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UDK 929Maasburg J. V.     DOI 10.32874/SHS.2018-28
1.01 Izvirni znanstveni članek

Vpliv oktobrske revolucije 
na družino barona Johanna 

von Maasburga, avstro-ogrskega 
generalmajorja v pokoju iz Vipave

Mira Miladinović Zalaznik 
Dr., redna profesorica v pokoju, raziskovalka 

Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko
Gospodinjska ulica 18, SI – 1000 Ljubljana 

e-pošta: mira.miladinovic-zalaznik@institut-nr.si 
    
    

Izvleček:
Avstro-ogrski generalmajor Johann von Maasburg (1847–1923) je zadnjih 
dvajset let svojega življenja preživel v Vipavi. Prispevek, napisan na podlagi 
njegovega dnevnika, ki se je ohranil v rokopisu, dokumentov iz arhivov na 
Dunaju (AT-OeStA/KA, DÖW), v Ljubljani (ARS, NŠAL, ZAL), Novi Gorici 
(Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, PANG) in Münchnu (družinski arhiv 
Maasburg) kakor tudi primarnih in sekundarnih virov, obravnava njegovo 
življenje in življenje potomcev nekaj desetletij po koncu II. svetovne vojne. 
Izkaže se, da so dogodki, vezani na oktobrsko revolucijo, usodno zaznamovali 
izobraženo, kultivirano in pogumno družino baronov Maasburg, ki je nekaj 
stoletij živela na Slovenskem. 

Ključne besede:
Johann von Maasburg, Rosa von Maasburg, roj. Tribuzzi, Wilhelm von Maasburg, 
Friedrich von Maasburg, Anton Karinger, Svetozar Boroević von Bojna, Alois 
von Panos, Hugo Jilg, Georg Schariczer von Rény

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 18 (2018), št. 3, str. 755–774, 62 cit. 

Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod1

Tisti, ki se ne spominjajo preteklosti, so    
obsojeni, da jo še enkrat doživijo.2

   George Santayana

Johann von Maasburg (1847–1923) ni bil od nekdaj Vipavec. Rojen je bil 6. 
februarja 1847 na gradu Križ pri Slavonskem Brodu, ki je bil v lasti družine 
njegove matere Anne Helene Kneszevic. Le-ta se je poročila s c. kr. stotnikom 
Nikolajem Maschekom von Maasburgom. Družina je od leta 1750 štela k češke-
mu katoliškemu plemstvu. 

Prav veliko o Johannovem življenju ni znanega. Ve pa se, da je bil izboren 
jezdec ter da je govoril nemško, madžarsko, za silo češko in italijansko, precej 
dobro francosko, verjetno tudi angleško.3 Ali je obvladal slovenščino, bo danes 
težko ugotoviti. Gotovo pa je, da je bil izobražen tudi v klasičnih jezikih in knji-
ževnostih, saj v dnevniku, ki ga je pisal dober del svojega življenja, med prebra-
nimi avtorji navaja tudi Evripida. 

Johann von Maasburg je eden tistih vsestransko izobraženih oficirjev habs-
burške monarhije, ki so v svojem času lahko službovali v vojski ali pa brez težav 
in v skladu s svojimi usposobljenostmi in sposobnostmi koristili družbi v civil-
nih poklicih.4 Tako tudi ne preseneča, ko v njegovih zapisih za leto 1916 prebe-
remo, da si je svojim devetinšestdesetim letom navkljub na Dunaju na Vojnem 
ministrstvu, Rdečem križu in drugih institucijah prizadeval najti za čas vojne 
primerno, koristno "lokalno nastavitev"5. Žal ni znano, ali so mu jo zaupali. 

Johann je živel v prelomnih časih, ki jih je sooblikoval. Kot mlad poročnik 
se je leta 1866 udeležil bojnega pohoda proti Prusiji. V vojski je nadaljeval svojo 
poklicno pot: prvega novembra 1873 je bil 

… dodeljen generalštabu in je 1. maja 1875 napredoval v nadporočnika. Leta 1876 
je /…/ imenovan za učitelja na kadetnici v Trstu, kjer je bil 1. nov. 1886 imenovan 
za stotnika 1. klase, 1. maja 1891 za majorja pri pešpolku št. 69 Jurija grofa Jelačića 

1 Pričujoča raziskava je nastala kot rezultat izpolnjevanja programa J7-8283 / Kontemporalnost 
razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode, ki ga iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije financira ARRS. 

2 Wikiquote: George Santayana, https://sl.wikiquote.org/wiki/George_Santayana, pridobljeno: 6. 2. 
2018.

3 Österreichischer Staatsarchiv / Kriegsarchiv (AT-OeStA/KA), Bestandesqualifikationslisten, karton 
1852 (Maa – Mac), MAASBURG, Johann von.

4 Več o izobraženosti in uporabnosti c.kr. oficirjev v civilnem življenju v: Igor Grdina, Pluti je treba. 
Kontraadmiral Bubnov ter njegove domovine in vojne (Ljubljana, 2017).

5 Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, arhiv oddelka za zgodovino, Johann von Maasburg, Chronik. 
Rokopis (Vipava, 1918), str. 164 (dalje: J. v. Maasburg, Chronik).
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de Bužima in 15. nov. istega leta za komandanta imenovane kadetnice. Maasburg 
je od 14. avg. 1876 poročen z Roso Tribuzzi.6 

Kdaj točno je Maasburg prišel v naše kraje, se ne ve, možno da že okoli leta 
1871, ko se je v Vipavi poročila njegova sestra Helene. Pač pa vedo Vipavci 
povedati, da je v njihovo mesto prijahal. Z okna družinske hiše ga je z vrtnica-
mi, ki jih je nasula pred kopita njegovega konja, pozdravila Rosa Maria Tribuzzi 
(1852–1947). Maasburg se ji je za prešeren pozdrav na popoldanski avdienci 
zahvalil. Rosin oče Martin je bil okrajni glavar v Kočevju, kjer je bila hčerka tudi 
rojena. Oče in mati Frančiška, roj. Tschoffen sta imela pet otrok, Rosa je bila naj-
starejša. Materina sestra, prav tako Rosa, je bila poročena s slikarjem Antonom 
Karingerjem (1829–1870)7, čigar slike8 so visele tudi pri Maasburgih v Vipavi. 
Družina Tribuzzi je bila, kakor piše Božidar Premrl, na Vipavskem izpričana že 
vsaj od 18. stoletja: 

Vipavske matične knjige nam povedo, da se je gospod Friderik Jožef Tribuz-
zi, pisar (scriba) v Vipavi, rodil 25. septembra 1729 v Vipavskem trgu gospodu 
Gregorju Tribuzziju, ki je bil "frumenti in dominio Vippacensi prefectus emeri-
tus", in njegovi ženi Elizabeti. Za krstna botra sta mu šla predstavnika najvišjega 
stanu v Vipavi: grof Friderik Lanthieri in grofična Jožefa Lanthieri.9 

Tribuzziji so spadali med najuglednejše vipavske družine10, o čemer priča 
tudi freska v cerkvi Sv. Štefana v Vipavi, kjer je Roso leto po poroki (1877) upo-
dobil kranjski slikar Janez Wolf (1825–1884).11 

Zakon Rose in Johanna je bil, tako kot je bilo v vojski v navadi, v Vipavi 
lahko sklenjen potem, ko je Maasburg prosil za dovoljenje in "položil kavci-
jo 24.000"12 goldinarjev. V zakonu so se jima rodili trije otroci, vsi trije v Trstu: 
Wilhelm (1876–1957), Edithe (1877–1892) in Friedrich (1880–1914). Kot 
priznanje za svoje zasluge pri vzgoji in izobraževanju kadetov je Johann 1896 

6 Johann Svoboda, Die Theresianische Militär-Akademie zu Wiener Neustadt und ihre Zöglinge von der 
Gründung der Anstalt bis auf unsere Tage, mit 6 Taffeln in Heliogravure, 15 Tafeln in Lichtdruck, 19 
Holzschnitten und einem Situationsplan. Zweiter Band (Wien, 1894), str. 509.

7 M(arko)V(uk), "Maasburg, pl. Johann Heinrich", v: Primorski biografski leksikon. 9. snopič Križnič–
Martelanec, ur. Martin Jevnikar (Gorica, 1983), str. 319.

8 Še danes so zelo cenjene in mednarodno dosegajo visoko ceno.
9 Božidar Premrl, "Vipavski portali – dvajset let kasneje. V kamen vklesana imena", Vipavski glas 31, št. 

114 (2015), str. 1–9, tu 4. 
10 Magda Rodman, "Baron Janez Henrik Maasburg – Vipavski zet", Vipavski glas 16, št. 57 (2001), str. 

24–27.
11 Župnija Vipava: Cerkev Sv. Štefana, http://zupnija-vipava.si/predstavimo-se/cerkev-sv-stefana, pri-

dobljeno: 31. 10. 2016.
12 AT-OeStA/KA / Bestandesqualifikationslisten. Karton 1852 (Maa–Mac), MAASBURG, Johann von.
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prejel "viteški križec Franc Jožefovega odlikovanja".13 V prostem času je bral 
romane, slikal portrete in krajine v olju, ustvarjal risbe in litografije ter lončaril. 
Z Roso sta živela v srečnem zakonu. Od "1. 4. 1909 [je bil] naslovni general-
-major in upokojen"14. Od takrat dalje je živel v Vipavi. 

Johann von Maasburg je večji del svojega življenja pisal dnevnik. Njegovi 
zapisi, ki jih je proti koncu poimenoval kronika in za katere se ne ve, kdaj točno 
jih je začel beležiti, štejejo 196 v gotici ročno popisanih strani, od katerih je 
prvi del dolg 85 strani. Zanimivo je, da je ta del dnevnika namenjen izključ-
no knjigam, ki jih je prebral ter o njih razmišljal. Nekateri omenjeni avtorji so 
pozabljeni, čeprav so bili v svojem času priljubljeni, drugi pa še danes spadajo 
v sam vrh svetovne književnosti: Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem, Hermann 
Bahr, Rudolf Hans Bartsch, Ludwig Börne, Euripides, Johann Wolfgang Goethe, 
Max Haushofer Jr., Heinrich Heine, Georges Ohnet, Leopold Sacher-Masoch, 
Friedrich Schiller, Ossip Schubin, Edward Stilgebauer, Lev N. Tolstoj, Hans von 
Wentzel, Johann Wurth, Hans von Zobeltitz, Émil Zola. Pri tem velja opozoriti, 
da je Johann prebiral tudi literate judovskih korenin, kot sta liberalna politična 
pisatelja in novinarja Ludwig Börne in Heinrich Heine. Oba sta iz Nemčije kot 
politična begunca pobegnila v Pariz, kar Maasburga ni oviralo, da bi njunih del, 
ki so bila v svojem času prepovedana, ne prebiral. Poleg tega je bral tudi pisa-
telje, ki so se zavzemali za Jude, n.pr. Émila Zolaja, ki se je 1898 v svojem pismu 
J'accuse / Obtožujem!, naslovljenem na takratnega francoskega predsedni-
ka Félixa Faura, postavil v bran Alfredu Dreyfusu, prvemu Judu v francoskem 
generalštabu. Njegovo pismo je sprožilo antisemitsko afero večjih razsežnosti, 
ki jo je J. v. Maasburg gotovo poznal. Tudi oficir, ekonomist in pisatelj Max Hau-
shofer, ki ga baron s kritičnimi verzi o vojni citira na začetku drugega dela svo-
jih zapisov, ni bil antisemit. 

V prvem delu dnevniških zapisov najdemo samo dve odstopanji od tega 
"pravila". Takrat postane baron zelo oseben in zabeleži celo datum: ob omem-
bi napisa na nemškem pokopališču v Celju in ob slikarsko vznesenem opisu 
Bleda. Danes vemo, da je bila v Celju na dan zaznamka pokopana njegova sestra 
Helene, ki se je poročila v Vipavi. Bled pa je bil kraj, kamor je družina rada zaha-
jala na počitnice, ker se je tam dobro počutila, uživala v lepotah kraja ter gosto-
ljubnosti ljudi. 

Za pričujočo razpravo je zanimivejši drugi del dnevnika, ki ga baron posve-
ča vojni. Če se je Laibacher Zeitung še začetek leta 1918 ukvarjala s terminolo-
ško oznako vojne (vojna 1914, evropska vojna, velika vojna, svetovna vojna, 

13 Ibid.
14 Johann Svoboda und Gruppenvorstand im k. k. Ministerium für Landesverteidigung, Die Theresianische 

Militär-Akademie zu Wiener Neustadt und ihre Zöglinge von der Gründung der Anstalt bis auf unsere 
Tage. Neue Folge. Mit 2 Tafeln in Heliogravure. Dritter Band (Wien, 1897), str. 110. 
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vojna ljudstev, vojna ras, vojna front15), se ta dilema generalmajorju v pokoju ni 
postavila nikoli. Od vsega začetka jo imenuje svetovna vojna. In še v nečem se 
razlikuje od večine, tudi od prominentnih sodobnikov nemškega govornega 
področja – pisateljev in intelektualcev, ki so vojno evforično pozdravljali kot 
Ernst Jünger, Thomas Mann ter Robert Musil. Slednji je, med boji na položaju, 
prenočeval v Črničah.16 Sicer pa je bil Musil propagandist in ocenjevalec zase-
ženih umetnin, ki je nekaj časa služil v Postojni pod Svetozarjem Boroevićem 
von Bojna17. Po drugi strani pa je izbruh I. svetovne vojne popolnoma ignoriral 
Franz Kafka, ki je v dnevniku raje poročal o svojih obiskih šole plavanja.18 Baron 
nad vojno ni bil navdušen, kakor to nista bila Heinrich Mann in Arthur Schni-
tzler, niti ni odobraval vojnega navdušenja prebivalcev Gorice, kar je v svojem 
dnevniku izrecno izpostavil. 

Svoje vojne zapise je naslovil z Denkwürdigkeiten aus der Zeit des Weltkri-
eges 1914, kar bi lahko poslovenili kot Spomini iz časa svetovne vojne 1914, 
lahko pa tudi kot Zapisi iz časa svetovne vojne 1914. Menim, da gre v našem 
primeru bolj za zapise o vojnih dogodkih, ki so se mu zdeli pomembni in jih je 
sproti beležil. Za razliko od ostalih zapisov jih je opremljal z datumi. Prične jih 
z besedami: 

Nesloga, ki jo hrani naraščajoči pohlep, je postala grozen element, ki je v vojni 
1914 z grozovito silo udaril po našem svetu. Živeča generacija in po njej še velik 
del človeštva bo živel v spominu te grozote, kajti prelita kri teče neizmerno in 
žrtvovano dobro je neizmerno.19 

Tej ugotovitvi, ki spominja na podobno formulirane misli pri Friedrichu 
Hölderlinu v takrat že več kot 100 let starem romanu Hiperion ali Eremit v Grči-
ji (1797–1799) in utegne biti posreden namig na Johannovo prebiranje tega 
dela svetovne književnosti, sledi nekaj strani dolga analiza razmer v Evropi v 
času od avstrijsko-pruske vojne 1866, ki se je je, kakor vemo, kot mlad poročnik 
udeležil tudi sam, do atentata v Sarajevu in odziva Podonavske monarhije nanj. 

Od tu dalje avtor optično razdeli svoje zapiske na dva dela, ki ju redno dati-
ra. Leva polovica vsake strani je namenjena uradnemu poteku vojne, kakor ga 
ni razbral zgolj iz nemških in avstrijskih, marveč tudi ruskih (v nemščini pisa-

15 Anonimno, "Wie nennt man den gegenwärtigen Krieg?", Laibacher Zeitung, 4. 1. 1918, št. 3, str. 8.
16 Renato Podbersič in Drago Sedmak, "O Alojziju Novaku", v: Alojzij Novak, Črniška kronika. Frontno 

zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno, ur. Renato Podbersič ml. in Drago Sedmak (Gorica, 
2014), str. 7–17, tu 11.

17 Boroević je spadal pod ogrsko plemstvo, vendar se je vedno podpisoval von Bojna in nikoli de Bojna. 
Za podatek se zahvaljujem Mihu Šimcu.

18 Franz Kafka, Tagebücher 1910–1923, ur. Max Brod (Frankfurt/Main, 1967), str. 298.
19 J. v. Maasburg, Chronik, str. 87. 
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nih), angleških, francoskih, italijanskih in belgijskih časnikov ter iz poročil 
avstro-ogrskega generalštaba, ki jih je dobival in jih včasih v kroniko celo dobe-
sedno prepisal.20 Desna polovica popisanih strani je namenjena vojni, kot so jo 
doživljali on, njegova družina in prebivalstvo. Ta del med drugim govori o tem, 
da je sin Friedrich z družino nekaj časa živel v Gorici v Trgovskem domu (po slo-
vensko) na Corsu, danes Corso Giuseppe Verdi, o preselitvi snahe Irme, roj. von 
Adamovics v Maribor, o boleznih sinov, njuni mobilizaciji, o silnem navdušenju 
Goričanov nad vojno, o odvzemu konja, o poroki sina Wilhelma z Douglas v 
Krakovu poleti 191421 (dovoljenje je s pomočjo zvez na dvoru izposlovala sna-
hina babica Etelka grofica Zichy), o kininu in bombonih, ki jih je Irma pošiljala 
Friedrichu na njegovo prošnjo na fronto, o zbiranju informacij o pogrešanem 
Friedrichu na Dunaju, v Gradcu, Mariboru in Ljubljani, o njegovi smrti pri Gro-
deku 11. septembra 1914. 

Šele na tem mestu, na strani 114, izvemo, kdo je avtor zapisov, in to samo 
zato, ker je sporočilo o "junaški smrti"22 svojega mlajšega sina z navedbo imena 
in priimka brez komentarja prepisal z vojne dopisnice, ki mu jo je z bojišča 
poslal kadet Vidrih iz Vipave. O Friedrichovi smrti je, kar oče skopo (ime časni-
ka in datum) zabeleži, 24. novembra 1914 poročala Marburger Zeitung. Izpo-
stavila je, da je bil nadporočnik Friedrich baron von Maasburg zelo priljubljena 
osebnost v Mariboru, kjer je z družino živel, in da je med boji za Lemberg/Lviv 
zbolel, vendar mu je uspelo vrniti se v borbo. Kmalu zatem je padel na polju 
časti. 

Generalmajor nadaljuje svoje uradne zabeležke o vojni na levi strani tudi 
po sinovi smrti. Na desni, ′družinski′ strani piše samo še sporadično. Tu relativ-
no veliko prostora posveti prizadevanjem, izvedeti, kaj se je s Friedrichom od 
odhoda iz Ljubljane na fronto dejansko dogajalo in kako je padel. Na kratko 
poroča o ovdoveli snahi z dveletno hčerko in desetmesečnim sinom, o stiskah 
in trpljenju prebivalstva, o epidemijah in cepljenjih, o pomanjkanju osnov-

20 Ker so poročila avstro-ogrskega in nemškega generalštaba objavljena na spletu pod naslovom Das 
Archiv zum Ersten Weltkrieg. Darstellungen des Kampfes 1914–1918 aus der Sicht der damaligen Zeit 
(http://www.stahlgewitter.com/, pridobljeno: 17. 8. 2016), se jih da primerjati z Maasburgovimi zapi-
si. 

21 Iz očetovih zapisov je razvidno, da se je Wilhelm že dalj časa neuspešno prizadeval, poročiti se s svojo 
zaročenko, kar mu je končno uspelo šele po izbruhu vojne. Tu je ubral ravno nasprotno pot od moje-
ga slovenskega dedka Ivana Bajta (1885–1973), ki se s svojo zaročenko Marijo Arko (1887–1978) tik 
pred vojno ni hotel poročiti. Ker je bila invalid (precej krajša noga), se je bal, da bi, če bi sam padel, 
ostala nepreskrbljena, morda celo z otrokom. Po vpoklicu ji je dal v hrambo vse svoje imetje. Poročila 
sta se 30. junija 1919. – Natančen opis načina poročanja med vojno, tako v krajih prebivanja kot na 
bojiščih, je v svojem, temeljnem in natančnem delu na izbranem področju podal Miha Šimac, Vojaški 

duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom (Ljubljana, 2014), str. 101–104.
22 J. v. Maasburg, Chronik, str. 114.
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nih živil23 in kurjave (zaukazali so mu, naj poseka vse sadno drevje v Vipavi in 
Gradišču), o delu snahe Douglas na frontnih položajih Rdečega križa do roj-
stva hčerke, o krstu vnukinje in pomanjkanju hrane na Dunaju, o srečanjih s 
frontnimi oficirji na Goriškem, o poplavah v Vipavi, o namestitvi oficirjev ter 
vojakov v njihovi hiši in zasedbi njihovih travnikov (vojska) v Gradišču, o bom-
bardiranjih Gorice, o soških bitkah, o begu prebivalstva, o vožnjah s prijatelji 
oficirji v Trst, Gorico, Postojno, Ljubljano. Omeni, da mu niso dovolili ogleda 
položajev in tudi, da se z različnimi izgovori ni več udeleževal uradnih lokalnih 
slavnosti, kamor so ga redno vabili. Zapiše, da sta se z Roso odločila, ne zapu-
stiti Vipave, čeprav so ju zaradi bližine fronte zaskrbljeni sorodniki rotili, naj to 
storita – bratranec z Madžarske mu je bil celo pripravljen odstopiti svojo hišo. 
Odločitev, ostati v zaledju fronte, je bila pogumna, saj se je takrat iz tistih krajev 
izselilo okoli 90.000 ljudi, nekaj neprostovoljno v Italijo, nekaj "prostovoljno" 
v notranjost Habsburške monarhije tja do Ljubljane, Strnišča / Sterntala24 pri 
Ptuju, Maribora in celo Brucka na Lajti. 

O čem pa Johann von Maasburg ni poročal? Niti z besedo ni poročal o bole-
čini svoje žene ali sebe nad izgubo mladega sina že prve tedne vojne. Ni poročal 
o žalosti snahe, ki se od moževe prezgodnje smrti nikoli več ni opomogla in je 
tudi sama umrla relativno mlada, česar Johann ni doživel. Niti z besedo ni ome-
nil, da slika in lončari. Kakor tudi ne tega, da je (takrat še) nadvojvoda Karl obi-
skal Boroevićeve položaje. Baron ni poročal o smrti cesarja Franca Jožefa, ne o 
obisku cesarja Karla25 v Vipavi, o čemer pričajo fotografije, tudi z Maasburgom. 
Leta 1916 ni omenil štirimesečne prisotnosti vojne reporterke Alice Schalek26 
na soški fronti, niti njenih poročil v dunajski Neue Freie Presse.27 Kakor tudi 
ne svojih naporov za razširitev domačega pokopališča, kar je bilo nujno zaradi 
številnih padlih. O tem, na primer, izvemo iz članka Vipava v časniku Slovenec 
z dne 22. avgusta 1916, kjer poročevalec na splošno oriše položaj v Vipavi v 
tretjem letu vojne. Maasburga omenja kot gonilno silo prenove v kraju: 

23 Marko Štepec jedrnato popisuje probleme prehranjevanja med vojno, cene živil in lakoto v Miha 
Štepec, "Prehrana", v: Slovenci + prva svetovna vojna 1914–1918, ur. Marko Štepec (Ljubljana, 
2010), str. 79–81; prim. tudi: Manfried Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg und das Ende der 
Habsburgermonarchie 1914–1918 (Wien, Köln, Weimar, 2013), str. 685–687 (dalje: Rauchensteiner, 
Der Erste Weltkrieg).

24 Tu so bila med I. svetovno vojno postavljena prva (begunska) taborišča, ki so OZNI oz. UDBI služila 
še po II. svetovni vojni. Takrat so tu zapirali zlasti Slovence nemškega porekla. Kraj se od leta 1953 
imenuje Kidričevo.

25 Več o obisku cesarja Karla na položajih po koncu 10. soške ofenzive v: Miha Šimac, "Odlikovani hoški 
učitelj Radovan Mejovšek (1884–1971)", Kronika 65, št. 2 (2017), str. 195–204, tu 199–201. 

26 Marko Štepec, "Alice Schalek", v: Take vojne si nismo predstavljali (Ljubljana, 2014), ur. Marko Štepec, 
str. 75–80.

27 Mira Miladinović Zalaznik, "Die Reporterin Alice Schalek bei der Isonzoarmee ", Zagreber 
Germanistische Beiträge 25 (2016), str. 271–290.
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Dne 18. avgusta smo dobili težko pričakovani dež. Nekaj pridelkov se bo še 
popravilo. Da bi nam le burja ne posušila polja. Letos nam je namreč po vsakem 
dežju burja v par urah polje tako izsušila, da ni dež nič zalegel. No, po zimi imamo 
burjo še dosti radi, po leti pa nam dela preveč škode. – V Logu pri Vipavi se je 
pobožnost dne 15. avgusta jako lepo izvršila. Običajnega šundra zunaj cerkve 
ni bilo skoraj nič, tem več pa se je opravilo molitve in prejelo sv. zakramentov. 
Pridno so pomagali gospodje iz Gorice. – Vsled vojnih dogodkov je bilo treba 
domače pokopališče razširiti. Pod spretnim vodstvom g. barona Maasburga, 
gen. maj. v pok., se delo bliža koncu. Pokopališče bo lično ograjeno in jako lepo 
razdeljeno. Grobovi se žal dan za dnem množe. Na treh spominskih ploščah bodo 
ovekovečena imena v Vipavi umrlih bojevnikov.28 

Maasburg ne omeni februarske in oktobrske revolucije 1917 v Rusiji niti 
poskusa atentata na Lenina, o čemer se je natančno razpisala Lajbaherica. In 
seveda tudi ne tega, da so po vojni padlim žrtvam iz Vipave res postavili spome-
nik. Na njem je vklesano Friedrichovo ime. 

Zakaj generalmajor vsega tega ni zabeležil? Zato, ker se je avgusta 1916 
odločil, da ne bo več pisal svoje kronike. K "18. avgustu 1916"29, dnevu, ko se 
je nadaljeval "[s]ovražni ogenj topov proti naši novi fronti na Goriškem …"30, je 
svojo odločitev utemeljil z besedami: "Prihajajoče dogodke imam za začetek 
konca in bom zaradi nastalega pomanjkanja prostora samo še skiciral najpo-
membnejše dogodke".31 Od tega zapisa dalje so v zvezku ostale prazne res samo 
še štiri strani, vendar bi si bil baron gotovo lahko kupil novega in nadaljeval z 
zapisi. Njegovemu argumentu o začetku konca kot razlog za to, da je prenehal 
beležiti vojne dogodke, lahko torej verjamemo. Svojo odločitev je podkrepil 
z analizo stanja v južno-slovanskem prostoru in kritiko napak avstro-ogrske 
strategije: 

Če smo v zavojevanju Lovčena, podreditvi Črne Gore in Srbije do nezveste itali-
janske države občutili skrajnje razveseljivo zadoščenje, pa se nas je tako boleče 
dotaknil padec mesta Gorica. Na vsak način označuje pomemben mejnik v tej 
strašni vojni, za Italijane veselje, za nas trpljenje. Da to mesto ni padlo že prej, je 
čudež, ki so ga omogočile edino pogumno vztrajajoče, junaško se boreče enote 
soške obrambe /…/ [N]ajvišje vojaško vodstvo je /…/ bilo mnenja, da se gibljivost 
novo oblikovane ruske vojske ne bo vzpostavila pred mesecem avgustom. Med-

28 Anonimno, "Vipava", Slovenec, 22. 8. 1916, št. 191, str. 3.
29 J. v. Maasburg, Chronik, str. 192.
30 Stahlgewitter: Der Weltkrieg am 18. August 1916, http://www.stahlgewitter.com/16_08_18.htm, pri-

dobljeno: 19. 2. 2018.
31 J. v. Maasburg, Chronik, str. 192.
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tem se je udar ofenzive s Tirolskega zaradi neugodnih vremenskih razmer zavlekel 
za veliko tednov, ko pa se je začel s sijajnim dejanjem orožja pri Arsieru-Assiagu, 
se je presenetljivo hitro na vzhodni fronti približala masovna vojska Brusilova32 
našim nepopolnim položajem vzhodne fronte in opustiti smo morali namera-
vano protiofenzivo proti Italiji. /…/ Zdaj postavljam vprašanje, ali nimamo prav 
mi, ki smo bili mnenja, da bi bilo potrebno ohraniti defenzivo proti Italijanom, ki 
se je že do sedaj obnesla, ali da bi bilo bolje že v prvih mesecih leta 1916 tvegati 
močan prodor preko Števerjana [San Floriano], da bi končno osvojili zahodne 
goriške vzpetine in predvsem obdržali to mesto ter lastno območje.33

V Post scriptumu k tej analizi se mu kritično zapiše: 

Močna, v prihodnost zazrta vlada bi v mirnem času ne bila smela zamuditi izgrad-
nje obrambne usposobljenosti pomembnega soškega območja s pomočjo stal-
nih utrdbenih linij, izgradnje strateško pomembnih železniških poti (Postojna 
Vipava Gorica, Vrhnika Ajdovščina Vipava Sv. Danijel – Sv. Danijel Preval Posto-
jna), priprave vodovoda na Krasu, izgradnje cest, ki vodijo po ozkih poteh, tako v 
Vipavi, Ajdovščini itd. z ozirom na avtomobilski promet.34  

Danes Maasburgovo odločitev, da svojega dnevnika ne bo več pisal, obžalu-
jemo. Ko bi baron s svojimi zapisi nadaljeval do smrti, bi lahko od izobraženega 
pričevalca in očividca izvedeli še marsikaj o življenju njegove družine ter ljudi 
na Vipavskem tudi po koncu vojne, razpadu Habsburške monarhije ter v drugi 
državi, ki ji je bila Goriška in Vipavska izročena, namreč Italiji. 

Povsem možno je, da se je prvi začetek konca, ne samo vojne, temveč tudi 
habsburške monarhije, pričel kazati ne samo J. v. Maasburgu, temveč marsikate-
remu razmišljujočemu sodobniku že ob vstopu Italije v vojno na strani antante. 
Ta vstop je bil, kot v svojem monumentalnem delu Der erste Weltkrieg und das 
Ende der Habsburger-Monarchie 1914–1918 piše vojaški zgodovinar Manfri-
ed Rauchensteiner, pravi šok. Pravi šok za nekdanje in za nove zaveznike Italije. 
Kajti nenadoma je vsem skupaj postalo jasno, da bodo Italijani svojo udeležbo 
v vojni na strani antante visoko zaračunali. Srbi, Slovenci in Hrvati so hitro dou-
meli, da se bodo italijanske aspiracije po ozemlju uresničevale na njihov račun 
oz. na račun bodočega južnoslovanskega kraljestva. Tako je laže razumeti tisto, 
kar se je dogajalo pri Bjelinji in Zvorniku, ko so proti avstro-ogrski vojski boju-
joče se enote Srbov dvigovale bele zastave in pozdravljale nasprotnika z "Živio 

32 Več o Brusilovu v: Wikipedia: Aleksej Aleksejevič Brusilov, https://sl.wikipedia.org/wiki/Aleksej_
Aleksejevi%C4%8D_ Brusilov, pridobljeno: 28. 11. 2017.

33 J. v. Maasburg, Chronik, str. 193.
34 Ibid., str. 194.
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Franc Jožef"35, kar je v svojem dnevniku 1. junija 1915 zabeležil podmaršal36 
Ferdinand von Marterer. 

Vojna proti Italiji je bila vojna, ki je ni začela Avstro-Ogrska, za razliko od 
vojne proti Srbiji, ki je potegnila za seboj verižno reakcijo vojnih napovedi zave-
znikov Srbije. Vojno proti silam osi je začela Italija, ki je imela jasne teritorialne 
zahteve do Avstro-Ogrske in jih je odločno artikulirala. In čeprav je bila Italija 
po novem zaveznica Srbije, je bilo jasno, da so bili ne samo Srbi, pač pa tudi vsi 
ostali Južni Slovani (precej jih je živelo v habsburški monarhiji), intimno njeni 
nasprotniki, ker so se upravičeno bali, da bo za svojo udeležbo v vojni na strani 
antante od njih zahtevala visok davek – velik del južnoslovanskega ozemlja, 
vključno z Dalmacijo.37 Na njene zahteve so zavezniki pristali, saj se je bilo v 
poplačilo zavezništva najlaže odreči ozemlju, ki ni bilo v njihovi lasti.

Tako se je ta začetek konca za barona pričel pravzaprav takoj ob vstopu Ita-
lije v vojno 23. maja 1915 in ne šele 18. avgusta 1916, ob začetku nove goriške 
fronte. Ves ta čas je avstro-ogrski oficir čakal na rezultate bojevanja nekdanjih 
zaveznic. S tega zornega kota se zdi razumljivo, da Maasburg predzadnjo stran 
svoje kronike nameni romanu (!) Violet takrat silno priljubljene avtorice uspe-
šnic Eufemie von Adlersfeld-Ballestrem (1854–1941). 

Na zadnji strani zvezka baron konča svoje zapiske s stavkom v verzih, ki ga 
ponovi: "Prihajajo dobri dnevi – hudi pa še bolj. / Vse sem moral prenesti, vse 
preživeti. / In nihče me ni smel videti tožiti, nihče solza točiti."38 Z drugo roko je 
dopisan stavek: "V slovo, dne 8. novembra 1918 v usode najtežjih urah Avstro-
-Ogrske". Podpis pod tem stavkom ni Maasburgov, pač pa se podenj podpišejo 
"zadnji zvesti borci"39 Avstro-Ogrske, Alois von Panos, Georg Schariczer in Hugo 
Jilg. 

In kdo so bili ti "zadnji zvesti borci" Avstro-Ogrske? Bili so visoki oficirji 
avstro-ogrske vojske: 

Alois von Panos (1875–1925) je bil od začetka marca 1917 šef generalne-
ga štaba, danes bi rekli načelnik generalštaba40 VII. korpusa na soški fronti. Na 

35 Rauchensteiner, Der erste Weltkrieg, str. 399.
36 Za pomoč pri prevajanju termina se zahvaljujem dr. Mihi Šimcu, ki je takšno slovenjenje utemeljil 

takole: "V nemškem jeziku je to res Feldmarschalleutnant. Slovenski časopisi iz časov pred in med 
prvo svetovno vojno pa so – to sem preveril – večinoma stalno pisali ta čin kot podmaršal. Še več, 
našel sem članek oz. recenzijo neke knjige, ki jo je napisal ugledni duhovnik in prof. Viktor Steska že 
leta 1902 in kjer je pojasnil, kako so takrat gledali na prevajanje tega čina. V Dom in svetu l. 1902 je 
tako Viktor Steska torej zapisal: 'Prisiljeno se glasi 'feldmaršal poročni' (68), tuje 'feldmaršallajtenant' 
(71), ker se je že udomačila beseda 'podmaršal', ki se večkrat bere v tej zbirki.' (Dom in svet 15, št. 2 
(1902), str. 116)." (E-pošta avtorici z dne 13. 2. 2018).

37 Prim. Rauchensteiner, Der erste Weltkrieg, str. 399–401. 
38 J. v. Maasburg, Chronik, str. 196.
39 Ibid.
40 O uporabi obeh terminov prim. Miha Šimac, "Časopisni drobci o načelniku generalštaba Blažu Žemvi", 

v: Razgledi Muzejskega društva Bled za leto 2015 (2015), str. 115–122.



765

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

tem mestu je nasledil generala in politika Theodorja Körnerja (1873–1957), 
poznejšega župana Dunaja (1945–1951) in prvega svobodno izvoljenega 
predsednika Avstrije (1951–1957) po II. svetovni vojni. 

Georg Schariczer von Rény (1864–1945) je bil pehotni general, koman-
dant 7. korpusa, ki je neposredno z ruske fronte odšel na 9. soško bitko in je 
ostal pri nas do 1. decembra 1918. 

O Hugu Jilgu (1879–?), tretjem podpisniku, je znano, da je bil rojen v 
Jägerndorfu v Šleziji v oficirski družini. Bil je odličen tehnični risar, raziskovalec 
voda in kolesar. Obvladal je nemško, češko, francosko, rusko in za silo italijan-
sko. Udeležil se je 11. soške bitke.41 Ob času podpisa v Maasburgov dnevnik je 
bil kot polkovnik dodeljen generalštabu VII. korpusa na soški fronti. 

Vsi trije bi gotovo ne bili kar tako brez nadaljnjega izpolnili želje kogarko-
li, naj se podpišejo pod njegove zasebne zapiske, ki jih po vsej verjetnosti niti 
prebrali niso. Prosilec jim je moral biti dobro znan, moral je biti človek, vreden 
zaupanja, v čigar integriteto, neoporečnost, karakternost in zvestobo habsbur-
ški monarhiji so morali biti prepričani brez sence dvoma. 

Kako je baron Johann Maasburg po razpadu Avstro-Ogrske živel v Vipavi, 
ki je po letu 1920, ko sta Italija in Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev pod-
pisali rapalsko obmejno pogodbo, pripadla Italiji, ki ji je Maasburg z veliko trp-
kosti očital nezvestobo, se ne ve. Kaj si je mislil o fašizmu, pod katerim so trpeli 
naši kraji in ljudje, tudi Vipava, se prav tako ne ve nič. Po pričevanju Magde Rod-
man, ki z veliko požrtvovalnosti popisuje lokalno zgodovino Vipave, nekdaj 
najpomembnejšega mesta med Gorico in Postojno, kjer so bili pred II. svetov-
no vojno šola, okrajno sodišče, davkarija, pošta, dekanija, posojilnica, vojašnica 
in od 1894 vinska klet, je bila družina Maasburg dobro situirana, kultivirana in 
je spoštljivo ravnala s pri sebi zaposlenimi. Prav tako je spoštljivo občevala s 
sokrajani, ki so Maasburgom s svoje strani izkazovali spoštovanje. Rosa se je s 
Slovenci pogovarjala po slovensko. Baroni so imeli bogato knjižnico, veliko slik, 
skulptur, starih sabelj ter uniform. Skupaj z ostalimi plemiči so bili v teh krajih 
nosilci omike in kulture. Tla obokane veže Maasburgove hiše so bila tlakovana z 
belimi ovalnimi kamni kakor v stavbah pomembnih ljudi oz. cerkva. Veža sama 
je bila poslikana42, pri čemer se ne ve, ali je poslikave izgotovil baron ali morda 
že omenjeni slikar Janez Wolf. Baron in žena sta bila izjemno gostoljubna. Poleg 
tega se po navedbah Magde Rodman (20. aprila 2017) Vipavci spominjajo, da 
so dame družine Maasburg nosile hlače. Tega pa, kakor vemo, dame tistega časa 
niso počenjale niti takrat, ko so kot hribolazke hodile v gore. 

41 AT-OeStA/KA / Quall, karton 1245 (Jilek–Jiras), JILG, Hugo. Zahvaljujem se kolegu dr. Mihu Šimcu, ki 
je med svojim študijem v Državnem arhivu na Dunaju našel čas in voljo za iskanje dokumentov o Jilgu 
in mi jih dal v uporabo. 

42 Pričevanje Magde Rodman (1942), Vipava, 11. 2. 2018.
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Johann je 17. januarja 1923 v Vipavi umrl ter bil pokopan v Lanthierijevi 
kapelici na vipavskem pokopališču. 

Johannov starejši sin Wilhelm, telovadec, plavalec, kolesar in smučar, poleg 
tega tudi slikar in risar43 ter nekoč "najlepši poročnik avstro-ogrske vojske"44 z 
znanjem nemščine, slovenščine, madžarščine, francoščine, angleščine in itali-
janščine, je preživel veliko vojno kot invalid. Kdaj se je razšel z ženo, pol Angle-
žinjo, s katero je imel dve hčerki, ki sta ostali z materjo, se ne ve. Dejstvo je, da 
se je takrat vrnil v Vipavo, kjer je v hotelu Adria, ki ga danes ni več, tu in tam 
šahiral.45 V Vipavi ju je z materjo doletela II. svetovna vojna. Po kapitulaciji Ita-
lije so te kraje zasedli Nemci. Avgusta 1944 so Nemci zjutraj prijeli domačina, ki 
sta vozila vino partizanom. Zato so prišli v pisarno Vipavske kleti, kjer so hranili 
vino za partizane in kjer sta delala oba prevoznika. V prostorih Vipavske kleti 
je bila tudi Posojilnica. Od takrat 18-letne uslužbenke Ane Lavrenčič (1926) so 
zahtevali denar iz blagajne, ki ga je pod pritiskom argumentov (orožje) položila 
na mizo. Takrat sta v prostore Vinske kleti prišla v I. svetovni vojni odlikova-
ni baron Wilhelm Maasburg in ljudski pesnik Janez Krhne, sicer prijatelj Janka 
Premrla – Vojka. Baron se je z Nemci, ki so imeli s seboj tudi prevajalca, koro-
škega Slovenca, pogovarjal nemško. Nemci so po pogovoru zapustili Vinsko 
klet, denarja niso zaplenili in domačinov niso ustrelili, pač pa so ju poslali na 
prisilno delo na Jesenice, od koder so ju kasneje rešili partizani.46

V zvezi z Wilhelmom se je ohranila izjava Ivana Bajca (1909–1974)47, orga-
nizatorja OF in terenca: 

Vipava 15. 5. 1947. Izjava. Izjavlja podpisani Bajc Ivan iz Vipave št. 150. Sem bil na 
terenu član odbora OF. Nemci es es [SS] some zaprli leta 1944. In baron Mazburk 
nas je zagovarjal če ne bi nas odpeljali v Nemčijo. Potem so nas zaprli domobran-
ci, ki je storil zaprit vse vipavske organizatorje za OF. Je bil Petrič Ljučo iz Vipave. 
Baron je zagovarjal proti njemu tako da je vstavil zadevo proti njemu. In v vsaki 
sili smo se zatekli k njemu ne samo mi tudi drugi Vipavci.48 
 

43 Österreichischer Staatsarchiv / Kriegsarchiv (AT-OeStA/KA), Bestandesqualifikationslisten, karton 
1852 (Maa–Mac), MAASBURG, Wilhelm von.

44 Wolfgang Kudrnofsky, Vom Dritten Reich zum dritten Mann (Wien–München–Zürich, 1973), str. 126.
45 Magda Rodman, "Baron Janez Henrik Maasburg – Vipavski zet", Vipavski glas 16, št. 57 (2001), str. 

24–27, tu 26.
46 Ana Lavrenčič, 26. 5. 2017, posnetek (pri avtorici).
47 Ivan Bajc (1909–1974), oče Magde Rodman, je za partizane zbiral hrano in bil "v letih l940 in 

1943 vpoklican v redne gasilske enote italijanske vojske v Neapelj ter Livorno, kjer so med vojno 
reševali ljudi izpod ruševin po bombardiranju mest" (E-pošta Magde Rodman avtorici, 15. 2. 2018). 

48 Družinski arhiv Magde Rodman, Vipava. Pri tem ostaja odprto vprašanje, komu je Bajc to izjavo dal, 
saj se ni ohranila niti v družinskem arhivu Maasburg niti v do sedaj znanih in pregledanih uradnih 
dokumentih naših arhivov.
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Ljučo Petrič je bil po pričevanju Magde Rodman sin odvetnika in v času 
okupacije župana Vipave Emila Petriča. Emil Petrič je veljal za človeka, ki se je 
vedno zavzemal za Vipavce. Partizani so ga likvidirali. Zato je njegov sin Ljučo 
od partizanov prestopil k domobrancem, ki jih na Goriškem sicer ni bilo veli-
ko.49 

Kdaj se je začel, ne zgolj Maasburgom, pač pa vsemu prebivalstvu na oze-
mlju takratne Jugoslavije in Goriške, kazati ideološki vpliv oktobrske revolu-
cije? Delno že med II. svetovno vojno, z vso silo pa po izbruhu svobode maja 
1945, ki sta jo 93-letna Rosa in njen vse življenje bolehni 69-letni sin dočakala v 
Vipavi. Področje cone B je pripadlo Jugoslaviji. V Ajdovščini je OZNA ustanovila 
svoj sedež, pri čemer je imela tudi ′izpostavo′ v Vipavi.50 Svobodi so sledile are-
tacije, izvensodni poboji, postopki pred sodišči ter izvrševanja smrtnih kazni. 
Pravo ni bilo več tam, kjer so bili argumenti, pač pa tam, kjer je bila moč.51 

Za dva stara človeka, ki sta preživela dve vojni, so napočili hudi časi. Wil-
helmu naše oblasti niso izplačevale avstrijske pokojnine, vendar je kljub temu 
do smrti svoje matere (3. marca 1947) vztrajal v Vipavi. Tudi njo so pokopali v 
kapelici Lanthierijevih, pri čemer so slednji, ki so z jugoslovanskimi oblastmi 
glede svojega imetja sklenili poseben dogovor, dovolili, da se jo vanjo poko-
plje. Niti oni niti oblast pa niso dovolili, vklesati njenega imena. Po Rosini smrti 
je Wilhelm, ki je po koncu II. svetovne vojne tako kot mama in vsi prebivalci 
tega področja avtomatično postal jugoslovanski državljan, poleti 1947 zaradi 
bolezni dobil vizum za odhod iz države, ne pa tudi vizuma za vrnitev.52 Preko 
Trsta je leta 1948 odšel na Koroško, v Krivo Vrbo ob Vrbskem jezeru in kasne-
je v Celovec, kjer je popolnoma obubožan umrl leta 1957. Pomoč je dobival 
zgolj od svojega nečaka Nikolausa, ki je bil tudi po sklenitvi Avstrijske državne 
pogodbe 1955 kot član avstrijskega odporniškega gibanja O5 v Avstriji nezapo-
sljiv (po vojni je do alžirske krize delal za alžirsko avtobusno podjetje v Parizu, 
kasneje v neki turistični firmi v Münchnu, pred smrtjo pa za italijansko firmo 
tipkalnih strojev Olivetti) in je nekaj časa z ženo, taščo in štirimi otroki (1942, 
1944, 1948, 1954) živel od socialne podpore žrtvam vojne.

Wilhelm je jugoslovanskemu generalnemu konzulu v Krivi Vrbi dne 11. 
julija 1951 v kultivirani slovenščini, ki kaže rahel vpliv italijanščine, napisal 

49 Pričevanje Magde Rodman, Vipava, 10. 2. 2018.
50 Več o delovanju OZNE, pozneje UDBE, tudi v Ajdovščini in Vipavi, v pričevanjih Alberta Svetine-Erna, 

nekdanjega namestnika Ivana Mačka-Matije (Albert Svetina, Od osvobodilnega boja do banditizma 
(Ljubljana, 2011)).

51 O funkcioniranju sodišč po II. svetovni vojni prim. študijo nekdanjega ustavnega in zdajšnjega vrhov-
nega sodnika Jana Zobca: Jan Zobec, "Nacionalnoznačajske determinante slovenske zgodbe o neu-
spehu", v: Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji, ur. Dean Komel in Tomaž Zalaznik (Ljubljana, 
2017), str. 89–93.

52 Ana Lavrenčič (1926), ustno izporočilo (26. 5. 2017), zvočni zapis pri avtorici.
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naslednje pismo, ki ga tu objavljam z vsemi napakami: 

Velecenjeni jugoslovanski Konzulat v Krumpendorfu. 
Po Vašemu cenjenemu priporočilu, potrjujem mojo, že ustmeno prošnjo tudi pis-
meno.
 Ko sem iz zdravstvenih razlogov, meseca Avgusta, l. 1947. zapustil moje pos-
estvo v Vipavi, sem predal oskrbo tega pose[s]tva mojemu zaposlencu Stanislavu 
Mikušu in njegovi ženi Stanislavi, ki sta bila zaposlena v moji hiši več kot dvanajst let. 
 Ker sem vedel, da zahteva moje bolezen večmesečno bolniško nego, sem 
se podal v Trst, ker, kod avstrijski državljan in podpolkovnik stare avstrijske 
monarhije v pokoju, bi imel pričakovati le tam materijelno pomoč. Pred mojim 
odhodom sem predal Narodnemu odboru in zgoraj navedenemu Mikušu 
istoglasujočo pismeno potrdilo da, namesto plače, predam familiji Mikuš kuhinjo 
in dve sobe v brezplačno uporabo, kakor tudi užitek vsega, pri hiši ležečega vrta, 
za dobo moje odsotnosti. 
 Kmalu po mojem odhodu so bile meje zaprte. Moje bolehno stanje, ki se ni 
hotelo poboljšati, me je prisililo, ostati v Trstu in leta 1948. odpotovati v Avstrijo, 
da sem prišel v ožitek moje pokojnine ter pomoči bolniške blagajne. Po sanatori-
jski negi v Gradcu in različnih termalnih kopelj v Gasteinu, sem se nastanil tukaj 
v Krumpendorfu. 
 Narodni odbor v Vipavi mi je odpisal na moje Vprašanje, da se glede mojega 
posestva ni ničesar spremenilo, da so bile nastanjene v hiši različne stranke, ki 
pa plačajo najemnine in da se familija Mikuš slej ko prej nahaja v hiši. Prosil sem 
narodnega odbora, da naj se uporabi najemnino za plačo davkov in morebitnih 
nujno potrebnih popravil hiše. 
 Sedaj pa sem dobil pismo ge Stanislave Mikuš, v katerem me naprosa za inter-
vencijo, ker ona že dve leti mora plačati najemnine in da je tudi izgubila užitek, 
njej od mene obljubljenega vrta. 
 Za to bi prosil, da utegnite uplivati, da se stvar reši v mojem smislu in da 
ostane vse, kakor sem svoječasno uredil jaz pred mojim odhodom.
 Kakor hitro moje zdravstveno stanje tega prepusti, nameravam saj za kratek 
čas potovati v Vipavo in bi bil zelo hvaležen, če bi se meni dovolilo vzeti perilo, 
posteljnino in različne predmete osebne vrednosti s seboj.
 Gospod Konzul mi je pri mojem obisku omenil, da se je Avstrijska vlada 
odrekala naših posestev v prid fed. drž. Jugoslavije, kar pa bi bilo le mogoče po 
uresničenju mirovnih pogodb.
    Z odličnim spoštovanjem
    Viljem Maasburg.53 

53 Pokrajinski arhiv Nova Gorica (PANG), fond 544, Okrajno sodišče Nova Gorica, t. e. 255, spis I 149/48.
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Po Wilhelmovem odhodu in brez njegove vednosti sta bila on in njegova 
pokojna mama leta 1949 zaradi nemške narodnosti razlaščena, kakor je 8. 11. 
1948 predlagalo Javno tožilstvo za okraj Gorica. Na ta predlog je Okrajno sodi-
šče v Gorici 4. 4. 1949 sprejelo odločbo, s katero "… je bila odrejena zaplem-
ba premičnega in nepremičnega premoženja Massburger Roze in Massburger 
Viljema, pos. iz Vipave kot oseb nemške narodnosti".54 Starima človekoma, 
katerih imen se sodne oblasti niso niti potrudile, pravilno zapisati, so vzeli vse: 
hišo, vrt, zemljo, sadovnjake, travnike, gozd, Johannove, Karingerjeve in druge 
slike, mozaik, knjige, stare uniforme in sablje, fotografije, kozarce, porcelan, 
pribor, lonce, sklede, osebne predmete, brisače, posteljno in osebno perilo ter 
celo Johannov dnevnik.55 Wilhelm o vsem tem ni bil obveščen. Vpliv oktobrske 
revolucije, ki je izpostavljen v naslovu te razprave, je rezultiral v zlorabi prava. 

Toda to še ni vse: Nikolaus (1913–1965), sin padlega Friedricha, rojen Mari-
borčan, se je na dan anšlusa (12. marca 1938) na Dunaju šolal v znameniti voja-
ški šoli terezijanišče56, kjer so se svoje čase šolali tudi Prešernov pesniški kolega 
Anastazij Grün57, pa tudi Nikolausov ded in oče. Nikolaus se dva dni zatem, 14. 
marca 1938, zaradi "obolelega kolena", ni udeležil prisege Hitlerju. Zato ga je 
gestapo zaprl in zasliševal. Oktobra 1940 se je poročil z grofico Christiane de 
Ceschi a Santa Croce (1914–1984), katere mama je bila po rodu princesa Win-
disch-Graetz. Hčerki je za doto podarila grad Bizeljsko, kjer je le-ta že prej kme-
tovala: gojila konje, molzla krave, kidala gnoj in obdelovala polja. 

Nikolaus je bil med II. svetovno vojno dvojni agent: bil je pri Abwehru in 
hkrati član avstrijske odporniške skupine O5, ki je podpirala Habsburžane. Z 
ženo sta sodelovala s partizani in jim pomagala z orožjem. S pomočjo na gradu 
Bizeljsko skrite radijske postaje sta oddajala sporočila Angležem, na gradu 
skrivala družino Šribar iz Kamnika in od pomladi 1944 partizanom mesečno 
oddajala po glavo živine ter plačevala davke. O tem je 1. novembra 2017 pričal 
Božidar Gorjan – Bogo v TV-oddaji prvega programa nacionalne TV Spomini. 
Na gradu Bizeljsko sta poleg tega skrivala še Dunajčana: odvetnika Georga von 
Thuna, ki so ga partizani 1945 ob zaplembi Maasburgovih konj vzeli s seboj 

54 Ibid.
55 Prim: Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma, ur. 

Marta Milena Keršič in Neža Stres (Ljubljana, 2008).
56 Christiane Maasburg, Nikolaus Maasburgs Rolle im Widerstand und bei der Wiederherstellung eines 

unabhängigen Österreich. Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie (Wien, 
1996), str. 23–24. Mentorica je bila prva redna profesorica v Avstriji, dr. Erika Weinzierl.

57 Več o Anstaziju Grünu v: Mira Miladinović Zalaznik, "′Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den 
schickt er in die weite Welt′. Anton Graf Auersperg auf seinem Weg aus der Provinz in die Welt", v: 
Provinz als Denk- und Lebensform. Der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert, ur. Harald 
Heppner in Mira Miladinović Zalaznik (Frankfurt/Main, 2015), str. 127–144; Anton Aleksander grof 
Auersperg – Anastazij Grün. Razprave, ur. Mira Miladinović Zalaznik in Stane Granda (Ljubljana, 
2009).
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ter likvidirali, in Friederike Sizzo de Noris. Nikolaus je med vojno dvakrat rešil 
gotove smrti svojega prijatelja, živinozdravnika dr. Maksa Šribarja iz Orešja. 
Enkrat je cele ure po gozdu jahal za njim in Nemci, ki so ga aretirali, vse dokler 
niso vsi skupaj prišli na javno cesto, kjer so Nemci Šribarja izpustili.58 Drugič pa 
je od Kreisleiterja v Brežicah zahteval, naj Šribarja izpusti, češ da se bo po koncu 
vojne zanj zavzel v primeru, da Šribarja izpusti zdaj.

Kljub pisnim zagotovilom, da bodo partizani Maasburge po vojni zaščiti-
li, se to ni zgodilo. Christiano von Maasburg, dva majhna otroka, njeno bolno 
mater ter že omenjeno prijateljico z Dunaja so oblasti zaprle v Brežicah. Tu so 
jih čez nekaj tednov natovorili v vagone ter odpeljali v jugoslovansko taborišče 
v Lipnici, od koder jim je uspelo pobegniti.59 Tudi njim so vzeli popolnoma vse. 
Del premičnega premoženja z gradu so nove oblasti proti plačilu poslale gospo-
dinjski šoli v Vipavo (!). Na tem mestu sta legitimni vprašanji:

1.  Kdo je v vrhovih takratne slovenske politike in komunistične stranke 
poznal sorodstvene vezi Maasburgov in je vedel, da Maasburg z Bizelj-
skega po starih starših izhaja iz Vipave; 

2.  Kdo se je imel takrat čas in nalogo ukvarjati s temi družinskimi pove-
zavami?

Vladala je zloraba prava. Izvajala se je na temelju odločbe III. zasedanja 
AVNOJ-a z dne 21. novembra 1944. Po tej odločbi in po Zakonu o konfiska-
ciji imetja je bilo določeno, da se zaseže sovražno premoženje, kamor je štela 
lastnina jugoslovanskih Nemcev, Judov, bogatašev, kapitalistov, plemičev izda-
jalcev in tudi tista Tretjega rajha na naših tleh. 

Toda niti to še ni vse. Družini Maasburg so ubili dva strica: Grofa Hubertusa 
von Ledeburja (1901–1945), ki je izpričano in zabeleženo podpiral partizane 
in pod nemško okupacijo ni hotel pozdravljati nemško, pač pa slovensko (Bog 
daj!) ali italijansko, kar je gestapo zabeležil, so zadnje mesece vojne partizani 
likvidirali v gozdovih pri Oplotnici. Vdova njegovega skupaj z njim likvidirane-
ga gozdarja Jožefa Vedingerja Marija je oba (dobila je samo dovoljenje za pre-
kop moža) naskrivaj izkopala in pokopala na pokopališču Sv. Ane v Konjicah. 
Likvidiran je bil tudi drugi stric, knez Gottlieb von Windisch-Graetz (1899–?), 
ki je partizane zalagal z vozovi zdravil. Osebno je v svojem avtu tihotapil par-
tizanske veljake, katerih pravo identiteto je poznal, iz Postojne v Trst in nazaj, 
mimo SS-ovskih straž in tako nosil glavo naprodaj. Dne 12. 5. 1945 so ga v Trstu 
ugrabili OZNOV-ci in ga preko koncentracijskega taborišča v nadškofijski gim-

58 Pričevanje hčerke dr. Maksa Šribarja, dr. Aleksandre Faber (1925), Orešje, 24. 8. 2016.
59 Več o povojnih izgonih prebivalstva v: Dokumenti in pričevanja o povojnih izgonih prebivalstva v 

Sloveniji, ur. Mateja Čoh in Jelka Piškurić (Ljubljana, 2009).
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naziji Šentvid nad Ljubljano60, sodnih zaporov, kjer so ga vodili kot Slovenca, 
učnih delavnic zaprli na psihiatriji na Studencu pri Ljubljani, kjer so zapornike 
mučili tudi z elektrošoki. Od tu so ga začetek aprila 1946 odpeljali neznano 
kam, likvidirali neznano kje in neznano kdaj. Iz dokumentov o konfiskaciji nje-
govega imetja leta 1946 je razvidno, da so popisali ne samo konfiscirane nepre-
mičnine (grad je bil pozneje porušen; na njegovo mesto so postavili križišče), 
pač pa tudi premičnine, med temi vse gnojne vile, ki so mu jih vzeli. Ni pa se 
jim zdelo varno in/ali primerno in/ali pomembno zabeležiti datuma in kraja 
njegove nasilne smrti. 

Glede na dostopne dokumente slovenskih arhivov je sklepati, da tako 
Ledeburju kakor Windisch-Graetzu ni bilo sojeno.

Zaključek

Po vzoru oktobrske revolucije in njenih po-revolucionarnih praks so naše obla-
sti in partija na naših tleh desetletja dolgo prakticirale zlorabo prava. Izvajale 
so jo na temelju sklepov III. zasedanja AVNOJ-a, ki jih je sprejelo komunistič-
no vodstvo partizanskega revolucionarnega in odporniškega gibanja v takrat 
mednarodno priznani Kraljevini Jugoslaviji (prim. status današnje Katalonije v 
EU, ki po izvedenem plebiscitu zahteva avtonomijo). Po teh sklepih in kasnej-
ših zakonih je bilo določeno, da se zaseže sovražno premoženje, kamor je štela 
lastnina jugoslovanskih Nemcev, Judov, plemstva, bogatašev, kapitalistov, izda-
jalcev in tudi lastnina Tretjega rajha. Nihče se ni ukvarjal s tem, da Tretji rajh 
pri nas ni imel nikakršnega premoženja. Kar ga je imel, je bilo s strani Tretjega 
rajha nasilno odvzeto premoženje naših ljudi, Slovencev oz. Jugoslovanov, ki 
jih je po koncu vojne nova oblast znova razlastila. Tako so bili prvič ali drugič v 
nekaj letih razlaščeni Maasburgi, Windisch-Graetzi, Borni, Moskovichi, Herber-
steini61, Hribarji, Sirci, (visoko)gorski kmetje Cvetek in še mnogo drugih. 

Po osamosvojitvi Slovenije dobrega imena razlaščencev (razen redkih 
izjem in po desetletja trajajoči sodni poti, ki so jo ubrali ter plačali potomci) ni 
rehabilitiralo nobeno sodišče. Nobeno sodišče tudi vse do danes ni odpravilo 

60 Najprej so tu prve dni II. svetovne vojne imeli svoje zapore Italijani, takoj za njimi Nemci, po kapitu-
laciji Nemčije pa koncentracijsko taborišče partizani. Več o povojnih koncentracijskih taboriščih v: 
Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji, ur. Milko Mikola (Ljubljana, 
2007); Dokumenti in pričevanja o povojnih koncentracijskih taboriščih v Sloveniji. II. del, ur. Milko 
Mikola (Ljubljana, 2008).

61 V njihovi last je bil grad Vurberk, kjer je po I. svetovni vojni deloval ruski sanatorij za pljučne bole-
zni, ki so ga ustanovili in vodili zdravniki, ki so po oktobrski revoluciji pobegnili iz Rusije. V gradu je 
OZNA po koncu vojne zapirala Nemce, med njimi tudi takrat že staro zadnjo lastnico gradu iz rodbine 
Herberstein.
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v imenu prava izvedenih nepravnih dejanj. Kar seveda pomeni, da Republika 
Slovenija ni zaščitila v ustavi opredeljene lastnine in njenih lastnikov ter se vse do 
danes, kljub podpisanim mednarodnim deklaracijam in zavezam ob sprejetju v 
EU, ni opredelila do institucionalne zlorabe prava. 

In kaj pravi na to ljudstvo? Ljudstvo ne pravi nič, saj je mnenja, da morajo 
za storjene zločine in krivice plačati in se pokesati Nemci. Vsi ostali, od pre-
bivalcev nekdanjih kolonialnih držav (Španije, Portugalske, Francije, Belgije, 
Nizozemske, Italije), od zatiralcev staroselcev v obeh Amerikah, Avstraliji, Afriki 
in Aziji, pa vse tja do storilcev zločinov in protipravnih dejanj v letih po I. in po 
II. svetovni vojni (Špancev, Portugalcev, Italijanov, Avstrijcev, Južnih Slovanov, 
Madžarov, Rusov) pa ne. Verjetno po načelu pars pro toto ali pa zato, da se ne 
bi delalo, kakor vedno znova slišimo, novih krivic. Kar ne pomeni nič drugega, 
kot da se otepamo tega, da bi razlaščenim lastnikom vrnili nepravno odvzeto 
premoženje, ki je zdaj v lasti neprav(n)ih lastnikov. 

Zanimivo, da se slovenska država, kakor je zadnje čase (februar – marec 
2018) slišati po radiu in televiziji ter brati v naših tiskanih in elektronskih medi-
jih, intenzivno ukvarja z mislijo, svoje gradove prodati, ker pod njeno upravo 
od leta 1945 z le nekaj izjemami (današnji protokolarni objekti) še vedno pro-
padajo.62 

O, tu felix Slovenia, poj, vendar se ne veseli. Za kaj takšnega sedemindvajset 
let po nastanku demokratične države Slovenije ni razlogov. 

62 Do današnjega dne še nihče ni izračunal gospodarske škode, ki je nastala zaradi masovne konfiskacije 
in nacionalizacije imetja po II. svetovni vojni v novi Jugoslaviji, kakor tudi ne izpada obdavčenega 
zaslužka, davkov od imetja, obdavčenih plač za zaposlene ter drugih davščin, ki bi jih lastniki morali 
plačevati. Novi lastniki (FDJ, kasneje FLRJ in SFRJ, po njenem razpadu R Slovenija) niso poskrbeli niti 
za to, da bi odvzeto premoženje, ki je postalo "njihova" last, ne propadalo. Verjetno niti škode, nastale 
zaradi zanemarjanja in ne-vzdrževanja objektov, zemlje in gozdov, ki slovenski proračun še danes 
bremeni, ni ocenil nihče. 
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Mira Miladinović Zalaznik

DER EINFLUSS DER OKTOBERREVOLUTION AUF DIE FAMILIE 
DES BARONS JOHANN MAASBURG, K. U. K. GENERALMAJORS I. R. 
AUS VIPAVA

ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Abhandlung wird mithilfe des in Handschrift erhaltenen 
und im Museum von Nova Gorica aufbewahrten Tagebuchs des k. u. k. General-
majors i. R., Barons Johann von Maasburg wie auch aufgrund von Dokumenten, 
die in Archiven in Wien, Ljubljana, Nova Gorica und München zu finden sind, 
ferner aufgrund von Aussagen von Zeitzeugen im Slowenischen Fernsehen und 
privat an Autorin, das Leben einer gebildeten, kunstsinnigen und persönlich 
tapferen Familie rekonstruiert. Am fatalsten waren für diese Familie und ihre 
Existenz, aber auch für die Existenz der slowenischen Bevölkerung im Allge-
meinen, die Spätfolgen der Oktoberrevolution. Johann und Rosa von Maasburg 
wurden in der Habsburger Monarchie geboren. Sie entstammte der seit minde-
stens Anfang des 18. Jahrhunderts in Vipava, heute Slowenien, ansässigen Fami-
lie Tribuzzi und wurde in Kočevje, heute Slowenien, geboren. Er entstammte 
der Familie Maschek von Maasburg, die seit 1750 zum katholischen böhmi-
schen Adel zählte, und wurde auf Schloss Križ bei Slavonski Brod (heute Kroa-
tien) geboren. Sie heirateten in Vipava und bekamen in Triest, wo Johann in 
der Kadettenschule unterrichtete und später zu ihrem Kommandanten wurde, 
zwei Söhne und eine Tochter. Die ersten Wochen des I. Weltkriegs fiel ihr jün-
gerer Sohn Friedrich (1880–1914) in Grodek bei Lemberg, während der ältere 
den Krieg als Invalide überlebte. Rosa und Johann, der in seiner Freizeit Land-
schaften voller Stimmung und Porträts in Öl malte, Skulpturen entwarf und 
töpferte, starb 1923 in Vipava, das nach Kriegsende Italien zufiel. Seine Gattin 
und sein Sohn Wilhelm erlebten seit 1922 den italienischen Faschismus, den II. 
Weltkrieg unter Italien und seit 1943 unter dem Dritten Reich. Während dieses 
Kriegs setzte sich Wilhelm wiederholt für seine Wippacher Mitbürger bei der 
SS und der Wehrmacht ein. Es gelang ihm, sie vor dem Tod oder der Verschlep-
pung zu retten. Mutter und Sohn erlebten die Befreiung Vipavas durch die jugo-
slawischen Partisanen und den Ausbruch des Friedens. Da wurden sie von den 
Spätfolgen der Oktoberrevolution ereilt: Inhaftierungen, Liquidierungen, Ent-
eignungen von Reichen, Adeligen, Andersdenkenden, Gläubigen, Deutschen. 
Im Jahr 1949 wurden die damals bereits verstorbene Rosa und, ohne sein Wis-
sen, Wilhelm vom slowenischen Gericht in Nova Gorica widerrechtlich enteig-
net. Friedrichs Sohn Nikolaus (geboren in Maribor), der dem österreichischen 
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Widerstand angehörte (O5) und auf dem Schloss Bizeljsko verheiratet war, 
wurde nach Kriegsende das Schloss konfisziert. Seine Familie (Frau, ein drei-
jähriger Sohn und eine einjährige Tochter, die kranke Schwiegermutter) und 
eine bei ihnen sich versteckende Freundin aus Wien wurden zunächst ins Lager 
in Brežice verbracht und danach nach Leibnitz, also nach Österreich unter Rus-
sen, in ein jugoslawisches (!) Lager vertrieben, aus dem ihnen die Flucht gelang. 
Darüber hinaus wurden zwei Onkel der Familie liquidiert: Graf Hubertus von 
Ledebur, der Partisanen unterstützte und sich unter der deutschen Besatzung 
weigerte, Deutsch zu sprechen, wurde Anfang 1945 in den Wäldern nahe Oplot-
nica, unweit Konjice zusammen mit seinem Förster Josef Wödinger gefoltert 
und liquidiert. Der andere Onkel, Fürst Gottlieb von Windisch-Graetz, der Par-
tisanen mit Geld und Medikamenten versah und hohe Partisanenfunktionäre 
aus Postojna nach Triest und zurück transportierte, wurde am 12. 5. 1945, nach 
Kriegsende, von der slowenischen politischen Polizei OZNA in Triest entführt, 
in das KZ Šentvid bei Ljubljana eingesperrt und von dort über Gerichtsgefäng-
nisse, die sog. technischen Lehrstätten in die Psychiatrie in Studenec bei Ljubl-
jana eingeliefert, wo er auch mit Elektroschocks ′behandelt′ wurde. Von dort 
ist er Anfang April 1946 spurlos verschwunden. Die beiden Tötungen erfolgten, 
nach dem heutigen Forschungsstand, ohne gerichtliche Prozesse. Die Republik 
Slowenien hat sich bis zum heutigen Tag zu den widerrechtlichen Taten ihrer 
Gerichte, Behörden und der politischen Polizei nicht geäußert, sie nicht bereut 
und die Ehre der unrechtlich Enteigneten nicht wiederhergestellt. 
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