemu poveljstvu v Gradcu sporočil, da bodo v Brežice
… pod poveljstvom poročnika Antona Zechmeistra takoj napotili vse tamkajšnje
inženirce [Sappeuere]15 z izjemo nekaj neobhodno nujnih preddelavcev. Tam

11

12

13
14
15

Landesarchiv Steiermark (StLA), Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917, Abschrift, An alle
Landesschefs mit Ausnahme der Statthalter in Steiermark, in Galizien und im Küstenlande
sowie des Landespräsidenten in Krain und des Leiters der Landesregierung in der Bukowina,
Erbebenkatastrophen in Rann und im polit. Bezirke Gurkfeld, Einleitung einer allgemeinen
Sammlung, Wien 30. April 1917.
V pregledanem arhivskem gradivu nisem našel potrditve tega podatka. V že citirani rokopisni študiji
Ine Cecić, ki jo hrani avtor, najdemo podatke, ki jih je o smrtih žrtvah in verodostojnosti teh podatkov
povzela po časopisju: "Objavljene so bile tudi informacije, ki so jih pozneje v istem ali pa kakšnem
drugem časopisu zanikali. Kot primer lahko omenimo podatek o smrtni žrtvi v Brežicah. Na začetku
je bilo objavljeno (npr. Štajerc, 18, 4. 2. 1917, št. 5, str. 4), da je v potresu umrla soproga okrajnega
glavarja; pozneje (11. 2. 1917) se je izkazalo, da je bila žrtev nadučiteljeva vdova, gospa Voglar, ki je
prišla v Brežice obiskat sorodnike (Slovenski narod, 50, 31. 1. 1917, št. 25, str. 2) omenja štiri smrtne
žrtve, v izdaji 1. 2. 1917 objavi smrt dveh vojakov in dveh žensk. Med njimi naj bi bila gospa Voglar.
Pozneje se v vseh ostalih poročilih (npr. Slovenski gospodar : list ljudstvu v pouk in zabavo, 8. 2. 1917,
št. 6) omenjata le dve (ena v Brežicah in ena v Krškem). Štiri žrtve omenja tudi Domoljub (Domoljub:
slovenskemu ljudstvu v poduk in zabavo, 8. 2. 1917, št. 6, str. 63–64)." V Krškem naj bi po navedbah iste
avtorice v Savo padla in se utopila Uršula Arh, pogrešali naj bi tudi dva vojaka. Nesporno je, da je bilo
veliko ljudi poškodovanih.
StLA, Statthalterei-Präsidium A5b, Z. 346/1917 (Erdbeben in Rann).
Prav tam.
Sappeure (fr. sapêr) so bili samostojen rod avstro-ogrske kopenske vojske. 15. bataljonov teh vojakov so ustanovili šele leta 1912. Nastali so iz enot "klasičnih" inženircev (Pionier). Sappeure so bili
namreč tisti rod vojske, ki je bil namenjen utrjevanju položajev, gradnji mostov, cest… na fronti ("k. u.
k. Sappeure", Deutsche Encikopädie, http://www.enzyklo.de/Begriff/K.u.k.%20Sappeure, pridobljeno: 10. 8.2018). Za njih se pojavlja tudi poimenovanje "podkopnik" ali "vojak tehnične čete" (Stanko
Bunc, Slovar tujk (Maribor, 1998), str. 386). Beseda saper je na splošno privzeta iz nemščine in se je
kot taka uporabljala že za časa prve svetovne vojne. Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi: "voj.
pripadnik inženirske enote, ki koplje ozke in globoke jarke proti nasprotnikovim položajem" (Slovar
slovenskega knjižnega jezika. 4. knj., Preo-Š (Ljubljana, 1985), str. 597).
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Poškodbe na Attemsovem gradu (Muzej
Brežice)

bo priskočila na pomoč tudi pehota, ki bo prevzela varovanje /…/ Oskrbo, če je
potrebna, naj zahtevajo od nadomestnega bataljona 87 pešpolka …16

Po vojaško natančno je pomočnik poveljnika še predvidel, da bodo vsi tisti,
ki bodo pomagali v Brežicah, deležni posebnih dnevnic, glede oskrbe pa dodal,
da bodo deležni "vojne oskrbe z zmanjšanimi porcijami mesa, brez pijače in
brez cigar ali cigaret …"17 Vojaško poveljstvo v Celju je v Gradec sporočilo, da je v
Brežice za pomoč pri varovanju objektov napotilo samo tiste vojake, ki niso bili
sposobni za delovanje na fronti. Zapovedano je tudi bilo "/…/če bi bila izkazana
potreba po oskrbi, naj jo za poslane vojake in za 55 inženircev, zahtevajo od
nadomestnega bataljona 87 pešpolka /…/"18. Prav vojaki nadomestnega bataljo16
17
18

StLA, Statthalterei-Präsidium A5b, Z. 346/1917 (Erdbeben in Rann).
Prav tam.
Prav tam.
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na so prvi priskočili na pomoč in nudili vsestransko pomoč.19 Tudi sicer je bila
kakršna koli pomoč prizadetemu prebivalstvu odvisna od "dobre volje" cesarsko-kraljeve armade, saj je bilo cesarstvo v vojni, ki jo je že izgubljalo.
Potres in njegove posledice sredi hude zime z debelo snežno odejo in v času
vojne so bile tako hude, da je od kakih 1200 prebivalcev Brežic v mestu teden
dni po potresu ostalo le še okoli 300 meščanov. 31. januarja je bilo namreč
zaznati še tri močnejše potrese in vrsto lažjih popotresnih sunkov. Tem so sledili
še močnejši potresni sunki 1., 2., 3. in 4. februarja 1917.
To med drugim izkazuje poročilo o povzročeni škodi, ki ga hrani graški
deželni arhiv. Iz mesta so namreč poročali, da je bil Attemsov grad, simbol mesta
Brežice, ki je nastal že v času križarskih vojn, hudo poškodovan. Severni stolp je
bil ves luknjast, kot da bi vanj streljali s topovi, so zapisali poročevalci. S cerkvenega stolpa je odpadel strešni zatrep, na severni strani pa je bilo opaziti velike
razpoke. Tako je bilo pri samostojno stoječi hiši notarja videti kar v notranjost
stanovanjskih prostorov (glej sliki). Nekaj hiš je tik pred zrušitvijo, mnoge pa
so močno poškodovane v notranjščini. Zapisali so, da ni nobene hiše, ki bi bila
v celoti primerna za bivanje. Samo pri najbolje ohranjenih hišah je mogoče v
pritličju še bivati, lahko povzamemo iz poročila.
Čudili so se, kako da je pri dobro ohranjenih hišnih fasadah prišlo do tako
težkih poškodb notranjih prostorov. Posebej zanimiva je njihova ugotovitev,
da je 45 metrov visoki stolp, zgrajen v času vojne, čeprav se je močno majal,
utrpel le lažje poškodbe, kakor tudi pričevanje, da se je hrastov gozd pri Brežicah v času potresa upogibal, kot da bi ga bičalo neurje. Poročevalci so bili
mnenja, da je velikanska betonska temeljna plošča, ki je bila v stolpu vgrajena kot varnostni element proti potresu, odlično prestala težko preizkušnjo.
Poškodovani sta bili tudi vodovodna in električna napeljeva, vendar so jih za
silo usposobili že do 1. februarja. Prva ocena višini škode je bila: "milijon Kron
bo komaj zadostovalo."20 Kasneje so po začasni cenitvi ugotavljali, da je škoda
na potresnem področju štajerske in kranjske dežele znašala okoli dva milijona
kron.21 Višje oblasti in občina Brežice so takoj in odločno uvedle nujne ukrepe.
Tagespost tako poroča, da je že 31. januarja prišlo 40 inženircev/saperov, da bi
pomagali utrditi poškodovane zgradbe. Da bi ugotovili obseg katastrofe, so se
30. januarja, dan po glavnem potresu, na licu mesta zbrali tudi najodgovornejši

19

20
21

Več o pomoči tega nadomestnega bataljona glej: Dušan Nečak, "Nadomestni bataljon 87. pehotnega
polka v potresu v Brežicah dne 29.1.1917", Na fronti. Revija za vojaško zgodovino, št. 12 (1917), str.
61‒66.
StLA, fond A. Schniderschitsch, K.1, H.5
StLA, Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917, Abschrift, An alle Landesschefs mit Ausnahme der
Statthalter in Steiermark, in Galizien und im Küstenlande sowie des Landespräsidenten in Krain und
des Leiters der Landesregierung in der Bukowina, Erbebenkatastrophen in Rann und im polit. Bezirke
Gurkfeld, Einleitung einer allgemeinen Sammlung, Wien 30. April 1917.
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Poškodovana hiša brežiškega notarja dr. Horvata (StLA, A. Schniderschitsch, K.1, H.5)

oblastniki: predsednik okrožnega sodišča, dvorni svetnik Kotzian (Kocjan) in
predstavnik cesarskega namestništva inž. Steininger.
Potres se je dotaknil tudi dinastije in drugih najvišjih predstavnih civilnih
in vojaških oblasti. Tako se je že 31. januarja, na področje potresa z vlakom
pripeljal cesarski namestnik iz Gradca, grof dr. Manfred von Clary und Aldringen, v spremstvu svetnika cesarskega namestništva Coste-Rossettija. Z istim
vlakom je v Brežice odpotoval tudi vojaški poveljnik Gradca, general pehote
Hugo Martiny, v spremstvu šefa njegovega generalštaba in osebnega pribočnika. Zanimanje za obseg katastrofe med najvišjimi predstavniki oblasti in dinastije je bilo tako veliko, da je 2. februarja prišel v Brežice tudi nadvojvoda Max,
brat zadnjega avstrijskega cesarja Karla I.,22 s spremstvom. Njegov prihod naj bi
pomirjujoče deloval na prebivalstvo, s svojim prihodom pa je želel izraziti tudi
22

Maximilian Eugen von Österreich (1895–1952): "Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit Erzherzog
Maximilian Eugen Ludwig Friedrich Philipp Ignatius Joseph, Königlicher Prinz von Ungarn und
Böhmen/Njegova cesarska in kraljeva visokost, nadvojvoda Maximilian Eugen Ludwig Friedrich
Philipp Ignatius Joseph, kraljevski princ Ogrske in Češke." (Maximilian Eugen von Österreich.
Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Eugen_von_Österreich, pridobljeno: 10. 8.
2018).
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Opis in ocena potresne škode.(ARS)

sočutje. Spremljali so ga že omenjeni štajerski cesarski namestnik grof Clary in
predstavnik deželnega glavarstva, deželni gradbeni svetnik Georg Eichkitz. Na
železniški postaji so mu bili predstavljeni: župan Schniderschitsch, svetnik štajerskega cesarskega namestništva Costa-Rossetti in vodja urada okrajnega glavarstva dr. Neuwirth. V njihovem spremstvu se je nadvojvoda podal na ogled
prizadetih krajev; najprej pa si je ogledal, kako živijo prebivalci, nastanjeni v
vagonih na železniški postaji.23 Obiskal je mesto Brežice, si ogledal poškodovane stavbe od znotraj in se s spremstvom odpravil v bližnjo zelo hudo poškodovano Krško vas, ki že leži na Kranjskem. Zato ga je na ta obisk pospremil tudi
kranjski deželni predsednik, grof Heinrich Attems. Časopisje je poročalo, da ga

23

Prav tam.
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Nadvojvoda Maximilian Eugen von
Österreich, brat zadnjega
avstrijskega
cesarja Karla (https://
goo.gl/US2u18)

je prebivalstvo toplo sprejelo ter da je "zaradi njegove zaupne narave osvojil
srca vseh".24 Bili so prepričani, da je s svojo navzočnostjo dvignil prebivalstvu
voljo za nov začetek.25 Da bi se prebivalstvo v težkih časih ne počutilo samo in
odrinjeno na rob, pa tudi zato, da bi vzpodbudili donatorje iz vsega cesarstva, je
cesar Karl I. iz lastnih sredstev za obnovo prispeval 15000 kron.26 Denar naj bi
lokalnim oblastem ob obisku Brežic izročil prav nadvojvoda Max.
Toda problemi so se šele začeli. Predvsem zaradi vojnega časa je primanjkovalo vsega: gradbenega materiala, gradbenih strokovnjakov, primernih obr24
25
26

StLA, fond A. Schniderschitsch, K. 1, H. 5. Die Schäden an Gebäuden.
Prav tam.
StLA, Plakatsammlung, Pl-P-1917-0050, Hilfe Für Rann!
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tnikov in denarja. Čeprav so okrajne oblasti, pa tudi cesarsko namestništvo v
Gradcu nenehno prosile in zahtevale pomoč, je bila ta kaj skopa. Tako so obnovitvena del trajala zelo dolgo in bila zaključena šele po koncu vojne. Kot sem
že zapisal, je pri fizični obnovi največ prispevala vojska. Še posebej je zaslužno
moštvo nadomestnega bataljona, pehotnega regimenta 87, ki je edino imelo
človeške in materialne vire za obnovo. Lokalne oblasti so bile zato omejene v
svojem delovanju, razen v komunikaciji z državnimi civilnimi organi, tj. cesarskim namestništvom v Gradcu, seveda kar zadeva deželo Štajersko. Zato je bilo
razumljivo, da so se lokalne oblasti močno angažirale pri pridobivanju finančnih, državnih pa tudi donatorskih sredstvih.27 Tu so bili bolj uspešni.
Že nekaj dni po potresu, 2. februarja 1917, so najvišji predstavniki oblasti,
očitno zavedajoč se zagatnosti časa, v katerem se je zgodil potres, in omejenih
finančnih ter drugih resursov – štajerski cesarski namestnik, grof Manfred von
Clary und Aldringen, štajerski deželni glavar, grof Edmund Attems in vojaški
poveljnik v Gradcu general pehote Hugo Martiny, naslovili na prebivalstvo Štajerske poziv za zbiranje prispevkov za prizadete na potresnem področju: "Hilfe
für Rann! An die Bevölkerung Steiermarks" (Pomoč za Brežice! Prebivalstvu
Štajerske).
Pretresljivo so opisali stanja na potresnem področju. Zapisali so, da je potres
povzročil velikansko škodo.
/…/ težko poškodovane so bile domala vse hiše, porušile so se mnoge stene oziroma se na njih kažejo velike razpoke, ruševine pa ki ležijo povsod po tleh, slike,
ki so padle z zidov, razbito pohištvo in drugi kosi opreme, ki ležijo vse povprek,
nudijo žalostno sliko opustošenja /…/ Pretresenih zaradi elementarne nesreče je
stotine ljudi, v najhujši zimi, ostalo brez strehe nad glavo. Nastanjeni so v šotorih
in železniških vagonih saj se v mnogo hiš ni mogoče vseliti /…/ samo na hišah je
škode za milijon Kron.28

Da bi darovalce spodbudili, so prebivalstvo v klicu na pomoč tudi informirali, da je sam cesar iz zasebnih sredstev daroval 15.000 kron ter da je dežela
Štajerska iz kriznega fonda namenila prizadetemu prebivalstvu 10.000 kron.
Zagotavljali so še, da bosta tako država kot tudi dežela tudi v bodoče pomagali,
toda velikost nesreče zahteva pomoč vseh. Poziv so zaključili z besedami:
Na štajersko prebivalstvo, ki izkazuje ljubezen do bližnjega in pripravljenost
žrtvovati se, naslavljamo srčno prošnjo, da bi vsi, bogati in revni, občine in okraji,

27

28

Več o tem glej v monografiji: Dušan Nečak in Ina Cecić, Bilo je res grozljivo, bobnelo in grmelo je pod
nami. Brežiški potres 1917, Brežiške študije 5 (Ljubljana–Brežice, 2018).
StLA, Plakatsammlung, Pl-P-1917-0050, Hilfe Für Rann!
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hranilnice in banke, podjetja, korporacije in druga združenja, po svojih močeh
prispevali k ublažitvi nesreče, ki je prizadela Brežice in okolico /…/29

Pod črto so dodali, da bodo donacije sprejemali na predsedstvu cesarskega namestništva v Gradcu, predsedstvu deželnega odbora v Gradcu (v deželni
hiši/Landhaus), pri okrajnih glavarstvih, političnih ekspoziturah, pri mestnih
svetih v Gradcu in Mariboru ter mestnih uradih v Celju in na Ptuju.30
Poziv deželnih oblasti je doživel širok odmev. V vseh takratnih časopisih,
ki sem jih uspel pregledati, je najti poročila oz. sezname tistih, ki so prispevali
sredstva za prizadete prebivalce potresnega področja. Nekaj drobcev seznamov
donatorjev se je ohranilo tudi v arhivskih virih. Žal iz teh podatkov ni mogoče
izluščiti dokončne vsote, večinoma pa je šlo za prispevke od nekaj do nekaj sto
kron. Pomembno pa je vedeti, da niso samo najvišje deželne oblasti pozvale in
organizirale nabirko sredstev.
Pregledano arhivsko gradivo izkazuje, da so se k nabiranju sredstev za prizadete med drugimi vključili Lavantinska škofija31, Judovska skupnost iz Gradca32, mesto Ptuj33 in Zveza nemških mest v Avstriji34, dunajsko notranje ministrstvo pa je s posebnim dopisom pozvalo tudi druge dežele monarhije, da prispevajo donatorska sredstva, izvzete so bile le od vojne najbolj prizadeti deželi
Galicija in Primorska, revna Bukovina ter seveda sami Štajerska in Kranjska.35
Poziva po nabirki Zveze nemških mest v Avstriji in mesta Ptuj pa sta imela tudi
"nacional(istič)ni" prizvok, saj sta prosila za pomoč za "nemško" mesto Brežice,
čeprav je bilo prizadeto prebivalstvo, sodeč po popisih potresne škode in popisu prebivalstva, v veliki večini slovenskega porekla. Po podatkih iz Specialnega
repertorija za Štajersko, izdelanega na podlagi podatkov ljudskega štetja z dne
31. decembra 1910 in objavljenega na Dunaju leta 1918, namreč izhaja, da je
bilo v kraju/mestu Brežice razmerje med meščani nemškega občevalnega in

29
30
31

32

33

34

35

Prav tam.
Prav tam.
StLA, Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917, F. B. Lavantaler Ordinariat, Z. 1043, An das hohe
Präsidium der k. k. steiermärkischen Statthalterei in Graz, Marburg, 1. 28, Februar 1917.
StLA, Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917, Israelitische Kultusgemeinde Graz, An die sehr geehrte k. k. Steiermärkische Statthalterei, Graz in Israelitische Kultusgemeinde Graz, Aufruf! An die sehr
geehrten Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde, Graz.
Zgodovinski arhiv na Ptuju (ZAP), SI_ZAP/0005, fond Mestna občina Ptuj (MOP), AŠ 227, spis št. 416,
Präsidium der k. k. steierm. Statthalterei, Prs. Zl. 445/17, Erbebenkatastrophe in Rann, An die Herren
Vorstände aller politischen Unterbehörden in Steiermark, Graz, am 18. Februar 1917.
ZAP, SI_ZAP/0005, fond MOP, AŠ 227, spis št. 416, Zveza je imela sedež na Dunaju, VII.
Lerchenfelderstrasse 5 .
StLA, Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917, Abschrift, An alle Landesschefs mit Ausnahme der
Statthalter in Steiermark, in Galizien und im Küstenlande sowie des Landespräsidenten in Krain und
des Leiters der Landesregierung in der Bukowina, Erbebenkatastrophen in Rann und im polit. Bezirke
Gurkfeld, Einleitung einer allgemeinen Sammlung, Wien 30. April 1917.
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"Pomoč za Brežice",
poziv najvišjih deželnih oblasti za zbiranje prispevkov za
prizadete od potresa,
februarja 1917 (StLA,
Plakatsammlung,
Pl-P-1917-0050).

meščani slovenskega občevalnega jezika 777:430 v korist nemško govorečih, v
okviru sodnega okraja pa se to razmerje bistveno spremeni saj znaša 870:19221
v korist slovensko govorečih.
Namestnik ptujskega župana Johann Stendte pa je z datumom februar
1917 izdal kratek, "v srce segajoč", poziv:
Poziv spoštovanemu prebivalstvu Ptuja! Cvetoče mestece Brežice ob Savi je 29.
januarja zelo prizadel potres. Deloma ga je spremenil v kupe ruševin. Sredi zime
so prebivalci ostali na cesti, brez strehe nad glavo, prepuščeni nezasluženi stiski.
Someščani! Prebivalci tega najjužnejšega nemškega mesteca so bili vedno zvesti
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Dopis/poziv Zveze
nemški
mest
v
Avstriji za pomoč
"nemškemu" mestu
Brežice (ZA Ptuj,
SI_ZAP/0005, Mestna
občina Ptuj (MOP) AŠ
227, spis št. 416).

našim skupnim spodnještajerskih ciljem. Zato je naša dolžnost, da jim v stiski
priskočimo na pomoč. Prosim vas, da prispevate svoje in Brežičanom pomagate
z denarnim prispevkom. Denarne prispevke bo sprejemala mestna blagajna in
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Original poziva mesta
Ptuj
za
denarne
prispevke (ZA Ptuj,
SI_ZAP/0005, Mestna
občina Ptuj (MOP) AŠ
227, spis št. 416).

bodo kasneje objavljeni /…/36

Končne številke pridobljene finančne pomoči iz pregledanega arhivskega
gradiva ni mogoče ugotoviti, kot tudi ne končne številke "državne" pomoči, ki
so jo dunajska ministrstva dodelila prizadetemu prebivalstvu za odpravo škode.
Vsekakor velja, da sredstva niso bila zadostna in so mnogi prizadeti prebivalci
svojo škodo poravnavali iz lastnih sredstev. Dodeljevanje finančne pomoči je
bilo namreč izredno zbirokratizirano in to kljub temu, da je bila ocena škode
kar se da natančno popisana in ovrednotena. Razumljivo je, da se je pritok sredstev zmanjševal,ko se je približeval konec vojne. V zadnjih mesecih vojne so
bili tako prizadetemu prebivalstvu večinoma na voljo le še posojila, ki pa jih
oškodovanci skorajda niso koristili. Prevladal je namreč strah pred negotovo

36

ZAP, SI_ZAP/0005, fond MOP, AŠ 227, spis št. 416, Aufruf an die geehrte Bevölkerung von Pettau.
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prihodnostjo in usodo države.
Zadnji najdeni dokument v pregledanem gradivu, ki zadeva problematiko
potresa z dne 29. januarja 1917 v Brežicah in okolici, ter še posebej finančna
vprašanja obnove, nosi datum 4. oktober 1918. Gre za dopis, v katerem gradbeni odbor občine Brežice, ki se mu je pridružil tudi gradbeni odbor občine Zakot,
prosita okrajno glavarstvo Brežice za intervencijo za dodelitev višje vsote sredstev za nadaljevanje obnove in zaključitev obnovitvenih del. V njem gradbena
odbora ugotavljata, da so se cene gradbenega materiala povišale in da so sploh
ocene škode nezanesljive. Ponovno sta okrajno glavarstvo prepričevala, da ni
mogoče točno in neoporečno ugotoviti višino škode ter da je zato spis o oceni
škode lahko le splošna osnova za dodelitev državne pomoči, komaj pa je uporaben za odmero višine podpore, ki jo dobi prizadeti posameznik.
Zahtevo gradbenih odborov, da se okrajno glavarstvo zavzame za dodelitev
višjih državnih sredstev pomoči, sta gradbena odbora utemeljevala tudi s tem,
da se trudita kar se da gospodarno ravnati z dodeljenimi državnimi sredstvi in
na najcenejši način izvajati obnovitvena dela. Zapisala sta še, da je poleg tega
delo obeh gradbenih odborov pod stalno državno kontrolo. Glede na to skoraj ni mogoče, da bi se sredstva pomoči delila pavšalno, sta bila mnenja odbora. Poleg tega sta se pritoževala, da okrajni odbor pomoči državna sredstva po
večini dodeljuje kot posojilo in ne kot nepovratno pomoč. Opozorila sta, da je
to za marsikaterega posameznika nesprejemljivo, saj je le malokdo ob nestabilnem denarnem trgu pripravljen sprejeti posojilo. Zato sta predlagala, da naj se
v bodoče posojila dodeljujejo samo pod pogojem, da v naslednjih petih letih
ni treba plačati nobenega obroka. Nadaljevala sta s predlogom, da naj se uvede
drugačen, za posameznika boljši in varnejši način dodeljevanja posojila, ki bi bil
v korist tudi državi.37
O uresničenju teh zahtev v pregledanem gradivu ni podatkov, je pa jasno,
da so se problemi financiranja obnove Brežic in okoliških občin v vsem času
od potresa dalje kazali kot komaj obvladljivi. Močno so izbruhnili proti koncu
vojne. Omenjene besede/zahteve so bile namreč zapisane le mesec dni pred
koncem vojne in bi bilo težko pričakovati, da bi se zahteve uresničile. Perspektiva za prizadete kraje in ljudi je bila slaba. Da je bila res slaba, lahko razberemo
iz drobcev ohranjenega "potresnega" gradiva za mesti Brežice in Čatež za čas
po vojni. Prvo gradivo govori o reševanju prostorske problematike okrajnega
sodišča Brežice38, drugo pa o obnovi župne cerkve na Čatežu39. Oba primera

37

38
39

Arhiv Republike Slovenije (ARS), SI AS 16, fond Deželno predsedstvo za Kranjsko, Potresni spisi, fasc.
Brežice, 1394 Rann. Erdbeben Hilfeaktion, An die k. k. Bezirkhauptmannschaft, Rann, Rann, am 4.
Oktober 1918.
ARS, SI AS 73, Reg. Fasc. VI, 2, Sodišče Brežice
ARS, SI AS 73, Reg. Fasc. VI, 4, Sacra tecta Čatež.
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Spis z dokazili o
porabljenih sredstvih
pri obnovi prizadetega področja (ARS,
Potresni spisi 1917,
Okraj Brežice).

dokazujeta, da se je odprava posledic potresa zavlekla v dvajseta leta, in to ne
prav lahko in brez problemov.
Podobna usoda je doletela obnovo frančiškanskega samostana v Brežicah.
Največjo stavbo v mestu je namreč potres poškodoval do te mere, da jo je bilo
potrebno podreti. Takratni gvardijan pater Ananija Vračko je stanje po potresu
slikovito opisal:
Naša sreča je bila, da se ni zgodilo ponoči. Nekaj časa je bilo kot da se hoče vse
podreti. V silnem mrazu smo šli v železniške vozove. Kako zelo da je potres
razdejal poslopja, se vidi šele znotraj. V samostanu so zidovi razmaknjeni in polni
razpok. Nobena stena ni cela. Vojaki so za silo podprli prostore. Prišla je komisija.
Ko so izvedeni možje videli strašno razdejanje, so rekli, da bo treba samostan do
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tal podreti. Tudi cerkev je zelo prizadeta. Stare zazidane line so se odprle …40

Dokument nam nadalje še govori: "V zadnjem času dne 10. aprila, je novi
strašni sunek mesto in samostan še bolj razrušil /…/"41 Brežiški frančiškani so
svojim sobratom v istem viru še poročali:
Iz Brežic poročajo, da je potres naš samostan še bolj razdejal, kakor se je prvotno
mislilo. Komisija se je izjavila, da ne kaže druzega, kakor še to podreti. To je nov
težak udarec za našo redovno okrajino. Sv. Gora, Kostanjevica, Sv. Višarje so postale žrtve vojske, Brežice potresa, kaj še pride, kdo ve /…/ Zima noče odnehati.
Samostanska služba božja se obhaja v deželni bolnišnici. Dobrega stanovanja
zelo pogrešajo ljudje in naši sobratje, ki so še ondi.42

Ostalo jih je zelo malo. Že 31. januarja 1917 je bilo odločeno, da se naj tudi
"pater magister z novinci podajo v Nazarje fr. Antonin, p. Odorik in p. Mares
(? op. p. ) pa v Ljubljano,"43 in še "ker je po potresu 29. 1. samostan v Brežicah
močno poškodovan, se preseli novincijat v Nazarje."44 V Maribor je odšel gvardijan pater Ananija Vračko. Sredi februarja 1917 ga je nasledil pater Berard.45
Tisti patri, ki so ostali v Brežicah, so od državnih oblasti pričakovali obljubljeno/konkretno pomoč pri začasni nastanitvi, vendar ni šlo vse po načrtih in
pričakovanjih. Še dober mesec po potresu, 2. marca 1917, je vodja okrajnega
urada dr. Viktor Neuwirth napisal svetniku v prezidiju cesarskega namestništva
v Gradcu prošnjo za postavitev obljubljene barake za nastanitev patrov.46 Ali
je bila baraka postavljena v pregledanih arhivih, ni podatka. Znano pa je, da se
je samostan pri obnovitvenih delih še pozno v leto 1919, torej že v kraljevini
SHS, ukvarjal z velikimi problemi pri nabavi potrebnega gradbenega materiala
za obnovo samostana.47
Vendar težave, povezane z gradbenim materialom, niso bile edine. Zapletlo
se je že pri izdelavi načrtov za nov samostan oz. pri izbiri avtorja načrtov. Že

40

41
42
43
44
45

46

47

Arhiv slovenske frančiškanske province (ASFP), IIb-15b Brežice, tipkopis članka p. Ananija Vračka za
Cvetje z naslovom: Naš samostan in cerkev v Brežicah. Prim. Ananija Vračko, "Naš samostan in cerkev
v Brežicah", Cvetje (1917), str. 151–152.
Prav tam.
Ananija Vračko, "Dopisi", Cvetje (1917), str. 124.
ASFP, Ib-11a Delovnik 1912–1921, delovodnik province za leto 1917, Dopis št. 43 z dne 31. 1. 1917.
ASFP, Ib-11a Delovnik 1912–1921, delovodnik province za leto 1917, Dopis št. 44, z dne 31. 1. 1917.
ASFP, Ib-11a Delovnik 1912–1921, delovodnik province za leto 1917, Dopis št. 56, z dne 18. 2.
1917.
StLA, Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917, Prošnja okrajnega glavarstva Brežine, naslovljena na
Cesarsko namestništvo (na svetnika cesarskega namestništva) v Gradec o postavitvi lastne barake za
konvent, z dne 2. 3. 1917.
ARS, SI AS 73, Reg. Fasc. VI, 4 Sacra tecta, Brežice.
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Poškodovana cerkev in frančiškanski
samostan v Brežicah
(StLA
A.
Schniderschitsch, K.
1, H. 5).

pred vojno, leta 1905, je prenovo samostana po svojih načrtih po nekaj letih
dela zaključil krški stavbenik Valentin Scagnetti, Slovenec s furlansko-italijanskimi koreninami. Tako je bilo povsem razumljivo, da so frančiškani z izdelavo načrtov za nov samostan in popravilo cerkve poverili že preiskušenemu
stavbarju. Naročilo je tako še leta 1917 tako dobil Valentin Scagnetti, čeprav je
medtem postal mestni stavbenik v Ljubljani.48
Očitno pa je odločitev o tem, kdo bo pripravil načrte za obnovo samostana, vplivala tudi "deželna" ali celo narodna pripadnost izvajalca. Ministrstvo za
kulturo in šolstvo je namreč štajerskemu cesarskemu namestništvu naložilo, da

48

Za načrte Valentina Scagnettija glej v: ASFP, Predal Brežice, in razpravo: Helena Seražin, "Arhitektura
brežiške frančiškanske cerkve in samostana", v: "S patri smo si bili dobri", Tri stoletja brežiških frančiškanov, Brežiške študije 4, zbornik znanstvenih razprav (Brežice, 2013), str. 148.
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mora v razpisu, ki ga je objavilo v ta namen, postaviti kot enega od pogojev, da naj
bi pri pripravi boljših načrtov sodelovali "domači" štajerski arhitekti. Scagnetti
pa je bil iz Kranjske oz. ljubljanski mesti stavbenik. Z gradnjo se je zaradi vojnih
razmer mudilo, zato javnega razpisa ni bilo. Gradec se je neposredno obrnil kar
na graško društvo za stavbno kulturo, t. i. Verein für Heimatschutz. To se je domala natančno leto dni po potresu odločilo in izbralo enega izmed lastnih članov,
graškega arhitekta Hansa Hönla. Arhitekt je na osnovi Scagnettijevih načrtov v
slabem mesecu pripravil svoje načrte. Komisija, sestavljena iz strokovnjakov, ki jo
je vodil z arhitekt Hönl, lokalnih politikov z županom na čelu ter predstavnikov
frančiškanov, je načrte aprobirala na seji 29. aprila 1918. Potem, ko so dobili še
pripombe pristojnih deželnih oblasti in društev in ob logističnih zapletih zaradi
konca vojne, se je gradnja lahko začela, zaključila pa se je v začetku leta 1921.
Dokončno so ga postavili šele po potresu 3. aprila 1924. V času med vojnama je
bil večkrat dograjevan, v času vojne je patre nemški okupator pregnal in samostan "nacionaliziral", po vojni pa se je v njem naselila brežiška gimnazija.49
Poleg tragočnih razsežnosti je imel potres v Brežicah tudi nekatere pozitivne posledice, vsaj za seizmološko-geološko znanost. Na potresno področje
se je namreč na lastno iniciativo, a z dovoljenjem pristojnih oblasti – tudi tistih
na Hrvaškem – odpravil takrat vodilni geolog v monarhiji, že omenjeni prof. dr.
Aleksander Tornquist. Njegov znanstveni interes je bil celo tako velik, da je bil
sam pripravljen nosti stroške bivanja na terenu.
Ministrstvo za kulturno in šolstvo ga je na potresno področje poslalo že
takoj po potresu. Svojo napotitev in razloge zanjo je opisal v pismu neznanemu
naslovniku, očitno pa vsaj visokemu državnemu uradniku, če ne kar samemu
cesarskemu namestniku dr. von Claryju und Aldringenu. Kot vodja katedre za
mineralogijo in geologijo na cesarsko-kraljevi tehnični visoki šoli v Gradcu je že
3. februarja 1917, torej štiri dni po dogodku, pisal naslovniku. Pismo je predstavitev njegovega dela in utemeljitev njegove strokovne usposobljenosti za zaupano mu nalogo, pa tudi prošnja za odhod na teren.
Katedra za mineralogijo in geologijo
3. februar 1917
K aktom Potres v Brežicah
Na Tehnični visoki šoli v Gradcu
Spoštovani gospod dr.!
V zvezi za najinim današnjih telefonskim pogovorom si dovoljujem vaši visoki
blagorodnosti sporočiti, da raziskave o potresnih dogajanj v Brežicah zagotavljajo tako znanstvene, kot tudi praktične rezultate.

49

Povzeto po citirani razpravi Helene Seražin, več o tem glej v njeni razpravi.
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Tak naj bi bil frančiškanski samostan
(S patri smo si bili dobri, Brežice 2013, str. 151).

po

načrtih

Hansa

Hönla

iz

leta

1918

Kot nekdanji direktor glavne potresne postaje v Königsbergu (Kaliningrad op. p.)
v Prusiji sem se dolga leta ukvarjal s potresnimi pojavi v vseh oblikah, pred tem pa
sem proučeval potresna področja v severni Italiji.
Za prakso bi bilo za obnovo poslopij pomembno ugotoviti razloge za potres,
opazovati spremembo stanja talne vode zaradi že izvršenih ali grozečih zdrsov
pobočij, ugotoviti razpoke in nedvoumno ugotoviti smeri sunkov. Znanstveno bi
bilo potrebno ugotoviti pomen, ki jo je potres imel za sistem tako imenovanega
mladega gubanja savske gube in ljubljanskih potresnih žarišč.
Ogled bi bilo treba opraviti do Litije in bi zahteval približno 6 dni. Brez uradne
avtorizacije se ne nadejam velikega uspeha raziskave.
Če so stroški za potovanja državnih uradnikov previsoki, sem pripravljen svoje
delo opraviti s pomočjo donacij in brez obračunavanja.
Pridobljene rezultate bi v obsežnem poročilu posredoval cesarsko kraljevemu
državnemu namestništvu, z znanstvene strani pa objavil v reviji (Mitteilungen der
geologischen Gesellschaft, Wien).
Vaši prevzvišenosti najvdanejši
Dr. A. Tornquist50

50

StLA, Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917
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Original pisma prof. Tornquista cesarskemu namestniku dr. Claryju (StLA, Statth. Präs. A5b, Z. 346/1917
(Erdbeben Rann).

Cesarski namestnik von Clary und Aldringen je prof. Tornquistu še istega
dne, tj. 3. februarja 1917, dodelil nalogo za znanstveno proučitev potresa v Brežicah.51 Njegovo delo je hitro napredovalo in je bilo uspešno, vsaj če upoštevamo njegovo poročanje cesarskemu namestniku v Gradec.52 Čez dober mesec,
30. marca 1917, ko se je prof. Tornquist že vrnil domov v Gradec, se je predsedstvu cesarskega namestništva oz. cesarskemu namestniku spet oglasil. Cesarskemu namestniku je sporočil delovni načrt specialistov, ki so se oz. naj bi se
ukvarjali z brežiškim potresom 29. januarja 1917. Obvestil je naslovnika, da so
se v dopisu omenjeni raziskovalci dogovorili za delovni načrt in objavo rezultatov svojih specialnih raziskovanj. Dr. Claryju je predlagal naslednji delovni
načrt in naslednje strokovnjake specialiste:

51

52

StLA, Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917, Pismo Tornquista cesarskemu namestniku dr. Clary
von Aldringenu, Gradec, 12. 2. 1917.
StLA, Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917, Pismo Tornquista cesarskemu namestniku dr. von
Clary von Aldringenu, Gradec, 12. 2. 1917; StLA, Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917, Rann, 9. 2.
1917, zjutraj; StLA, Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917, Feststellung, Rann, 8. 2. 1917, zjutraj.
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I. Potresno področje.
a : epicentralno področje. – A. Tornquist
b: zunanja potresna cona – F. Heritsch, F. Seidl, A. Mohorovičič
c: predpotresi, popotresi, sproženi potresi – F. Heritsch
II. Splošne tektonske povezave potresnega področja s potresom.
a: Tektonika Uskoškega hribovja (Gorjanci op. p. ). – A. Tornquist, F. Seidl, F. Heritsch.
b: Povezava tektonike in potresa v Brežicah. – A. Tornquist.
c: Dosedanji potresi na Kostanjeviškem polju in Obkolpja in njihova povezava s
tektoniko. – F. Seidl, F. Heritsch.
III. Vrednotenje seizmogramov . – A. Mohorovičič, ? A. Belar.
S spoštovanjem prof. dr. A. Tornquist.53

Predlog prof. Tornquista se je očitno uresničil, saj o tem govorijo objavljena
dela imenovanih strokovnjakov, ki so izšla kmalu po potresu in sem jih, vsaj
del, omenil tudi v "bibliografskem" uvodu v to razpravo. Njihova dela še danes
pomenijo temelj za seizmološko in geološko proučevanje tega potresa.

Dušan Nećak
TURNING POINT FOR THE AFFECTED LOCAL POPULATION: THE
BREŽICE EARTHQUAKE OF JANUARY 29, 1917

SUMMARY
Quite a lot has already been written on the earthquake in Brežice and its surroundings, both immediately after the earthquake and years after, but never
with the consideration of valid historical methodology. The published works
were written in German and Slovenian. They were published in book form or
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StLA, Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917, Dopis A. Tornquista. An das Hohe Präsidium der k. k.
steiermärkischen Statthalterei zu Graz, Graz den 30. März 1917.
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the form of professional articles. We include among the most important sources for the earthquake the contemporary works of authors Prof. Dr. Aleksander
Tornquist, Prof. Dr. Franz Heritsch, Dr. Robert Schwinner, and Dr. Ferdinand
Seidl. Already in 1918, a professional paper was published in the magazine Carniola with the title "Earthquake in Brežice and Krška vas of January 29, 1917".
It was written by a geologist from Novo Mesto – Ferdinand Seidl. In the same
year the Vienna Academy of science, or rather its Department of Mathematics
and Natural Sciences/ Akademie der Wissenschaften in Wien, Matematische
naturwissenschaftliche Klasse, in the series Mitteilungen der Erdbeben Kommission/ Contributions of the Earthquake Commission, Neue Folge/ New series 52, published a booklet titled Das Erdbeben von Rann an der Save vom 29.
Jänner 1917, Erster Teil, Wien 1918 (The Earthquake in Brežice on the River
Sava from January 29, 1917, Part one, Vienna 1918). The following year two
more studies on the Brežice earthquake were published in the same series:
Heritsch, Neue Folge 56, Über Brontidi in der Ranner Erdbebenserie des Jahres
1917 nebst Bemerkungen über Erdbebenräusche (On Brontides from the Series of Earthquakes in Brežice in 1917, with Remarks on Earthquake Sounds);
Heritsch, Schwinner. Neue Folge 57, Über die Drehungen beim Ranner Erdbeben von 29. Jänner 1917 (On Rotations in the Brežice Earthquake from January
29, 1917). In 1919, in the same series, under number 55, the most extensive
study on the topic of the Brežice earthquake was published by authors Heritsch
and Seidl. This was part two of a study, published in 1918 with the subtitle Die
Tektonik der Bucht von Landstrass und ihre Beziehungen zu den Erderschütterungen (Tectonics of the Kostanjevica Field and its Connection to Earth Tremors). Among the most visible Slovenian authors we include Prof. Dr. Vladimir
Ribarič; various other Slovenian and Croatian authors also wrote articles on the
Brežice earthquake and the seismology of the Krško field.
The study, despite the exclusive use of new primary archival sources, does
not offer "revolutionary" changes to the current general knowledge of the
Brežice earthquake, as seen from a historian’s perspective. However, it does
contribute the first general description of the events following the earthquake
in Slovenian historiography. Its importance and novelty lie especially in the
outlying of details from everyday life and the efforts to remedy the consequences of the earthquake in 1917/1918. The part of content that is significant in
this paper is the part which details the issues with the collection of funds for
reconstruction, the acquisition of construction material and professionals, and
the cooperation with the army which was the only institution capable of helping the populace. These issues were major because the total damage done was
estimated to about 2 million Crowns, which, by some comparisons, amounts to
about 4 million €; parts of the earthquake zone were almost entirely destroyed,
like the village Zakot or the Franciscan monastery.
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Additionally, this study highlights the details of the organization of "postearthquake" activities of Prof. Dr. Aleksander Tornquist from the Technical College in Graz, who was one of the most important earthquake expert in the dual
monarchy. He was sent to the site of the earthquake only a day after it had happened and there he organised an "earthquake service". "The story" of the earthquake is highlighted by more detailed account of the reports about the earthquake as they are shown by primary archival sources, especially by responsible
political and military authorities. From these reports one can gather a sense of
powerlessness and despair, but also compassion from the highest representatives of provincial, state, and also local authorities. An addition to the image of
events happening in the earthquake zone is the part of this study which tells of
the fate that befell the Franciscan monastery. This was the largest, and from the
perspective of art history also most important building complex that the earthquake almost completely destroyed. The processed archival material, also from
the Franciscan archive, shows interesting and new fragments on the damage to
the monastery and its church, and the conditions in the monastery as they were
after the earthquake.
The tensions and problems between individual branches of government
can also be deduced from this paper, even on a local level where the principle concern was helping the affected population. It shows that the situation in
Brežice was also viewed from a national perspective in the Land of Styria, as the
city was seen as a German one, even as one of the final bastions of German at
the language border. Even with this kind of argumentation they tried to mobilise donors to help the affected population despite the fact that the population
was, judging from the earthquake damage registry, predominantly Slovenian.
In summary, this paper contributes on a micro level many novelties and
highlights especially the issues with reconstruction, which were in large part
caused by the war, during which the earthquake had happened. The war, which
was already lost for the dual monarchy at this point, defined and caused the
most issues with the reconstruction of the earthquake zone, and the situation
can only be understood in that context.
An important feature of this paper is the fact that it required a lot more
work than it was initially planned or anticipated. To additionally highlight some
elements of the doing away with the consequences of the earthquake, especially the financial issues, one would need at least as much time as was already
available. Even so, the author believes that the image presented is sufficiently
illustrative and provides answers to key questions mentioned in the discussion.
It is emphasised that the events detailed in the discussion can only be correctly
understood by taking into consideration the fact that this was a time of war,
which was not going in the monarchy’s favour.
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