




S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije
Humanities and Social  Studies Review

letnik 19 (2019), št. 2

ZRI DR. FRANCA KOVAČIČA V MARIBORU

MARIBOR 2019



Izdajatelja / Published by
ZGODOVINSKO DRUŠTVO DR. FRANCA KOVAČIČA V MARIBORU/

HISTORICAL SOCIETY OF DR. FRANC KOVAČIČ IN MARIBOR
http://www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si
ZRI DR. FRANCA KOVAČIČA V MARIBORU/

ZRI DR. FRANC KOVAČIČ IN MARIBOR

Uredniški odbor / Editorial Board
dr. Ivo Banac (ZDA / USA), dr. Rajko Bratuž, dr. Neven Budak (Hrvaška / Croatia), 

dr. Jožica Čeh Steger, dr. Darko Darovec, dr. Darko Friš, dr. Stane Granda, dr. Andrej Hozjan,  
dr. Tomaž Kladnik, dr. Mateja Matjašič Friš, dr. Aleš Maver, dr. Jože Mlinarič, dr. Jurij Perovšek, 

dr. Jože Pirjevec (Italija / Italy), dr. Dragan Potočnik, dr. Andrej Rahten, dr. Tone Ravnikar,  
dr. Imre Szilágyi (Madžarska / Hungary), dr. Peter Štih, dr. Polonca Vidmar, 

dr. Marija Wakounig (Avstrija / Austria)

Odgovorni urednik / Responsible Editor
dr. Darko Friš

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča
Koroška cesta 160, SI–2000 Maribor, Slovenija

e-pošta / e-mail: darko.fris@um.si

Glavni urednik / Chief Editor
dr. Mateja Matjašič Friš 

Članki so recenzirani. Za znanstveno vsebino prispevkov so odgovorni avtorji. 
Ponatis člankov je mogoč samo z dovoljenjem uredništva in navedbo vira.

The articles have been reviewed. The authors are solely responsible for the content of their articles.
No part of this publication may be reproduced without the publisher's prior consent and a full 

mention of the source.

Žiro račun / Bank Account: Nova KBM d.d.  
 SI 56041730001421147
Prevajanje / Translation: David Hazemali, Uroš Turnšek
Lektoriranje / Language-editing Ana Šela
Oblikovanje naslovnice / Cover Design:  Knjižni studio d.o.o.
Oblikovanje in računalniški prelom /
Design and Computer Typesetting: Knjižni studio d.o.o.
Tisk / Printed by:  Itagraf d.o.o.

http: //shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

Izvlečke prispevkov v tem časopisu objavljata 'Historical – Abstracts' in  
'America: History and Life'.

Časopis je uvrščen v 'Ulrich's Periodicals Directory', evropsko humanistično bazo ERIH in 
mednarodno bibliografsko bazo Scopus (h, d).

Abstracts of this review are included in 'Historical – Abstracts' and  
'America: History and Life'.

This review is included in 'Ulrich's Periodicals Directory', european humanistic database 
ERIH and international database Scopus (h, d).

Studia historica Slovenica, Časopis za humanistične in družboslovne študije,
je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 487.

Izdajo časopisa sta omogočili Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Mestna občina Maribor.
Co-financed by the Slovenian Research Agency and City of Maribor.

Studia Historica Slovenica    Tiskana izdaja    ISSN 1580-8122 
                    Elektronska izdaja ISSN 2591-2194   

Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review







S
H
S 

tudia
istorica
lovenica
Ka za lo / Con tents

Član ki in raz pra ve / Pa pers and Es says 

TAMARA GRIESSER-PEČAR: Slovensko slovo od Habsburžanov  ....................301
Slovenian Farewell to the Habsburgs

JURIJ PEROVŠEK: Narodni svet in slovenska samoodločba leta 1918  ...........333
The National Council and Slovenian Self-determination in 1918

JURIJ PEROVŠEK: Nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 
 29. oktobra 1918 in njen narodnozgodovinski pomen  .......................................369 
 The Emergence of the State of Slovenes, Croats and Serbs 
 on October 29, 1918 and its National Historical Significance 

DARJA KEREC: Kulturnoprosvetne razmere na Slovenskem 
 ob državnem prelomu leta 1918  ................................................................399

Culture and Education in the Slovenian Lands in 1918, 
in the Period of Disintegrating and Emerging States

BOŠTJAN ZAJŠEK: "Raje pa hočemo nemško umreti, kakor 
 laško ali slovansko trohneti" – mariborski Nemci v letu 1918  ......................419
 "But We would rather Die German than to Rot as Italians or Slavs" 
 – the Maribor Germans in 1918

GORAZD BAJC in JANEZ OSOJNIK: Odnos Velike Britanije do 
 Avstro-Ogrske leta 1918 in dogajanja na Koroškem po 
 koncu prve svetovne vojne  .........................................................................467

The Attitude of Great Britain to Austria-Hungary in 1918 
and the Events in Carinthia After the End of the First World War 

BOŽO REPE: Evropa in svet ob koncu Velike vojne  ...........................................................493
 Europe and the World at the End of the Great War

GREGOR ANTOLIČIČ: Slovensko ozemlje pod vtisom umika 
 avstro-ogrske vojske jeseni 1918  ............................................................................................519
 The Slovenian Theritory under the Impression of the 
 Retreat of the Austro-Hungarian Army in the Fall of 1918 



S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

URŠKA LAMPE: "Vojne je konec, a še naprej jemlje svoj davek" – 
 slovenski in hrvaški vojni ujetniki ob koncu prve svetovne vojne in 
 vpliv zakasnele repatriacije na vsakdanje življenje njihovih svojcev .........551
 "The War is Over, yet it Continues to Take its Toll" – Slovenian and 

Croatian Prisoners of War at the End of World War I and the 
 Impact of the Late Repatriation on the Everyday Life of their Relatives

BOGDAN KOLAR: Novi izzivi in nove naloge za Cerkev ob koncu 
 prve svetovne vojne na socialnem področju  ................................................................575
 New Challenges and New Tasks for the Church in the Field 
 of the Social Work at the End of World War I   

Avtorski izvlečki / Authors' Abstracts  ...................  599

Uredniška navodila avtorjem / 
 Editor's Instructions to Authors  ................................  607

 



S
H
S 

tudia
istorica
lovenica





S
H
S 

tudia
istorica
lovenica
Članki in razprave /
Papers and Essays





301

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

UDK 94(497.4)"191"        DOI 10.32874/SHS.2019-09
1.01 Izvirni znanstveni članek

Slovensko slovo od Habsburžanov

Tamara Griesser-Pečar 
Dr., docentka

Zuckerkandlgasse 38–44/2, A–1000 Dunaj, Avstrija
e-pošta: tamara.griesser@gmx.at

Izvleček:
Slovenci so pred prvo svetovno vojno veljali za najbolj lojalne pripadnike 
dinastije Habsburžanov, so pa nasprotovali dualistični ureditvi monarhije. 
Uresničitev svojih nacionalnih ciljev so dolgo iskali v okviru habsburške 
monarhije, šele pozno se je zgodil prevrat v prid jugoslovanski orientaciji. Še 
Majniška deklaracija, ki jo je prebral slovenski poslanec v državnem zboru 
Anton Korošec 30. maja 1917, je ciljala na jugoslovansko državno tvorbo v 
okviru habsburške monarhije. Prestolonaslednik Franc Ferdinand je načrtoval 
ustavne spremembe v prid južnim Slovenom. Po atentatu nanj je tudi novi cesar 
Karel I. želel spremembe v tej smeri. Temu so energično nasprotovali Madžari, 
pa tudi nemški nacionalci. Novi cesar ni imel močnega zaslona na Dunaju, 
povsem pa je izgubil podporo po t. i. aferi Sixtus. Posledica je bila tudi, da ni 
imel zadostne podpore za ustavne spremembe, med drugim tudi ne za rešitev 
jugoslovanskega vprašanja.

Ključne besede: 
Jugoslovanski klub, Cesar Karel I., Majniška deklaracija, Anton Korošec, Anton 
Bonaventura Jeglič, Ljubljanska izjava, Narodni svet za Slovenijo in Istro

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 19 (2019), št. 2, str. 301–332, 109 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Zaradi posledic dualistične ureditve monarhije leta 1867, ki je privilegirala Madža-
re in Nemce, je po prvi svetovni vojni monarhija končno razpadla. Po oceni Albi-
na Prepeluha je "postanek dualizma in madžarske države /.../ očitno nasilje nad 
slovanskimi narodi v Avstriji."1 Dualistični ureditvi so nasprotovali predvsem Čehi, 
Poljaki in južni Slovani. Eno najbolj perečih notranjepolitičnih vprašanj po ane-
ksiji Bosne in Hercegovine (5. oktobra 1908) je bilo prav južnoslovansko vpraša-
nje. Leto pred začetkom prve svetovne vojne, 20. maja 1913, je tako Anton Koro-
šec, podnačelnik Hrvatsko-slovenskega kluba, v državnem zboru2 izjavil: 

Da bi dobili na svojo stran nezanesljive Madžare smo ustvarili dualizem" in 
"kratkovidno razdelili državo /.../ V notranji politiki smo z ustvaritvijo dualizma 
izrecno poskušali doseči, da bi Slovanom, posebno južnim, ne dovolili življensko 
močnega razvoja. Da bi ta cilj mogli še nezanesljiveje doseči, smo previdno razde-
lili južnoslovanske dežele in en del izročili Cisu (Cislajtaniji), drugega pa Transu 
(Translajtaniji) v zatiranje...3 

Slovenci so na Dunaju veljali za najbolj zveste pripadnike dinastije Habs-
burg-Lothringen in tudi Korošec je v zgoraj omenjenem govoru v poslanskem 
zboru, v katerem je kritiziral "naskoke germanizacije" na Koroškem in Štajer-
skem, poudaril, da je "najnotranjejše jedro države nezdravo": 

Južni Slovani avstro-ogrske monarhije ne težijo navzven in ne iščejo sreče onk-
raj meje. Zahtevajo pa, da so jim v monarhiji priznane iste pravice in svoboščine 
kakor drugim narodom in da se morejo kulturno in gospodarsko prosto razvi-
jati. Ne maramo nemško-madžarske Avstro-Ogrske, hočemo da je naša država 
vsem narodom enako pravična, nekaka Švica v velikem. /.../ Naše zadnje upanje 
je ostala edinole dinastija! Ona more, oprta na močno armado, storiti konec dual-
izmu. Na razvalinah dualizma naj se dvigne nova, vsem narodom enako pravična 
federalna monarhija!4

Politični vodja koroških Slovencev Janko Brejc je navedel, da se Slovencem 
ni treba učiti lojalnosti, "ker nam je prirojena kakor ljubezen do svoje grude 

1 Albin Prepeluh, Pripombe k naši prevratni dobi (Ljubljana, 1938), str. 96 (dalje: Prepeluh, Pripombe k 
naši prevratni dobi).

2 Načelnik je bil Ivan Šusteršič, ki je klub ustanovil, vendar niso bili v njem včlanjeni vsi južnoslovanski 
poslanci. 

3 Stenographische Protolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen 
Reichsrates, XXI. Session, 143. seja, 20. 5. 1913 (Parlamentsbibliothek); Feliks J. Bister, Anton Korošec, 
državnozborski poslanec na Dunaju (Ljubljana, 1992), str. 130. Izraz Cislajtanija in Translajtanija pri-
haja od reke Leitha (slovensko Litva), ki je obe strani ločila.

4 Stenographische Protokolle, 20. 5. 1913; "Zadnje vesti. Hrvatsko-slovenski klub", Slovenec, 20. 5. 1913, 
št. 113, str. 4.
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in svoje narodnosti."5 Po mnenju Jakoba Mohoriča, pravnika in pristaša Slo-
venske ljudske stranke (SLS), se je ob začetku prve svetovne vojne pokazalo, 
"da je imela dinastična vzgoja in propaganda veliko sugestivno moč in velike 
uspehe."6 "Zvestoba dinastiji" je pomenila, tako avstrijski zgodovinar Helmuth 
Rumpler, pripadnost multinacionalni državi Avstriji: "Avstrijska država je še 
vedno nudila najboljšo zaščito pred nemško nacionalno širitvijo in še močnej-
šim ter za socialni razvoj Slovencev še bolj zatiralno obrambno politiko Itali-
janov v Trstu, Gorici in v obalnem območju."7 Tudi Janez Evangelist Krek je v 
študiji o Slovencih, ki jo je objavil v zbirki Schriften zur Verständigung der Völ-
ker, poudaril navezanost Slovencev in Hrvatov na habsburško monarhijo.8 Tik 
pred zasedanjem državnega zbora maja 1917 je še dodal, da mora habsburška 
monarhija zaradi življenjske koristi rešiti jugoslovansko vprašanje.9

Slovenci so uresničitev svojih nacionalnih ciljev dolgo iskali v okviru habs-
burške monarhije, pozno se je zgodil prevrat v prid jugoslovanski orientaciji. 
Tako je še Majniška deklaracija, ki jo je prebral slovenski poslanec v državnem 
zboru Anton Korošec v treh jezikih 30. maja 1917, imela cilj, da "se vsa ozemlja 
monarhije, v katerih prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo pod žezlom 
habsburško-lotarinške dinastije v samostojno državno telo, ki bodi prosto vsa-
kega narodnega gospostva tujcev in zgrajeno na demokratičnem temelju."10 

Še ko so Slovenci 16. avgusta 1918 v Ljubljani ustanovili Narodni svet za 
Slovenijo in Istro, tega niso postavili izven monarhije. Ustanovljen je bil kot del 
nastajajočega osrednjega Narodnega odbora v Zagrebu, ki naj bi imel nalogo 
združiti južne Slovane v samostojni državni tvorbi znotraj habsburške monar-
hije.11 Ti "slavnosti dnevi" so sovpadali s cesarjevim 31. rojstnim dnevom in 
njemu v čast je bil na predvečer osvetljen ljubljanski grad, na njegov rojstni dan 
17. avgusta pa je bila maša v stolnici, za vojaštvo pa na Slovenskem trgu. Tudi 
časopisi so ga slavili.12 V policijskem poročilu naj bi bilo navedeno: "Rojstnega 
dne cesarjevega se ni spomnil nihče. Zdi se, da je dr. Korošec za slovansko zbo-

5 "Tabor v Št. Jakobu v Rožu", Mir, 18. 7. 1914, št. 28, str. 197.
6 Andrej Filipič, "Iz socialne in politične zgodovine Slovenije", Zbornik Svobodne Slovenije (Buenos 

Aires, 1965), str. 21. Andrej Filipič je psevdonim Jakoba Mohoriča.
7 Helmut Rumpler, "Zwischen allen Fronten. Die Wiener Regierung und die nationalpolitischen 

Hoffnungen der Slowenen vor 1914", v: Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen 
Europa. Festschrift für Arnold Suppan zum 65. Geburtstag (Wien–Berlin, 2010), str. 280.

8 Andreas Milčinović, Johann Krek, Kroaten und Slowenen. Schriften zum Verständnis der Völker (Jena, 
1916), str. l06–107; Dragotin Lončar, Politično življenje Slovencev. Od 4. januarja 1797 do 6. januarja 
1919 leta (Ljubljana, 1921), str. 98 (dalje: Lončar, Politično življenje Slovencev).

9 Lončar, Politično življenje Slovencev, str. 98.
10 Stenographische Protolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen 

Reichsrates, XXII Session, 1. seja, 30. 5. 1917.
11 Arhiv Republike Slovenije (ARS), SI AS 58, Narodni svet za Slovenijo (NS), fasc. 2, komuniké ustanovne 

seje Narodnega sveta v Ljubljani.
12 Tako npr.: "Cesarjev rojstni dan", Slovenec, 17. 8. 1918, št. 187, str. 4.
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rovanje namenoma izbral 17. avgust."13

Dinastično vprašanje je bilo potiskano vedno bolj v ozadje.
Takoj po letu 1918, in še bolj po letu 1945, je slovensko zgodovinopisje stre-

melo po tem, da dokaže, da so Slovenci pri svojih nacionalnih težnjah imeli že 
od vsega začetka, vsekakor pa od Majniške deklaracije naprej, za cilj Jugoslavi-
jo.14 Tako imenovana "habsburška klavzula" pa ni bila vnesena zgolj iz taktičnih 
razlogov, kot se je to rado prikazovalo, postala je "sredstvo manipulacije vseh 
tistih, ki so za nazaj želeli prikazati svojo gorečnost za jugoslovansko stvar".15 

Popolnoma se je zanemarjalo dejstvo, da je geopolitična lega, ki je bila produkt 
zgodovinskega razvoja, preprečevala večjo avtonomijo Slovencev, saj so bili v 
avstrijskem delu monarhije oz. Cislajtaniji razdeljeni med šestimi upravnimi 
enotami, v vojvodinah Kranjski, Koroški in Štajerski, v Avstrijskem Primorju pa 
v Pokneženi grofiji Goriški in Gradiščanski, Mejni grofiji Istri in v svobodnem 
mestu Trst. Na Ogrskem oz. Translajtaniji pa so živeli Slovenci v Prekmurju 
(vključno s Porabjem). Umestno je tudi vprašanje, kakšen vpliv je lahko imel 
tako mali narod, kot je slovenski –predstavljal je zgolj okoli 3 % prebivalstva 
avstrijskega dela monarhije in 1 % ogrskega – na odločujoče v monarhiji?16 

Atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda

Atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda na Vidov dan, 28. junija 
1914, je Slovence močno prizadel, saj so v njem videli rešitelja narodnostnega 
vprašanja. 

Ljubljanski knezoškof dr. Anton Bonaventura Jeglič je 6. julija 1914 v svoj 
dnevnik napisal: 

V nedeljo, 28. junija, je mlad srbski dijak v Sarajevu ustrelil prestolonaslednika 
Franca Ferdinanda in njegovo soprogo Zofijo. Silna žalost po Avstriji. Povsod, 

13 Evgen Jare, "Iz zgodovine majske deklaracije", Čas 21 (1926/27), str. 265.
14 Josip Jerič, "Narodni svet", v: Slovenci v desetletju 1918–1920. Zbornik razprav iz kulturne, gospo-

darske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), str. 146; Josef Puntar, Majniška dekla-
racija v svitu slovanskih političnih idej in zgodovinskih dejstev (Ljubljana, 1927), str. 2; Ferdo Gestrin, 
Vasilij Melik, Slovenska zgodovina od konca osemnajstega stoletja do 1918 (Ljubljana, 1966), str. 
322; Lojze Ude, "Deklaracijsko gibanje pri Slovencih", Zgodovinski časopis 24, št. 3–4 (1970), str. 205; 
Fran Zwitter, "Slovenci in habsburška monarhija", Zgodovinski časopis 21 (1967), str. 49–67; Lojze 
Ude, "Slovenci in jugoslovanska ideja v letih 1903–1914", v: Jugoslovenski narodi pred prvi svetski rat 
(Beograd, 1967), str. 902–936; Janko Pleterski, "Vprašanje nacionalne in socialne revolucionarnosti 
v letih 1896–1904", v: Elementi revolucionarnosti v političnem življenju na Slovenskem (Ljubljana, 
1973), str. 39–46.

15 Andrej Rahten, Od Majniške deklaracije do haburške detronizacije (Celje, 2016), str. 9. 
16 Alexander Sixtus von Reden, Österreich-Ungarn. Die Donaumonarchie in historischen Dokumenten 

(Salzburg, 1984), str. 23 in 41. Številke upoštevajo t. i. pogovorni jezik.
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posebno po Bosni in Hrvaškem, se z ogorčenjem demonstrira proti Srbom, le 
žalibog, da demonstracije segajo predaleč, ker se Srbom vse demolira, hiše in 
prodajalne. V Bosni se je zato moralo proglasiti obsedeno stanje. Pri nas je žalost 
velika. Ko je v četrtek, 2. julija, vlak z mrtvimi vozil skozi Kranjsko, so verniki hite-
li na kolodvore in k železnicam, tam jokali in molili. Za danes so po celi škofiji 
zapovedane svete maše za pokojne, kar se je moralo včeraj ljudstvu oznaniti, tri 
dni je opoldne zvonilo. Včeraj je bil protestni shod v Unionu. Sobana popolnoma 
natlačena samih mož iz Ljubljane in dežele. Tudi jaz sem se udeležil. Deželni gla-
var je imel patriotični govor, silno ostro, toda prav. Koj v sredo, 1. julija, sem šel 

Nadvojvoda in 
prestolonaslednik 
Franc Ferdinand 
(1863–1914) leta 
1914 (Wikimedia 
Commons)
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k predsedniku17 na čelu duhovnov, da izrazim sožalje. Rekel sem, kako bridko-
stno je naše srce radi umora, radi cesarja, radi Avstrije. Zatrdil sem, kako obsojamo 
neomejeno prostost tiska, grdo ščuvanje enega naroda proti drugim in nerazum-
ljivo pomirljivost merodajnih faktorjev proti prevratnim elementom in obljubil, 
da bomo edino prave nauke, kolikor jih daje sveta vera, še bolj odločno razlagali 
in širili. Nemško časniki strašno grdo zoper nas pišejo, kakor da smo mi izdajalci. 
Kako drzno obrekovanje!18

O manifestaciji v Unionu je poročal tudi časnik Slovenec: 

Včeraj je bila vsa Ljubljana pod vtiskom globokoresne, veličastne manifestacije S. 
L. S. — manifestacije globoke žalosti po ljubljenem prestolonasledniku, nadvo-
jvodi Francu Ferdinandu, ljubezni do njega in idealov, katere je zastopal in radi 
katerih je moral pasti kot žrtev pod roko tistih, ki hrvaškoslovensko katoliško 
misel enako sovražijo kot habsburško cesarsko hišo. Včerajšnji shod je govoril 
vsakemu jasno o stališču našega ljudstva — vse drugo, kar je izven tega stališča, je 
ravnotako protislovensko kot. protidržavno. S tega stališča bo odslej vse dogodke 
treba presojati z bistrim pogledom in od1očnimi dejanji.19 

Deželni glavar Ivan Šusteršič je 1. julija sklical sejo deželnega odbora in 
odgovornost za atentat pripisal velikosrbskim krogom: 

Dežela Kranjska se je odela v črni plašč žalovanja. Žalost, globoka, iskrena žalost, 
pretresa srca zvestega naroda v Kranjski vojvodini in sveta jeza nas navdaja nad 
podlim činom veleizdajskih zarotnikov in nad vsemi njihovimi sokrivci – sveto 
ogorčenje zoper hudodelsko velesrbsko propagando, ki, zaščitena pod brezvest-
nimi potuhi, požrešno steza svoje v krvi namočene zločinske roke proti najlepšim 
deželam naše skušne avstrijske domovine.20 

V svojem nagovoru na zborovanju v Unionu je poudaril, da je prestolona-
slednik 

padel, ker je hotel srečne in zadovoljne Jugoslovane v našem cesarstvu, kajti, 
dragi moji, zadovoljni Jugoslovani v naši monarhiji, v habsburško - lorenskem 

17 Deželni predsednik je bil Henrik Graf Attems.
18 Jegličev dnevnik, ur. Blaž Otrin in Marija Čipić Rehar (Celje–Ljubljana, 2015), str. 592 (dalje: Jegličev 

dnevnik).
19 "Pod staro slovensko zastavo", Slovenec, 6. 7. 1914, št. 150, str. 1.
20 Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL), Zapuščina Ivana Šusteršiča, Zapisnik izredne seje deželnega 

odbora Vojvodine Kranjske; Andrej Rahten, Prestolonaslednikova smrt (Ljubljana, 2014), str. 111–112 
(dalje: Rahten, Prestolonaslednikova smrt). 
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cesarstvu, to pomeni sinit21 za velesrbsko gibanje, za to gibanje, katero živi samo 
od nezadovoljnosti Jugoslovanov, zato je moral umreti ta plemeniti cesarski 
princ, ta največji prijatelj Jugoslovanov, ter je moral s svojo krvjo plačali, ker je 
hotel našo srečo!22

Franc Ferdinand sicer še ni imel natančno izdelanih načrtov za reorganiza-
cijo monarhije, zavedal pa se je, da se probleme Avstro-Ogrske monarhije lahko 
reši samo na podlagi nacionalnega federalističnega koncepta. Temu so ener-
gično nasprotovali Madžari, Grof Tisza je nekaj mesecev po atentatu govoril o 
"družbeno nevarni norosti".23 Tudi prestolonaslednik Karel Franc Jožef je načr-
te za večjo avtonomijo južnih Slovanov v monarhiji podpiral in jih je kot cesar 
nameraval uresničiti oz., kot se je izrazil zgodovinar Andrej Rahten, je "prevzel 
tudi velik del stričeve politične filozofije".24

Izkazalo se je, da je to med vojno bilo neuresničljivo. Cesarica Cita je pozne-
je pripovedovala, kako je med obiskom v Belvederu nekaj mesecev pred aten-
tatom leta 1914 Franc Ferdinand njej in njenemu soprogu, nečaku nadvojvodi 
Karlu Francu Jožefu, zaupal svoje slutnje, da bo umorjen. Nečaku, ki je bil pred-
viden kot njegov naslednik, je naročil, naj v slučaju, če se mu kaj zgodi, takoj 
prevzame skrinjico s papirji, ki jih je zanj pripravil. Po atentatu je okolica umor-
jenega poskrbela, da novi prestolonaslednik te ni prejel.25 

Drugače kot njegov stric, nadvojvoda Karel Franc Jožef ni imel močnega 
zaledja na Dunaju. Tam tudi ni bil rad, zato je bil po prevzemu prestola sedež 
vrhovnega poveljstva in cesarjeve vojaške pisarne v Badenu pri Dunaju. V času 
prestolonaslednika Franca Ferdinanda se je govorilo o paralelni vladi ("Nebe-
nregierung") v Belvederu. Po atentatu so odgovorni na Dunaju, tudi sam cesar 
Franc Jožef, na vsak način hoteli preprečiti, da bi se kaj takega ponovilo, zato so 
držali novega prestolonaslednika proč od vseh odločanj.26 Tudi tisti, ki so zvesto 
služili Francu Ferdinandu, najprej niso pokazali posebne vneme, da bi ga pod-
prli, pri cesarju so se celo zavzemali za razpust t. i. "vojaške pisarne" ("Militär-
kanzlei") v gradu Belvedere. Nadvojvoda Karel Franc Jožef ni imel prav nobenih 
državniških izkušenj in tudi ni bil deležen vzgoje, ki bi ga pripravila za prestol, 
saj ni nihče računal na to, da bo naslednji cesar. Trije iz belvederskega kroga so 

21 Zenit
22 "Pod staro slovensko zastavo", Slovenec, 6. 7. 1914, št. 150 , str. 1.
23 Arthur Graf Polster-Hoditz, Kaiser Karl. Aus der Geheimmappe seines Kabinettschefs (Wien, 1929), str. 

77 (dalje: Polster-Hoditz, Kaiser Karl).
24 Rahten, Prestolonaslednikova smrt, str. 143.
25 Erich Feigl. Kaiserin Zita. Legende und Wahrheit (Wien, 1977), str. 165–167; Pripoved avtorici prispev-

ka, 1992.
26 Tamara Griesser-Pečar, Die Wahrheit über Europas letzte Kaiserin (Bergisch Gladbach, 1985), str. 

74–81; Polster-Hoditz, Kaiser Karl, str. 82–89. 
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bili v njegovem času ministrski predsedniki, namreč Heinrich grof Clam-Mar-
tinic, Max baron Hussarek in Heinrich Lammasch. Ottokar grof Czernin je bil 
zunanji minister, Alexander baron Spitzmüller skupni finančni minister, med 
svetovalci pa je bil Conrad princ Hohenlohe-Schillinforst. Dodatno je njegov 
položaj oslabila afera Sixtus, ki je izbruhnila spomladi leta 1918.27 

Cilji cesarja Karla I.
 

Kot je cesar Karel I. zapisal v švicarskem azilu, je imel od vsega začetka dva glav-
na cilja: sklenitev miru in notranjepolitično pomiritev. Zunanji mir naj bi spo-
dletel zaradi "nenasitnosti Italije", ker "dednemu sovražniku" ("Erbfeind Italien") 
ni bil pripravljen predati edinega velikega avstrijskega pristanišča Trst. "Notra-
nji mir pa je bil obsojen na propad zaradi neizmerno neumne drže vladajočih 
klik Nemcev in Madžarov". Avstrijsko vprašanje bi se po njegovem lahko rešilo 
le na dva načina: parlamentarno ali z državnim udarom. Parlamentarno rešitev 
je blokiral madžarski "gentry-parlament"28 in nedejavnost avstrijskega držav-
nega zbora, državni udar pa ni bil mogoč, ker vojska "ni bila tisti stari, zanesljivi 
inštrument kot pred letom 1914."29 

Tudi cesar Karel je rešitev za obstoj monarhije videl v federalistični preure-
ditvi, v kateri naj bi bili vsi narodi enakopravni, skupne zadeve pa naj bi bile voj-
ska, zunanja politika in gospodarstvo. To je, po njegovem, zahteval zgodovin-
ski razvoj, je pa tudi "ustrezalo stari tradiciji naše hiše".30 Rešitev bi bila razpust 
madžarskega državnega zbora in podpiranje  splošne, enakopravne in tajne 
volilne pravice s strani vlade. Hkrati je cesar postal ujetnik kronske prisege. 30. 
decembra 1916 je bil namreč okronan kot ogrski kralj Karel IV., čeprav je po 
ogrskem zakonu iz leta 1790/91 imel po smrti cesarja šest mesecev časa. To se 
je zgodilo na pritisk ministrskega predsednika grofa Istvána Tiszo, ki je še v isti 
noči, ko je prišla vest o smrti Franca Jožefa, odhitel na Dunaj in praktično prisi-
lil novega cesarja, ki je bil hkrati novi madžarski kralj, da na dan svojega nasto-
pa privoli v čimprejšnje kronanje. Tisza je izkoristil cesarjevo željo po čimprej-

27 Več: Tamara Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus (Wien–München, 1988).
28 Angleški pojem "gentry" se je v 19. stoletju udomačil na Ogrskem kot "dzentri". Označeval je nižje 

plemstvo, ki je imelo svoje korenine v različnih komitatih, kot so se imenovale administrativne enote 
v ogrski polovici dvojne monarhije. To malo plemstvo ni imelo velikih zemljiških posestev, njeni 
predstavniki so bili večinoma v državnih službah, vendar so bili na podeželju izredno vplivni.

29 Privatarchiv der Familie Habsburg (PAH), Aufschreibungen Kaiser Karls aus dem Jahre 1918, "Vineta"; 
Erich Feigl, Kaiser Karl. Persönlliche Aufzeichnungen, Zeugnisse und Dokumente (Wien–München, 
1984), str. 200–201; "Kaiser- und König Karl I. (IV.)", v: Untergang oder Rettung der Monarchie, ur. 
Elisabeth Kovács, Bd. 2, Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 
100/2 (Wien–Köln–Weimar, 2004), 87a), str. 605.

30 Prav tam.
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šnjem koncu prelivanja krvi in mu sugeriral, da je predpogoj za sklenitev miru 
gospodarski sporazum z Nemčijo, ki pa da je predpostavljal, da bo pred tem 
zaprisežen na krono sv. Štefana, ker lahko samo ogrski kralj sankcionira ogrske 
zakone. Tisza je tako zelo hitel, ker so se Madžari bali, da bodo načrti Franca 
Ferdinanda in osebnosti, ki Ogrski niso bile naklonjene, negativno vplivali na 
mladega cesarja in preprečili njihove načrte.31 

Karel I. je hkrati moral priseči tudi na avstrijsko ustavo iz leta 1867, vendar 

31 Polzer-Hoditz, Kaiser Karl, str. 173–176; Dániel Szabó, "Die Agonie des historischen Ungarn. Die 
einheitliche und unteilbare ungarische Nation im Weltkrieg", v: Die Habsburgermonarchie und der 
Erste Wektkrieg. 1/2: Der Kampf um die Neuordnung Europas, ur. Helmut Rumpler (Wien, 2016), str. 
698–699. 

Nadvojvoda Karel 
Franc Jožef (1887–
1922), poznejši cesar 
Karel I. in ogrski kralj 
Karel IV. (1916–
1918) (Wikimedia 
Commons)
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se je pri tem zapletlo, saj sta si ustavi v delih nasprotovali (npr. glede pripadno-
sti Dalmacije, državnopravni položaj vojske, delegacije itn.). Franc Ferdinand se 
je tega zavedal in je tako načrtoval odlog prisege na ogrsko ustavo, vendar nje-
gov naslednik s pomisleki ni bil seznanjen, ker mu ni bila izročena že omenjena 
skrinjica z načrti. Šele maja 1917 je Karel iz zapuščine polkovnika Alexandra 
Broscha, padlega predstojnika vojaške pisarne Franca Ferdinanda, prejel pro-
gram za spremembo prestola. To se je zgodilo po prisegi na ogrsko ustavo, ki 
se je je nameraval držati.32 Po mnenju šefa kabineta cesarja Karla bi ministr-
ska predsednika, Ernest von Koerber in Tisza, morala pravočasno poskrbeti, da 
parlamenta uskladita ustavi. Cesar Karel I. oz. kralj Karel IV. je zaradi neskladno-
sti obeh priseg prisego na avstrijsko ustavo najprej preložil, dejansko pa nanjo 
ni nikoli prisegel.33 

Karel I. in južni Slovani

Po triletni prekinitvi je cesar leta 1917 ponovno sklical državni zbor, ki se je 
sestal 30. maja. Pred tem je cesar sprejel delegacije različnih narodov, 21. maja 
tudi južnoslovansko delegacijo petih vodilnih politikov Hrvatsko-slovenskega 
kluba, Antona Korošca, Janeza Evangelista Kreka, Josipa Pogačnika, Vjekoslava 
Spinčića in Ivana Šusteršiča.34 Od takrat so bila, kot je poudaril Korošec v svo-
jem predavanju 16. oktobra 1925, za južnoslovanske poslance odprta vrata na 
dvor. Cesar Karel jih je povabil: "Kar imate na srcu, mi povejte ali pišite, lahko 
pridete k meni, kadarkoli hočete!"35 Cesar jih je "demokratično sprejel" in s tem 
ravnal povsem drugače kot Franc Ferdinand, pri katerem vrata niso bila nikoli 
"odprta na stežaj".36 Med avdienco so govorili o vprašanju miru, prehrane, pa 
tudi o sovražni drži uradnikov proti domačim prebivalcem na Koroškem in 
Štajerskem ter o tem, da so bili številni južni Slovani v zaporih in internaciji. 
Karel je obljubil, da bo navedbe preveril, o združitvi južnih Slovanov pa očitno 
ni želel govoriti, hvalil je samo pogum in zvestobo južnoslovanskih vojakov.37 

32 Polzer-Hoditz, Kaiser Karl, str.407–408
33 Polzer-Hoditz, Kaiser Karl, str. 171–176. Potrebno je si predočiti razliko med avstrijskim in ogrskim 

delom monarhije. Avstrijski del je leta 1867 dobil pisno ustavo, zato lahko govorimo o pravni državi z 
delitvijo vej oblasti in temeljnimi državljanskimi pravicami, ogrski del pa ne.

34 Feliks J. Bister, Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju (Ljubljana, 1992), str. 172 (dalje: 
Bister, Anton Korošec).

35 Silvo Kranjec, "Koroščevo predavanje o postanku Jugoslavije", Zgodovinski časopis 16 (1962), str. 222 
(dalje: Kranjec, "Koroščevo predavanje").

36 Kranjec, "Koroščevo predavanje", str. 220. Korošec je bil samo enkrat pri Francu Ferdinandu v neki 
konkretni zadevi, Šusteršič pa nikoli. Samo Josipa Pogačnika je Franc Ferdinand večkrat sprejel, ker je 
bil podpredsednik državnega zbora.

37 Bister, Anton Korošec, str. 172.



311

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Österreichische Politische Gesellschaft (Avstrijska politična družba) je 19. 
maja 1917 organizirala razgovor o južnoslovanskem vprašanju, udeležila sta 
se ga tudi Korošec in Krek. Razpravljali so o ustanovitvi hrvaške države, katere 
sestavni del naj bi bila tudi slovenska ozemlja. Julius Meinl, ki je večer organizi-
ral, je v memorandumu zabeležil: 

Izhajajoč iz načela, naj vsakdo najprej pomete pred svojim pragom, se morajo 
Avstrijci in Ogri ukvarjati predvsem s tem. /.../ v Evropi ne bo prej miru in da 
tudi Anglija in ves preostali svet ne bosta varna pred izbruhom še nove svetovne 
vojne, dokler ne bo napravljen red v narodnih odnosih v vzhodni in jugovzhodni 
Evropi. Zunanja pobuda za veliko vojno je vendar prišla iz jugovzhodne Evrope.38 

24. maja je Narodno napredna stranka zahtevala, da se južnoslovanski 
poslanci z vso odločnostjo zavzemajo za osamosvojitev, Vseslovenska ljudska 
stranka (VLS) pa je dan pozneje pozivala Hrvate in Slovence naj se zavzemajo 
za združitev in samostojnost. V obeh primerih je to bilo mišljeno v okviru habs-
burške monarhije.39 

Južnoslovanski poslanci so se 29. maja združili v Jugoslovanski klub, njegov 
predsednik pa je postal Slovenec Anton Korošec, ki je 30. maja 1917 prebral 
državnopravno izjavo, t. i. Majniško deklaracijo, ki je bila po oceni Dragotina 
Lončarja "'magna charta' v narodni politiki avstrijskih Slovencev, Hrvatov in 
Srbov, deloma tudi na Hrvaškem in v Slavoniji, Bosni in Hercegovini."40 Poslanci 
Jugoslovanskega kluba so si za cilj postavili združenje vseh južnih Slovanov, ki 
so živeli v habsburški monarhiji, vendar niso načrtovali neke samostojne juž-
noslovanske države, temveč državno tvorbo pod žezlom dinastije Habsburg-
-Lothringen. Izjava je bila "radikalno nadaljevanje trialističnega koncepta".41 

Avstrijski predsednik vlade Clam Martinic je branje Majniške deklaracije v 
parlamentu skušal preprečiti, vendar mu ni uspelo. Južni Slovani so bili z njim 
nezadovoljni, ker ni bil pripravljen popraviti krivic, ki so se jim dogajale med 
vojno. Cesar je na drugi, po Koroščevi oceni važnejši avdienci, ki jo je imel v 
imenu Jugoslovanskega kluba 21. junija 1917, spremljal ga je samo Krek, vse-
kakor hotel vedeti, zakaj Jugoslovanski klub odreka podporo vladi. Korošec je 
pozneje o tem poročal: 

38 Heinrich Benedikt, Die Friedensaktion der Meinlgruppe 1917/18, Veröffentlichungen der 
Kommission für neuere Geschichte Österreichs 48 (Graz–Köln, 1962), str. 13; prevod: Bister, Anton 
Korošec, str. 174. 

39 Bister, Anton Korošec, str. 174–175; Lončar, Politično življenje Slovencev, str. 99–100. 
40 Lončar, Politično življenje Slovencev, str. 101.
41 Arnold Suppan, Deutsche Geschichte im Osten Europas. Zwischen Adria und Karawanken 

(Berlin, 1998), str. 347 (dalje: Suppan, Deutsche Geschichte im Osten Europas. Zwischen Adria und 
Karawanken). Podobno tudi: Bister, Anton Korošec, str. 179.



T. Griesser-Pečar: Slovensko slovo od Habsburžanov

312

Takrat sem govoril, da Clam-Martinica ne moremo podpirati, ker nima programa, 
ki bi se približal naši deklaraciji. /.../ Cesar je rekel, da bi na ljubo Jugoslovanom 
odslovil Clam-Martinica in postavil ministrskega predsednika, o katerem upa, da 
bi bili z njim zadovoljni. Dalje je rekel, da bi eden od nas sprejel kak ministrski 
portfelj. /.../ Zakaj ne bi bil kdo od Vas poljedelski minister.42

V povojnih zapiskih je cesar pojasnil, da se je Clam-Martinic sam zavedal, da 
je "au bout de son latin" in da je demisioniral, ker so Slovani nasprotovali njegovi 
vladi. V svojem programu je namreč imel še oktroj, ki bi Nemcem v Avstriji zago-
tovil premoč, nemščina pa bi naj postala državni jezik. Zaradi tega je bila vlada 
popolnoma kompromitirana. Karel I. je to jasno obsodil: "Ta neumna nemška 
politika do drugih narodov, ki jo je Berlin podpiral, se je vlekla kot rdeča nit, 

42 Kranjec, "Koroščevo predavanje", str. 222.

Dr. Anton Korošec 
(1872–1940) (Wiki-
media Commons)
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usodno in vsako reformo preprečujoče, skozi celotno politiko 1917 in 1918."43

Od vsega začetka je cesar proučeval tudi obsodbe vojaških sodišč, predvsem 
sodbe proti Čehom, in ugotovil, da je bilo sojenje enostransko in vsaj delno 
nedokazano, zato je 2. julija 1917 izdal splošno politično amnestijo za prestop-
ke, ki so bili zagrešeni med vojno: "Justitia regnorum fundamentum. /.../ Izdane 
so bile tako strahotne sodbe, da ne morem drugače /.../ Vse ni dokazano."44 Ker 
zunanji minister grof Ottokar Czernin ideje o amnestiji ni podpiral, je bil cesar-
ski proglas izdan brez njegovega vedenja, vendar s podporo ministrskega pred-
sednika dr. Ernsta pl. Seidlerja, ki je amnestijo v državnem zboru 3. julija tudi 
prečital. Češki in jugoslovanski poslanci so to spremljali z burnim aplavzom.45

Po navedbi šefa kabineta grofa Arthurja Polzer-Hoditza, se je cesar jeseni 
iz osebnega prepričanja intenzivno posvetil jugoslovanskemu vprašanju, kljub 
temu da so bili njegovi ministri do tega vprašanja povsem pasivni.46 Stephan 
Búrian, skupni zunanji minister dvojne monarhije v času Franca Jožefa, potem 
pa skupni finančni minister, kot že v letih 1903 do 1915, je bil sicer s proble-
matiko dobro seznanjen, vendar je trdno zastopal madžarska stališča. Sporen 
je bil predvsem status Bosne in Hercegovine. Ker se Avstrija in Ogrska nista 
mogli sporazumeti, kateremu delu monarhije naj ta pripada, jo je od aneksi-
je leta 1878 naprej upravljalo skupno finančno ministrstvo. Zato je bil Búrian 
v stalnem konfliktu z guvernerjem Sarajeva generalom, baronom Stjepanom 
Sarkotićem, saj je Ogrska zahtevala, da Bosna in Hercegovina pride pod njeno 
upravo. Vedno bolj jasno je postajalo, da z madžarskimi politiki ne bo prišlo do 
rešitve, razen če bi se madžarski parlament razpustil in bi nova vlada podpirala 
splošno, enakopravno in tajno volilno pravico.47 Za Búrianovega naslednika na 
zunanjem ministrstvu, grofa Ottokarja Czernina, je bilo jugoslovansko vpraša-
nje, kot piše Polzer-Hoditz, popolna terra incognita.48 Korošec je navedel, da je 
bil Czernin ohol in da se je z jugoslovanskimi poslanci pogovarjal šele, ko se mu 
je stolček začel majati, ampak tudi takrat ne o perečem jugoslovanskem vpra-
šanju. Zato so cesarju tudi svetovali, naj Czernina odslovi. Pri zadnji avdienci s 
Korošcem leta 1918 je cesar priznal, da so imeli prav.49

43 "Handschriftliche Aufzeichnungen Kaiser Karls, entstanden in Prangins am Genfer See, zwischen Juni 
1919 und September 1921", v: Kaiser Karl. Persönliche Aufzeichnungen, Zeugnisse und Dokumente, ur. 
Erich Feigl (Wien–München, 1984), str. 205. 

44 Polzer-Hoditz, Kaiser Karl, str. 428–429.
45 "Kaj pa zdaj?", Slovenec, 4. 7. 1917, št. 149, str. 1.
46 Janko Pleterski, Pravica in moč za samoodločbo. Med Metternichom in Badinterjem (Ljubljana, 2008), 

str. 170. 
Janko Pleterski piše, da je cesar po nekaj mesecih "opustil mirovno politiko in idejo hkratne notranje pre-

osnove monarhije", kar ne drži. Ne eno ne drugo ni opustil, v svojih prizadevanjih pa ni pa bil uspešen. 
47 Polzer-Hoditz, Kaiser Karl, str.493–494.
48 Prav tam, str. 498.
49 Kranjec, "Koroščevo predavanje", str. 223. 
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"Od pomladi 1918 so bila pogajanja med avstrijsko in ogrsko vlado o jugo-
slovanskem problemu. Nalog je dal Kronski svet [Kronrat] maja in rezultat je bil 
ničen."50 V vojni spominih je cesar Karel napisal, da so bili "južni Slovani avstrij-
sko usmerjeni" in da so "šele postali srbsko usmerjeni", v nasprotju s Poljaki, ki 
da "niso bili nikoli avstrijsko usmerjeni, temveč so bili vedno samo poljsko."51

Bojkot proračuna

Oktobra 1917 se je Jugoslovanski klub odločil, da ne bo podprl vojnega pro-
računa, kar je bilo, kot je Korošec zavrnitev utemeljeval, "dejanje silobrana 
proti vladi, ki misli, da nam lahko brez prizanašanja potepta čast in življenj-
ske koristi."52 Južni Slovani so vladi nasprotovali iz dveh razlogov, prvič zaradi 
popolnega nezanimanja za jugoslovansko vprašanje in drugič zaradi pomanj-
kanja volje, da bi se popravile krivice, ki so se zgodile Slovencem.53 V tem smi-
slu je šef cesarjevega kabineta Polzer-Hoditz prejel dve pismi, prvo 17. oktobra 
1917 od Ivana Žolgerja,54 v katerem je pisal, da bodo 

do kosti lojalni južni Slovani glasovali proti vojnemu proračunu in da zaradi 
nerazumevanja in ravnodušnosti, ki jo vlada kaže proti najvažnejšemu notranje- 
in zunanjepolitičnemu problemu, jugoslovanskemu vprašanju, raste iz dneva v 
dan število tistih južnih Slovanov, ki v tem do srži izčrpajočemu vprašanju za vse 
Slovane, od Avstrije in njenih birokratskih voditeljev ničesar več ne pričakujejo 
in svoje upanje že usmerjajo na antanto oz. mirovno konferenco. Jugoslovanski 
klub upa, da bo glasovanje /.../ vendar vodilne kroge prebudilo iz letargije napram 
južnoslovanskemu problemu.55 

50 "Kriegserinnerungen Kaiser Karls. Kriegsjahr 1914", v: Untergang oder Rettung der Donaumonarchie? 
Politische Dokumente zu Kaiser und König Karl I. (IV.) aus internationalen Archiven, ur. Elisabeth 
Kovács in drugi, 2 (Wien–Köln–Weimar, 2004), str. 639 (dalje: "Kriegserinnerungen Kaiser Karls. 
Kriegsjahr 1914", 2). Sestanek Kronskega sveta je bil 20. maja 1918.

51 "Kriegserinnerungen Kaiser Karls. Kriegsjahr 1914", 2, str. 81. Če je govoril o južnih Slovanih, je imel 
v mislih zgolj tiste znotraj monarhije ("Handschriftliche Aufzeichnungen Kaiser Karls, entstanden 
in Prangins am Genfer See, zwischen Juni 1919 und September 1921", v: Kaiser Karl. Persönliche 
Aufzeichnungen, Zeugnisse und Dokumente, ur. Erich Feigl (Wien–München, 1984), str. 205). 

52 Stenographische Protokolle, 32. seja, 19. 10. 1917; Bister, Anton Korošec, str. 209. 
53 Polzer-Hoditz, Kaiser Karl, str.498.
54 Andrej Rahten, "Diplomatska prizadevanja Ivana Žolgerja za Slovensko Štajersko in Prekmurje", 

Studia Historica Slovenica 18, št. 2 (2018), str. 490–500. Dr. Ivan pl. Žolger (22. 10. 1867 – 16. 5. 1925), 
pravnik in diplomat, za ministra brez listnice v vladi Ernesta Seidlerja je bil imenovan 30. 8. 1917. 
Odstopil je 6. 5. 1918 zaradi nesoglasij s ministrskim predsednikom Seidlerjem in njegovim "nemškim 
kurzom". Bil je prvi in tudi edini slovenski minister v času habsburške monarhije. Prva vlada Kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) ga je imenovala za pooblaščenega delegata v delegaciji Kraljevine 
SHS na mirovni konferenci. 

55 Polzer-Hoditz, Kaiser Karl, str. 494.
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Dva dni pozneje je datirano Koroščevo pismo, v katerem cesarja poziva, da 
naj napoti zunanjega ministra, da se poveže z odločujočimi na obeh straneh 
monarhije, da izdelajo program, s katerim se bo rešilo jugoslovansko vprašanje, 
in sicer na podlagi državnopravne združitve južnih Slovanov znotraj monarhi-
je, in to še pred mirovno konferenco, ter da odredi, da ministrski predsednik in 
vojni minister raziščejo obtožbe, ki jih vsebujejo interpelacije jugoslovanskih 
poslancev v parlamentu Dodal je še, da gre za to, da se "ustavi notranji odpad 
Slovencev."56 

Korošec je 27. februarja 1918 pri sprejemu pri cesarju še enkrat odklonil 
podporo Seidlerjevi vladi, dokler se ne zavzame za zahteve Majniške deklaracije 
in napovedal potrebne ustavne spremembe. Hkrati je izrazil tudi pričakovanje, 
da bo cesar v tem smislu vplival tudi na Madžare.57

Preiskovalni komisiji

Jugoslovanski klub je zaradi preganjanja Slovencev vložil 74 interpelacij, prvo 
5. junija 1917, zadnjo 26. julija 1918.58 V interpelacijah so na konkretnih pri-
merih navajali sistematično preganjanje in kompromitacije političnih, gospo-
darskih, socialnih in verskih voditeljev, s končnim ciljem, da onemogočijo oz. 
odpravijo slovenske organizacije, društva, šole in tisk. Prvo interpelacijo, ki je 
celostno obravnavala ravnanje civilnih in vojaških oblasti proti Slovencem, je 
vložil Korošec 15. junija 1917: 

Takoj od začetka sovražnosti so civilne in vojaške oblasti preganjale slovensko 
ljudstvo z vsemi sredstvi, izpostavile so ga najhujšim ponižanjem. In to vse brez 
stvarnega vzroka: ta preganjanja v resnici izvirajo bodisi iz najglobljega nezau-
panja in zlobnega čustvovanja do našega naroda, bodisi iz popolnega nepoznan-
ja našega položaja. Poglavitni nagib teh preganjanj je v sovraštvu, ki ga gojijo proti 
nam, v sovraštvu, ki vlada celo v vladnih krogih. Slovenski narod trpi in se bojuje 
vsak čas za svojo domovino, toda vpraša se, zakaj država, ki jo brani za ceno svoje 
krvi in ki ji žrtvuje svoje imetje, ni sposobna kaj storiti spričo takšne sramote, pri-
zadete državi zvestemu ljudstvu.59 

56 Prav tam, str. 496–497.
57 Walter Lukan, Die Habsburgermonarchie und die Slowenen im Ersten Weltkrieg (Wien, 2017), str. 

143–144.
58 Stenographische Protokolle, XXII. Session, Anhang.
59 Stenographische Protokolle, XXII. Session, Anhang, interpelacija 203/I; "Politično preganjanje 

Slovencev v Avstriji", v : Viri 1, ur. Janko Pleterski (Ljubljana, 1980), str. 8.
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Vsekakor se je cesar na pobudo šefa svojega kabineta odločil, da bo mini-
strska komisija preučevala interpelacije Jugoslovanskega kluba glede prega-
njanja Slovencev na Koroškem, Štajerskem, Primorskem. Ministerialno komi-
sijo je vodil sekcijski šef v ministrstvu za notranje zadeve dr. Ludwig von Alexy. 
Ustanovljena je bila še vojaška komisija, ki jo je vodil feldmaršal Alfred von 
Schenk.60

Jugoslovanski klub je bil od vsega začetka izjemno skeptičen do komisij. 
Zato sta bili ustanovljeni, ne da bi Jugoslovanski klub o tem predhodno obvesti-
li. Ko je časopis Neue Freie Presse poročal, da je 2. decembra 191761 ministrska 
komisija, sestavljena iz visokih uradnikov iz različnih oddelkov, odšla v Gradec, 
od koder so nameravali obiskati južno Štajersko, nekatere dele Koroške, obalo 
in Dalmacijo, so njegovi predstavniki 3. decembra protestirali in od ministr-
skega predsednika zahtevali neodvisno parlamentarno komisijo.62 19. decem-
bra so se pritožili, da posamezni člani obeh komisij ne izpolnjujejo dodeljene 
naloge. "Vedno bolj se utrjuje prepričanje, da je namen poslanih komisij olepše-
vanje nezakonitih dejanj krivcev, ki so med ljudmi povsem spodkopali zaupa-
nje v državo kot pravno državo..."63 Južnoslovanski poslanci, pa tudi slovensko 
zgodovinopisje,64 so komisiji očitali, da preiskave niso bile opravljene z veliko 
vnemo in da so celo skušali prikriti ali olepšati nezakonite postopke. Rezultati 
kažejo nekoliko drugačno sliko, saj sta komisiji prišli do uničujočih zaključkov.

Ministerialna komisija, ki je 25. aprila 1918 predložila ločena poročila za 
Štajersko, Koroško, Kranjsko in Primorsko, je na podlagi predloženih dejstev 
ugotovila, da so se v večini primerov razlogi, ki so bili navedeni kot vzroki are-
tacij s strani civilnih oblasti, izkazali za neutemeljene. Že udejstvovanje v naro-
dnem smislu, celo samo pripadnost slovenski narodnosti, je zadostovalo za 
obtožbo izdajstva. V primeru aretacij, ki so jih izvršile vojaške oblasti, je komisija 
ugotovila, da so mnogi, ki so bili v svojem civilnem življenju privrženci nemško-
nacionalne politike in so med vojno služili kot oficirji, svoj položaj zlorabili.65 
Vojaška komisija je že 18. januarja 1918 predložila sicer krajše poročilo, bilo pa 
je ravno tako nedvoumno: "Interpelacije v glavnem držijo."66 Komisiji sta pre-
dlagali, da se krivice popravijo, da se žrtve rehabilitira in se jim plača odškodni-

60 Polzer-Hoditz, Kaiser Karl, str. 492–494.
61 "Eine Ministerialkommission zur Untersuchung der südslawischen Beschwerden", Neue Freie Presse, 

3. 12. 1917, št. 19140, str. 5.
62 Stenogr. Protokolle, 47. Sitzung, 3. 12. 1917, Anhang Bd. IV, Nr. 1656/1, str. 4373–4374.
63 Stenogr. Protokolle, 49. Sitzung. 19. 12. 1917, Anhang Bd. V, Nr. 1822/1, str. 4950.
64 Janko Peterski, "Koroški Slovenci med I. svetovno vojno", v: Koroški plebiscit (Ljubljana, 1970), str. 75.
65 Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Allgemeinss Verwaltungsarchiv (AVA), Bericht Alexy, str. 37–38.
66 ÖStA, AVA, Bericht Schenk. Več: Tamara Griesser-Pečar, Die Stellung der slowenischen Landesregierung 

(Klagenfurt–Ljubljana–Wien, 2010), str. 48–64 (dalje: Griesser-Pečar, Die Stellung der slowenischen 
Landesregierung).
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na. Feldmaršal Schenk je cesarju celo predlagal, naj prizadeta področja obišče, 
kar bi po njegovem mnenju naredilo velik vtis in bi "močno prispevalo k dvigu 
zvestobe". Ob tem je sestavil tudi seznam tistih, ki so zahtevali odškodnino.67 
Ker sta komisiji v vseh bistvenih točkah potrdili očitke Jugoslovanskega kluba, 
ta neugoden rezultat ni bil nikoli objavljen, žrtve niso bile rehabilitirane in zato 
tudi niso dobile odškodnine. Poročilu vojaške komisije je 14. novembra 1918 
dodana opomba: "Glede na politično reorganizacijo, ki se je medtem zgodila, ni 
razloga za nadaljnjo ukrepanje."68

Jeglič in Majniška deklaracija

V času deklaracijskega gibanja so se vrstila zborovanja, ki pa so govorila o zdru-
ževanju južnih Slovanov pod habsburškim žezlom. To ni bil noben alibi, kot je 
potrdil Albin Prepeluh: "Takšnih izjav vdanosti in zahvalnosti avstrijska oblast 
ni zahtevala in so bile podane prostovoljno. Ali zato, da bi vlado in cesarja pre-
varile? Mislim, da ne, zakaj tako neiskreni ti možje niso bili."69 

Že 8. novembra 1915 je bil zaupen sestanek pri ljubljanskemu knezoško-
fu Antonu Bonaventuri Jegliču, ker so škofje goriške cerkvene pokrajine na 
zborovanju 8. oktobra 1914 sklenili, da dajo na vlado spomenico za pravi-
ce Slovencev in Hrvatov. To spomenico je Jeglič februarja 1916 na Dunaju 
predal ministrom Karlu Stürgkhu, Maxu Hussareku in Konradu Hohenlo-
he-Schillingfürstu, kar je bilo po oceni biografa škofa Jegliča, msgr. Jožeta 
Jagodiča "nekaka priprava na majniško deklaracijo".70 Jeglič je tudi odločno 
stopil na stran Majniške deklaracije, katere duhovni oče je bil dr. Janez Evan-
gelist Krek.71 Dva tedna pred ponovnim zasedanjem dunajskega parlamenta 
je Krek 16. maja 1917 (zadnjič) obiskal knezoškofa Jegliča. Ker je bil notranji 
spor v vrstah VLS očiten – nasprotje med Šusteršičevo in Krekovo linijo –, so 
se mnogi v stranki bali reakcije škofa Jegliča na zahteve južnih Slovanov. Po 
tem obisku je Jeglič, kot piše njegov biograf Jože Jagodic, "odločno stopil na 
Krekovo stran".72

67 ÖStA, AVA, Bericht Alexy, str. 92.
68 ÖStA, AVA, Bericht Schenk.
69 Prepeluh, Pripombe k naši prevratni dobi, str. 109. 
70 Jože Jagodic, Nadškof Jeglič (Celovec, 1952), str. 213. Jagodic navaja, da je besedilo predala tudi taj-

niku prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Tudi v ponatisu leta 2013 uredniki te napake niso opa-
zili. Seveda je bilo to dve leti po atentatu na prestolonaslednika (Jože Jagodic, Majhen oris velikega 
življenja. Nadškof Anton Bonaventura Jeglič (Celje, 2013), str. 206 (dalje: Jagodic, Majhen oris velikega 
življenja. Nadškof Anton Bonaventura Jeglič)).

71 Jagodic, Majhen oris velikega življenja. Nadškof Anton Bonaventura Jeglič, str. 206.
72 Prav tam, str. 208–209. 
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Ko je leta 1917 poziv slovenskih strank po koncentraciji vseh nacionalnih sil 
postajal vedno močnejši in je prišlo do znamenite Majniške deklaracije v dunaj-
skem državnem zboru, pa tudi glede na papeževo mirovno noto, je škof Jeglič 
septembra dal iniciativo za tim. "Ljubljansko izjavo" z dne 15. septembra 1917, 
ki jo je podpisal sam, stolna kanonika prelata Andrej Kalan in Josip Gruden, za 
SLS Ivan Šusteršič, za Narodno napredno stranko Ivan Tavčar in Karel Triller, za 
Slovensko katoliško delavsko demokracijo Mihael Moškrc, Franc Vidic in Anton 
Žnidaršič. Izjava ni samo soglašala z Majniško deklaracijo, pridružila se je tudi 
mirovni pobudi papeža Benedikta XV.73 Jegličev namen je bil, da izjavo izdajo v 
imenu Slovencev na Kranjskem, Štajerskem, Goriškem in v Trstu. Ker je metro-
polit Frančišek Borgia Sedej podpise prepovedal, pa tudi iz Štajerske podpisi niso 
prispeli pravočasno, čakali pa so tudi na tiste od liberalcev iz Trsta, so izjavo izdali 
samo v imenu Kranjske.74 Z izjavo, ki jo je knezoškof Jeglič poslal predsedniku 
Jugoslovanskega kluba Korošcu, objavljena pa je bila v Slovencu in Slovenskem 
narodu, so se podpisniki pridružili Majniški deklaraciji. Zapisali so, da je 

bodočnost habsburške monarhije mogoča le na načelu resnične svobode narodov, 
in bodočnost našega naroda le na načelu združenja Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki 
prebivajo v naši monarhiji. Oboje, svobodo in edinstvo, pa more našemu narodu 
zagotoviti in ohraniti le samostojna na načelu samoodločbe narodov zgrajena 
jugoslovanska država pod žezlom habsburške dinastije. Zato zahtevamo, da se 
čimpreje izvede to jugoslovansko edinstvo in se v tem oziru zaupljivo zanašamo 
na očetovsko naklonjenost nositelja habsburške krone, ki je v kratki dobi svojega 
vladanja tolikrat posvedočil svojo pravičnost nasproti svojim narodom.75

"Dikcija izjave", katere osnutek je bil od peresa katoliškega filozofa dr. 
Aleša Ušeničnika, je bila, kot to izpostavlja Feliks Bister, "ne samo eksaktnejša 
od besedila majniške deklaracije, temveč tudi vsebinsko bistveno razširjena z 
omembo pravice narodov do samoodločbe."76 Ob tem se je začela uporabljati 
beseda "Slovenija", ki je časopisi še spomladi 1917 niso smeli zapisati, imena v 
Majniški deklaraciji še ni bilo.77 Kot je napisal Slovenec v članku "Proč z dežel-
nimi mejami" avgusta 1917 je "Vladni sistem /.../ hotel, da smo samo junaški 

73 Bogdan Kolar, "Mirovne pobude papeža Benedikta XV. in odmevi na Slovenskem", Studia Historica 
Slovenica 18, št. 2 (2018), str. 443–468.

74 Jegličev dnevnik, 18. september, str. 719; Jagodic, Majhen oris velikega življenja. Nadškof Anton 
Bonaventura Jeglič, str. 211–212. 

75 "Izjava", Slovenski narod, 15. 9. 1917, št. 211, str. 1; "Izjava", Slovenec, 15. 9. 1917, št. 211, str. 1; Jegličev 
dnevnik, str. 718–719.

76 Bister, Anton Korošec, str. 206.
77 Jurij Perovšek, "Misel o Sloveniji in njeno udejanjenje v času Majniške deklaracije do oblikovanja 

Države SHS in Narodne vlade SHS v Ljubljani", Studia Historica Slovenica 18, št. 2 (2018), str. 423–428.
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Kranjci, Štajerci, Korošci, Primorci in je bil tako naiven, da je mislil na ta način 
zbrisati zavest naše slovenske skupnosti".78

Seveda pa je je Jegličev podpis zelo razburil nemške nacionalce. Nemški 
časopisi so ga ostro napadali in deželni predsednik grof Heinrich Attems je pro-
sil za navodila, kako naj ukrepa proti Jegliču. Predlog deželne vlade je celo bil, 
da se ga pripre. Isto so zahtevali tudi generali v zahtevi, ki je bila predložena 
cesarju Karlu. Ko je Korošec to izvedel, je takoj odšel k ministrskemu predse-
dniku in zahteval, da se Attemsa prestavi.79 Ker so Jegliču očitali, da je med dru-
gim prelomil dano prisego vladarju, je v pridigi ob vseh svetih 1918, prvi pridigi 
v slovenščini, dejal "Nam je samoodločbo dopustil sam cesar, ki je priznal zah-
teve Wilsonove, torej tudi zahtevo, naj bodo Jugoslovani v lastni državi in naj 
si sami odločijo razmerje do Avstrije. Zato je naš korak popolnoma postaven in 
sedanja oblast popolnoma zakonita."80

V času, ko je ministrski predsednik Seidler različnim narodnostim zagota-
vljal: "Lahko dobite vse, edina meja je lojalnost do dinastije in države", je bila, 
kot je razvidno iz cesarjevih povojnih zapiskov, "slavna avdienca" knezoškofa 
Jegliča pri cesarju v Badenu 28. februarja 1918.81 Karel je označil zavzemanje za 
Majniško deklaracijo kot povsem legalno in legitimno: "Gibanje je popolnoma 
dovoljeno, mora pa biti patriotsko, avstrijsko." Dodal pa je še: "Vi boste svoje 
cilje dosegli po poti evolucije, s parlamentom ni veliko računati."82 Še pred avdi-
enco je Jeglič je obiskal tudi ministra Ivana Žolgerja, ki je pripravljal ustavno 
reformo avstrijskega dela monarhije. Ta mu je povedal, da je cesar rešitvi jugo-
slovanskega vprašanja naklonjen in da se bo ugodno rešilo.

Jegličeva podpora Majniški deklaraciji in njegova izjava, ki je bila podpi-
sana tik pred začetkom jesenskega zasedanja državnega zbora, je vzbudila 
množično gibanje za podpis Majniške deklaracije. Leta pozneje je Korošec v 
Ponedeljskem Slovencu napisal: "Slovensko ljudstvo se je ravno radi tega škofo-
vega koraka zavedlo usodne važnosti teh zgodovinskih časov."83 Duhovniki so 
se na dekanijskih sestankih izrekali za deklaracijo, duhovščina je bila tudi tista, 
ki je "razgibala vse plasti slovenskega naroda ter zanesla deklaracijsko misel do 
poslednje slovenske hiše." Slovenske žene in dekleta so v nekaj tednih zbrale 
200.000 podpisov, ki jih je soproga ljubljanskega župana izročila predsedniku 

78 "Proč z deželnimi mejami", Slovenec, 2. 8. 1917, št. 175, str. 1.
79 Jegličev dnevnik, 13. november, str. 731: Jagodic, Majhen oris velikega življenja. Nadškof Anton 

Bonaventura Jeglič, str. 211–212.
80 Jagodic, Majhen oris velikega življenja. Nadškof Anton Bonaventura Jeglič, str. 213.
81 PAH, Aufschreibungen Kaiser Karls aus dem Jahre 1918, "Vineta", Februar 1918.
82 Jegličev dnevnik, ur. Blaž Otrin, Marija Čipić Rehar (Celje–Ljubljana 2015).
83 "30. majnik 1917 – 30. majnik 1937", Ponedeljski Slovenec, 31. 5. 1937, št. 22, str. 1.
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Jugoslovanskega kluba dr. Antonu Korošcu 24. marca 1918.84 Majniško dekla-
racijo je dejansko podprlo najmanj 500 občin in občinskih svetov. Skupno je 
bilo zbranih 327.000 podpisov iz več kot 1350 krajev.85

Prišlo je tudi do uporov vojakov: 12. maja v Judenburgu, 13. maja v Murauu 
in 24. maja v Radgoni. Ozadje teh ni bilo toliko deklaracijsko gibanje temveč 
tudi gladovne stavke ("Hungerrevolte") in vpliv oktobrske revolucije.86

Ministrski predsednik Max von Hussarek je tik pred razpadom monarhije 
24. septembra 1918 knezoškofu Jegliču poslal strogo zaupno pismo, v kate-
rem je sicer priznal, da je jugoslovansko vprašanje resno politično vprašanje, 
da pa gre za "skrajno zapleteno zadevo, ki jo je mogoče le z največjo državni-
ško modrostjo uspešno rešiti. "Skliceval se je na izjave, ki jih je Jeglič dal cesarju 
Karlu v zadnji avdienci. 

V teh izjavah ste končno svoje težnje stvarno tako označili, da je smoter Vašega 
prizadevanja ta, naravnati gibanje, ki na jugu naše domovine tako razburja 
duhove, v tiste meje, ki jamčijo, da bo ves razvoj skladen z ohranitvijo države in 
zvestobo dinastiji. Z globokim obžalovanjem pa moram ugotoviti, da dogodki 
zadnjega časa niso taki, da bi mogli Vaše izjave, milostljivi gospod knezoškof, 
potrditi. Nasprotno! Opazovati je bilo možno, da so iz tega gibanja izšli pojavi, 
izdaje in dejstva, ki jih je treba označiti naravnost nasprotne državnim koristim 
in ki jih moramo zato – in sicer v soglasju z mišljenjem Njegovega Veličanstva o 
tem položaju – vseskozi in odločno obsoditi. 

Predvsem ga je motil poziv na duhovščino v zadnjem pastirskem pismu, ki da 
bo "poostril in podkrepil politične struje, ki se jim mora državna oblast z vso odloč-
nostjo upreti." Opozarjal je Jegliča, da ima kot osebnost na izpostavljenem mestu 
posebno odgovornost, in mu naročil, "da se boste /.../ v svojem nastopanju držali 
poslej tistih mej, ki jih Vam v le-teh zgolj političnih zadevah določa Vaša škofovske 
služba, in da boste vse storili, da ne bodo iz udejstvovanja duhovščine v politične 
prizadevanju nastopile težke zle posledice za Vas in za Vam izročeno čredo."87 

Jeglič je Hussareku odgovoril, da njegovo svarilo temelji na napačnih infor-
macijah, in mu pojasnil razmere, da je 

84 Jagodic, Majhen oris velikega življenja. Nadškof Anton Bonaventura Jeglič, str. 211–212; Lojze Ude, 
"Deklaracijsko gibanje pri Slovencih, Zgodovinski časopis 24, št. 3–4 (1970), str. 197; Rahten, Od 
Majniške deklaracije do habsburške detronizacije, str. 137.

85 Vlasta Stavbar, Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje. Slovenska politika v habsburški monar-
hiji, od volilne reforme do nove države (1906–1918) (Maribor, 2017).

86 Lojze Ude, "Upori slovenskega vojaštva v avstro-ogrski armadi", Zgodovinski časopis 22, št. 3–4 (1968), 
str. 193–200; Arhiv Republike Slovenije (ARS), AS 584, Jugoslovanski poslanski klub na Dunaju, fasc. 5, 
dopisi dr. Kukovca 29. 5. in 17. 6. 1918; isti mapa Dr. Kukovec, upori v Radgoni itd.

87 NŠAL 331, šk. 4; Arhiv Straže, prepis. Prevod je objavljen v Jagodic, Majhen oris velikega življenja. 
Nadškof Anton Bonaventura Jeglič, str. 216–217.
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ljudstvo /.../ še vedno na temelju Majniške deklaracije vdano Avstriji in monarhi-
ji, da se pa v inteligentnih krogih, posebno na Hrvaškem, začenja, razvija in širi 
pravec, ki Avstrije več ne poudarja, in celo pravec, ki se od Avstrije odvrača. Toda, 
kdo je kriv? Povem odkrito in prostodušno, da centralne vlade na Dunaju in v 
Budimpešti. Kakor so te vlade vzgojile iredento, ruso- in srbofilizem, tako odbi-
jajo sedaj od sebe Jugoslovane, ker se ne ozirajo na njihov klic po pravici, in jih 
preganjajo, tlačijo in jim groze za prihodnost. Ni čuda ako se polagoma odvračajo 
od države, ki jim je krivična.88 

Zadnji meseci

30. maja 1918 se je v Badnu sestal kronski svet z enim samim namenom, da 
obravnava jugoslovansko vprašanje, ker je cesar zastopal stališče, da je to vpra-
šanje potrebno hitro rešiti. Sicer je bilo na mizi več predlogov. Celostni rešitvi 
problema je najbolj nasprotoval Burián, ki je po odstopu Czernina zaradi afere 
Sixtus postal zunanji minister. Kot razlog je navajal dualistično ustavno uredi-
tev monarhije. Vse prisotne je očitno motila "jugoslovanska agitacija". Sloven-
sko vprašanje se bi po Buriánu moralo urediti v okviru avstrijskega dela monar-
hije. Podcenjeval je podpisovanje Majniške deklaracije, ko je izjavil, da je prišla 
agitacija od zunaj in da pri Slovencih ne bo velikega odziva nanjo. Tudi mini-
strski predsednik Seidler je nasprotoval združenju vseh Slovencev, hkrati pa je 
je menil, da bo do trialistične ureditve (brez Slovencev) enkrat prišlo. Ni bil v 
stanju povedati kdaj in na kak način. Cesar se ni opredeljeval, je pa ob koncu 
rekel, da morata o tem razpravljati obe vladi.89 Deželni šef Bosne in Hercegovi-
ne Stjepan Sarkotić je v svojem dnevniku opisal ministrskega predsednika Sei-
dlerja kot nekoga, "ki ne zna reči odločno ne 'ja' ne 'ne'."90 Očitno je VLS, kot je 
poročal dr. Gregor Žerjav 19. junija z Dunaja, zahtevala Seidlerjevo glavo. Nato 
je cesar Korošca 24. junija poklical na informativni razgovor.91 

Korošec je pozneje poročal, da so bile v tem času avdience pogoste: 

Zanimivejša je bila avdijenca v Eckartsau, kamor sem bil pozvan radi tega, da mi 
cesar pove, kako je nemškutarska Spodnja Štajerska prišla na Dunaj, da se mu 
pokloni. Nikdar ni bil tako odločen kakor takrat, ko nam je rekel, da izgubljamo 

88 Jegličev dnevnik, 29. september, str. 760.
89 Haus-, Hof und Staatsarchiv (HHStA), Politisches Archiv I, Karton 635, Darkotićevo poročilo 

Burianu, 5.9.1918; Rahten, Od Majniške deklaracije do haburške detronizacije, str. 134; Protokolle 
des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (1914–1918), ur. Miklós 
Komjáthy (Budapest, 1966), str. 661–669. Do dogovora med obema vladama ni prišlo. 

90 Bister, Anton Korošec, str. 237.
91 Vekoslav Špindler, "Od Majske deklaracije do Jugoslavije", Misel in delo 4, št. 12 (1938), str. 110–111. 
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tla med ljudstvom, in da so pravi voditelji ljudstva slovenskega Ornig92 in tovariši. 
Četudi se je dal poučiti, vendar je Ornig napravil nanj tak vtis, da ni verjel, da ne 
bi ti ljudje imeli nobenega upliva na slovensko ljudstvo in da bi bili škodljivi za 
ljudstvo.93 

92 25. maja 1918 je prišla delegacija Spodnje Štajerske pod vodstvom Jožefa Orniga k cesarju, da prote-
stira proti mogoči priključitvi Spodnje Štajerske k jugoslovanski državi. 

93 Kranjc, "Koroščevo predavanje", str. 223.

Ottokar grof Czernin 
(1872–1932), zunan-
ji minister Avstro-
Ogrske v letih 1916–
1918 (Wikimedia 
Commons)
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25. julija je ministrski predsednik Seidler demisioniral. Kot ugotavlja Rum-
pler, je bila ocena sodobnikov o njem negativna, tudi v lastnih nemškonaci-
onalnih vrstah. Sledila je vlada Hussareka, smer politike pa se ni spremenila, 
ker ministrski predsednik ni imel posebnega lastnega profila, bil je bolj uradnik. 
Rumpler navaja, da tudi cesar ni želel spremembe vladne politike: "V personalni 
politiki cesarja Karla je bila usodna poteza, da je za vladne naloge vselej imeno-
val kar najbolj ubogljive osebnosti."94

V zgodovinopisju se je premalo upošteval učinek "afere Sixtus", katere 
posledica je bil precej strm padec cesarjevega ugleda, kar je vplivalo tudi na to, 
da ni imel zadostne podpore za ustavne spremembe, med drugim tudi ne za 
rešitev jugoslovanskega vprašanja. Zunanji minister Czernin je namreč 2. aprila 
1918 s svojim fatalnim govorom pred dunajskim občinskim svetom po nepo-
trebnem sprožil spor s francoskim predsednikom vlade Georgesom Clemence-
aujem.95 Ta afera je bila do določene mere, kot se je izrazil cesar sam, 

predhodnica prevrata /.../ Zunanjepolitični uspeh oz. neuspeh je splošno znan. 
Notranjepolitični pa je bil ta, da so se krhke niti, ki so se spredle med Nemci in 
Slovani za dosego nekega modus vivendi, nenadoma pretrgale. Furor teutonicus 
se je utrgal, Slovani so bili jezni in užaljeni. Ministrstvo Seidlerja, ki je do takrat 
korakalo od uspeha do uspeha, je sedaj imelo v sebi smrtno seme. V celi zadevi ne 
razumem grofa Czernina, pač ni bil čisto normalen.96

V ogrožajočih vojnih razmerah pomladi 1918 se je zdelo združevanje poli-
tičnih sil za slovenski narod ključnega pomena. Sledila so pogajanja med kleri-
kalno in liberalno stranko. V Ljubljani so se 27. maja sestale vse tri stranke: Slo-
venska ljudska stranka, liberalci in socialni demokrati. Kot kaže kasnejši razvoj, 
je bil dosežen dogovor o nekaterih točkah.

29. in 30. junija 1918 so se nekdanje slovenske liberalne organizacije združi-
le v novo Jugoslovansko demokratsko stranko (JDS). Srečanje je bilo dovoljeno 
pod pogojem, da so prisotni samo povabljeni gostje. Vsak udeleženec je moral 
pri sebi imeti vabilo, izdano na svoje ime, policijski štab pa je moral predho-
dno dobiti seznam udeležencev. Med družabnim večerom, ki so ga uprizorili 30. 
junija, so bili politični govori prepovedani. Kljub temu se je nekdanji ljubljanski 
župan Ivan Hribar v svojem pozdravu vsaj nekoliko dotaknil politike z izjavo, 

94 Helmut Rumpler, Hussarek. Nationalitäten und Nationalitätenpolitik in Österreich im Sommer 1918. 
Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie 4 (Graz–Köln, 1965), str. 29.

95 Tamara Griesser-Pečar, "Mirovna pobuda cesarja Karla I.: Misija Sixtus", Studia Historica Slovenica 
15, št. 2 (2015), str. 321–336. Več o tem: Tamara Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus. Österreichs 
Friedensversuch im Ersten Weltkrieg (Wien, 1987) 

96 PAH, Aufschreibungen Kaiser Karls aus dem Jahre 1918, "Vineta", April.
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da bo prišlo do samostojne države Slovencev, Hrvatov in Srbov, četudi bo trajalo 
še dvajset let. Deželni predsednik Henrik Graf Attems dogodka ni prepovedal, 
ker je bil prepričan, da s tem ne bi mogel preprečiti načrtovane reorganizacije, 
prepoved pa bi imela "za posledico ponovne neizmerne napade na vlado, kot 
se je v zadnjem času to dogajalo ob priložnostih prepovedi društvenih shodov, 
ki jih je insceniral dr. Korošec tako na Kranjskem kot tudi v sosednjih kronskih 
deželah, pri čemer je lahko avtoriteta vlade utrpela škodo."97

1. junija sta odbora SLS in JDS potrdila osnutek statuta Narodnega sveta. 
Korošec se je dan pozneje obrnil še na Jugoslovansko socialdemokratsko stran-
ko (JSDS) s prošnjo, da se pridružijo Narodnemu svetu in sporočijo svoje pred-
stave.98 Korošec je poudaril pomen skupnega nastopa vseh slovenskih strank. 
Južni Slovani, zlasti tisti, ki so živeli ob krajih, ki so mejili na nemške in italijan-
ske kraje, bodo probleme prisiljeni reševati skupno, da zaščitijo ljudi pred resno 
škodo, za kar se bodo morali organizirati. Politične krizne razmere naj še ne bi 
dopuščale ustanovitve južnoslovanskega narodnega odbora v Zagrebu.99 Ven-
dar se izvršni odbor JSDS takrat zaradi mednarodnega značaja organizacije in 
povezanosti z avstrijsko socialno demokracijo še ni odločili za pristop, bil pa je 
pripravljen na tesno sodelovanje, ki bi stranki pustilo proste roke pri izvajanju 
sklepov Narodnega sveta. V tem smislu se je glasil odgovor Korošcu 18. junija.100 
JSDS je na ustanovno sejo poslala opazovalce, sodelovala pa je tudi v nekaterih 
odborih. Šele 11. novembra se je JSDS odločila, da se formalno pridruži Naro-
dnemu svetu in Narodnemu viječu v Zagrebu. Dejansko je bil Kristan poverje-
nik v prvi slovenski Narodni vladi.101

Jugoslovanski klub je 25. julija sklenil, da se 16. in 17. avgusta v Ljubljani usta-
novi Narodni svet za Slovenijo in Istro. Načrtovano je bilo tudi odkritje Kreko-
ve spominske plošče v Št. Janžu (danes Šentjanž) pri Ljubljani na hiši, v kateri je 
Janez Evangelist Krek umrl. Za deželnega glavarja Attemsa je bilo prav to odkritje 
najnevarnejši moment v okviru načrtovanih slavnostnih dni in okrožni glavar 
Krškega je 6. avgusta odkritje plošče prepovedal.102 Ko je Ludvik Bajec, upokojeni 
župnik v St. Janžu predložil program, je bila prepoved preklicana, vendar so bile 
izrecno prepovedane politične in nacionalne demonstracije.103 

 

97 ÖstA, Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA), M. I. 1918, 22 Krain, Nr. 15 930.
98 ARS, AS 1517 (prej CK ZKS) Bernot 1918, pismo Antona Korošca, 2. 6. 1918.
99 ARS, AS 1517, Bernot 1918, pismo Antona Jernejčiča iz Trsta, 18. 8. 1918.
100 Prav tam.
101 ARS, AS 1517, Bernot 1918, 11. 11. 1918.
102 ÖStA, AVA, M.I. 1918, 22 Krain, Nr. 18 287.
103 Več: Griesser-Pečar, Die Stellung der slowenischen Landesregierung, str. 13–24. 
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Finis Austriae

Tudi slovenski Narodni svet, ki je bil ustanovljen 16. avgusta 1918 v Ljubljani, 
se ni postavil izven monarhije. Na odcepitev so mislili šele, ko se je izkazalo, da 
ni več nobene rešitve v sklopu habsburške monarhije. Narodni svet SHS (Naro-
dno vijeće), ki je bil ustanovljen v Zagrebu, se je 29. oktobra1 1918 odcepil od 
Avstro-Ogrske in izklical samostojno Državo SHS, potem ko je cesarski mani-
fest 16. 10. 1918 samo še "razkril tragično brezizhodnost avstrijsko-madžarskih 
narodnostnih sporov".104 Ko je cesar Karel I. na zadnjem sprejemu 12. okto-
bra 1918 skušal Slovence vendarle obdržati v monarhiji, je Korošec odgovoril: 
"Majestät, es ist zu spät!" ("Veličanstvo – prekasno je!") Dvajset let pozneje je 
Korošec to ocenil tako: "S temi besedami smo se tako rekoč poslovili od Avstrije 
in stopili v novo svobodno državo".105 O tej avdienci je v svojem predavanju 
poročal, zmotil se je zgolj v mesecu:

Zadnja avdijenca, ki sem jo imel s cesarjem, je bila v Badnu, ne vem, ali v avgus-
tu ali v septembru. Takrat se je že videlo, da Avstrija razpada. Apeliral je na nas 
Jugoslovane, da spremenimo svojo politiko. Kazal je na to, kaj bi nastalo iz tega, 
če pridemo s pravoslavnimi skupaj. Apeliral je na verski čut. Povedal sem, da nas 
nikdar ni poslušal, posebno ne takrat, ko smo svetovali, da naj se znebi Czernina. 
Priznal je, da smo imeli prav, ko smo ga opozarjali na Czernina. Vprašal nas je, ali 
je mogoče, da bi ga zapustili. Rekel sem: "Kakor se vidi iz položaja, so tukaj računi 
že čisti". Cesar si je potem zakril obraz in pričel ihteti. Potem sem se polagoma 
odstranil, ker sem videl, da ne govori več. To je bil zadnji sestanek med menoj in 
cesarjem.106

Med tem se je politična situacija namreč popolnoma spremenila. Avstro-
-Ogrska je sprejela mirovne pogoje ameriškega predsednika. Med njimi je bila 
tudi pravica do samoodločbe vseh narodov, tudi južnoslovanskih. Novembra 
so se vršila pogajanja med predstavniki Srbije, Narodnega sveta SHS in Jugo-
slovanskega odbora v Ženevi. 9. novembra 1918 je bila podpisana Ženevska 
pogodba, ki je Srbija ni nikoli ratificirala. 1. decembra 1918 je prišlo do združi-
tve v Beogradu, vendar se je bodoča država razvijala drugače, kot so si to pred-
stavljali jugoslovanski predstavniki monarhije.

Dinastično vprašanje se je vedno bolj postavljalo v ozadje, kar je postalo 
razvidno tudi iz časopisja. Cenzura ja zapustila bela polja. V intervjuju s Koro-
šcem, ki je bil objavljen v Slovencu, Slovenskem narodu in časniku Naprej 9. 

104 Suppan, Deutsche Geschichte im Osten Europas. Zwischen Adria und Karawanken, str. 348
105 Bister, Anton Korošec, str. 258.
106 Kranjc, "Koroščevo predavanje", str. 223.
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septembra,107 ni bilo več govora o rešitvi jugoslovanskega vprašanja v okviru t. 
i. "habsburškega žezla". Korošec je sicer pozneje v svojem predavanju trdil, da 
so "žezlo habsburško" vrgli ven že 2. in 3. marca v Zagrebu na zborovanju, ko 
so se na Koroščevo iniciativo sestali politiki južnih Slovanov iz obeh polovic 
monarhije,108 vendar dogodki tega ne potrjujejo. 

22. oktobra je Slovenec pisal to, kar so mnogi že mislili. "Zadnjo možnost, 
rešiti jugoslovansko vprašanje v okviru avstro-ogrske monarhije je Avstri-
ja zamudila. Ni nam hotela dati našega minimuma in sedaj prihajajo drugi, ki 
imajo sedaj moč in oblast, in ti nam ne branijo našega maksimuma." Odgovor 
na vprašanje, kaj bo iz dinastije in Habsburžanov, je bil: "Častitljivi in hvaležni 
spomini nas vežejo z njo in ko smo proglasili majniško deklaracijo, kjer smo 
poudarjali habsburško hišo, smo mislili odkrito. Nikdar nam majniška deklara-
cija ni bila krinka, pod katero bi skrivali kake protidinastične misli." Časi so se 
spremenili, po mirovni konferenci naj odloča ljudstvo.109

107 "Načelnik Jugoslovanskega kluba dr. Korošec o položaju", Slovenski narod, 7. 9. 1918, št. 205, str. 1. 
Podobno tudi v Slovencu, Slovenskem narodu in v Naprej. 

108 Kranjc, "Koroščevo predavanje", str. 224.
109 "Minimum in maksimum", Slovenec, 22. 10. 1918, št. 245, str. 1.
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Tamara Griesser-Pečar

SLOVENIAN FAREWELL TO THE HABSBURGS

SUMMARY

Before the First World War, Slovenians were considered to be the most loyal 
followers of the Habsburg dynasty, but they opposed the dualistic organization 
of the Austrian-Hungarian monarchy. The realization of their national goals, 
the unification of the Southern Slavs in the Habsburg monarchy, had long been 
sought in the framework of the Habsburg monarchy. Even the May Declaration, 
which was read by the chairman of the Yugoslav club Anton Korošec in the 
National Assembly on May 30, 1917, aimed at the Yugoslav state under the rule 
of the Habsburg dynasty. The South Slavs were dissatisfied with the government 
and the authorities because these were not prepared to correct the injustices 
that occurred during the war. For the persecution of Slovenians, the Yugoslav 
Club addressed 74 interpellations to the government, the first on June 5, 1917, 
the last on July 26, 1918. The interpellations cited concrete examples of syste-
matic persecution and compromises of political, economic, social and religious 
leaders, with the ultimate goal of disabling Slovenian organizations, societies, 
schools, and the press. 

The heir to the throne, Archduke Franc Ferdinand, planned constitutional 
changes in favour of Southern Slavs, and his nephew Emperor Charles I pur-
sued these changes, too. As he wrote in Swiss asylum, he had two main objec-
tives from the outset: the conclusion of peace and internal political reconcili-
ation. Hungarians, as well as German nationals, strongly opposed any consti-
tutional changes. Besides, the emperor became a prisoner of a crowning oath 
in Hungary. The new emperor was not very popular in Vienna, but after the 
"Sixtus affair" broke out, his popularity within the Monarchy sank even more. In 
historiography, the effect of this affair was insufficiently considered. The result 
was also that he did not have enough support for any substantial constitutional 
changes, also not for the solution of the Yugoslav question. 

In 1917, when the call of the Slovenian parties to the concentration of all 
national powers became stronger and the famous May Declaration was read in 
the Vienna National Assembly, as well as the Pope's peace note was declared, 
the Bishop of the Ljubljana diocese Anton Bonaventura Jeglič gave an initia-
tive for the so-called "Ljubljana Declaration" on September 15, 1917. It not only 
agreed with the May Declaration but also joined the peace initiative of Pope 
Benedict XV. For Emperor Charles the May Declaration was legal and legiti-
mate, so he told bishop Jeglič during an audience. Even when Slovenians estab-
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lished the National Council for Slovenia and Istria on August 16, 1918, they did 
not set this outside the Monarchy. The National Council was founded as a part 
of the emerging Central People's Committee in Zagreb, which was supposed to 
have the task of joining the southern Slavs in an independent state-formation 
within the Habsburg Monarchy. At the end of summer, the dynasty question 
was pushed more and more into the background. Meanwhile, the political sit-
uation had changed completely. Austria-Hungary had accepted the US Presi-
dent's peace terms. Among the conditions was the right to self-determination 
of all nations, including South Slavs.
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Izvleček:
Z ustanovitvijo Narodnega sveta za Slovenijo in Istro (Narodni svet) 16. in 
17. avgusta 1918 v Ljubljani je slovenska narodna politika stopila na pot 
ločitve od Avstrije. Narodni svet se je postopno razvil v organ oblasti na 
Slovenskem. Legitimna avstrijska oblast je začela odmirati kot suverena oblast, 
revolucionarna slovenska oblast, ki so jo izvrševali Narodni svet in njemu 
podrejeni organi, pa je bila vsak dan bolj in bolj učinkovita. Na Slovenskem 
so državnopravne vezi z Avstrijo pretrgali na veliki narodni manifestaciji 29. 
oktobra 1918 na Kongresnem trgu v Ljubljani. Manifestacije se je udeležilo več 
kot 30.000 ljudi vseh starosti in stanov, približno 200 slovenskih častnikov in 
vojakov ter vsi vodilni slovenski politični predstavniki, ki so bili tedaj v Ljubljani. 
V svojih govorih so pozdravili ločitev Slovencev od Avstrije in nastanek 
samostojne državne skupnosti Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki so do tedaj živeli 
v habsburški monarhiji (Države SHS), vojaki pa so prelomili prisego, dano 
habsburškemu vladarju, in izjavili zvestobo Državi SHS. Vojaštvo je imelo vidno 
vlogo pri vzpostavitvi nove, slovenske oblasti, odločilno pa je tudi prispevalo k 
oblikovanju prve slovenske narodne vlade. Narodno vlado SHS v Ljubljani je na 
predlog Narodnega sveta 31. oktobra 1918 imenovalo Narodno Vijeće SHS v 
Zagrebu, vrhovni organ oblasti v Državi SHS.

Ključne besede:
Narodni svet za Slovenijo in Istro, dr. Anton Korošec, narodna manifestacija in 
samoodločba 29. oktobra 1918 v Ljubljani, slovensko vojaštvo, Narodna vlada 
SHS v Ljubljani
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Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)



J. Perovšek: Narodni svet in slovenska samoodločba leta 1918

334

I1

Slovenski narod si je Narodni svet (Narodni svet za Slovenijo in Istro) izbral 
"zlasti zato, da bo pripravljen na zgodovinski trenutek, ko prevzame skupno s 
Hrvati in Srbi vse pravice in dolžnosti državne samostojnosti".2 To so bile bese-
de, s katerimi je 17. avgusta 1918 v Komunikeju o ustanovitvi Narodnega sveta 
(ustanovili so ga 16. in 17. avgusta) tedanji vodilni slovenski politik, načelnik 
katoliške Vseslovenske ljudske stranke (VLS) in predsednik Narodnega sveta, 
dr. Anton Korošec, oznanil, da je dotedanja slovenska narodnoemancipacijska 
volja, vsenarodno izražena v deklaracijskem gibanju v letih 1917–1918, stopila 
na pot ločitve od Avstrije. Kot je zapisal kasnejši tajnik Narodnega sveta dr. Josip 
Jerič, so 

nemško-nacionalna nestrpnost, ki je še malo prej kovala načrte, kako bo preko 
našega trupla prodirala na Adrijo, neuspehi na bojiščih, prisilna vojna posojila 
in rekvizicije, pomanjkanje vseh življenjskih potrebščin ter neizmerna vojna 
stiska v zaledju /…/ uničili vero v državo in zradikalizirali duhove. Za avstrijske 
polovičarske rešitve je bilo prepozno. Rušiti se je začela starodavna graščina avs-
trijska, iz razpok pa je vsepovsod poganjalo že novo mlado življenje.3

Razpoka, ki jo je na Slovenskem pomenila ustanovitev Narodnega sveta, 
je po Koroščevih besedah razpirala spomin na državne pravice, ki jih je užival 
in izvrševal slovenski narod v svoji državi, in so za več kot tisoč let prešle v tuje 
roke. "Samoodločba narodov nam jih bode zopet vrnila," je poudaril Korošec, 
"ter združila troimeni narod Slovencev, Hrvatov in Srbov v samostojno veliko 
državo Jugoslavijo."4 S temi besedami je oznanil odločilno stopnjo jugoslovan-
skega gibanja na Slovenskem. "Odločilno v tem smislu, da se je tedaj dejansko 
začelo oblikovanje lastne slovenske državnosti, zamišljene kot del bodoče 
jugoslovanske državne zveze."5 V tem smislu je Narodni svet ob svojem nastan-
ku zahteval, da se za vse v monarhiji živeče Slovence, Hrvate in Srbe ustano-

1 Članek je nastal v okviru izvajanja raziskovalnega programa št. P6-0281 Idejnopolitični in kulturni 
pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. / The autors acknowledge the financial sup-
port from the state budget by the Slovenian Research Agency (Programme No. P6-0281 Conceptually-
Political and Cultural Pluralism and Monism in 20th Century Slovenia).

2 Građa o stvaranju jugoslovenske države : 1. I–20. XII 1918 : I tom, ur. Dragoslav Janković in Bogdan 
Krizman (Beograd, 1964), str. 257 (dalje: Građa 1).

3 Josip Jerič, "Narodni svet", v: Slovenci v desetletju 1918–1928 : zbornik razprav iz kulturne, gospodar-
ske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), str. 144–145 (dalje: Jerič, "Narodni svet").

4 Građa 1, str. 256.
5 Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo : politika na domačih tleh med vojno 1914–

1918 (Ljubljana, 1971), str. 256 (dalje: Pleterski, Prva odločitev).
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vi "Narodni odbor" (kasnejše Narodno Vijeće Slovencev, Hrvatov in Srbov v 
Zagrebu – Narodno Vijeće), v katerem bodo zastopani vsi politični dejavniki, 
ki hočejo izbojevati samostojno jugoslovansko državo.6 

Pri nastanku Narodnega sveta so sodelovali vsi takratni slovenski politični 
subjekti. Narodni svet so sestavljali predstavniki VLS, liberalne Jugoslovanske 
demokratske stranke (JDS), tržaškega političnega društva Edinost, Političnega 
in gospodarskega društva za Slovence in Hrvate v Istri in katoliškega Politič-
nega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem. Ustanovnega zbora 
Narodnega sveta se je udeležila tudi Jugoslovanska socialnodemokratska stran-
ka (JSDS), ki pa je izjavila, da svojih delegatov kot članov Narodnega sveta še ne 
bo poslala, a se bo njegovega delovanja vendarle udeleževala. Zbora so se ude-
ležili tudi dalmatinski predstavniki, ki se zaradi prevelike prometne oddaljeno-
sti Narodnemu svetu niso pridružili, bili pa so pripravljeni z njim sodelovati v 
skupnih vprašanjih.7

Slovenska samoodločba leta 1918 ni bila "darilo zgodovine", pač pa posle-
dica v tedanjih političnih razmerah dozorenega narodnopolitičnega stališča. 
Natančno so jo načrtovali. To so pokazala delovna področja Narodnega sveta, 
ki so jih opredelili ob njegovi ustanovitvi. Izvolili so osem odsekov Narodnega 
sveta: organizacijski odsek (za pomoč predsedstvu Narodnega sveta pri orga-
nizaciji njegovega dela in za organiziranje nove slovenske državne uprave), 
ustavnopravni odsek (za pripravo temeljev bodoče ustave in uprave), odsek 
za propagando (za pojasnjevanje ciljev Narodnega sveta ožji in širši javnosti), 
odsek za varstvo "naših interesov napram obstoječi administraciji" (vodil naj 
bi boj za enakopravnost slovenskega jezika v šolah, uradih in v vsem javnem 
življenju), odsek za gospodarsko koncentracijo oziroma gospodarski odsek 
(združil in vodil naj bi slovenske gospodarske sile ter obravnaval vsa vprašanja 
t. i. prehodnega gospodarstva), odsek za tujski promet (organiziral in vodil naj 
bi tujski promet, železniške, avtomobilske in ladijske zveze in pospeševal trgo-
vske ter prometne zveze), pokrajinske odseke za Trst, Istro, Goriško, Koroško in 
Maribor z morebitnim pododsekom za Prekmurje (pripravljali naj bi gradivo za 
ugotavljanje slovenskih mej in prebivalstvu pomagali tudi v gospodarskih vpra-
šanjih) in finančni odsek (odgovoren za pokritje izdatkov Narodnega sveta).8 
16. novembra 1918 – že v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS) – 
so oblikovali še kulturni odsek.9

6 Građa 1, str. 254.
7 Pleterski, Prva odločitev, str. 248. O vprašanju sodelovanja JSDS v Narodnem svetu glej tudi Metod 

Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941 (Ljubljana, 1965), str. 35–37 (dalje: 
Mikuž, Slovenci v stari Jugoslaviji).

8 Pleterski, Prva odločitev, str. 257. Podrobneje o tem glej Jože Šorn, Slovensko gospodarstvo v poprevra-
tnih letih 1919–1924 (Ljubljana, 1997), str. 38–42 (dalje: Šorn, Slovensko gospodarstvo 1919–1924).

9 Ervin Dolenc, "Kulturni odsek Narodnega sveta", v: Enciklopedija Slovenije : 6, ur. Alenka Dermastia 
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Od navedenih odsekov velja opozoriti predvsem na ustavnopravni, gospo-
darski in finančni odsek Narodnega sveta. V ustavnopravnem odseku so raz-
pravljali o notranji ureditvi bodoče jugoslovanske države, v gospodarskem o 
gospodarskem vidiku narodne samoodločbe, finančni pa je uspešno opravil 
svojo nalogo – zagotoviti gmotno podlago boju za narodno osamosvojitev. Če 
se najprej ustavimo pri gospodarskem in finančnem odseku, vidimo, kako celo-
stno so domislili slovensko samoodločbo. V programu gospodarskega odseka 
so predvideli reševanje vrste vitalnih vprašanj, odločilnih za uspešno gospo-
darsko osamosvojitev. Program je načrtoval rešitev aprovizacijskega vpraša-
nja, načrtovana sta bila gospodarska obnova Primorske in reševanje vprašanja 
nabave bencina, nafte ter drugih pogonskih sredstev za industrijo, kot posebna 
naloga pa je bilo predvideno povezovanje nacionalnih gospodarskih sil; tako 
naj bi ustvarili novo in enotno slovensko gospodarstvo. Program je obravna-
val tudi vprašanje nacionalizacije zemljiške posesti, industrije, obrti in trgovi-
ne. Opozarjal je, da gospodarska samostojnost slovenskega naroda vsekakor 
terja nacionalizacijo, to je poslovenjenje tujega premoženja. Predvideval je tudi 
reševanje valutnega vprašanja (omeniti je treba zlasti odločitev, da se pripravi 
prehod z inflacionirane avstro-ogrske valute na novo, zdravo valuto) in obliko-
vanje enotne nacionalne zveze slovenskih zadrug vseh smeri z močno centra-
lizirano zadružno banko. Program je nadalje ugotavljal, da je treba opredeliti 
vlogo slovenskega gospodarstva nasproti hrvaškemu in srbskemu v novi drža-
vi, preučiti načela prihodnje carinske politike in oceniti vlogo Trsta in Reke v 
bodočem gospodarstvu.10 Vsa gornja vprašanja in zamisli so nato v veliki meri 
uresničili v času obstoja Države SHS.11

Finančni odsek je po vsej Sloveniji in Istri organiziral široko akcijo pridobi-
vanja sredstev za Narodni svet. Pri tem je bil pomemben Koroščev Apel narodu, 
ki ga je izdal 21. septembra 1918. Korošec je v njem poudaril, da "si je naš narod 
svest visokega pomena sedanjega časa /.../ izbral Narodni svet v Ljubljani kot 
najvišjo politično stopnjo", s katero "bo vodil borbe našega naroda za svobodo, 
samostalnost in neodvisnost – da postane na naših tleh iz tlačanov samostoj-
na, svobodna država – Jugoslavija". Opozoril je, da bo lahko Narodni svet svoje 
delo opravil le, če ga bo moralno in gmotno podpiral ves narod. Ker Narodni 
svet "ne more pobirati davkov, /…/ je dolžnost naroda, da si sam naloži ta naro-
dni davek [podčrtal J. P.]". Narod naj prostovoljno "plačuje ta davek svoji najvišji 

(Ljubljana, 1992), str. 69.
10 Jože Šorn, "Narodni svet v Ljubljani in njegov gospodarski odsek", Prispevki za zgodovino delavskega 

gibanja 23, št. 1–2 (1983), str. 55–56 (dalje: Šorn, "Narodni svet"), isti, Slovensko gospodarstvo 1919–
1924, str. 39.

11 O tem glej podrobneje Jurij Perovšek, Slovenski prevrat 1918 : položaj Slovencev v Državi Slovencev, 
Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 2018), str. 190–210 (dalje: Perovšek, Slovenski prevrat 1918).
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politični stopnji", kajti delovanje Narodnega sveta "bo odvisno tudi od gmotnih 
sredstev, ki mu bodo na razpolago". Vsak, ki ljubi jugoslovansko domovino, naj 
plača "po svojih močeh narodni davek našemu vrhovnemu vodstvu, 'Narodne-
mu svetu' v Ljubljani".12

Podoben poziv je Korošec 30. septembra 1918 naslovil še na zaupnike Vse-
slovenske ljudske stranke in Jugoslovanske demokratske stranke po sodnih 
okrajih na Gorenjskem, Dolenjskem, Notranjskem, Štajerskem, Goriškem, 
Koroškem in v ljubljanski okolici. Prosil jih je, naj prevzamejo zaupništvo Naro-
dnega sveta, da bodo "pri svojih znancih pobirali denarne prispevke za 'Naro-
dni svet'". Tako kot v Apelu 21. septembra je opozoril, da Narodni svet ne more 
pobirati davkov, "pač pa je dolžnost posameznika, da si sam naloži prostovoljni 

12 Građa 1, str. 300.

Dr. Anton Korošec 
(1872–1940) leta 
1918 ("Ob prvi 
desetletnici našega 
osvobojenja", Ilust-
rirani Slovenec, 28. 
oktober 1928, št. 44, 
str. 347)
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davek".13 Kot se je kasneje spominjal predsednik finančnega odseka Ivan Hri-
bar, so na podlagi odsekovega delovanja in Koroščevih pozivov začeli 

prihajati večji in manjši prispevki od vseh strani. To je bil živ dokaz, kako pravilno 
je naš narod sodil o potrebi in važnosti 'Narodnega Sveta' in kako hitro je spoznal 
neznansko znamenito njegovo delo v tedanjih razmerah. Predno smo se tega 
dobro zavedeli, je 'Narodni Svet' razpolagal že s stotisočaki.14 

To je bila velika vsota. Hribar je še poudaril, da je bilo poslovanje Narodnega 
sveta ves čas natančno in pod nadzorom, posebej "vodstvu blagajniške knjige 
posvečala se je posebna pažnja".15

Slovensko osamosvojitveno rast, spočeto z nastankom Narodnega sveta, je 
izrazilo tudi oblikovanje pokrajinskih odsekov Narodnega sveta za Trst, Gori-
ško, Koroško in Štajersko v septembru 1918 in okoli 130 krajevnih Narodnih 
svetov, ki so jih po 23. oktobru ustanovili po vseh važnejših in pomembnejših 
krajih. Ljudstvu so bili kažipot v izvrševanju pravice samoodločbe v duhu in 
smislu Narodnega sveta.16

Narodni svet se je postopoma razvil v organ oblasti na Slovenskem. 

V izredno zanimivem procesu so se na Slovenskem in drugod v monarhiji začeli 
ob stari državni oblasti pojavljati narodni sveti, ki so bili najprej zastopniki narod-

13 Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918 : študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev, 
Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 1998), str. 21 (dalje: Perovšek, Slovenska osamosvojitev 1918). Koroščev 
poziv so poslali zaupnikom VLS v naslednjih krajih: na Gorenjskem v Škofjo Loko, Radovljico, Kranj, 
Kamnik, Jesenice in Tržič; na Dolenjskem v Litijo, Radeče, Krško, Kostanjevico, Novo mesto, Metliko, 
Črnomelj, Trebnje, Mokronog, Ribnico, Velike Lašče in Višnjo Goro; na Notranjskem v Lož, Cerknico, 
Logatec, Idrijo, Postojno, Vipavo, Senožeče in Ilirsko Bistrico; v ljubljanski okolici v Šentvid–Zgornjo 
Šiško in Glince–Vič. Zaupnikom JDS so ga poslali v naslednje kraje: na Gorenjskem v Škofjo Loko, 
Kranj, Tržič, Domžale, Mengeš, Jesenice, Bled in Bohinjsko Bistrico; na Dolenjskem v Litijo, Višnjo 
Goro, Krško, Kostanjevico, Mokronog, Radeče, Novo mesto, Trebnje, Žužemberk, Kočevje, Velike 
Lašče, Ribnico, Metliko in Črnomelj; na Notranjskem v Idrijo, Lož, Logatec, Cerkno, Postojno, Ilirsko 
Bistrico, Vipavo in Senožeče; v ljubljanski okolici v Šentvid–Šiško, Vič–Glince in Moste–Marijo 
Devico v Polju; na Štajerskem pa v mariborsko in celjsko okrožje. Poziv so prejeli tudi zaupniki JDS na 
Goriškem in Koroškem. Vsem zaupnikom so ga poslali sporazumno s politično stranko, ki so ji pripa-
dali. Ta dobro zasnovana akcija je imela opazen odziv, kar lahko razberemo iz ohranjenih seznamov 
darovalcev za Narodni svet. (Perovšek, Slovenska osamosvojitev 1918, str. 21, op. 24.)

14 Ivan Hribar, Moji spomini : II. del (Ljubljana, 1984), str. 257 (dalje: Hribar, Moji spomini 2).
15 Prav tam. – Hribarjevo trditev potrjujejo bilance pisarne Narodnega sveta za čas od 24. septembra do 

24. oktobra 1918, od 25. septembra 1918 do 31. marca 1919 in od 21. oktobra 1918 do 31. januarja 
1919 ter pregledi dohodkov in izdatkov (dvigov) pisarne Narodnega sveta za čas od 24. septembra 
do 24. oktobra 1918, od 24. septembra 1918 do 31. marca 1919, od 18. oktobra 1918 do 31. januarja 
1919, od 24. oktobra 1918 do 31. marca 1919 in od 21. oktobra 1918 do 31. januarja 1919. Ko so 4. 
aprila 1919 pregledali finančno poslovanje Narodnega sveta, so znašali njegovi končni dohodki 154 
384 Kron (K) in 17 vinarjev (v.), izdatki 141 964 K, saldo pa 12 420 K in 17 v. (Perovšek, Slovenska 
osamosvojitev 1918, str. 22, op. 26.).

16 Jerič, "Narodni svet", str. 147. 
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nih strank, potem pa vedno bolj organi oblasti, tako da je nastalo dvovladje, ki 
je trajalo, dokler ni stara oblast odšla. Vse do tega konca je le malokje prišlo do 
odprtih konfliktov.17 

Oblast je zlagoma in mirno, brez prelivanja krvi prehajala v domače, slo-
venske roke. Legitimna avstrijska oblast je začela odmirati kot suverena oblast, 
revolucionarna slovenska oblast, ki so jo izvrševali Narodni svet in njemu 
podrejeni organi, pa je bila vsak dan bolj in bolj učinkovita.18 Novembra 1918 je 
Slovenec spomnil na tedanjo nedelavnost in brezbrižnost avstrijskih oblasti, ki 
so ju "zadnje dni svojega životarjenja med nami namenoma gojile".19 Že 25. juli-
ja 1918 pa je pisatelj, dramatik in sodnik Fran Milčinski v svoj Dnevnik zapisal: 
"Impotenca oblastev".20 Kot je kasneje opozoril nekdanji profesor ustavnega 
in upravnega prava na dunajski univerzi in finančni minister v zadnji avstrijski 
vladi (od 27. oktobra do 11. novembra 1918) Joseph Redlich, je poleti 1918 
uradništvo povsod v Avstriji že računalo na razpad skupne države.21

Z vzpostavljanjem dvojnosti oblasti se je vedno bolj izražala zavest nacional-
nega osvobajanja jugoslovanskih narodov izpod nemško-madžarskega gospo-
dovanja. "Sijaj habsburškega žezla je nezadržno slabel."22 Na Slovenskem se je to 
pokazalo v prvi polovici oktobra 1918, ko se je med najmočnejšima političnima 
strankama, VLS in JDS, razvila javna polemika o prihodnji ureditvi jugoslovanske 
države. Polemiko je spodbudilo delo ustavnopravnega odseka Narodnega sveta. 
Ta je na svoji prvi seji 17. septembra 1918 obravnaval vprašanje prihodnje držav-
ne ureditve. Njegovo obravnavo so načeli načelnik VLS Korošec in drugi pred-
stavniki stranke. Korošec je predlagal, naj bi preučili ustave Švice, Italije, Franci-
je, Anglije in Rusije ter spregovorili tudi o vprašanju uprave, torej o centralizmu, 
federalizmu ali avtonomiji.23 V razpravi je tvorno sodeloval eden od vidnih poli-
tikov VLS, nekdanji kranjski deželni glavar in dolgoletni državni ter deželnozbor-
ski poslanec VLS, sicer profesor zgodovine, Fran plemeniti Šuklje. Podal je referat 
o vprašanju notranje ureditve prihodnje jugoslovanske države. V njem je zago-
varjal avtonomistično državno ureditev. Odziv na njegov referat je bil ugoden, 
saj ga je ustavnopravni odsek sprejel kot svoje stališče o tem vprašanju. Referat je 

17 Vasilij Melik, Slovenci 1848–1918 : razprave in članki (Maribor, 2002 [i.e. 2003]), str. 698–699.
18 Ivan Tomšič, "Razpad Avstro-Ogrske in nastajanje slovenske državnosti", Naši razgledi, 7. 11. 1969, št. 

21 (428), str. 626.
19 "Svoboda – a ne anarhija", Slovenec, 8. 11. 1918, št. 257, str. 1.
20 Fran Milčinski, Dnevnik 1914–1920, ur. Goran Schmidt (Ljubljana, 2000), str. 355 (dalje: Milčinski, 

Dnevnik).
21 Joseph Redlich, Austrian war Government (New Hawen – London – Oxford, 1929), str. 172.
22 Andrej Rahten, Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije : slovenska politika v času zadnje-

ga habsburškega vladarja Karla (Celje, 2016), str. 150.
23 Šorn, "Narodni svet", str. 57.
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ugajal zlasti Korošcu, ki je avtorja zaprosil, naj ga objavi v Slovencu. To se je tudi 
zgodilo.24 Referat je izšel s soglasjem vodilnih ljudi iz Vseslovenske ljudske stran-
ke. Zato je predstavljal njeno stališče o bodoči ureditvi jugoslovanske države.25

Šukljetov referat je pod naslovom "V zaželjeni deželi" med 5. in 18. okto-
brom 1918 v štirih nadaljevanjih izšel v Slovencu.26 Pod istim naslovom ter v 
enakem številu nadaljevanj je med 5. in 17. oktobrom ter 7. in 15. oktobrom 
1918 izhajal tudi v Slovenskem narodu in Napreju.27 Članek je imel v sloven-
ski poli tični javnosti velik odmev, saj je sprožil omenjeno polemiko, v kateri pa 
socialna demokracija ni sodelovala. Polemika je izražala visoko stopnjo teda-
nje slovenske samozavesti, saj so v še obstoječi avstrijski državi in pred očmi 
njene cenzure, ki ni ukrepala, javno razpravljali o ureditvi druge države, ki jo 
pričakujejo na Slovenskem. Na liberalni strani so bili proti avtonomizmu in so 
podpirali strogo centralistično stališče.28 Razhajanja med katoliško in liberalno 
stranjo so temeljila 

v njihovi bistveni idejni in politični opredelitvi: SLS [VLS – op. J. P.] je bila za 
nacionalno sa mostojnost in neodvisnost, za avtonomistično, federalistično in 
republikansko jugoslovansko državo v Avstriji ali zunaj nje, medtem ko je bila 
Jugoslovanska demokratska stranka za enak državni okvir, vendar pa za nacion-
alno unitaristično, centra listično in monarhistično državo.29 

To je bilo jedro takratnih slovenskih narodnopolitičnih razhajanj. 
Medtem se je bližala samoodločba. Ljudje so jo pričakovali z imenom Jugosla-

vija. Kako so jo razumeli tudi otroci, zgovorno priča Milčinskijev dnevniški zapis 
20. oktobra 1918: "Od prejšnje sobote. Dr. [Oton] Fettich: Fantek vprašal, kaj je 
Jugoslavija. Deklica: Mi bomo jedli bele žemlje, Nemci črn kruh."30 Žemlje in kruh 
bomo na tem mestu pustili ob strani, gotovo pa je tedanji razvoj tekel k razpadu 
monarhije. 19. oktobra 1918 je Narodno Vijeće, vrhovno politično predstavniško 

24 Jurij Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva : nacionalna politika liberalnega tabora v letih 
1918–1929 (Ljubljana, 1996), str. 46. O razpravi, ki se je razvila na seji ustavnopravnega odseka 17. 
septembra 1918, in Šukljetovem nastopu na njej glej podrobneje Šorn, Slovensko gospodarstvo 1919–
1924, str. 49–52.

25 Momčilo Zečević, Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje 1917–1921 : od majniške 
deklaracije do vidovdanske ustave (Maribor, 1977), str. 131.

26 Fr.(an) Šuklje, "V zaželjeni deželi", Slovenec, 5., 7., 8., 15., 18. 10. 1918, št. 229 str. 1–2, št. 230, str. 1, št. 
231, str. 1–2, št. 237, str. 1, št. 240, str. 2.

27 Fr.(an) Šuklje, "V zaželjeni deželi", Slovenski narod, 5., 7., 8., 12., 17. 10. 1918, št. 228, str. 1–2, št. 229, str. 
2, št. 230, str. 2, št. 235, str. 2–3, št. 241, str. 2; Fr.(an) Šuklje, "V zaželjeni deželi", Naprej, 7.–9., 14., 15. 
10. 1918, št. 229, str. 2–3, št. 230, str. 2–3, št. 231, str. 1–2, št. 235, str. 2, št. 236, str. 1–2.

28 O polemiki med VLS in JDS glej podrobneje Perovšek, Slovenski prevrat 1918, str. 46–66.
29 Momčilo Zečević, Na zgodovinski prelomnici : Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918–1929 : I. 

knjiga (Maribor, 1986), str. 58.
30 Milčinski, Dnevnik, str. 379.
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telo, ki je vodilo boj jugoslovanskih narodov v Avstro-Ogrski za njihovo popolno 
narodno in politično osamosvojitev, zavrnilo znani Manifest cesarja Karla o fede-
rativnem preoblikovanju avstrijskega dela monarhije, in zahtevalo ustanovitev 
popolnoma suverene in samostojne države habsburških Jugoslovanov. Nato je po 
ameriški zavrnitvi avstro-ogrske mirovne ponudbe 18. oktobra 1918 in sočasno 
navedenem stališču predsednika Woodrowa Wilsona, da Čehi, Slovaki in Jugoslo-
vani sami odločajo o svojem državnem položaju, avstro-ogrski minister za zunanje 
zadeve Gyula grof Andrassy 28. oktobra državnemu sekretarju ZDA Robertu Lan-
singu sporočil pristanek Avstro-Ogrske na to ameriško odločitev. Avstro-Ogrska je 
s tem priznala svoj vojaški poraz in priznala Čehom, Slovakom in jugoslovanskim 
narodom pravico do popolne samoodločbe. Nenemški narodni voditelji so raz-
kosali monarhijo.31 Na Slovenskem so državnopravne vezi z Avstrijo pretrgali na 
"dan svobode, narodni praznik, praznik naroda, ki je dolgo čakal vstajenje"32 –, 
na véliki narodni manifestaciji 29. oktobra 1918 na Kongresnem trgu v Ljubljani. 
Tega dne so "ustanovili državo, definirano v majniški deklaraciji (Državo Sloven-
cev, Hrvatov in Srbov). Seveda sami, z lastnim državotvornim dejanjem". Z lastno 
močjo in lastno suvereno voljo.33 Slovenci so se "odločili za odločanje o sebi".34 

Manifestacija, ki jo je pripravil Narodni svet,35 "je bila po pričevanju vseh 
udeležencev res praznik strnjenih duš".36 Ljubljanske ulice in trgi so bili zaviti v 
slovenske narodne zastave. Trgovine so bile zaprte, prav tako uradi. Prebivalci 
so slavili konec vojne tudi v lokalih, iz hiš so vihrale zastave.37 Kot je zapisal Slo-
venski narod, so do 29. oktobra 1918 na Slovenskem 

iz lastne moči /.../ že ustvarili temelje svoje državne organizacije in je naše delo 
uspelo že tako daleč, da lahko z mirno vestjo trdimo, da so položeni neporušljivi 
temelji naše države. Te[j] zavesti in upanju v lepo bodočnost troedinega naroda 
SHS je veljala manifestacija, ki se je vršila ta dan v Ljubljani.38 

Manifestacije "za neodvisno svobodno in samostojno državo SHS [podčrtal 
J. P.]"39 se je udeležilo več kot 30.000 ljudi vseh starosti in stanov, približno 200 

31 O tem glej podrobneje Perovšek, Slovenski prevrat 1918, str. 67–73, 74–75.
32 "Dan svobode", Slovenec, 29. 10. 1918, št. 249, str. 1.
33 Janko Pleterski, Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925 : pot prvaka slovenskega političnega katolicizma 

(Ljubljana, 1998), str. 431.
34 Janko Pleterski, "K poročilu o knjigi 'Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925'", Časopis za zgodovino in narodo-

pisje 70=NV35, št. 3 (1999), str. 510.
35 O pripravljanju omenjene manifestacije in končni odločitvi zanjo glej Pleterski, Prva odločitev, str. 

261–265, 313.
36 France Dolinar, Odsotnost slovenske državne misli v prevratu 1918 (Buenos Aires, 1971), str. 31.
37 Marko Štepec, "Utrip vsakdanjega življenja v Ljubljani", Studia Historica Slovenica 14, št. 2–3 (2014), 

str. 383 (dalje: Štepec, "Utrip vsakdanjega življenja").
38 "Manifestacijski sprevod v Ljubljani", Slovenski narod, 30. 10. 1918, št. 254, str. 1.
39 Prav tam.
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slovenskih častnikov in vojakov ter vsi vodilni slovenski politični predstavniki, 
ki so bili tedaj v Ljubljani: v odsotnosti Korošca (ta je bil tedaj v Švici, kamor 
se je napotil, da bi se s predstavniki Kraljevine Srbije dogovoril o ustanovitvi 
skupne jugoslovanske države) predsedujoči Narodnega sveta Ivan Hribar, 
predstavnik Jugoslovanskega kluba in Vseslovenske ljudske stranke dr. Lovro 
Pogačnik, namestnik kranjskega deželnega glavarja dr. Karel Triller, predstav-
nik Jugoslovanske socialnodemokratske stranke Josip Kopač, ljubljanski župan 
in načelnik Jugoslovanske demokratske stranke dr. Ivan Tavčar in ljubljanski 
knezoškof dr. Anton Bonaventura Jeglič.40 Med zbranimi manifestanti so bili 
dvignjeni številni napisi, ki so izražali pričakovanje in hotenje razglasitve naro-
dnega osvobojenja in jugoslovanske države. Gesla so bila narodnorevolucio-
narna in meščansko demokratična, nekatera pa so imela tudi socialni značaj 
(kmečki puntarski klic). Navezovala so se na tradicijo slovenske državnosti, 
pozdravljala Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov – državo Narodnega Vijeća, 
pozdravljala pa tudi združitev s Srbijo. Izražala so pričakovanje, da bo v novo 
združeno državo prišlo celotno slovensko narodnostno ozemlje. Vsekakor pa 
je bilo značilno, da ni bilo gesla, ki bi pozdravljalo dinastijo Karađorđevićev.41 

40 Prav tam; Građa o stvaranju jugoslovenske države : 1. I–20. XII 1918 : II tom, ur. Dragoslav Janković in 
Bogdan Krizman (Beograd, 1964), str. 433 (dalje: Građa 2).

41 Pleterski, Prva odločitev, str. 264–265. – Napisi, ki so jih dvignjene držali manifestanti, so bili: "Živio 
Wilson osvoboditelj (!) (s sliko). Naprej zastave Slave! Živio Korošec! Slava Kreku! (s sliko). Živio 
Trumbić! Živela država SHS. Živel Masaryk! Živela neodvisna Jugoslavija! Živela jugoslovanska repub-
lika! Živela Zveza narodov! Delavec, kmet in meščan vživa naj svobode dan! Največ sveta otrokom 
sliši Slave! Živela jugoslovanska mornarica! Kri je rodila svobodo! Živele Zjedinjene države! Živeli češki 
bratje! V edinosti je naša moč! Živio Pašić! Ljudje vsi bratje, bratje vsi narodi! Po celi zemlji vsem ljudem 
mir bodi! Zora puca bit če dana! Rešitev ljudstva je Slovan! Pravica nad vse! Egalité – liberté – fra-
ternité! Svoboda narodom! Živio prvoboritelj jugoslovanske ideje! (s sliko sodr. E.[tbina] Kristana). 
Jugoslovan, bliža se dan! Naši vojaki domov! Naš Samo pride, Naš plačilni dan! Živio Trumbić! Ne vda-
jmo se! Iz robstva vstaja prost Slovan! Vstanite bratje, dan žari! Jugoslovan, prišel je svobode dan! Od 
Urala do Triglava, kliče majka Slava! Po trpljenju odrešenje! Bliža se naše odrešenje! Pod našo streho 
tuji rod, le gost nam bo, ne več gospod! Glej vstal je kralj Matjaž in rešil narod svoj! Slava amerikanskim 
Jugoslovanom! Slavimo slavno Slavo slavnih Slovanov! Živile Jugoslovanske čete! Živela mednarodna 
konferenca! Domovini vsak naj služi! Živela svoboda in demokracija! Slovenec, Srb, Hrvat, za uvjek 
brat i brat! Od Triglava do Balkana! V življenju hrepenenje! Od Korotana do Soluna! Amerikanski bratje 
prihitite v svobodno domovino! Slovan povsod brate ima! Neka živi što je naše! Priplaval velik dan iz 
juga sem na našo stran! Buči, buči naše morje adrijansko! Le vkup, le vkup uboga gmajna! Pozdravljeni 
sodržavljani Medžimurci in Prekmurci! Živio Wilson! Živeli mejniki štirje, Celovec, Maribor, Gorica, 
Trst! Čujte gore in bregovi, da sinovi Slave smo! Živele naše prestolice Belgrad, Ljubljana, Zagreb! 
Allons enfants de la patrie! Buditelj angelj naš nam trobi Slovan na dan, na dan Slovan! Delavec, kmet, 
meščan, uživa naj svobode dan! Iz naroda za narod! Prost Slovan – gre na dan! Pozdravljeni, osvobo-
jeni koroški bratje! S prosveto k svobodi! Živeli svobodni zavezniki Čeho-Slovaki – Poljaki! Slovanski 
rod na dan na dan, teptani narod velikan! Slava Korošcu! Slava Wilsonu! Hej rojaki kvišku, da nam 
pride doba zlata! Ljubimo se! Slava Matiji Gubcu! Živeli slovenski mučeniki! Od Gdanskega do Trsta! 
Biti slovanske krvi bodi Slovanu ponos! Kvišku srca! Živi, živi duh slovanski! Za staro pravdo! Slava 
Jugoslovanskim legijam! Svoji k svojim!" ("Dnevne vesti. V sprovodu so nosili naslednje napise", Naprej, 
30. 10. 1918, št. 249, str. 3.) – O napisih, ki so jih nosili manifestanti, je poročal tudi Slovenec. Z izjemo 
napisov "Svoboda narodom!", "Živio prvoboritelj jugoslovanske ideje (s sliko E. Kristana – op. J. P.)", 
"Živio Trumbić" ter "Delavec, kmet in meščan, vživa naj svobode dan!", je navedel iste, kot Naprej. 
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"Mnogim se je zdelo, da je leto 1918 prvo leto novega zgodovinskega štetja tudi 
za Ljubljano in njene prebivalce."42 – "Še eno značilnost je treba poudariti. Zgo-
dovinski akt 29. oktobra nosi tudi pečat slovenskih duhovnih sil: naše Cerkve, 
katere predstavniki so imeli vodilno vlogo pri pripravah in pri nabiranju podpi-
sov za [Majniško] deklaracijo, in naših prosvetnih ter kulturnih ustanov."43 

Prvi govornik na dobro pripravljeni44 in zgledno izpeljani manifestaciji 
("niti najmanjše demonstracije ni bilo, niti ena šipa ni bila ubita, ni kaplje krvi 

("Napisi, ki so se nosili pri manifestacijskem sprevodu", Slovenec : posebna izdaja ob 7. uri zjutraj, 30. 
10. 1918, št. 249 a, str. 2–3.) 

42 Štepec, "Utrip vsakdanjega življenja", str. 383.
43 "Govor dr. Alojzija Kuharja", v: Tine Debeljak, Pot k prvi slovenski vladi : ob 50-letnici osvoboditve 

(Buenos Aires, 1970), str. 100.
44 Glej "Vzpored današnjih slavnosti", Slovenec, 29. 10. 1918, št. 249, str. 1.

Dr. Anton Korošec (1872–1940) leta 1918 ("Ob prvi desetletnici našega osvobojenja", Ilustrirani 
Slovenec, 28. oktober 1928, št. 44, str. 347)
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se ni prelilo in vendar se je izvršil državniški preobrat kakršnega zgodovine še 
ne pozna", je 13. novembra 1918 sporočil njen prireditveni odbor),45 Hribar, 
je z balkona deželnega dvorca (poslopje današnje Univerze v Ljubljani) ob 
desetih dopoldne množico nagovoril kot državljane in državljanke svobodne 
Jugoslavije. Kot je opozoril Igor Grdina, je to bilo prvo nedvoumno pričevanje 
o obstoju nove države. "Epohalni pomen teh besed je bil pozneje vse preveč-
krat prezrt." Hrvaški sabor, ki je pretrgal državnopravne odnose med Kraljevi-
no Hrvaško, Slavonijo in Dalmacijo z ene ter Kraljevino Ogrsko in Avstrijskim 
cesarstvom z druge strani in razglasil njihov prehod v novo jugoslovansko 
državo, je začel zasedati šele dvajset minut kasneje.46 Hribar je nato spomnil 
na Korošca. Obžaloval je, da na slovesnosti ni "našega predsednika [Narodnega 
sveta – op. J. P.], našega voditelja, apostola jugoslovanstva in prvoboritelja za 
našo suverenost, dr. Antona Korošca". Korošca in predsednika Jugoslovanskega 

45 "Manifestacijski odbor", Slovenski narod, 14. 11. 1918, št. 269, str. 2.
46 Igir Grdina, Ivan Hribar : "jedini resnični radikalec slovenski" (Ljubljana, 2010), str. 95. O seji hrvaške-

ga sabora 29. oktobra 1918 glej Građa 2, str. 403–416.

Ivan Hribar (1851–
1941) (Digitalna zbir-
ka knjižnice Inštituta 
za novejšo zgodovino 
v Ljubljani)
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odbora, politične organizacije hrvaških, srbskih in slovenskih političnih emi-
grantov iz Avstro-Ogrske, ki so se med vojno v tujini zavzemali za ustanovitev 
jugoslovanske države, dr. Anteja Trumbića, je imenoval za tista, ki sta "položila 
prvi temeljni kamen samostojni in suvereni državi Slovencev, Hrvatov in Srbov". 
Drugi temeljni kamen je po njegovem poudarku položil dr. Janez Evangelist 
Krek, tretji pa "ti, narod moj, ker si blagovestnikov [Krekov – op. J. P.] klic umel 
in veliko dobo spoznal". Četrti kamen je položil 

naš, od vseh spoštovani vrhovni dušni pastir, knezoškof dr. Anton Bonaventura 
Jeglič. /…/ Ko je prišel čas, segel je škof dr. Jeglič vsem zvestim sinovom naroda v 
roke in se – njim na čelu – izrekal za ujedin[j]enje [mišljena je znana Ljubljanska 
izjava 15. septembra 1917 – op. J. P.]. S tem činom postal je – sam od sebe – primas 
Jugoslavije in našo belo Ljubljano povzdignil je za stolico primata. 

Največji kamen pa je v temelje naše države položil Wilson, ki "za nas Jugo-
slovane od onih, ki so nam še pred nedavnim brutalno grozili, da nas v tla 
pomandrajo, naravnost zahteva svobodo, neodvisnost in samoodločbo". – "Še 
enemu čutu hvaležnosti moramo v tem svečanem trenotku dati izraza", je kon-
čal Hribar. 

Temelje naše države drži skupaj dragoceno pojilo. Tvojih hrabrih sinov – 
mladeničev in mož – tvojih onemoglih starcev. Tvojih blagih hčera – deklet in žen 
–. Tvojih nedolžnih otročičev kri je to, velika sveta mučenica, kraljevina Srbija. Ta 
kri vpila je po maščevanju k nebu in priklicala je maščevanje: ona je prosila tvo-
jega poveličanja in poveličana si! – Zgradba pa, katero drži skupaj tako dragoceno 
pojilo, je neporušljiva. Prejmi torej naše poklonstvo ti, naša krasna, ob neizmernih 
mukah rojena in zato večno neporušljiva Jugoslavija.47 

47 "Manifestacijski sprevod v Ljubljani", Slovenski narod, 30. 10. 1918, št. 254, str. 2. – Jegliču ni bilo všeč, 
da ga je Hribar v svojem govoru poveličeval kot primasa Jugoslavije. V svojem Dnevniku je razsodno 
zapisal, "da me čaka sedanji slavi primerno ponižanje, ako se prevzamem in se v sebi poveličujem". 
(Jegličev dnevnik : znanstvenokritična izdaja, ur. Blaž Otrin in Marija Čipić Rehar (Celje – Ljubljana, 
2015), str. 765 (dalje: Jegličev dnevnik). Hribarjevo imenovanje Jegliča kot primasa Jugoslavije pa 
je sprejemal Slovenec, ki je v poročilo o manifestaciji za Jegliča uporabil enako oznako. ("Prestolica 
Slovenije manifestira", Slovenec : posebna izdaja ob 7. uri zjutraj, 30. 10. 1918, št. 249 a, str. 2.) Jeglič 
pa se častem in priznanjem ni mogel izogniti. 24. novembra 1918 so ga skupaj s Korošcem imenovali 
za častnega občana Bele cerkve na Dolenjskem, antantna častnika, francoski poveljnik Carbonier in 
britanski major Temperley, pa sta ga ob obisku 26. novembra 1918 v Ljubljani pozdravila kot jugo-
slovanskega kardinala Merciera. Izjavila sta, da cenita njegov pogum, ki ga je pokazal nasproti avstri-
jski vladi, njegovo ravanje pa je cenila tudi Antanta ("Škof dr. Jeglič – jugoslovanski kardinal Mercier", 
"Dnevne novice. Občinski odbor v Belicerkvi", Slovenec, 27. 11. 1918, št. 273, str. 1, 3); vplivni belgijski 
kardinal Desiré-Félicien-François-Joseph Mercier se je v zasedeni Belgiji uspešno postavil po robu 
deportacijam, ki so jih izvajali Nemci.
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"S tem", je zapisal Hribar v svojih Spominih, "je bilo proglašeno odcepljenje 
Slovenije od avstro-ogrske monarhije in njeno združenje z Jugoslavijo. Navdu-
šenja, ki je prevevalo množico, katera je napolnjevala ves Kongresni trg z Zvez-
do vred, ni mogoče popisati." Množica je radostno vzklikala razglasitvi Jugosla-
vije in združitvi Slovencev z njo. "Ni torej čudo, da so mnogi iz nje, premagani od 
srčne radosti in ginjenja, glasno ihteli."48 

Za Hribarjem je govoril Lovro Pogačnik. Zbrane je nagovoril kot drage 
brate in sestre. Sporočil jim je, da prihaja naravnost z Dunaja in prinaša poz-
drave poslancev Jugoslovanskega kluba, ki se tam še zadržujejo. "Ves Dunaj je 
izgubil danes glavo", je dejal. 

Tudi resni Dunajčani se boje in si s strahom pripovedujejo, da ni več daleč čas, ko 
bo po Ringu in na Štefanovem trgu rasla trava. Resna groza obhaja vse one, ki so 
živeli od naših žuljev in od bogastva slovanske zemlje in slovanskega dela. Slabo 
vest imajo in boje se prihodnosti. Boje se, da se bodo danes izvršila nasilstva v 
Ljubljani. 

A slovenski narod ni narod nasilnikov, slovenski narod je narod omike in se 
zaveda svoje naloge v bodoči jugoslovanski državi. Narod si bo izbojeval svoje 
pravice. "Naša mlada moč se je zapalila ter prisega, da ostane zvesta edino Jugo-
slaviji, zvesta do groba."49

Dan svobode je s spominom na Valentina Vodnika, Franceta Prešerna, 
Simona Jenka, Antona Aškerca in Simona Gregorčiča ter s pogledom na njene 
najmlajše oznanjevalce pozdravil Karel Triller. "Preroške sanje teh naših glasni-
kov izza treh rodov so danes realno dejstvo", je razglasil. 

In zato blagor onim izmed njih, ki jih že davno krije mehka in hvaležna jugoslo-
vanska zemlja. Njihovi duhovi v [tem] trenotku nevidno plavajo nad nami in nas bla-
goslavljajo. Blagor pa tudi onim, ki so bili njihovi najvernejši učenci pa jim ni bilo soje-
no, da bi bili doživeli današnji jasni dan svobode. In v tem smislu veljaj s tega mesta, 
izpred te hiše naš spomin predvsem preodličnemu zidarju svobodne Jugoslavije dr. J. 
E. Kreku. 

In vsem, iz katerih krvi se je rodila svobodna Jugoslavija. 

S tem iskrenim izrazom hvaležnosti vzemimo slovo od preteklosti, nad vse 
žalostne. Od danes naprej naj bodo uprti vsi naši pogledi v bodočnost. Vsi in 

48 Hribar, Moji spomini 2, str. 278, 279.
49 "Manifestacijski sprevod v Ljubljani", Slovenski narod, 30. 10. 1918, št. 254, str. 2.
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vsak izmed nas naj stremi za tem, da prestopimo prag svobode kot zrel in dis-
cipliniran, kot kulturen narod. Brez nasilstva, brez malenkostne maščevalnosti. 
Z neomadeževanimi in neokrvavljenimi rokami dvigajmo prapor naše svobode. 
Tako, da bo bodoči zgodovinopisec te velike dobe smel in zamogel napisati na 
čelo svoje knjige, posnemajoč svojega velikega prednika Plinija geslo:
Haec est Jugoslavija. Diis sacra! [To je Jugoslavija. Bogovom sveta! – op. J. P.]
Bogu ostani mila in draga, lepa naša jugoslovanska domovina!50

Zbranim manifestantom je nato spregovoril predstavnik JSDS Josip Kopač. 
Kot je dan pred manifestacijo zapisal Naprej, so ljubljanski zaupniki socialnode-
mokratskih organizacij sklenili, "da se tega praznika, ki ga prirede vse slovenske 
stranke, udeleže, ker priznavajo veliki trenutek osvoboditve slovenskega naro-
da posebe[j] in jugoslovanskih narodov vobče iz tisočletnega jerobstva, ki je 
oviralo svoboden razvoj teh narodov". Naprej je delavstvo pozval, naj se udeleži 
manifestacije, "da pokažemo svoje veselje nad bližnjo svobodo našega svobo-
dnega razvoja in obenem, da manifestiramo za enakopravnost doslej zatiranih 
slojev v novi državni tvorbi, ki se pravkar ustanavlja!"51 Na dan manifestacije je 
pridal: "Brez enakopravnosti delavstva v družbi tudi narodna svoboda ne more 
biti prava svoboda".52 V tem tonu je govoril tudi Kopač, ki je poudaril, da bo soci-
alna demokracija, zavedajoč se svoje narodne dolžnosti, "kot velik faktor igrala 
veliko vlogo v novi državi SHS". Socialni demokrati se zavedajo svoje dolžnosti 
sodelovati pri resnično demokratični vladi. "Prepričani smo, da bo ustroj države 
SHS popolnoma drugačen, kakor centralizem nekdanje avstrijske države, ki leži 
pred nami kot star kadaver. /.../ Naj padejo razlike med nami, vsi korakajmo 
z enim ciljem pred očmi neprestano svojo pot zato je treba sodelovanja vseh 
slojev."53 Svojemu končnemu cilju pa se socialna demokracija ni odpovedala. Po 
manifestaciji so v Napreju opozorili, da socialisti "smatrajo narodno odrešenje 
kot del njihovega socialističnega programa",54 katerega namen je vzpostavitev 
socialistične družbe.55 Naše naloge in dolžnosti so v tem, 

da delamo vedno in povsod in ob vsakem slučaju z vsemi dovoljenimi in nedo-
voljenimi sredstvi za zmago socializma, za odpravo vsakršnega gospodarskega 
izkoriščanja /.../. Tudi ako stranka smatra za potrebno sodelovati z drugimi 
nesocialističnimi strankami v Narodnem svetu in Narodnem vječu. 

50 Prav tam.
51 "Naša manifestacija", Naprej, 28. 10. 1918, št. 247, str. 2.
52 "Narodi vstajajo in prihaja demokracija", Naprej, 29. 10. 1918, št. 248, str. 1.
53 "Manifestacijski sprevod v Ljubljani", Slovenski narod, 30. 10. 1918, št. 254, str. 2.
54 "Manifestacija za Jugoslavijo", Naprej, 30. 10. 1918, št. 249, str. 2.
55 V.(erus) (Anton Kristan), "Naš končni cilj", Naprej, 31. 10. 1918, št. 250, str. 1. 
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Nad nami že plava velika socialna revolucija in "preži na ugoden trenutek, 
da plane med nas in izvrši svojo zgodovinsko dolžnost. /.../ Naša naloga je, da 
ohranimo proletarijatu sposobnost, da prevzame, ako treba, v svoje roke one 
posle, po katerih pride do moči, da v svojem narodu izvrši svojo zgodovinsko 
nalogo."56

Ivan Tavčar, ki je bil kot ljubljanski župan že pred in nato med sve-
tovno vojno eden najvidnejših predstavnikov avstrijskega patriotizma na 
Slovenskem,57 se je 29. oktobra 1918 od njega poslovil v patosu slovenskega 
in jugoslovanskega čustva. "Po temnih časih zasijalo nam je solnce na jasnem 
nebu!", je zaklical someščankam in someščanom. 

Doživeli smo čase, na katere je mislil naš nebeški Prešeren, ko je pel, da se bodo 
Slovencem vremena razjasnila! Vremena so se nam zjasnila in jasno nebo je zva-
bilo danes našo belo Ljubljano na plan, da mirno, dostojno, pa tudi najslovesnejše 
poveličuje dan, kakor ga jugoslovanstvo dosedaj še nikdar doživelo ni! 

Kakor zmagovita boginja je Jugoslavija skočila 

z glave umirajoči Avstriji in danes stoji pred našimi očmi v polnem svojem blesku, 
v polnem svojem orožju, tako da je nepremagljiva in najsi se je komaj rodila! 
Dosegli smo svojo državo, v kateri bodo združeni Jugoslovani kot en sam narod v 
taki trdni zvezi, da je nobena peklenska moč ne bo mogla razkrojiti. Samostojna, 
ujedinjena, demokratična Jugoslavija, zgrajena na temelju enotnosti, svobode, na 
temelju pravičnosti in solidarnosti, je gotova in mi se ji pri tej priliki klanjamo ter 
prisegamo zvestobo in ljubezen!58

Tavčar je nato spomnil na padle slovenske vojake, katerih "kri je bila prav-
zaprav prelita za našo Jugoslavijo". Spomnil je tudi na žrtve političnega prega-
njanja Slovencev v Avstriji med vojno in na pomanjkanje, v katerem so ljudje 
živeli v tistem času. "Danes je naša Jugoslavija že rojena, ali gotovo je," je nada-
ljeval, "da hudi časi s tem še niso končani: mogoče je, da bomo nekaj mesecev 
trpeli še vse hujše, kakor smo trpeli dosedaj. Reveže bi prosil, da naj ne obupa-
vajo, bogatine bi rotil, da naj se v ljubezni spominjajo tistih, ki imajo manjši kos 
kruha, kakor oni!"59

Manifestacija, ki je veljala slovenskemu in jugoslovanskemu vstajenju, je 

56 i. r. (Ivan Regent), "Naše nove naloge", Naprej, 31. 10. 1918, št. 250, str. 1.
57 Jurij Perovšek, "Tavčarjevo župansko devetletje 1912–1921", Studia Historica Slovenica 17, št. 2 

(2017), str. 560–563, 572–582, 591, 593, 594. 
58 "Manifestacijski sprevod v Ljubljani", Slovenski narod, 30. 10. 1918, št. 254, str. 2.
59 Prav tam.
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po Tavčarjevih besedah pomenila tudi slovesen pogreb stoletnega avstrijskega 
ponemčevanja. "Imamo pa še drugega mrliča," je poudaril. Največjega morilca 
vseh časov, ki je med drugim ob življenje spravil tudi Avstrijo. 

Mi pokopujemo danes z radostnim in veselim srcem tisto slaboglasno zvezo z 
Nemčijo, o kateri dosedaj nismo smeli govoriti, o kateri pa sedaj vemo, da je bila 
grobokop Avstrije, katera pa je proti svoji volji največ pripomogla, da se je rešila 
svojih verig naša Jugoslavija! – Tem mrličem veljaj klic: Requiescant [requiescat 
– op. J. P.] in pace! S tem klicem pa združimo drugi klic, ki naj sega do neba: Bog 
ohrani našo Jugoslavijo! Bog obvaruj ji življenje do konca svetov!60

Zadnji je na manifestaciji govoril škof Jeglič. V govoru, ki ga je nato isti dan 
zabeležil v svoj dnevniški zapis, je poudaril, da se izpolnjuje to, "kar smo dolgo 
časa iz srca in po pravici želeli; približuje se čas, ko bomo sami svoji [podčr-
tal J. P.] v prekrasni Jugoslaviji". Opozoril je, da bo Jugoslavija, če bo stala na 
trdni skali strahu božjega, na trdnem temelju vsestranske naravne pravičnosti 
in krščanske ljubezni, 

stala trdno in ne bodo je omajali kakršnikoli besni viharji. Ako bi jo pa sezidali na 
človeških strasteh, na grdi sebičnosti in krivičnosti, sezidali na ureditvi brez Boga, 
potem bo stala na pesku in sovražni viharji jo bodo porušili, pa bo podrtija strašna. 
/.../ Ampak modrost Božja naj razsvetli one, ki imajo odgovorno nalogo sezidati 
Jugoslavijo tako, da jo bodo utemeljili in uredili tako, da bo živela, se krepko raz-
vijala, se razcvetala in [bo] dobra mati veselega, zdravega, srečnega in srčnega 
jugoslovanskega rodu. 'Bog čuvaj in ohrani našo Jugoslavijo! Jugoslavija naj živi!'61 

60 Prav tam.
61 Jegličev dnevnik, str. 764–765. Jegličev govor sta v celoti objavila tudi Slovenec in Slovenski narod 

("Prestolica Slovenije manifestira", Slovenec : posebna izdaja ob 7. uri zjutraj, 30. 11. 1918, št. 249 
a, str. 2; "Manifestacijski sprevod v Ljubljani", Slovenski narod, 30. 10. 1918, št. 254, str. 2.) – V svo-
jem dnevniškem zapisu 29. oktobra 1918 je Jeglič takole opisal manifestacijo v Ljubljani: "Danes se je 
vršila prelepa manifestacija za Jugoslavijo. Obhod je šel po ulicah mestnih. Najlepši red. Orli in Sokoli 
v uniformah. Nebroj deklet v krasnih narodnih nošah. Mnogo društev. Precej vozov z navdušenim 
ljudstvom. Vsa šolska mladina. Velika truma socialdemokratov. Ustavili so se pred dvorcem (deželni 
dvorec, današnje poslopje Univerze v Ljubljani – op. J. P.). Na balkonu sem bil jaz, župan, deželni 
in državni poslanci; tudi nekaj drugih odličnjakov. Mene so povabile vse tri stranke, naj pridem in 
ljudstvo nagovorim. Sklenili so, da spodaj izmed ljudstva ne sme nikdo govoriti; tudi v konventikelne 
(tajna zborovanja – op. J. P) se ne smejo ljudje shajati, da ne bo nerodnih govorov. Namenjena je bila 
jugoslovanska veselica za popoldne na vrtu Uniona. Te sem bil silno žalosten, dobro vedoč, da se ne 
bo izvršila brez smrtnih grehov (mišljeno je nečistovanja – op. J. P.). Ker so pa stranke hotele vsak 
izgred preprečiti in bi se posebno zvečer lahko kaj dogodilo, je naša SLS dosegla, da se je veselica 
odpovedala. Kako sem bil vesel! Tudi zato so si prizadevali, da bi onemogočili vsakršen izgred, da sem 
se mogel jaz udeležiti. (...) Ljudstvo mi je izkazovalo mnogo burnih ovacij pred dvorcem, pa tudi idoč 
mimo škofovske palače. Red je bil prelep. Kakor so trume prišle, tako so tudi redno odhajale na svoje 
kraje. Premnogi so se naravnost domu vrnili. Deo gratis! Na Dunaju so se bali, da bo danes tekla kri, in 
naši Nemci so se bali napadov: toda vse se je izvršilo v miru in najlepšem redu." (Jegličev dnevnik, str. 
764, 765.) 
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Jegliča je manifestacija tako vzradostila, da je za društvo Narodna galeri-
ja, ki so ga 18. septembra 1918 oblikovali v pričakovanju Jugoslavije,62 za usta-
novitev osrednje ustanove slovenskega likovnega spomina, še isti dan daroval 
20.000 K. O tem so poročali vsi vodilni slovenski časopisi.63

II

Pri dejanju narodne samoodločbe in razglasitve jugoslovanske države (Države 
SHS), ki ju je pomenila manifestacija 29. oktobra 1918, je imelo vidno in pomemb-
no vlogo slovensko vojaštvo. Kot je na ta dan v svojem Dnevniku zapisal Fran Mil-
činski, tudi sam udeleženec manifestacije, je udeležba vojaštva med zbrano mno-
žico, iz katere je odmevalo "elementarno bučanje", izzvala "veliko navdušenje".64 
Vojaštvo se je, podprto z razpoloženjem množice, ki je manifestacijo razumela in 
sprejela kot uresničenje slovenske narodne osamosvojitve, odločilo, da v njego-
vem imenu spregovori tudi nadporočnik dr. Mihajlo Rostohar. Njegov nastop na 
manifestaciji ni bil predviden, a Rostohar je šel na balkon deželnega dvorca, zah-
teval besedo, in jo tudi dobil.65 V krajšem nagovoru je omenil, da vojake vežejo 
težke verige izsiljene zvestobe tuji vladi, nato pa je z izdrto sabljo v roki prelomil 
prisego, dano habsburškemu vladarju in slovesno izjavil zvestobo Jugoslaviji in 
njenemu predstavniku Narodnemu Vijeću v Zagrebu.66 Enako so storili tudi vojaki 
in "s potegnjenimi sabljami in bajoneti /.../ ponovili obljubo svojega govornika".67 
Med manifestanti se je vzdignilo splošno navdušenje, ki pa ga niso delili vsi visoki 

62 Franjo Baš, "Muzeji, galerije, arhivi in spomeniško varstvo v Sloveniji 1918–1938", v: Spominski 
zbornik Slovenije : ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele 
(Ljubljana, 1939), str. 315; Ervin Dolenc, "Narodna galerija", v: Slovenska kronika XX. stoletja : knjiga 1 
: 1900–1941, ur. Marjan Drnovšek in Drago Bajt (Ljubljana, 1995), str. 198.

63 "Dnevne novice. Munificentni dar našega vladike ,Narodni galerijiʼ", Slovenec : popoldanska izdaja, 
31. 10. 1918, št. 251, str. 3; "Dnevne vesti. Munificentni dar našega vladike Narodni Galeriji", Slovenski 
narod, 31. 10. 1918, št. 256, str. 5; "Dnevne vesti. 20.000 kron za 'Narodno galerijo'", Naprej, 2. 11. 1918, 
št. 251, str. 3. O prizadevanju za ustanovitev Narodne galerije v času Države SHS glej "Za Narodno gale-
rijo", Slovenski narod, 9. 11. 1918, št. 265, str. 4.

64 Milčinski, Dnevnik, str. 386.
65 Pleterski, Prva odločitev, str. 265–266.
66 Prav tam, str. 266; Građa 2, str. 433.
67 "Manifestacijski sprevod v Ljubljani", Slovenski narod, 30. 10. 1918, št. 254, str. 2. – O omenjenem 

Rostoharjevem dejanju in dejanju slovenskega vojaštva glej tudi "Praznik narodove svobode dne 29. 
oktobra 1918 v Ljubljani", Slovenski narod, 31. 10. 1918, št. 256, str. 2. Rostoharjevo ime je Slovenski 
narod, 31. oktobra 1918 že poznal, medtem ko ga je, kot je s poudarkom opozoril Pleterski, dan pred 
tem imenoval "neki častnik". (Pleterski, Prva odločitev, str. 265; "Manifestacijski sprevod v Ljubljani", 
Slovenski narod, 30. 10. 1918, št. 254, str. 2.) Rostoharja je z njegovim činom in priimkom 30. oktobra 
1918 imenoval tudi Naprej, njegovo ime pa je poznal tudi Slovenec. ("Manifestacija za Jugoslavijo", 
Naprej, 30. 10. 1918, št. 249, str. 2; "Prestolica Slovenije manifestira", Slovenec : posebna izdaja ob 7. 
uri zjutraj, 30. 10. 1918, št. 249 a, str. 2.)
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predstavniki, zbrani na balkonu.68 Škof Jeglič je razburjen pristopil k Rostoharju 
in vzkliknil: "To je pa revolucija!" – "Da, prevzvišeni, tako nekako", mu je kratko 
odvrnil Rostohar.69 

Rostoharjev nastop, ki je pomenil dejanje narodnorevolucionarnega zna-
čaja, medtem ko je Milčinski za manifestacijo sámo še istega dne zapisal, da 
je bila "silovita revolucija brez sile",70 je nedvoumno izrazil slovenski razhod z 
nosilcem vrhovne oblasti v avstro-ogrski monarhiji – habsburškim vladarjem. 

68 Pleterski, Prva odločitev, str. 266.
69 Mihajlo Rostohar, "Ljubljana oktobra 1918", Naši razgledi, 10. 12. 1971, št. 23 (478), str. 697.
70 Milčinski, Dnevnik, str. 387. "Vsemu temu smo bili priče", je še dodal Milčinski, "in ni se čul ni en vzklik 

zoper Avstrijo ali dinastijo, noben pereat (naj pogine – op. J. P.), nič negativnega – le Živio! in Slava!" 
(Prav tam.)

Dr. Mihajlo Rostohar 
( 1 8 7 8 – 1 9 6 6 ) 
("Jugoslovan – dekan 
filozofske fakultete 
v Brnu", Jutro, 8. maj 
1934, št. 103, str. 3)
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"Nikakor ni pretirano reči, da je prav s prisego slovenskega vojaštva ob narodni 
manifestaciji v Ljubljani 29. oktobra 1918 nastopil tisti prelomni trenutek, ko se 
je iz jugoslovanskega gibanja na Slovenskem rodila slovenska in jugoslovanska 
državnost."71 Prelomnost tega trenutka je dobro zaznal poročevalec Slovenca, 
ki je razpoloženje zbrane množice ob prisegi slovenskih vojakov jugoslovanski 
državi opisal takole: "En sam klic je šel skozi množice: klic, da hoče naše ljudstvo 
od danes naprej prosto vseh spon samo si določati svoja pota in svojo bodoč-
nost v svobodni jugoslovanski državi. /.../ Vsakdo ve, prehajamo iz stare Avstrije 
v Jugoslavijo."72 Poročevalec Slovenskega naroda pa je trenutkom ob vojaški 
prisegi in neposredno po njej namenil naslednje besede: 

Nekdaj avstrijsko vojaštvo prisega, in ž njim prisegajo nekdanji vjetniki – junaki 
Srbije, in prisega ves narod. Srce skoro ne zmore navdušenja v tem trenutku. /.../ 
Vedro nebo se smeji, vse mesto plava v zastavah jugoslovanskih, vidiš zastave 
entente in Amerike, na oknih, na balkonih miglja na desettisoče zastavic iz papir-
ja in blaga, oko tone v barvah troedinih, Ljubljana si je po štiriinpolletnem črno-
žoltem molku odela praznično oblačilo – kakor nikdar preje! O, svoboda, svo-
boda, kako željno te pijemo!73 

Eno od dobrih kasnejših oznak 29. oktobra je podal tudi Tine Debeljak. Po 
njem je bila "spontan in slavnosten izbruh veselja, da smo stopili na most časa, 
ki vodi iz suženjstva v svobodo, iz nemške dobe slovenske zgodovine v dobo, 
ko si bomo sami ustvarjali svojo usodo". Pred letom 1991 je bilo tudi upravi-
čeno zapisati: "Zato je ta dan naš slovenski narodni praznik in praznik naše 
zastave!"74 Ljubljanski župan Tavčar se je nanj odzval po končani manifesta-

71 Pleterski, Prva odločitev, str. 266. – Rostohar je manifestacijo 29. oktobra 1918 v Ljubljani občutil celo 
kot dejanje, s katerim je bila "izklicana Slovenija za svobodno državo". (Mihajlo Rostohar, "Ljubljana 
oktobra 1918", Naši razgledi, 10. 12. 1971, št. 23 (478), str. 697.) Ustanovitev slovenske države v prevra-
tu leta 1918 je videl tudi Anton Štebi. (Anton Štebi, 29. oktober (Maribor, 1939), str. 28.) Podobno je v 
oceni, da je manifestacija 29. oktobra 1918 v Ljubljani pomenila "slovesen oklic svobodne Slovenije", 
menil tudi Ludovik Puš. (Ludovik Puš, Svoboda v polmraku ([S. l.: s. n.], 1967), str. 22.) Na tem mestu 
naj opozorimo, da je Slovenija v Državi SHS imela samostojen državnopravni položaj, izražen v obliki 
konfederativne slovenske državnosti, do nastanka posebne slovenske države pa leta 1918 ni prišlo. O 
slovenski konfederativni državnosti v Državi SHS glej Perovšek, Slovenski prevrat 1918, str. 131–187.

72 "Prestolica Slovenije manifestira", Slovenec : posebna izdaja ob 7. uri zjutraj, 30. 10. 1918, št. 249 a, str. 
1, 2.

73 "Praznik narodove svobode dne 29. oktobra 1918 v Ljubljani", Slovenski narod, 31. 10. 1918, št. 256, 
str. 2.

74 Tine Debeljak, Pot k prvi slovenski vladi : ob 50-letnici osvoboditve (Buenos Aires, 1970), str. 75. – 
Pripominjam, da je izvod Debeljakovega dela, ki sem ga uporabil pri pisanju pričujoče razprave in se 
nahaja v knjižnici Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani (sign. K 10470/2), na prvi notranji strani 
podpisan z E. Kardelj. Glavni slovenski in jugoslovanski socialistični ideolog ter avtor znane obrav-
nave razvoja slovenskega narodnega vprašanja Edvard Kardelj je Debeljakovo delo očitno posedoval. 
O Kardeljevi marksistični obravnavi razvoja slovenskega narodnega vprašanja glej Jurij Perovšek, 
Samoodločba in federacija : slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920–1941 (Ljubljana, 
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ciji. Na seji občinskega sveta 29. oktobra 1918 je dejal, da avstrijska vlada ni 
več poklicana vladati na Slovenskem in da so Slovenci z njo v ex lex razmerju. 
Občinski svet je sprejel njegov predlog, da za vrhovno jugoslovansko avtoriteto 
prizna Narodno Vijeće, in ga prosi za prevzetje vladnih funkcij v vseh sloven-
skih jugoslovanskih pokrajinah.75 

Poudariti je treba, da opredelitev slovenskega vojaštva za Jugoslavijo ni bila 
samo vsebinskega pomena. Bila je narodno in pogumno dejanje, ki ga je voja-
štvo izvršilo ne oziraje se na strogo prepoved udeležbe na manifestaciji, ki jo je 
izdalo štacijsko poveljstvo v Ljubljani,76 in ne oziraje se na kazenske posledice, 
ki bi jih utrpelo, ter možni protislovenski oboroženi nastop. Štacijsko povelj-
stvo je po Rostoharjevem nastopu vojaški policiji tudi izdalo ukaz, naj ga aretira 
in zaradi veleizdaje postavi pred vojaško sodišče, a se je po opozorilu svojega 
zaupnika med slovenskimi častniki aretaciji izognil.77 Avstroogrska vojaška sila 
je tedaj v Ljubljani predstavljala resno grožnjo. V mestu so bili še vedno nasta-
njeni 1. Erzatzbataillon tirolskih strelcev, ki je štel okoli 1500 mož, 1. madžarski 
Sturmbataillon, ki je štel okoli 800 mož, in 1. Landsturm-Wachbataillon št. 45, 
ki je štel okoli 500 mož. Edino v zadnjem od teh bataljonov so bili tudi slovenski 
častniki in vojaki. Tirolski strelci in madžarski Sturmbataillon so razpolagali s 
potrebnim orožjem in strelivom.78

Ob tem, ko odziva pripadnikov avstroogrskih oboroženih sil na manifesta-
cijo ni bilo, pa še ni bilo rešeno vprašanje razmerja do predstavnikov nekdanje 
avstrijske oblasti. Ta z manifestacijo 29. oktobra v Ljubljani še ni bila odpravlje-
na.79 Obstajala sta še deželna vlada in deželni predsednik Henrik grof Attems, 
pa tudi štacijsko poveljstvo in temu podrejeni madžarski asistenčni bataljon. 
Poleg tega je bilo orožništvo še vedno pod vodstvom deželne vlade. Zato je na 
pobudo slovenskih častnikov in vojakov Narodni svet 31. oktobra 1918 odsta-
vil in interniral nekaj nemških uradnikov na izpostavljenih položajih: policij-
skega ravnatelja Karla grofa Künigla, njegovega namestnika, policijskega sve-
tnika dr. Michaela Skubla, predsednika deželnega sodišča Adolfa plemenitega 
Elsnerja, šolskega referenta dvornega svetnika Oskarja viteza Kalteneggerja in 
še nekaj drugih. Že dan poprej pa je posebni častniški odbor slovenskih rezerv-
nih častnikov s pomočjo dela moštva 53. hrvatskega polka, ki je tedaj potoval 
skozi Ljubljano in ki ga je odbor pridobil na svojo stran, ter s pomočjo osvobo-
jenih ruskih in srbskih ujetnikov razorožil madžarsko posadko na Kodeljevem. 

2012), str. 251–266.
75 "Ljubljanski občinski svet", Slovenski narod, 30. 10. 1918, št. 254, str. 3.
76 Pleterski, Prva odločitev, str. 265–266.
77 Mihajlo Rostohar, "Ljubljana oktobra 1918", Naši razgledi, 10. 12. 1971, št. 23 (478), str. 697.
78 Građa 2, str. 433.
79 Pleterski, Prva odločitev, str. 267.
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Nato je zasedel železniško postajo in interniral poveljnika štacijskega poveljstva 
generala Uhareka. Njegove posle je prevzel med Slovenci znani in razmeroma 
priljubljeni polkovnik Ludvik Pour iz gorskega strelskega polka št. 2. Ljubljana 
je bila 30. oktobra 1918 v rokah slovenskega vojaštva.80 

Slovensko vojaštvo je prevzelo nadzor v Ljubljani s hitrim, energičnim in 
učinkovitim ukrepanjem.81 Na podlagi vesti, ki so prihajale s fronte, in veščih 
manevrov slovenskih častnikov so nemški in madžarski oficirji izgubili glavo 
in se niso poslužili orožja.82 Vojaštvo je 31. oktobra 1918 dopoldan prevzelo še 
ljubljansko mestno poveljstvo, železniško poveljstvo, skladišče streliva, celotno 
ljubljansko etapo armade poveljnika jugozahodne fronte feldmaršala Svetozar-
ja Borojevića von Bojne in Zaloški kolodvor.83 "Popoldne se je že čutilo, da se 
je stara Avstrija razlezla."84 Ob tem je vojaštvo, ki je prevzelo tudi nadzor nad 
vsemi komunikacijskimi zvezami, z dezinformacijami in propagandno dejav-
nostjo vneslo zmedo v enote umikajoče se Soške armade. To je vodilo k raz-
kroju njene zaledne organizacije. Nekdanji vojaški dejavnik avstrijske oblasti v 
zahodni in osrednji Sloveniji je razpadel.85

Podobno kot v zahodni in osrednji Sloveniji je bila vloga slovenskega voja-
štva izjemno pomembna tudi na Štajerskem. Posebej v dotedanjem nemškem 
narodnopolitičnem "trdnjavskem trikotniku" Maribor–Celje–Ptuj,86 kjer so se 
Nemci težko sprijaznili z razpadom habsburške monarhije. Vodilni štajerski 
liberalni politik dr. Vekoslav Kukovec jim je že 30. oktobra 1918 v Slovenskem 
narodu svetoval, naj se na pragu nove demokratične dobe v lastno korist odre-
čejo dotedanjih predpravic, ker jih Slovenci ne priznavajo ne za upravičene, ne 

80 Prav tam; Janez J. Švajncer, "Slovenska vojska 1918–1919", v: Boj za Maribor 1918–1919 : spominski 
zbornik ob sedemdesetletnici bojev za Maribor in severno mejo na slovenskem Štajerskem, ur. Janez J. 
Švajncer (Maribor, 1988), str. 134 (dalje: Švajncer, "Slovenska vojska 1918–1919"). O tedanjih odsta-
vitvah visokih nemških uradnikov glej tudi Arhiv Republike Slovenije, AS 1404, t. e. 23, Porajanje 
Jugoslavije : doživljaji Ljubljančana l. 1918 : dnevnik pisal dr. Miljutin Zarnik, magistratni ravnatelj v 
Ljubljani : prepis, str. 6–7 (na Zarnikove zapiske me je prijazno opozoril kolega doc. dr. Željko Oset, za 
kar se mu iskreno zahvaljujem; dalje: Zarnik, Porajanje Jugoslavije); [Vladimir Ravnihar], Mojega življe-
nja pot : spomini dr. Vladimirja Ravniharja, ur. Janez Cvirn, Vasilij Melik in Dušan Nećak (Ljubljana, 
1997), str. 134 in Matjaž Bizjak, Slovenska vojska 1918–1919 in formiranje Dravske divizijske oblasti 
: magistrska naloga (Ljubljana, 2001), str. 41–42 (dalje: Bizjak, Slovenska vojska 1918–1919). 

81 O tem glej tudi Bizjak, Slovenska vojska 1918–1919, str. 40–41. 
82 Građa 2, str. 433.
83 Prav tam. O nastopu slovenskega vojaštva 30. in 31. oktobra 1918 v Ljubljani glej tudi Mihajlo 

Rostohar, "Ljubljana oktobra 1918", Naši razgledi, 10. 12. 1971, št. 23 (478), str. 697; Janez J. Švajncer, 
Slovenska vojska 1918–1919 (Ljubljana, 1990), str. 18–22 (dalje: Švajncer, Slovenska vojska 1918–
1919); Štepec, "Utrip vsakdanjega življenja", str. 386.

84 Zarnik, Porajanje Jugoslavije, str. 7.
85 Perovšek, Slovenski prevrat 1918, str. 93–95.
86 O narodni politiki spodnještajerskih Nemcev, ki je v času od druge polovice 19. stoletja do svetovne 

vojne utemeljila t. i. trdnjavski trikotnik, glej Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik : politična orientacija 
Nemcev na Spodnjem Štajerskem 1861–1914 (Maribor, 1997); Filip Čuček, Svoji k svojim : na poti k 
dokončni nacionalni razmejitvi na Spodnjem Štajerskem v 19. stoletju (Ljubljana, 2016).
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za dopustne.87 V tem duhu je 1. novembra 1918 ukrepal major Rudolf Maister, 
ki je po pooblastilu Narodnega sveta za Štajersko v Mariboru in okolici prevzel 

87 Vekoslav Kukovec, "K zahtevam naših Nemcev", Slovenski narod, 30. 10. 1918, št. 254, str. 3–4. 
Podrobno razčlenitev Kukovčevega članka glej v Vlasta Stavbar, Politik Vekoslav Kukovec : politično 
delovanje do leta 1918 (Ljubljana, 2014), str. 288–290.

Dekret Narodnega 
sveta za Štajersko, s 
katerim so Rudolfa 
Maistra povišali v 
čin generala (Silvo 
Kranjec, "Slovenci 
v Jugoslaviji", v: 
Spominski zbornik 
Slovenije : ob dvaj-
setletnici Kraljevine 
Jugoslavije, ur. Jože 
Lavrič, Josip Mal 
in France Stele 
(Ljubljana, 1939), str. 
83)
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vojaško oblast. Narodni svet ga je na njegovo zahtevo še isti dan imenoval za 
generala. General Maister je 23. novembra 1918 razorožil nemški Schutzwehr, 
ki je do tedaj ostal v Mariboru. Slovensko vojaštvo in uprava sta postala popoln 
gospodar mesta in okolice, na podlagi Maistrove slovenske narodnoosvobo-
dilne akcije pa je bila izoblikovana razmejitvena črta z Nemško Avstrijo okoli 

General Rudolf 
Maister (1874–1934) 
(Pokrajinski arhiv 
Maribor)
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Radgone, Šentilja in Kozjaka.88 
Ukrepali so tudi v Celju. Po predhodnem dogovoru že organiziranih slo-

venskih častnikov in podčastnikov in predstavnika Sokolov so njihova delega-
cija in predsednik celjskega Narodnega sveta dr. Ernest Kalan 31. oktobra 1918 
odšli k poveljniku nadomestnega bataljona 87. pehotnega polka in izjavili, da 
prevzemajo oblast nad vso celjsko garnizijo. Ta jo je nekaj ur kasneje predal. Vse 
polkovne zadeve je prevzel nadporočnik Ivo Sancin. 1. novembra 1918 so slo-
venski vojaki prisegli Narodnemu svetu. Večina tujerodnih častnikov je še isti 
dan zapustila Celje. 3. novembra sta Narodni svet in poveljstvo polka vojakom, 
ki so se vrnili domov, skupno izdala razglas in poziv naj se vrnejo pod orož-
je. Odziv je bil precejšen. Tak razvoj dogodkov je vodil k odstopu (nemških) 
občinskih svetnikov 5. novembra 1918 in vzpostavitvi slovenske oblasti v Celju 
dan kasneje. Številen odziv na poziv Narodnega sveta in polkovnega povelj-
stva je bil velikega pomena tudi za rešitev Maribora, saj so lahko iz Celja gene-
ralu Maistru že 10. novembra poslali 200 oboroženih in izkušenih vojakov na 
pomoč. 24. novembra so mu poslali še 300 mož.89 Vloga vojaštva je bila opazna 
tudi na Ptuju. Tja so 6. novembra 1918 prispeli pripadniki t. i. stražnega bata-
ljona, ki so ga ustanovili v Ljubljani, in naslednji dan razorožili Bürger Garde. V 
obrambo "nemškega Ptuja" so jo oblikovali in oborožili ptujski Nemci.90 Voja-
štvo je prispevalo tudi k prevzemu oblasti v Rogaški Slatini.91 Na Štajerskem je 
bilo ključni dejavnik pri vzpostavitvi slovenske oblasti.92 

Vloga vojaštva konec oktobra in v novembru je imela v slovenski samoo-

88 Več o tem glej Zdravko Seručar, Vojne akcije u Koruškoj 1918/19 godine : kratak pregled (Beograd, 
1950), str. 26–27; Mikuž, Slovenci v stari Jugoslaviji, str. 57–58; Lojze Ude, "Boj za Maribor in štajersko 
Podravje v letu 1918/1919", v: Boj za Maribor 1918–1919 : spominski zbornik ob sedemdesetletnici 
bojev za Maribor in severno mejo na slovenskem Štajerskem, ur. Janez J. Švajncer (Maribor, 1988), str. 
127–128; Švajncer, "Slovenska vojska 1918–1919", str. 136, 139, 141, isti, Slovenska vojska 1918–
1919, str. 23–24; Damijan Guštin, "Maister prevzame oblast v Mariboru", v: Slovenska kronika XX. 
stoletja : knjiga 1 : 1900–1941, ur. Marjan Drnovšek in Drago Bajt (Ljubljana, 1995), str. 210–211. 

89 Ivo Sancin, "Kako je bilo v Celju", v: Boj za Maribor 1918–1919 : spominski zbornik ob sedemdese-
tletnici bojev za Maribor in severno mejo na slovenskem Štajerskem, ur. Janez J. Švajncer (Maribor, 
1988), str. 304–307; Josip Videmšek, "Zadnji oktobrski dnevi leta 1918 v Celju", v: Boj za Maribor 
1918–1919 : spominski zbornik ob sedemdesetletnici bojev za Maribor in severno mejo na slovenskem 
Štajerskem, ur. Janez J. Švajncer (Maribor, 1988), str. 308–309; Uroš Herman, Liberalizem na Celjskem 
med leti 1918 in 1921 : magistrsko delo (Maribor, 2016), str. 66–67, 69 (dalje: Herman, Liberalizem na 
Celjskem).

90 Ljubica Šuligoj, "Ptujsko območje na prelomu stoletja do leta 1920", Časopis za zgodovino in naro-
dopisje 65=NV30, št. 2 (1994), str. 311 (dalje: Šuligoj, "Ptujsko območje"); Bizjak, Slovenska vojska 
1918–1919, str. 58–59.

91 Bizjak, Slovenska vojska 1918–1919, str. 59–60.
92 Prav tam, str. 60. Podrobneje o tem glej str. 51–60. O vzpostavitvi slovenske oblasti na Štajerskem glej 

tudi Matija Slavič, "Državni prevrat v Mariborski oblasti", v: Slovenci v desetletju 1918–1928 : zbornik 
razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), str. 219–239; 
Marko Žuraj, Med regionalizmom in jugoslovanstvom : "liberalizem" na Štajerskem med letoma 1918 
in 1923 (Maribor, 2010), str. 49–50, 74, 76–86, 88. 
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dločbi leta 1918 poseben nacionalni značaj v dejstvu, da njegovi nastopi v glav-
nem niso bili enotno pripravljeni in vodeni. Nastali so med častniki in vojaki 
samimi, spodbudil jih je razvoj dogodkov. "Sprostila se je nakopičena narodna 
energija in iz častnikov ter vojakov, ki so več let krvaveli na tujih bojiščih, nare-
dila narodne vojake."93 Vojaštvo je obvarovalo narodno osvoboditev in osa-
mosvojitev slovenskega naroda, poleg tega pa odločilno prispevalo k formal-
ni dovršitvi takratne slovenske narodnopolitične osamosvojitve. Ko je bila 30. 
oktobra 1918 Ljubljana že v rokah vojaštva, je namreč že omenjeni častniški 
odbor ultimativno zahteval od Narodnega sveta, "naj takoj imenuje narodno 
vlado, če ne, prevzame oblast slovensko vojaštvo. To je pospešilo sestavo prve 
slovenske narodne vlade [podčrtal J. P.] in odstavitev deželnega predsednika 
Attemsa".94 Narodno vlado SHS v Ljubljani (Narodna vlada) je na predlog Naro-
dnega sveta 31. oktobra 1918 imenovalo zagrebško Narodno Vijeće, vrhovni 
organ oblasti v Državi SHS.95 

Zadnje dejanje slovenske narodne samoodločbe je bilo izvršeno istega dne, 
31. oktobra 1918, ko je predsednik Narodne vlade Josip vitez Pogačnik sporočil 
avstrijskemu ministrskemu predsedniku Heinrichu Lammaschu, da so pretrga-
ne vse vezi Slovenije s prejšnjo monarhijo in da prevzema vse vladne posle na 
Kranjskem, Primorskem ter v slovenskem delu Koroške in Štajerske.96 Sloven-
ska Narodna vlada se je 1. novembra 1918 sestala na svoji prvi seji. Po njej so 
predsednik vlade Josip Pogačnik in njena člana dr. Janko Brejc ter Karel Triller 
sporočili deželnemu predsedniku Attemsu, da je njegove oblasti konec in da je 
upravo dežele Kranjske in sploh cele Slovenije prevzela Narodna vlada.97 Kot 
se je kasneje spominjal Brejc, jih je zadnji kranjski deželni predsednik sprejel 
"povsem prijazno, češ da nas je že pričakoval. S tem je bila nekrvava revoluci-
ja formalno izvršena. Po Ljubljani je završalo zmagonosno pirovanje kakor po 
dobljeni veliki bitki, ki se je prihodnje dni razširilo na vse dežele, koder prebiva 
naš rod."98 

Proslavitev slovenske samoodločbe ("narodnega praznika" oziroma "dneva 
svobode") je bila resnično široka. Obeležili so jo v Idriji, Šoštanju, Sežani, na 
Jesenicah, v Zagorju, Novem mestu, Kranju, Ilirski Bistrici, Trnovem, Sodraži-
ci, Bohinjski Bistrici, Celju, Ljutomeru (tamkajšnje manifestacije se je udeležilo 

93 Švajncer, "Slovenska vojska 1918–1919", str. 132, 133.
94 Pleterski, Prva odločitev, str. 267 (glej tudi str. 268); Mihajlo Rostohar, "Ljubljana oktobra 1918", Naši 

razgledi, 10. 12. 1971, št. 23 (478), str. 697.
95 "Državljani!", Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 4. 11. 1918, št. 1, str. 1.
96 Fran Erjavec, Slovenci : zemljepisni, zgodovinski, politični, kulturni, gospodarski in socialni pregled 

(Ljubljana, 1923), str. 65.
97 Janko Brejc, "Od prevrata do ustave", v: Slovenci v desetletju 1918–1928 : zbornik razprav iz kulturne, 

gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), str. 163.
98 Prav tam.
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tudi nekaj sto Prekmurcev), Šentrupertu, Osilnici, Gornjem Gradu, Cerkljah, 
Kamniku, Radovljici, Mariboru, Begunjah, na Ptuju, v Rečici ob Savinji, Vojniku, 
na Ljubnem, v Hrastniku in Brestanici.99 V zadnjih dneh oktobra in v začetku 
novembra 1918 so oblikovali še nove odbore Narodnega sveta (Narodne odbo-
re) v Kranju, Radovljici, Gorjah in Stari Loki, vzpostavili slovensko oblast v četrti 

99 "Manifestacija za Jugoslavijo v Idriji", Slovenski narod, 30. 10. 1918, št. 254, str. 2, "Narodni praznik 
v Šoštanju", "Narodni praznik v Sežani", "Velikanske manifestacije na Jesenicah", "Slavnostni spre-
vod v proslavje Jugoslavije v Zagorju ob Savi", Slovenski narod, 31. 10. 1918, št. 256, str. 3, "Narodne 
proslave. Narodni praznik v Novem mestu, Narodni praznik v Kranju, Iz Reške doline, Narodni pra-
znik v Sodražici", Slovenski narod, 2. 11. 1918, št. 258, str. 3–4, "Narodna proslava. Narodni praznik 
na Bohinjski Bistrici", Slovenski narod, 4. 11. 1918, št. 260, str. 4, "Manifestacija v Celju", Slovenski 
narod, 7. 11. 1918, št. 263, str. 1, "Narodni praznik v Celju", Slovenski narod, 9. 11. 1918, št. 265, 
str. 1–2, "Prevzetje poslov Ptuja", Slovenski narod, 8. 11. 1918, št. 264, str. 2, "Narodne manifesta-
cije. Manifestacija v Ljutomeru, Slavje v Št. Rupertu, Proslava svobode v Osilnici, Narodni praznik v 
Gornjem gradu, Manifestacija v Cerkljah", Slovenski narod, 12. 11. 1918, št. 267, str. 3; "Slavje po deželi. 
Manifestacija v Idriji, Slavje v Sežani", Slovenec, 30. 10. 1918, št. 250, str. 3, "Narodni praznik na deželi. 
Narodni praznik v Kranju, Narodni praznik na Jesenicah", Slovenec : jutranja izdaja, 31. 10. 1918, št. 
250 a, str. 3, "Narodni praznik po deželi. Kamnik, Radovljica, Bohinjska Bistrica, Šoštanj", Slovenec : 
popoldanska izdaja, 31. 10. 1918, št. 251, str. 3, "Proslava narodnega praznika v Mariboru", Slovenec, 
2. 11. 1918, št. 252 a, str. 3, "Dnevne novice. Proslava jugoslovanske svobode v Št. Ruperju, Begunje na 
Gorenjskem", Slovenec, 7. 11. 1918, št. 256, str. 5, "Ptuj slovenski", Slovenec, 8. 11. 1918, št. 257, str. 1; 
"Dopisi. Z Jesenic na Gorenjskem", Naprej, 6. 11. 1918, št. 254, str. 2; Herman, Liberalizem na Celjskem, 
str. 70–71.

Množica, zbrana 6. novembra 1918 na trgu pred Narodnim domom v Celju, pred odhodom na slovesni 
sprevod po celjskih ulicah v počastitev vzpostavitve slovenske oblasti v mestu; v spodnjem delu slike na 
sredini so vidni slovenski vojaki (Muzej novejše zgodovine Celje)
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nemški "trdnjavi" na Štajerskem – v Brežicah, in v Ajdovščini, na Opčinah, v 
Divači, Pivki, Postojni, na Rakeku, v Logatcu, Kamniku, Kranjski gori ter v celo-
tni Mežiški dolini. Prevzeli so tudi nadzor vseh železniških postaj Južne železni-
ce od Trsta do Ljubljane; na Primorskem so kmalu zatem slovensko oblast in 
vojake izrinili Italijani, proti katerim uporaba orožja ni bila mogoča.100 Na Ptuju, 
kjer so oblikovali slovensko oblast 2. novembra 1918, in kot zunanji znak Drža-
ve SHS z mestne hiše razobesili slovensko trobojnico,101 se je sicer še dobre tri 
tedne ohranila dvojnost oblasti. Stari nemški občinski svet se je še vedno imel 
za legitimnega zastopnika mesta. Proti dvovladju na Ptuju je nato po sklepu 
ptujskega Narodnega sveta (ustanovili so ga 30. oktobra 1918) 13. novembra 
nastopil vodja okrajnega glavarstva dr. Otmar Pirkmajer, ki je Narodni vladi 
predlagal razpust občinskega sveta. Razpustila ga je 26. novembra 1918, preda-
jo poslov pa so opravili 29. novembra. Ptuj je povsem prešel v slovenske roke.102 

Razpoloženje, ki je spremljalo nastop slovenske narodne oblasti, je dobro 
ponazoril Slovenski narod v poročilu o odstranitvi habsburškega cesarskega 
orla s pročelja ljubljanske mestne hiše 31. oktobra 1918. Izginil je cesarski orel 
"v skladišče", je zapisal, kjer "je počival v Napoleonovih časih, zgodovinska reli-
kvija iz časov našega suženjstva".103 Dva dni kasneje pa je Avstriji in Nemcem v 
slovo pribil: 

Otresli smo se vas, ki ste nas zatirali. /.../ S hinavskim prikritim orožjem pod 
krinko pravičnosti, pod krinko državnih interesov ste nas zatirali in hvaležni smo 
vam, da ste odpirali tudi zadnjemu izmed nas oči. Tako se poslavljamo od vas z 
veselimi obrazi, ne stiskamo vam rok, a tudi pesti ne kažemo za Vami, ker vemo, 
da vas je usoda udarila v vaši oholosti, v vaši sveta- in gospodstvaželjnosti tako 
kruto, da vaša duša ne bo našla utehe. Zato vam pravimo samo: Veseli smo, da smo 
se vas iznebili, veseli bodite tudi vi, da vam ne bo treba več živeti skupaj z nami, 
ki ste nas zaničevali vedno kot manjvreden napol zverski narod. O zverinstvu se 

100 "Nemškutarske trdnjave na Štajerskem kapitulirajo", "Narodne proslave. Narodni odbor v Kranju", 
Slovenski narod, 2. 11. 1918, št. 258, str. 3, 4, "Politične vesti. Krajevni odbor N. vj. v Radovljici", "Dnevne 
vesti. Krajevni odbor Narodnega vjeća za občino Gorje", Slovenski narod, 7. 11. 1918, št. 263, str. 3; 
"Dnevne novice. Okrajni odbor Narodnega sveta v Radovljici, Iz Stare Loke", Slovenec, 7. 11. 1918, št. 
256, str. 5, "Jugoslavija. Brežice slovenske", Slovenec, 9. 11. 1918, št. 258, str. 2; Bizjak, Slovenska voj-
ska 1918–1919, str. 47–50, 125. O oblikovanju Narodnih svetov na Slovenskem v tem času glej tudi 
Otmar Pirkmajer, "V Ptuju ob prevratu", v: Boj za Maribor 1918–1919 : spominski zbornik ob sedem-
desetletnici bojev za Maribor in severno mejo na slovenskem Štajerskem, ur. Janez J. Švajncer (Maribor, 
1988), str. 405 (dalje: Pirkmajer, "V Ptuju"); Herman, Liberalizem na Celjskem, str. 70–71.

101 "Prevzetje poslov mesta Ptuja", Slovenski narod, 8. 11. 1918, št. 264, str. 2; "Ptuj slovenski", Slovenec, 8. 
11. 1918, št. 257, str. 1; "Politični pregled. Ptuj pod kontrolo Narodnega sveta", Naprej, 9. 11. 1918, št. 
257, str. 2. 

102 "Naredba poverjeništva za notranje zadeve", Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 28. 11. 1918, št. 
14, str. 27; Šuligoj, "Ptujsko območje", str. 312–131; Pirkmajer, "V Ptuju", str. 403, 404, 408.

103 "Razpoloženje na ulici", Slovenski narod, 31. 10. 1918, št. 256, str. 1.



361

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

bomo pomenili še na mirovni konferenci. Radostnega srca se poslavljamo od vas 
in upamo, da ne bomo imeli nikdar več z vami opraviti več, kakor je nam samim 
koristno in ljubo.104 

Z Dunajem je bilo konec, z Dunajem, ki ga je Ivan Cankar že 18 let pred tem 
opisal takole: "Debel pijan filister leži pod Golovcem v sami srajci; na čelu potne 
kaplje, potne kaplje pod nosom; časih se izvije težek vzdih iz ožganih pljuč; oči 
so zaprte, samo trepalnica desnega očesa se je nekoliko vzdignila, in kalno oko 
gleda v spanju trudno in neumno. ... To je danes Dunaj."105 Dunaj Slovencev ni 
videl, oni pa so leta 1918 kot državotvorni dejavnik stopili v zgodovino.

Jurij Perovšek

THE NATIONAL COUNCIL AND SLOVENIAN SELF-DETERMINATION 
IN 1918

SUMMARY

With the establishment of the National Council for Slovenia and Istria (Nati-
onal Council) on August 16 and 17, 1918 in Ljubljana, a political body which 
transcended a mere political party was formed to express the will of the Slo-
venian people in their views on self-determination and the establishment of 
an independent Yugoslav state. Consequently, Slovenian national politics 
embarked on a path of separation from Austria. The founding of the Natio-
nal Council, chaired by the then leading Slovenian politician, the head of the 
Catholic All-Slovenian People's Party (VLS), Anton Korošec, was the result of 
a matured Slovenian stance on national emancipation. This was evident from 

104 "V slovo!", Slovenski narod, 2. 11. 1918, št. 258, str. 1, 2.
105 "Listek. Ivan Cankar, Dunaj poleti", Slovenski narod, 11. 8. 1900, št. 184, str. 1.
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the Council's many different areas of influence, which were identified at the 
time of its creation. Eight departments of the National Council were elected: the 
organizational department (to assist the Presidency of the National Council in 
organizing its work and to organize a new Slovenian state administration), the 
constitutional department (for the preparation of the foundations of the future 
constitution and administration), the propaganda department (to explain the 
goals of the National Council to the general public), the department for the pro-
tection of "our interests against the existing administration" (to lead the fight for 
equality of the Slovenian language in schools, offices and in all public life), the 
department for economic concentration (to unite and lead the Slovenian eco-
nomic forces, and deal with all issues related to the so-called transitional eco-
nomy), the section for foreign transport (for the managing of foreign transport, 
railway, automobile and shipping associations and the promoting of trade and 
transport links), provincial departments for Trieste, Istria, Gorizia, Carinthia 
and Maribor with potential subdivisions for Prekmurje (for the accumulation 
of material for the issue of borders; it also helped the population in economic 
matters) and the financial department (responsible for covering the expenses 
of the National Council). On November 16, 1918 – when the State of SHS had 
already been formed, a further department of culture was established. 

Through its activities, the National Council gradually developed into an 
authority in the Slovenian lands. In an extremely interesting process, national 
councils began to appear in the Slovenian lands and elsewhere in the mon-
archy, first as political bodies, then more and more as authorities. There was a 
duality of power that lasted until the dissolution of the old authorities. There 
were only a few open conflicts during that period. In Slovenian lands, the right 
to rule slowly and peacefully, without bloodshed, passed into domestic hands. 
Legitimate Austrian authority began to die out as a sovereign power, and the 
revolutionary Slovenian authority, exercised by the National Council and its 
subordinate bodies, was more and more effective every day.

With the establishment of the duality of power, the consciousness of Slo-
venian national liberation was increasingly expressed. This manifested itself in 
the first half of October 1918, when a public debate over the future regulation 
of the Yugoslav state developed between the most powerful political parties, 
the VLS and the Liberal Yugoslav Democratic Party (JDS). The debate expressed 
a high degree of Slovenian self-confidence at the time, since they discussed in 
the already existing Austrian state and before the eyes of its censorship the 
regulation of a future state in the Slovenian lands. On the Catholic side, they 
advocated an autonomist and republican Yugoslav state, while in the JDS they 
supported a unitarian, centrist and monarchic Yugoslav community. 

In the Slovenian lands, the state relations with Austria were broken at a 
major national event on October 29, 1918 at the Congress Square in Ljublja-
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na. The event was attended by more than 30,000 people of all ages and back-
grounds, some 200 Slovenian officers and soldiers, and all the leading Slovenian 
political representatives who were in Ljubljana at the time: Ivan Hribar, who 
presided the National Council in the absence of Anton Korošec (who was then 
in Switzerland, where he went to discuss with the representatives of the King-
dom of Serbia the establishment of a common Yugoslav state), representative 
of the Yugoslav Club and the VLS Lovro Pogačnik, deputy head of the Carniolan 
provincial Karel Triller, Representative of the Yugoslav Social Democratic Party 
Josip Kopač, Mayor of Ljubljana and JDS chair Ivan Tavčar, and the Bishop of 
Ljubljana, Anton Bonaventura Jeglic. In their speeches, political representatives 
welcomed the separation of Slovenians from Austria and the emergence of an 
independent state of Slovenes, Croats and Serbs (State of SHS), who had previ-
ously lived in the Habsburg Monarchy.

The Slovenian military played a prominent and important role in the act of 
national self-determination and the proclamation of the State of SHS, which 
was manifested on October 29, 1918. Lieutenant Mihajlo Rostohar spoke on 
behalf of The military, supported by the sentiment of the crowd, who under-
stood and accepted the manifestation as the realization of Slovenian national 
independence. His appearance at the event was not planned, but Rostohar 
demanded that he speak, and so he did. In a brief address, he mentioned that 
soldiers were bound by heavy chains of extortionate loyalty to a foreign gov-
ernment, and then, with a sword drawn in his hand, broke the oath given to the 
Habsburg ruler and solemnly declared loyalty to the State of SHS. The soldiers 
did the same, and with their sabres drawn and bayonets repeated the oath of 
loyalty of their speaker. It was with the oath of the Slovenian army on that day, 
on October 29, 1918 that the Slovenian and Yugoslav statehood was born from 
the Yugoslav movement in the Slovenian lands. 

The decision of the Slovenian military for Yugoslavia was not only declara-
tive. On October 30 and 31, 1918, the military took control of Ljubljana with the 
existing Austro-Hungarian military force, which did not respond to the gather-
ing, was still in the city. At his initiative, the National Council also dismissed 
German officials in prominent positions. Because the Council controlled all 
communications, it spread misinformation that confused the retreating units 
of the Soča (Isonzo) Army. This led to the disintegration of the Austro-Hungar-
ian hinterland military organization. The former military factor of Austrian rule 
in western and central Slovenian lands fell apart.

Like in western and central Slovenian lands, the role of the Slovenian 
military was extremely important in Styria. Especially in the former German 
national-political "fortress triangle" Maribor-Celje-Ptuj, where the Germans 
had a hard time coming to terms with the dissolution of the Habsburg mon-
archy. Major Rudolf Maister acted most famously on November 1, 1918, when, 
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by the authority of the National Council for Styria, he took over military com-
mand in Maribor and the surroundings. At his request, the National Council 
appointed him general on the same day. General Maister disarmed the German 
Schutzwehr on November 23, 1918, who had remained in Maribor until then. 
The Slovenian military and administration officials became the sole rulers of 
the city and its surroundings, and based on Maister's Slovenian National Libera-
tion Action, a dividing line with German Austria was formed around Radgona, 
Sentilj and Kozjak.

The military, which protected the national liberation and independence of 
the Slovenian nation, also contributed decisively to the then formal comple-
tion of Slovenian national political independence. When, by October 30, 1918, 
Ljubljana was already in the hands of the Slovenian military, they demanded 
from the National Council to immediately appoint a national government; 
should they have refused, the military would have taken control. This acceler-
ated the formation of the first Slovenian national government. On October 31, 
1918, the National Council of SHS in Ljubljana was appointed by the National 
Council of SHS in Zagreb, the supreme authority in the State of SHS. The rule of 
Vienna was irrevocably over. Already 18 earlier, the Slovenian writer Ivan Can-
kar described Vienna mockingly: "Debel pijan filister leži pod Golovcem v sami 
srajci; na čelu potne kaplje, potne kaplje pod nosom; časih se izvije težek vzdih 
iz ožganih pljuč; oči so zaprte, samo trepalnica desnega očesa se je nekoliko 
vzdignila, in kalno oko gleda v spanju trudno in neumno. ... To je danes Dunaj." 
Vienna did not pay attention to Slovenians; in 1918, Slovenians claimed their 
position in history as a state-building nation. 
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Izvleček:
Država Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS), ki so jo ob odcepitvi od 
Avstro-Ogrske monarhije 29. oktobra 1918 ustanovili habsburški Jugoslovani, 
je uresničevala vsa počela, ki jih zahteva mednarodno pravo za nastanek 
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organ oblasti v Državi SHS, ki je izvajanje svoje vrhovne oblasti za slovensko 
ozemlje preneslo na Narodno vlado. Konfederativna nacionalna državnost je 
ključna pridobitev, ki opredeljuje pomen Države SHS v novejšem slovenskem 
zgodovinskem razvoju. Z njenim nastankom je zaživela prva slovenska 
državotvorna izkušnja.
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I1

Nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS) 29. oktobra 1918 je 
odprl novo, za narodno uveljavitveno zavest zgodovinsko pomembno, čeprav 
kratkotrajno obdobje, v katerem je večina slovenskega naroda prvič v novej-
ši zgodovini vladala sama sebi. Tak položaj, ki so ga Slovenci dosegli v Državi 
SHS, je izhajal iz njihove ozaveščene volje po narodnopolitični samostojno-
sti, naraščajoči v zadnjih mesecih prve svetovne vojne.2 O Državi SHS se sicer 
sliši različne ocene – od tega, da ni bila mednarodno priznana, da so življenje 
v njej (na Hrvaškem) obremenjevali pripadniki "zelenega kadra", da sprva var-
nostne razmere niso bile zadovoljive, da jo je majalo revolucionarno razpolo-
ženje, do tega, da je italijanska zasedba Primorske, Istre, kvarnerskih otokov 
Cres in Lošinj, severne Dalmacije in dalmatinskih otokov ogrozila njen obstoj 
in podobno. Omenjeno se je dogajalo, a to ne spremeni dejstva, da so nekdanji 
habsburški Jugoslovani 29. oktobra 1918 ustanovili svojo državo in v njej obli-
kovali lastno državno organizacijo ter se obenem srečevali z omenjenimi pojavi 
in v zvezi z njimi ukrepali. Pri tem je bilo vprašanje zasedenih ozemelj spočeto 
zunaj in pred nastankom Države SHS (Londonski sporazum, 26. aprila 1915). 
Opozoriti je še potrebno, da se je navedeno dogajanje pokazalo neposredno 
po koncu vojne, razpadu ene in nastanku druge države in v takih razmerah ter 
kratkem času spremljalo graditev nove državne stvarnosti. Ta je bila dejanska in 
je obstajala od 29. oktobra 1918, ko so habsburški Jugoslovani pretrgali držav-
nopravne vezi z monarhijo,3 do 1. decembra 1918, ko se je Država SHS s Kralje-
vino Srbijo združila v Kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljestvo SHS).

Če položaj Države SHS razčlenimo glede na Konvencijo o pravicah in dol-
žnostih držav iz Montevidea leta 1933,4 lahko ugotovimo, da je Država SHS ure-
sničevala vsa počela, ki jih zahteva mednarodno pravo za nastanek in obstoj 
držav. Imela je svoje državno ozemlje, ki ga je tvorilo področje jugoslovanskih 
dežel, ki so se 29. oktobra 1918 odcepile od Avstro-Ogrske.5 Po 29. oktobru 

1 Članek je nastal v okviru izvajanja raziskovalnega programa št. P6-0281 Idejnopolitični in kultur-
ni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju, ki ga sofinancira Javna agencija za razisko-
valno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. / The autors acknowledge the finan-
cial support from the state budget by the Slovenian Research Agency (Programme No. P6-0281 
Conceptually-Political and Cultural Pluralism and Monism in 20th Century Slovenia).

2  O tem glej podrobneje Jurij Perovšek, Slovenski prevrat 1918 : položaj Slovencev v Državi Slovencev, 
Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 2018), str. 28–36, 46–66, 76–101 (dalje: Perovšek, Slovenski prevrat 
1918).

3 O tem glej Perovšek, Slovenski prevrat 1918, str. 77–79.
4 Prim. Janez Šumrada, "Mednarodno priznanje Republike Slovenije – pregled nekaterih ključnih vpra-

šanj", v: Četrt stoletja Republike Slovenije – izzivi, dileme, pričakovanja, ur. Jure Gašparič in Mojca Šorn 
(Ljubljana, 2016), str. 10.

5 Ferdo Čulinović, Državnopravni razvitak Jugoslavije (Zagreb, 1963), str. 137 (dalje: Čulinović, 
Razvitak).



371

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

1918 je bilo poseben državni teritorij, povsem ločen od prejšnje monarhije.6 
Tvorile so ga Slovenija (brez Prekmurja), Hrvaška (brez Međimurja) ter Bosna 
in Hercegovina. Z omenjeno italijansko zasedbo se je ozemeljski obseg Države 
SHS zmanjšal. Od jugoslovanskih dežel iz habsburške monarhije v Državo SHS 
niso prešli že omenjena Prekmurje in Međimurje ter Bačka, Baranja in Banat, 
ki so po 29. oktobru 1918 ostali v okviru madžarske države. Bačka, Baranja in 
Banat so bili v njej do 25. novembra 1918, ko so se na podlagi sklepa Velike 
narodne skupščine Vojvodine odcepili od Ogrske in priključili Kraljevini Srbiji,7 
Međimurje pa je v madžarskem državnem okviru ostalo do 24. decembra 1918. 
Takrat so hrvaške enote (skupaj z dvema četama Slovencev in enim srbskim 
bataljonom) prešle Dravo, zasedle Čakovec in osvobodile Međimurje, ki je bilo 
nato vključeno v sestav Kraljestva SHS.8 Najdlje je v madžarski državi ostalo Pre-
kmurje, ki ga je 12. avgusta 1919 – po predhodni privolitvi vrhovnega sveta 
Pariške mirovne konference – zasedla jugoslovanska vojska skupaj s prosto-
voljci Sokolske legije. S tem je bil v mednarodnopolitičnem pogledu ustvarjen 
temelj za priključitev Prekmurja h Kraljestvu SHS, kar je na meddržavnopravni 
ravni sankcionirala Trianonska mirovna pogodba, sklenjena 4. junija 1920.9 

Država SHS je imela tudi svoje prebivalstvo, saj je s pretrganjem držav-
nopravnih vezi med jugoslovanskimi deželami in habsburško monarhijo za 
prebivalstvo teh dežel nastal nov državnopravni položaj v pogledu njihove 
državne pripadnosti.10 Pripadniki Države SHS po 29. oktobru 1918 niso bili 
več državljani Avstro-Ogrske, temveč nove države. Sodili so pod novo oblast in 
niso bili podrejeni Avstro-Ogrski oziroma niti Avstriji niti Ogrski. Država SHS 
je imela tudi to počelo državnosti.11 Imela je tudi lastno organizirano oblast, 
kajti v jugoslovanskih deželah nekdanje monarhije po njihovi državni odcepi-
tvi organi Avstro-Ogrske niso več izvrševali suverene oblasti.12 Na ravni Države 
SHS jo je izvrševalo Narodno Vijeće SHS v Zagrebu (Narodno Vijeće), ki je "bilo 
že oktobra 1918 najvišji organ oblasti za vse jugoslovanske dežele, ki so bile do 

6 Ferdo Čulinović, Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja XIX. I XX. vijeka : prva knjiga : 
Hrvatska, Slavonija i Dalmacija, Istra, srpska Vojvodina, Slovenija, Bosna i Hercegovina te država SHS 
(Zagreb, 1953), str. 344 (dalje: Čulinović, Državnopravna historija 1), isti, Razvitak, str. 137.

7 Građa o stvaranju jugoslovenske države : 1. I–20. XII 1918 : II tom, ur. Dragoslav Janković in Bogdan 
Krizman (Beograd, 1964), str. 653, 654 (dalje: Građa 2).

8 Vuk Vinaver, Jugoslavija i Mađarska 1918–1933 (Beograd, 1971), str. 25; Dragoljub Joksimović, 
"Međimurje", v: Vojna enciklopedija : 5, ur. Nikola Gažević (Beograd, 1973) str. 366.

9 Jurij Perovšek, "Priključitev Prekmurja in mirovna pogodba v Trianonu", v: Slovenska kronika XX. sto-
letja : knjiga 1 : 1900–1941, ur. Marjan Drnovšek in Drago Bajt (Ljubljana, 1995), str. 109, isti, "V 
zaželjeni deželi" : slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918–1941 (Ljubljana, 2009), str. 
108–109.

10 Čulinović, Državnopravna historija 1, str. 344.
11 Čulinović, Razvitak, str. 137.
12 Ivan Tomšič, "Razpad Avstro-Ogrske in nastajanje slovenske državnosti", Naši razgledi, 7. 11. 1969, št. 

21 (428), str. 625.
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29. oktobra 1918 v sestavi Avstro-Ogrske, od tedaj pa so pričele živeti samo-
stojno državno življenje".13 S tem je v Državi SHS obstajala posebna organizaci-
ja oblasti, neodvisna tako od Avstro-Ogrske kot od katere koli druge države.14 
Ob Narodnem Vijeću so jo izvrševali še drugi, nacionalni oziroma pokrajinski 
organi oblasti v Državi SHS. Narodno Vijeće je kot vrhovni organ oblasti orga-
niziralo bansko oblast v Hrvaški in Slavoniji, ob slovenski vladi (Narodna vlada 

13 Čulinović, Državnopravna historija 1, str. 344.
14 Prav tam.

Razglas o imeno-
vanju Narodne 
vlade SHS v Ljubljani 
("Državljani!", Uradni 
list Narodne vlade 
SHS v Ljubljani, 4. 11. 
1918, št. 1, str. 1)
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SHS v Ljubljani – Narodna vlada) imenovalo še vlado za Bosno in Hercegovino, 
in imenovalo oziroma potrdilo oblastne funkcionarje za Istro in Dalmacijo.15 V 
svoje roke je prevzelo še poveljstvo vojske, stopilo v stik z zavezniškimi vladami 
in pooblastilo Jugoslovanski odbor, politično organizacijo hrvaških, srbskih in 
slovenskih političnih emigrantov iz Avstro-Ogrske, ki so se med vojno v tujini 
zavzemali za ustanovitev jugoslovanske države, da ga zastopa v tujini.16 Orga-
niziralo je samostojen sistem oblasti Države SHS,17 "ki je bila znotraj najvišja, 
navzven pa neodvisna, torej suverena in glede na to državna oblast".18 Država 
SHS je imela še to prvino svoje državnosti.19 

Država SHS je imela tudi sposobnost vzpostaviti odnose z drugimi drža-
vami. To so dokazali ne glede na to, da zavezniške in pridružene države niso 
priznale Države SHS kot države po meddržavnem pravu. To je Narodno Vijeće 
seveda želelo doseči,20 vendar prizadevanja za mednarodno priznanje Države 
SHS niso bila uspešna vse do konca njenega obstoja.21 28. novembra 1918 je 
Narodno Vijeće ugotavljalo, da "kljub vsem simpatijam, ki so ji jih od začet-
ka pokazale in danim obljubam glede njenega priznanja, Jugoslavija (Država 
SHS – op. J. P.) še ni priznana kot država s strani zavezniških vlad in ameriške 
vlade".22 Uradno priznanje Države SHS pa je še vedno pričakovalo.23 Ta je pome-
nila mednarodno politično dejstvo, saj priznanje države nima konstitutivnega 
pomena, ampak deklarativnega.24 Z njim se ugotovi in razglasi, da določena 
država obstaja, česar ni mogoče storiti, če je predhodno ni.25 

Do mednarodnega priznanja Države SHS ni prišlo, ker so zavezniške in pri-
družene države ob koncu prve svetovne vojne mednarodni položaj namenoma 
ocenjevale, kot da Avstro-Ogrska še vedno obstaja. S tem so zagotovile, da je 
lahko italijansko vrhovno poveljstvo (kot mandatar sil Antante) 3. novembra 
1918 v Padovi sklenilo pogodbo o premirju s predstavništvom avstro-ogrskega 
vrhovnega poveljstva. Italiji je prav stališče, da Avstro-Ogrska še vedno obstaja, 

15 Građa 2, str. 417, 456, 465; Čulinović, Državnopravna historija 1, str. 343.
16 Čulinović, Državnopravna historija 1, str. 343.
17 O tem glej tudi Čulinović, Državnopravna historija 1, str. 343–344; isti, Razvitak, str. 127–128, 137–

138.
18 Čulinović, Državnopravna historija 1, str. 345. O tem glej tudi isti, Razvitak, str. 138.
19 Čulinović, Razvitak, str. 138.
20 O tem glej Perovšek, Slovenski prevrat 1918, str. 106.
21 Bogdan Krizman, ",Narodno Vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba’ u Zagrebu i talijanska okupacija na 

Jadranu 1918. godine : građa o vanjskoj politici Predsjedništva Narodnog vijeća SHS od 29. X. do 1. XII. 
1918", Anali Jadranskog instituta 1 (1956), str. 86 (dalje: Krizman, "Narodno Vijeće SHS").

22 Građa 2, str. 660.
23 Prav tam.
24 Ivan Tomšič, "Razpad Avstro-Ogrske in nastajanje slovenske državnosti", Naši razgledi, 7. 11. 1969, št. 

21 (428), str. 626. Prim. tudi Jovan Stefanović, Ustavno pravo FNR Jugoslavije i komparativno : knjiga 
I. (Zagreb, 1956), str. 148 (dalje: Stefanović, Ustavno pravo).

25 Čulinović, Razvitak, str. 138. Prim. tudi Stefanović, Ustavno pravo, str. 148.
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zagotavljalo pravno osnovo s predstavnikom te države voditi pogajanja in skle-
niti omenjeno pogodbo. Z njo so potrdili pravico Italije oziroma antantnih sil 
do zasedbe tistega jugoslovanskega ozemlja, ki so ji ga obljubili z Londonskim 
sporazumom, kot tudi drugega jugoslovanskega ozemlja, če bi se zaveznikom 
zdelo potrebno, da ga zasedejo ali na njem obdržijo red. Omenjena pogodba 
o premirju je temeljila v izmisleku, saj Avstro-Ogrske 3. novembra 1918 ni bilo 
več. Na njenem prejšnjem ozemlju so nastale nove države: Država SHS, Češko-
slovaška, Poljska, Madžarska in Nemška Avstrija. Tak izmislek pa je zmagovita 
Antanta potrebovala za izpeljavo svojih političnih načrtov, posebej London-
skega sporazuma.26 Zato Države SHS niso priznali. 

Kljub nepriznanju Države SHS pa je zavezniška stran pokazala, da upo-
števa državnopravno spremembo na jugu nekdanje monarhije. Britanski pre-
mier David Lloyd George, italijanski ministrski predsednik Vittorio Emanuele 
Orlando, predsednik francoske vlade Georges Clemenceau in svetovalec pred-
sednika ZDA Woodrowa Wilsona polkovnik Edward M. House so v skupnem 
telegramu 2. novembra 1918 odgovorili na sporočilo, ki ga je poveljnik jugoslo-
vanske vojne mornarice v Puli, kontraadmiral Metod Ćiril Koch, 1. novembra 
1918 poslal poveljniku zavezniškega ladjevja ZDA. Koch ga je seznanil, da je 
Narodno Vijeće "28. oktobra formiralo začasno vlado, ki je 31. oktobra prevzela 
celotno avstrijsko floto, vojno pristanišče in trdnjavo Pula". Obenem je sporočil, 
da je zaradi vdora italijanskih pomorskih častnikov v pristanišče Pulo obstanek 
tamkajšnjega ladjevja v nevarnosti. Ameriškega poveljnika je prosil, naj ladjevje 
v Puli vzame pod zaščito svojega ladjevja ali ladjevja države, "nezainteresirane v 
naših nacionalnih vprašanjih".27 Svoj odgovor so George, Orlando, Clemenceau 
in House s "prijateljskimi pozdravi" poslali "poveljnikom flote Pula". Naslovili 
so ga na Kocha, člana Osrednjega odbora Narodnega Vijeća dr. Anteja Trešić-
-Pavičića in poverjenika Narodnega Vijeća za socialno skrbstvo Vilima Bukše-
ga). Pozvali so jih, "da takoj pod belo zastavo odpotujejo na Krf in se postavijo 
na razpolago vrhovnemu poveljniku (zavezniških) sil".28

Da zavezniške države upoštevajo državnopravno spremembo na jugu 
nekdanje Avstro-Ogrske, je dokazalo tudi sporočilo glavnega zavezniškega 

26 Čulinović, Razvitak, str. 138.
27 Građa 2, str. 442. Kot zanimivost dodajam, da je bil Koch Ljubljančan, njegova mati pa Angležinja. 

("Dnevne vesti. Poveljnik jugoslovanske mornarice Ljubljančan", Slovenski narod, 4. 11. 1918, št. 260, 
str. 4.) Slovenskega rodu je bil tudi pomočnik načelnika štaba jugoslovanskega vojnega ladjevja (po 
smrti načelnika je opravljal njegove posle) fregatni poročnik Vladimir Trost. (Peter Gspan, "Mornariški 
častnik Vladimir Trost", MNZ.SI (2013), str. 15; "Dnevne novice. † Vladimir Trost", Slovenec, 11. 12. 
1919, št. 237, str. 3.) – Narodno Vijeće je 31. oktobra 1918 v Puli prevzelo 12 vojnih ladij, 11 križark, 
56 torpedovk in 18 rušilcev iz sestava nekdanje avstro-ogrske vojne mornarice. (Krizman, "Narodno 
Vijeće SHS", str. 87. O kasnejšem prevzemu vojne mornarice Države SHS s strani Kraljevine Italije glej 
str. 85, 86, 95–99.) 

28 Građa 2, str. 455.



375

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

poveljnika na solunski fronti francoskega generala Louisa Francheta d'Espereja 
Narodnemu Vijeću 6. novembra 1918. Sporočil je, da zavezniške vojaške sile na 
vzhodu 

z navdušenjem pozdravljajo jugoslovansko Narodno vijeće v Zagrebu in Lju-
bljani kot tudi novo kopensko in pomorsko jugoslovansko oboroženo silo /.../. 
Zavezniki računajo, da bodo jugoslovanske enote v Zagrebu in Ljubljani nemu-
doma stopile v tesno sodelovanje z zavezniškim poveljstvom v Beogradu.

 To bo "znak zedinjenja v krvi proti skupnemu sovražniku vseh Slovanov, 
osvobojenih izpod jarma Habsburžanov".29 D'Espere je svojo namero, da bo 
odposlal sporočilo Narodnemu Vijeću, izrazil že v začetku novembra 1918. 2. 
novembra 1918 je srbski oficir za zvezo v štabu zavezniškega glavnega povelj-
stva v Solunu, konjeniški major Mirko Marinković, načelniku štaba srbskega 
vrhovnega poveljstva vojvodi Živojinu Mišiću sporočil, da "ima komandant 
zavezniške vojske namero, da z radiogramom pošlje pozdrav jugo-slovanski 
[er. državi] in njeni floti ter vojski kot novim prijateljem in zaveznikom".30

Spremenjeno politično in državnopravno stanje na jugu nekdanje monar-
hije je priznaval tudi zadnji habsburški vladar Karel I. Dan po nastanku Države 
SHS, 30. oktobra 1918, je ukazal, naj Narodnemu Vijeću predajo avstro-ogrsko 
vojno mornarico.31 Vojno ministrstvo na Dunaju je 31. oktobra 1918 sporoči-
lo v Zagreb, da "se predajo vse vojne ladje, vse trdnjave na obalah Jadranskega 
morja ter vse mornariške naprave jugoslovanskemu Narodnemu vijeću". Prosi-
lo je še, "da Narodno vijeće odpošlje svoje zaupnike, da prevzamejo vojne ladje, 
utrdbe in vse mornariške naprave v Kotoru, Šibeniku, Reki, Pulju in Trstu".32 Gle-
danje Karla I. na Državo SHS je pokazala tudi izjava poveljnika 1. soške armade 
podmaršala Wenzla barona Wurma na sestanku, ki ga je 5. novembra 1918 z 
njim imel predsednik slovenske Narodne vlade Josip vitez Pogačnik. Wurm je 
izjavil, "da pripozna suverenost proste jugoslov. države, katero je priznalo tudi 
Nj. Veličanstvo", in da je "pripravljen priti tudi sam [Wurm – op. J. P.)] k vladi in 
to ponoviti".33

Državnopravno spremembo in oblast Narodnega Vijeća na jugoslovan-
skem ozemlju, ki je bilo do 29. oktobra 1918 vključeno v avstro-ogrski državni 
okvir, so upoštevali še drugi politični in diplomatski dejavniki. Madžarski naro-

29 Prav tam, str. 490.
30 Prav tam, str. 455.
31 Čulinović, Razvitak, str. 139.
32 Građa 2, str. 430. 
33 Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 

: 1918–1921 : 1. del : od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919, ur. Peter Ribnikar (Ljubljana, 1998), str. 75 
(dalje: Sejni zapisniki 1).
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dni svet, predsednik poljske vlade Ignacy Daszynski, dunajski apostolski nun-
cij, državni tajnik za zunanje zadeve Nemške Avstrije dr. Otto Bauer, ameriško 
poslanstvo iz Berna, romunski narodni svet, danski ministrski predsednik in 
bavarsko poslanstvo na Dunaju so, večinoma zaradi gospodarskih, prometnih 
in drugih potreb, poslali pozdrave ter različne prošnje in obvestila Narodnemu 
Vijeću v Zagrebu.34 S tem so dejansko priznali obstoj Države SHS.35 Stališče o 
suverenosti zagrebškega Narodnega Vijeća se je uveljavilo tudi v diplomatskem 
vrhu Ruske sovjetske federativne socialistične republike.36

Država SHS je imela tudi formalne zunanje odnose z drugimi državami. Svoje 
diplomatske in vojaške predstavnike so v Zagreb poslale Poljska, Madžarska in 
Češkoslovaška, Narodno Vijeće pa je poslalo svoje konzularne predstavnike v 
Prago, na Dunaj in v Budimpešto. Svojega predstavnika je v Zagrebu imelo tudi 
srbsko vrhovno poveljstvo, v Beogradu pa je deloval konzularni predstavnik 
Narodnega Vijeća. Tudi nizozemska kraljevska vlada si je prizadevala, da bi v 
Državi SHS deloval njen konzularni predstavnik. Narodno Vijeće glede tega ni 
imelo zadržkov, vendar nizozemski predstavnik svojih poslov ni prevzel.37

Država SHS torej ni bila povsem mednarodno nepriznana. Bila je sposobna 
imeti zunanje odnose z drugimi državami in je izpolnjevala še zadnjo od zahtev 
mednarodnega prava za nastanek in obstoj držav. Dejstvo, da ni bila splošno 
in izrecno mednarodno priznana, je pomenilo le, da bi bil meddržavnopravni 

34 Građa 2, str. 488–489; Čulinović, Razvitak, str. 138–139; Bogdan Krizman, "Predstavnici 
Predsjedništva ,Narodnog Vijeća SHS’ u Budimpešti, Beču i Pragu 1918", Historijski zbornik 10, št. 1–4 
(1957), str. 24, 41 (dalje: Krizman, "Predstavnici Narodnog Vijeća"), isti, "Narodno Vijeće SHS", str. 91; 
Arnold Suppan, Jugoslawien und Österreich 1918–1938 : bilaterale Aussenpolitik im europäischen 
Umfeld (Wien – München, 1996), str. 121 (dalje: Suppan, Jugoslawien und Österreich); Jurij Perovšek, 
"Slovenska samostojnost v Državi SHS", v: Slovenske zamisli o prihodnosti okrog leta 1918 : Narodna 
vlada, Država SHS in slovenske zamisli o prihodnosti pred letom 1918 in po njem : simpozij 1998, ur. 
Peter Vodopivec (Ljubljana, 2000), str. 27, op. 29.

35 Prim. Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 
18. stoletja do konca 20. stoletja (Ljubljana, 2006), str. 162.

36 France Klopčič, Kritično o slovenskem zgodovinopisju (Ljubljana, 1977), str. 281. Podrobneje o tem 
glej str. 279–285.

37 Ferdo Čulinović, Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja XIX. i XX. vijeka : druga knjiga : 
Srbija – Crna gora – Makedonija : Jugoslavija 1918.–1945. (Zagreb, 1954), str. 201, isti, Razvitak, str. 
138–139; Krizman, "Predstavnici Narodnog Vijeća", str. 23–43, isti, "Narodno Vijeće SHS", str. 88, 90, 
isti, Raspad Austro-Ugarske i stvaranje jugoslavenske države (Zagreb, 1977), str. 151–162; Građa 2, 
str. 648; Matjaž Bizjak, Slovenska vojska 1918–1919 in formiranje Dravske divizijske oblasti : magistr-
ska naloga (Ljubljana, 2001), str. 82–83, 94. V zvezi s predstavljanjem Države SHS v tujini, lahko opo-
zorimo še na "Zastopstvo Jugoslovanov za Nemško Avstrijo" v Gradcu. Po svoji pobudi so ga oblikovali 
tam živeči Slovenci, Hrvati in Srbi, štelo pa je osem članov. "Zastopstvo" je imelo namen predstavljati 
interese Jugoslovanov na nemškem Štajerskem na vseh področjih in je prosilo, da bi v Gradcu ustano-
vili konzulat Države SHS, ki bi mu Narodna vlada v Ljubljani v vseh pogledih pomagala. – Sejni zapi-
sniki 1, str. 122; "Dnevne vesti. Zastopništvo Jugoslovanov na Nemškem Štajerskem", Slovenski narod, 
25. 11. 1918, št. 280, str. 4.
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položaj Države SHS v svetu ugodnejši, če bi to priznanje dobila.38 Sicer pa more-
bitna ocena, da Država SHS sploh ni bila mednarodno priznana, ne vzdrži.39 
Državo SHS sta individualno mednarodno priznali Nemška Avstrija in Madžar-
ska Demokratična Republika, posredno pa tudi Kraljevina Srbija. Izvršni odbor 
začasne Narodne skupščine za Nemško Avstrijo je 30. oktobra 1918 naznanil 
predsedniku ZDA Wilsonu ustanovitev nemškoavstrijske države in priznal 
Češkoslovaško in Jugoslavijo "kot popolnoma neodvisni državi". Izjavil je, da 
je pripravljen prepustiti "vsa sporna vprašanja s tema novima državama (pod-
črtal J. P.) mednarodnemu razsodišču".40 Dobre tri tedne kasneje je nemškoav-
strijski državni tajnik za zunanje zadeve, Bauer, v telegramu z dne 22. novem-
bra 1918, ki ga je naslovil na slovensko Narodno vlado in zagrebško Narodno 
Vijeće, posebej poudaril resno voljo "po ohranitvi prijaznih sosedskih odnosov 
z jugoslovansko državo [Državo SHS – op. J. P.]".41

 Jasno je bilo tudi madžarsko individualno mednarodno priznanje 
Države SHS. Diplomatski predstavnik Madžarske demokratične republike, 
madžarski opolnomočeni minister in nekdanji veliki župan bačke župani-
je Aladar Balla, je ob svojem prihodu v Zagreb v prostorih Narodnega Vijeća 
izjavil, da je z "zaupanjem madžarskega Narodnega sveta in madžarske ljud-
ske vlade pooblaščen", da pozdravi "Narodno vijeće popolno svobodno nastale 
suverene jugoslovanske države [podčrtal J. P.]". To je podkrepil s poudarkom, da 
je pooblaščen že sedaj utirati "pot bratskemu odnosu in sporazumu med dvema 
sosednjima državama, in to jugoslovansko in madžarsko državo". Kajti povsem 
suveren madžarski narod in vlada Mihajla grofa Kįrolyja želita "vzpostaviti in 
omogočiti najiskrenejšo bratsko zvezo z državo Slovencev, Hrvatov in Srbov 
[podčrtal J. P.]".42 

Odnos med Državo SHS in Kraljevino Srbijo so v mednarodnem pogledu 
opredelili na znani konferenci o jugoslovanski združitvi 6.–9. novembra 1918 
v Ženevi.43 Pod pritiskom britanskega državnega sekretarja za zunanje zade-

38 Prim. Ivan Tomšič, "Razpad Avstro-Ogrske in nastajanje slovenske državnosti", Naši razgledi, 7. 11. 
1969, št. 21 (428), str. 626.

39 Čulinović, Državnopravna historija 1, str. 345.
40 Suppan, Jugoslawien und Österreich, str. 118.
41 Prav tam, str. 121.
42 Građa 2, str. 532. 
43 Na konferenci o združitvi Države SHS in Kraljevine Srbije v skupno jugoslovansko državo so pred-

stavniki Države SHS (vodil jih je predsednik Narodnega Vijeća dr. Anton Korošec), Jugoslovanskega 
odbora (vodil jih je dr. Ante Trumbić) in srbske kraljevske vlade ter sporazumno izbranih parlamen-
tarnih skupin srbske Narodne skupščine (vodil jih je Nikola Pašić) podpisali sporazum o oblikovanju 
skupne države na federativni osnovi. T. i. ženevski sporazum je določal, da bosta v združeni jugo-
slovanski državi vlada Kraljevine Srbije in Narodno Vijeće vsak na svojem ozemlju še naprej imela 
avtonomno oblast, dokler konstituanta Srbov, Hrvatov in Slovencev ne bo določila novega ustroja 
jugoslovanske skupnosti. Ker se je tako zamišljeno oblikovanje jugoslovanske države razlikovalo od 
velikosrbskega koncepta jugoslovanske združitve, je Pašić po ostri reakciji vladajočih srbskih krogov 
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ve Arthurja Jamesa Balfourja in predsednika francoske republike Raymon-
da Poincareja44 je predsednik srbske kraljevske vlade in minister za zunanje 
zadeve Nikola Pašić 8. novembra 1918 priznal zagrebško Narodno Vijeće "kot 
reprezentanta in vlado" Slovencev, Hrvatov in Srbov iz nekdanje monarhije.45 
Istega dne je poslanikom Kraljevine Srbije v Parizu, Londonu, Washingtonu in 
Rimu poslal navodilo, naj vladi, pri kateri so akreditirani, to sporočijo in obe-
nem storijo potreben korak, da tudi ona prizna Narodno Veče kot legitimno 
vlado "rečenih narodov".46 O tem je obvestil predsednika Narodnega Vijeća 
Korošca. Sporočil mu je tudi, da srbska "kraljevska vlada sprejema na znanje, 
da je Narodno Veće poverilo predsedniku Jugoslovanskega odbora v Londonu 
g. Trumbiću mandat, da ga predstavlja pri Zaveznikih vse do takrat, dokler ne 
bo ustvarjen skupni organ za diplomatsko akcijo".47 Pašićevo izrecno priznanje 
Narodnega Vijeća kot zakonite vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov iz nekdanje 
Avstro-Ogrske je pomenilo, da sočasno ni priznal tudi Države SHS.48 Vendar je 
"srbska vlada objektivno s priznanjem Narodnega veča SHS priznala tudi novo 
državo SHS".49 Ker je srbska stran nato od ženevskega sporazuma odstopila, 
sta Pašićevo priznanje Narodnega Vijeća in njegov mednarodnopravni značaj 
ostala mrtva črka na papirju. Ob jugoslovanski državni združitvi 1. decembra 
1918 jo je oživil srbski prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Prestolo-
naslednik Aleksandar je tedaj izjavil, da razglaša "zedinjenje Srbije z deželami 
neodvisne države Slovencev, Hrvatov in Srbov [podčrtal J. P.] v enotno kraljestvo 
Srbov, Hrvatov in Slovencev".50 Aleksandrova izjava je hkrati potrdila, da je bila 

in dvora skupaj z vlado odstopil in na ta način razveljavil ženevski sporazum. Pri tem velja opozoriti, 
da si je Korošec na Ženevski konferenci (neuspešno) prizadeval, da bi kot enega od enakopravnih 
dejavnikov jugoslovanske združitve upoštevali tudi Kraljevino Črno goro. (Jurij Perovšek, "Srečanje dr. 
Antona Korošca in ing. Dragotina Gustinčiča novembra 1918 v Ženevi", Prispevki za novejšo zgodovi-
no 50, št. 1 (2010), str. 189–192.) Literaturo o Ženevski konferenci glej v Jurij Perovšek, Slovenska osa-
mosvojitev v letu 1918 : študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 
1998), str. 73, op. 52 (dalje: Perovšek, Slovenska osamosvojitev 1918). O konferenci glej tudi Andrej 
Rahten, Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije : slovenska politika v času zadnjega 
habsburškega vladarja Karla (Celje, 2016), str. 182–199. 

44 O tem glej Krizman, "Narodno Vijeće SHS", str. 92.
45 Građa 2, str. 523.
46 Prav tam, str. 513.
47 Prav tam, str. 514.
48 Momčilo Zečević, Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje 1917–1921 : od majniške 

deklaracije do vidovdanske ustave (Maribor, 1977), str. 151 (dalje: Zečević, Slovenska ljudska stranka).
49 Prav tam. O tem glej tudi Janko Pleterski, Narodi, Jugoslavija, revolucija (Ljubljana, 1986), str. 130, 

isti, "29. oktober 1918", Glasnik Slovenske matice 13, št. 1 (1989), str. 33 (dalje: Pleterski, "29. oktober 
1918").

50 Građa 2, str. 675. Enako je izjavo Aleksandra Karađorđevića ocenil tudi Anton Štebi. V svojem delu 29. 
oktober je zapisal, da je bila z razglasitvijo združitve Države SHS in Kraljevine Srbije "priznana popolna 
neodvisna lastna državnost" Srbov, Hrvatov in Slovencev iz Avstro-Ogrske monarhije, zastopanih po 
Narodnem Vijeću v Zagrebu. – Anton Štebi, 29. oktober (Maribor, 1939), str. 39 (dalje: Štebi, 29. okto-
ber).
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Država SHS ob Kraljevini Srbiji druga država-predhodnica leta 1918 oblikova-
nega Kraljestva SHS.

Na podlagi povedanega lahko ugotovimo, da je bila Država SHS stvarna 
državna skupnost,51 v okviru katere so Slovenci leta 1918 živeli v času med raz-
padom habsburške monarhije in oblikovanjem Kraljestva SHS. V Državi SHS so 
udejanjili svojo narodnopolitično suverenost. Leta 1923 je Fran Erjavec ocenil, 
da so 

v tej burni dobi /.../ pokazali Slovenci najočitneje vse svoje vrline in vse svoje 
napake, gotovo pa je, da spadajo tedanji meseci med najlepša poglavja slovenske 
zgodovine. V najtežjih okoliščinah so bili navezani izključno le na svojo silo in na 
svoje sposobnosti in priznati je treba, da so se izkazali v tej težki preizkušnji za 
izrazito državotvoren faktor, pred vsem pa za sijajne organizatorje.52

II

Z nastankom Države SHS in vključitvijo Slovencev vanjo se je zanje začela izku-
šnja njihove konfederativne državnosti. Njen dejavnik je bila prva slovenska 
nacionalna vlada, Narodna vlada v Ljubljani, ki jo je na predlog slovenskega 
Narodnega sveta, političnega nadstrankarskega telesa, ki je leta 1918 vodilo boj 
Slovencev za samoodločbo, 31. oktobra 1918 imenovalo zagrebško Narodno 
Vijeće.53 Vlado so sestavljali predstavniki vseh tedanjih slovenskih političnih 
strank: katoliške Vseslovenske ljudske stranke (VLS), liberalne Jugoslovanske 
demokratske stranke (JDS) in marksistične Jugoslovanske socialnodemokrat-
ske stranke (JSDS). Narodna vlada je z izjemo za zunanje zadeve, a vključno 
z vojaškim, obsegala vsa temeljna področja izvajanja državnoupravne oblasti. 
Poleg predsednika je imela dvanajst upravnih oddelkov, t. i. poverjeništev. Vodil 

51 Prim. tudi Lojze Ude, Slovenci in jugoslovanska skupnost (Maribor, 1972), str. 176; Zečević, Slovenska 
ljudska stranka, str. 397, isti, Na zgodovinski prelomnici : Slovenci v politiki jugoslovanske države 
1918–1929 : I. knjiga (Maribor, 1986), str. 183, op. 60 (dalje: Zečević, Na zgodovinski prelomni-
ci); Janko Pleterski, Študije o slovenski zgodovini in narodnem vprašanju (Maribor, 1981), str. 227; 
Hodimir Sirotković, "O nastanku, organizaciji, državnopravnim pitanjima i sukcesiji Države SHS 
nastale u jesen 1918", Časopis za suvremenu povijest 24, št. 3 (1992), str. 62, 63; Stanislava Koprivica-
Oštrić, "Konstituiranje Države Slovenaca, Hrvata i Srba 29. listopada 1918. godine", Časopis za suvre-
menu povijest 25, št. 1 (1993), str. 45 (dalje: Koprivica-Oštrić, "Konstituiranje Države SHS"). Kot je 
opozoril Zečević, pa znani publicist in zgodovinar Fran Erjavec – po našem mnenju v tem primeru 
brez ustrezne analitske poglobitve – v Državi SHS ni videl samostojnega državnega subjekta. (Zečević, 
Na zgodovinski prelomnici, str. 50, op. 28, 183, op. 60.)

52 Fran Erjavec, Slovenci : zemljepisni, zgodovinski, politični, kulturni, gospodarski in socialni pregled 
(Ljubljana, 1923), str. 67 (dalje: Erjavec, Slovenci).

53 "Državljani!", Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 4. 11. 1918, št. 1, str. 1. O primatu Narodne 
vlade kot prve slovenske nacionalne vlade glej Perovšek, Slovenski prevrat 1918, str. 118–120.
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jo je že omenjeni Josip Pogačnik, ki je pripadal VLS. Poleg njega so bili pripa-
dniki VLS v vladi še dr. Janko Brejc (vodil je poverjeništvo za notranje zadeve), 
dr. Karel Verstovšek (vodil je poverjeništvo za uk in bogočastje), inž. Vladimir 
Remec (vodil je poverjeništvo za javna dela in obrt), prelat Andrej Kalan (vodil 
je poverjeništvo za poljedelstvo), dr. Lovro Pogačnik (vodil je poverjeništvo za 
narodno obrambo) in dr. Anton Brecelj (vodil je poverjeništvo za zdravstvo). 
Predstavniki JDS v vladi so bili dr. Ivan Tavčar (vodil je poverjeništvo za prehra-
no), dr. Vladimir Ravnihar (vodil je poverjeništvo za pravosodje), dr. Vekoslav 
Kukovec (vodil je poverjeništvo za finance), dr. Pavel Pestotnik (vodil je pover-
jeništvo za promet) in dr. Karel Triller (vodil je poverjeništvo za industrijo in 
trgovino). Predstavnik JSDS v vladi je bil Anton Kristan, ki je vodil poverjeništvo 
za socialno skrbstvo.54 Največ predstavnikov v vladi je imela VLS (7), JDS jih je 
imela pet, JSDS pa enega. Po Brejčevem pričevanju so člani vlade med seboj 
tvorno sodelovali, "v Narodni vladi ni prišlo niti enkrat do bojnega glasovanja, 
temveč so se vse agende reševale soglasno, v političnih zadevah pa so imele 

54 "Državljani!", Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 4. 11. 1918, št. 1, str. 1.

Člani prve slovenske Narodne vlade ("Prva slovenska narodna vlada", Ilustrirani Slovenec, 28. 10. 1928, 
št. 44, str. 348–349)
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stranke svobodne roke".55 Z liberalne strani se je dela v Narodni vladi na enak 
način spominjal Kukovec. "Moram reči, da mi bode vedno v prijetnem spominu 
požrtvovalno in složno delo zaupnikov slovenskih političnih strank v tej naro-
dni vladi," je 29. oktobra in 9. novembra 1934 dejal na predavanjih na Ljudski 
univerzi v Celju in Mariboru.56 To je vidno tudi iz gradiva Narodne vlade.57 

Narodna vlada je na Slovenskem imela vso oblast in je samostojno odločala 
o slovenskem političnem, družbenem, kulturnoprosvetnem, gospodarskem in 
vojaškem razvoju. Posegala je tudi na področje zunanjih zadev, nekatere vlade pa 
so jo upoštevale pri razvijanju svojih diplomatskih povezav; svojega poverjenika 
pri Narodni vladi sta imela poljsko in nemškoavstrijsko zunanje ministrstvo, v 
Ljubljani pa sta delovala še poljski in češkoslovaški vojaški pooblaščenec.58 Tak 
položaj Slovenije v Državi SHS, ko je Narodna vlada presegla prvotno razdelitev 
izvajanja oblasti v Državi SHS (Narodno Vijeće si je ob njenem nastanku pridrža-
lo vodenje zunanjih in vojaških zadev, izvrševanje pravice pomilostitve, razvelja-
vljanja zakonov in imenovanja višjih uradnikov),59 je Narodno Vijeće potrdilo v 
posebni Naredbi celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade 
SHS v Ljubljani (Naredba o prehodni upravi).60 Omenjeno naredbo je 21. novem-
bra 1918 razglasila Narodna vlada. Razglasila jo je sporazumno z Narodnim Vije-
ćem in ne morda po njegovem navodilu ali pooblastilu.61 Kot je ocenil dr. Lovro 
Bogataj, eden od avtorjev znanega zbornika Slovenci v desetletju 1918–1928, je 
naredba imela značaj mednarodne pogodbe.62

Naredba o prehodni upravi, ki je opredelila izvajanje državne oblasti na Slo-
venskem, je določala, da je "do onega časa, dokler konstituanta naroda SHS ne 
ukrene drugače /.../ Narodno veće SHS v Zagrebu najvišji činitelj v državi SHS".63 
Narodna vlada mu je priznavala skupno vrhovno oblast "v vseh vprašanjih, ki 
so v zvezi s temeljnimi načeli ujedinjenja naroda Slovencev, Hrvatov in Srbov v 

55 Janko Brejc, "Od prevrata do ustave", v: Slovenci v desetletju 1918–1928 : zbornik razprav iz kulturne, 
gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), str. 162 (dalje: Brejc, "Od prevrata 
do ustave"). Prim. tudi Erjavec, Slovenci, str. 68.

56 [Vekoslav] Kukovec, Slovenci 1914 : referat dr. Kukovca na Ljudski univerzi v Celju in Mariboru dne 
29. oktobra in 9. novembra 1934 (Maribor, 1935), str. 16.

57 Glej Sejni zapisniki 1, str. 53–153.
58 O tem glej več Perovšek, Slovenski prevrat 1918, str. 132–222.
59 O razčlenitvi razmerja med Narodno vlado in Narodnim Vijećem glej tudi Perovšek, Slovenska osa-

mosvojitev 1918, str. 77–81, 102–105.
60 "Naredba celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list 

Narodne vlade SHS v Ljubljani, 21. 11. 1918, št. 11, str. 21–22.
61 Prav tam, str. 21; Lovro Bogataj, "Uprava v Sloveniji od prevrata 1918 do izvršitve Vidovdanske ustave", 

v: Slovenci v desetletju 1918–1928 : zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, 
ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), str. 377–378 (dalje: Bogataj, "Uprava v Sloveniji").

62 Bogataj, "Uprava v Sloveniji", str. 378.
63 "Naredba celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list 

Narodne vlade SHS v Ljubljani, 21. 11. 1918, št. 11, str. 21. 
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narodno, svobodno, neodvisno, na demokratskih načelih urejeno državo SHS 
in v vseh vprašanjih, ki jih zastopniki, odposlani v Narodno veće, priznavajo za 
skupna".64 V vseh drugih vprašanjih je imela v Sloveniji vso oblast, s čemer je bila 
v Državi SHS priznana slovenska državnopravna zasebnost.

Narodno Vijeće, ki je imelo za Slovenijo po sporazumu vrhovno oblast, je z 
Naredbo o prehodni upravi njeno izvajanje preneslo na Narodno vlado. Nared-
ba je "za ono dobo, dokler konstituanta naroda SHS ne določi ustave države 
SHS in se ne uveljavi po smislu te ustave definitivni upravni ustroj", odrejala, 
da se upravljanje Slovenije "pod vrhovnim vodstvom Narodnega veća SHS v 
Zagrebu osredotočuje v 'Narodni vladi SHS v Ljubljani'". Narodno Vijeće v Slo-
veniji ni bilo neposredni dejavnik državne oblasti. Njen dejanski subjekt je bila 
Narodna vlada. "Zagrebški Narodni svet [Narodno Vijeće – op. J. P.] vsekakor 
ni imel ne sredstev ne volje in ne moči, da bi uveljavljal neposredno oblast nad 
slovenskim prostorom."65 Zato je Naredba o prehodni upravi tudi določila, da 
"Narodna vlada SHS v Ljubljani upravlja" slovensko "ozemlje v imenu Narodne-
ga veća SHS v Zagrebu".66 S tem pooblastilom je bila potrjena že izvajana praksa, 
da v Sloveniji samostojno izvršujejo odločitve Narodnega Vijeća organi Naro-
dne vlade ter da so te odločitve obvezne za Slovenijo potem, ko jih sprejmejo 
in razglasijo ti organi. Z Naredbo o prehodni upravi je bila skozi razmerje med 
Narodno vlado in Narodnim Vijećem Država SHS konfederativno sestavljena 
država, "v kateri je Slovenija tvorila nekak del realne unije".67 V materialnoprav-
nem pogledu je imela konfederativno državnost.68 Po Metodu Mikužu je Drža-
va SHS "obsegala 'neodvisne države' Dalmacijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško 

64 Prav tam.
65 Igor Grdina, "Biografski portret Ivana Tavčarja", v: Tavčarjev zbornik, ur. Igor Grdina (Ljubljana, 2015), 

str. 73.
66 "Naredba celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list 

Narodne vlade SHS v Ljubljani, 21. 11. 1918, št. 11, str. 21.
67 Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev (Ljubljana, 1996), str. 469 (dalje: Vilfan, Pravna zgodovina 

Slovencev).
68 O državnosti Slovenije v Državi SHS glej tudi Ivan Tomšič, "Razpad Avstro-Ogrske in nastajanje slo-

venske državnosti", Naši razgledi, 7. 11. 1969, št. 21 (428), str. 625–626; Zečević, Na zgodovinski pre-
lomnici, str. 183; Pleterski, "29. oktober 1918", str. 32, 33; Dušan Nećak, "Jugoslavija, historična nujnost 
ali napaka?", Časopis za zgodovino in narodopisje 65=NV30, št. 1 (1994), str. 69; Miroslav Stiplovšek, 
Slovenski parlamentarizem 1927–1929 : avtonomistična prizadevanja skupščin ljubljanske in mari-
borske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni razvoj Slovenije ter za udejanjenje parla-
mentarizma (Ljubljana, 2000), str. 9, 15, 18; Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne 
države : slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja (Ljubljana, 2006), str. 162; 
Ivan Kristan, "Razvoj slovenske državnosti in občine Škofja Loka", v: 3 obletnice osamosvojitve, ur. Ivan 
Kristan (Škofja Loka, 2016), str. 5. Prim. tudi Bogataj, "Uprava v Sloveniji", str. 379; Zečević, Slovenska 
ljudska stranka, str. 398; Koprivica-Oštrić, "Konstituiranje Države SHS", str. 51; Miroslav Stiplovšek, 
"Prizadevanja za avtonomijo Slovenije od ustanovitve jugoslovanske države do kraljeve diktature 
(1918–1929), Časopis za zgodovino in narodopisje 65=NV30, št. 1 (1994), str. 79; Janko Prunk, Cirila 
Toplak, Parlamentarna izkušnja Slovencev (Ljubljana, 2005), str. 82; Janko Prunk, Marjetka Rangus, 
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s Slavonijo, Reko in Slovenijo. Taka je bila takrat narodova volja."69

Konfederativno državnost Slovenije v Državi SHS je kazalo tudi določilo 
Naredbe o prehodni upravi, po kateri je bila Narodna vlada na slovenskem 
ozemlju "za vsa oblastva, vse urade in javne organe, kar jih je v tem ozemlju, 
najvišja upravna oblast in službena instanca".70 Zato ni bilo "odloka ali nared-
be Narodne vlade SHS v Ljubljani, oziroma njenih oddelkov ali kakršnegakoli 
drugega oblastva, zoper katerega, oziroma zoper katero bi bila dopustna pri-
tožba ali kako drugo pravno sredstvo na instance izven države SHS".71 Naredba 
je določala, da zoper sodbe in druge ukrepe višjih deželnih sodišč ter deželnih 
in okrožnih sodišč, "ki jih ta izdajajo kot sodišča druge stopnje, odslej ni daljne-
ga pravnega sredstva". Določala je še, da višja deželna sodišča dokončno sodijo 
tudi v vseh tistih pravnih zadevah, v katerih je bilo po dotedanjih določilih pri-
stojno avstrijsko vrhovno in kasacijsko sodišče. Višje deželno sodišče v Ljublja-
ni je odločalo tudi "o medčasno že vloženih, pa še ne rešenih pravnih sredstvih 
na avstrijsko vrhovno in kasacijsko sodišče". Naredba je tudi odrejala, da "zoper 
odločbe finančnega ravnateljstva v Trstu in finančnega deželnega ravnateljstva 
v Ljubljani ter zoper sodbe dohodarstvenega višjega sodišča v Ljubljani v uprav-
nopravnih in kazenskih zadevah ni pritožbe".72 Kot najvišja oblast v Sloveniji 

Sto let slovenskih političnih strank 1890–1990 (Ljubljana, 2014), str. 101. V nasprotju z navedenimi 
avtorji Walter Lukan v slovensko državnost v Državi SHS ni prepričan. Svoje razčlenitve tega vpraša-
nja ob tem ne podaja. (Walter Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? : habsburška 
monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni (Ljubljana, 2014), str. 139, op. 399.) 

69 Metod Mikuž, "1917–1921 : Narodni svet", v: Zdenko Čepič ... [et al.], Zgodovina Slovencev (Ljubljana, 
1979) str. 604.

70 "Naredba celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list 
Narodne vlade SHS v Ljubljani, 21. 11. 1918, št. 11, str. 21. – Tak položaj Narodne vlade v Državi SHS 
je leta 1919, ob uveljavljanju vsejugoslovanskega državnega centralizma v Kraljevini SHS (državo so 
preimenovali v začetku januarja 1919), priznaval celo takratni vodilni jugoslovanski unitaristični in 
centralistični politik Svetozar Pribićević. Kot minister za notranje zadeve je 3. marca 1919 v Ljubljano 
poslal dopis, v katerem je opozarjal, da se Deželna vlada za Slovenijo, ki je stopila na mesto prejšnje 
Narodne vlade, ne more opirati na njeno "naredbo od 14. novembra 1918 št. 111, Uradni list št. XI. 
o prehodni upravi na ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani (naredbo so datirali s 14. novembrom 
1918 – op. J. P.)". S to naredbo je "tedanja vlada določila, da je za vse pod njeno območje spadajoče 
ozemlje, kakor tudi za vsa oblastva, vse urade in javne organe, kar jih je v tem ozemlju, najvišja upravna 
oblast in službena instanca. Po tej naredbi je tudi deželna (Narodna – op. J. P.) vlada vodila vso upravo 
suvereno, izvzemivši skupna vprašanja, glede katerih je bila vezana na navodila narodnega veća v 
Zagrebu. Čim pa je bilo meseca decembra preteklega leta (1. decembra 1918 – op. J. P.) proglašeno 
ujedinjenje vseh Jugoslovanov pod žezlom dinastije Karadjordjevićev in čim je bilo imenovano prvo 
ministrstvo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, se je upravni položaj v Sloveniji bistveno spreme-
nil. Deželna (Narodna – op. J. P.) vlada v Ljubljani je prenehala biti najvišja upravna oblast in službena 
instanca za Slovenijo in kot taka je nastopila centralna vlada v Beogradu." (Jože Šorn, Slovensko gospo-
darstvo v poprevratnih letih 1919–1924 (Ljubljana, 1997), str. 79–80).

71 "Naredba celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list 
Narodne vlade SHS v Ljubljani, 21. 11. 1918, št. 11, str. 21. 

72 Prav tam.
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je Narodna vlada imela ministrsko kompetenco.73 Naredba poverjeništva za 
notranje zadeve, objavljena 12. novembra 1918, je določala, da je treba vlo-
žiti pritožbo, "ako gre /.../ zoper odločbo kakega ministrstva /.../ pri Narodni 
vladi SHS v Ljubljani".74 Narodna vlada je odločala dokončno in brez pravice 
pritožbe, kajti zoper razsodbe Narodne vlade ni bilo več pritožbe na nobeno 
višjo instanco, ker take instance ni bilo.75 To lepo ponazarja državnopravno 
subjektiviteto Slovenije v Državi SHS in utemeljuje trditev, da je Narodna vlada 
"delala neodvisno, ter niso bile med državo S. H. S. in Slovenijo skupne niti one 
stvari, ki so bile n. pr. med Avstrijo in Ogrsko. Narodna vlada je imela celo svoj 
vojaški resort in je po predsedstvu Narodne vlade vsaj deloma izvrševala tudi 
zunanjepolitične posle."76 S tem je bila na slovenskem ozemlju edina, popolna 
in pravno najvišja oblast in nosilka slovenske samostojnosti v Državi SHS.77 To 
je dobro izrazil Oklic poverjeništva za narodno obrambo, ki so ga 26. novembra 
1918 objavili v Uradnem listu Narodne vlade. V njem so poudarili, da je avstrij-
ska država razpadla in avstrijskega cesarstva ni več. Na avstrijskem ozemlju so 
ustanovili 

nove države in vsa oblast bivše Avstrije je prešla na te nove države. Na jugu Avs-
trije se je ustanovila nova Jugoslavija, ki združuje v sebi vse Slovence, Hrvate in 
Srbe. Najvišjo oblast v tej državi ima Narodno veće v Zagrebu, neposredno oblast 
nad Slovenci ima Narodna vlada v Ljubljani. Ta narodna vlada je stopila na mesto 
bivše avstrijske vlade.78 

To je pomenilo, da so na slovenskem ozemlju sami izvajali suvereno oblast. 
T. i. ljubljansko vlado je Ivan Tavčar kasneje označil za "edino avtoriteto, ki je 

73 Bogataj, "Uprava v Sloveniji", str. 381. Glej tudi Dragotin Trstenjak, "Uprava v Sloveniji", v: Spominski 
zbornik Slovenije : ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele 
(Ljubljana, 1939), str. 110 (dalje: Trstenjak, "Uprava v Sloveniji").

74 "Naredba poverjeništva za notranje zadeve", Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 12. 11. 1918, št. 
5, str. 9.

75 Bogataj, "Uprava v Sloveniji", str. 381.
76 Prav tam, str. 378. Glej tudi str. 382.
77 Ivan Tavčar je leta 1919 ugotavljal, da so bile med naredbami, ki jih je izdala Narodna vlada, "tudi take, 

da je čisto jasno, da nadomeščajo zakon in da urejujejo zadeve, ki se v konstitucijonelnih državah 
potom naredb legalno urediti ne morejo". Predložene bi morale biti Narodnemu Vijeću v sankcijo. 
(Ivan Tavčar, "Brez zamere", Slovenski narod, 15. 2. 1919, št. 39, str. 1.) Glede na Naredbo o prehodni 
upravi to ni bilo potrebno oziroma se ni izvajalo. V Kraljevini SHS pa so retrogradno storili še to, in 
sicer z omenjenim 130. členom Vidovdanske ustave. (O tem glej Perovšek, Slovenski prevrat 1918, str. 
179.)

78 "Oklic", Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 26. 11. 1918, št. 13, str. 26.
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bila v deželi".79 Narodna vlada je slovensko ozemlje imela za svoje,80 kar je poka-
zala tudi z naslovom Naredbe o prehodni upravi. O Sloveniji je govorila tudi kot 
o "državi SHS slovenskega območja".81 Individualnost Slovenije v Državi SHS so 
videli tudi v VLS in JDS. Slovenec je 12. novembra 1918 zapisal, da je slovensko 
ozemlje Države SHS "last Narodne vlade", teden dni kasneje pa je novi sloven-
ski narodnopolitični položaj enačil s "svobodno Slovenijo".82 Z liberalne strani 
je na "slovensko ozemlje države SHS" 23. novembra 1918 opozoril Slovenski 
narod, ljubljanski odvetnik dr. Alojzij Kokalj pa se je malo pred tem na njegovih 
straneh ozrl na Ljubljano, "naravno središče k državi SHS spadajočega sloven-
skega ozemlja".83 O tem ali se vidi Slovenija izza Države SHS v socialnodemo-
kratskem taboru niso razmišljali. 

Temeljno politično vodilo Narodne vlade je bilo oblikovanje politično in 
upravno Združene Slovenije.84 Narodna vlada je od vsega začetka želela upra-
vljati s celotnim slovenskim ozemljem, kar je bilo vidno skozi različne postopke 
in delo, ki ga je opravljala in opravila.85 Političnoupravno združitev Slovenije je 
v glavnem izvedla z Naredbo o prehodni upravi. Na ozemlju, ki ga je opredelila 
kot svoje – "Kranjsko, Goriško, slovenski del Istre, mesto Trst z okolico" ter "Šta-
jersko in Koroško, kolikor sta te deželi del države SHS" –,86 je prevzela in združi-
la vse posle nekdanje c.-kr. deželne vlade v Ljubljani in Celovcu in tudi vse posle 
nekdanjih c.-kr. namestništev v Trstu in Gradcu.87 Razpustila je deželni odbor 
dotedanje vojvodine Kranjske88 ter za Koroško, Štajersko, Primorsko in Kranj-
sko prevzela in združila vse posle dotedanjih deželnih odborov ter avtonomnih 

79 Ivan Tavčar, "Brez zamere", Slovenski narod, 15. 2. 1919, št. 39, str. 1. – Tavčar v navedenem članku 
tudi opozarja, da člani Narodne vlade niso prisegli novi državi, "kar bi lahko imelo gotove posledice". 
Po našem mnenju do njih ne bi moglo priti, saj je sam zapisal, da je iz suverenitete Narodnega Vijeća 
(le-to je Narodno vlado tudi imenovalo – op. J. P.) izviral tudi "pravni naslov za novo vlado v Ljubljani". 
(Prav tam.)

80 Sejni zapisniki 1, str. 84.
81 Sejni zapisniki 1, str. 144; "Naredba celokupne vlade SHS v Ljubljani o izplačilu službenih prejemkov 

slovenskih ter tujerodnih uslužbencev v SHS za mesec december 1918", Uradni list Narodne vlade SHS 
v Ljubljani, 30. 11. 1918, št. 15, str. 29.

82 "Naša meja", Slovenec, 12. 11. 1918, št. 260a, str. 1, "Bolgari pozdravljajo svobodno Slovenijo", Slovenec, 
19. 11. 1918, št. 266, str. 2.

83 "Dnevne vesti. Poštno in brzojavno ravnateljstvo v Ljubljani", Slovenski narod, 23. 11. 1918, št. 278, str. 
4, Alojzij Kokalj, "Kranjska Hranilnica", Slovenski narod, 19. 11. 1918, št. 273, str. 2.

84 Brejc, "Od prevrata do ustave", str. 164.
85 Bojan Balkovec, "Katera vlada je prva vlada", Delo: sobotna priloga, 9. 4. 2005, št. 82, str. 37.
86 "Naredba celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list 

Narodne vlade SHS v Ljubljani, 21. 11. 1918, št. 11, str. 21.
87 Prav tam.
88 "Naredba Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 9. 11. 1918, št. 4, 

str. 7.
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Uvodni del Naredbe 
o prehodni upravi 
("Naredba celokupne 
vlade o prehodni 
upravi v ozemlju 
Narodne vlade SHS v 
Ljubljani", Uradni list 
Narodne vlade SHS 
v Ljubljani, 21. 11. 
1918, št. 11, str. 21)
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oblasti in naprav.89 S tem je presegla prejšnjo avstrijsko upravno dvotirnost, ki je 
temeljila na delitvi na splošno državno in posebno deželno avtonomno upra-
vo.90 Z upravno strnitvijo slovenskega ozemlja je utemeljila "politično-upravno 
edinico Zedinjeno Slovenijo".91 Slovenija, organizirana skupnost pokrajin, nase-
ljenih s Slovenci, je kot taka postala državnopravna enota.92 Političnoupravno 
združitev slovenskih pokrajin so izvršili "naglo in brez vsakega ugovora, tako 
samo po sebi umeven je bil vsem Slovencem program zedinjene Slovenije".93 
Uresničili so jo v prvi stvarni obliki. Takratna Združena Slovenija je glede na 
italijansko zasedbo Trsta, Goriške, Istre in postojnskega okrožja na Kranjskem 
med 3. in 23. novembrom 1918 obsegala večino nekdanje vojvodine Kranjske 
in slovenski del nekdanje vojvodine Štajerske (do razmejitvene črte z Nemško 
Avstrijo okoli Radgovne, Šentilja in Kozjaka), na Koroškem pa ozemlje južno 
od Zilje in Drave ter velikovški okraj. Z izjemo omenjenega ozemlja Koroške je 
tedanja Združena Slovenija obsegala približno dve tretjini današnjega ozemlja 
Republike Slovenije.94

Poleg povedanega je imela Naredba o prehodni upravi v ureditvi samostoj-
nega življenja Slovencev v Državi SHS še en pomen. Bila je pravni akt, ki je imel 
značaj ustavnega besedila.95 Naredba je v materialnem smislu ugotavljala način 
državne organizacije na Slovenskem in podrobno predpisovala organizacijo in 
dejavnost slovenskih organov državne oblasti – Narodne vlade. Formalno in 
materialno so Naredbo o prehodni upravi kot neke vrste ustavni akt uresni-
čevala njena posamezna določila. Naredba je na različnih področjih oprede-
lila organiziranost slovenske oblasti v Državi SHS in utemeljila ter organizirala 
družbeno življenje na Slovenskem. Na novo je opredelila tudi ključna vezišča 
takratnega slovenskega družbenega, političnega, upravnega, javnovarnostne-
ga, gospodarskega in kulturnega življenja. Naredba je začela veljati z dnem 

89 "Naredba celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list 
Narodne vlade SHS v Ljubljani, 21. 11. 1918, št. 11, str. 21.

90 O upravni dvotirnosti v avstrijski državni polovici Avstro-Ogrske monarhije glej Vilfan, Pravna zgodo-
vina Slovencev, str. 445–446.

91 Brejc, "Od prevrata do ustave", str. 165.
92 Ivan Tomšič, "Razpad Avstro-Ogrske in nastajanje slovenske državnosti", Naši razgledi, 7. 11. 1969, št. 

21 (428), str. 626; Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, str. 469.
93 Silvo Kranjec, "Slovenci na poti v Jugoslavijo", v: Spominski zbornik Slovenije : ob dvajsetletnici 

Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele (Ljubljana, 1939), str. 60.
94 O razmerah na Primorskem ob razpadu Avstro-Ogrske, ko so "mogli primorski Slovenci zadihati pro-

sto le za trenutek" (Dušan Kermauner, Temeljni problemi primorske politične zgodovine : zlasti v letih 
1918–1921, za tisk pripravil France Klopčič (Ljubljana, 1977), str. 7), italijanski zasedbi Primorskega 
ozemlja in razmerah na njem v novembru 1918 glej Milica Kacin-Wohinz, Primorski Slovenci pod 
italijansko zasedbo : 1918–1921 (Maribor, 1972), str. 44–107; Damijan Guštin, "Dve antantni vojski 
v Državi SHS – dva odnosa do zmagovalcev? Varnostne dileme Države SHS", v: Stiplovškov zbornik, ur. 
Dušan Nećak (Ljubljana, 2005), str. 75–79, 83–85; Grega Žorž, "Italijanska zasedba slovenskih krajev 
v novembru 1918", Zgodovinski časopis 70, št. 3–4 (2016), str. 364–380.

95 Prim. Bogataj, "Uprava v Sloveniji", str. 379; Trstenjak, "Uprava v Sloveniji", str. 110.
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razglasitve (21. novembra 1918), izvršiti pa jo je morala Narodna vlada.96 Tako 
so še z načrtnim pravnim dejanjem osmislili tedanjo slovensko državnost ter 
odločitev Slovencev za narodno osvoboditev in politično osamosvojitev leta 
1918. 

III

Konfederativna nacionalna državnost je tista ključna pridobitev, ki opredeljuje 
pomen Države SHS v novejšem slovenskem zgodovinskem razvoju. To je tudi 
odgovor na vprašanje, kaj je nastanek te države pomenil za Slovence in kaj 
pomeni za slovenski zgodovinski spomin. Pomeni njihovo prvo državotvorno 
izkušnjo, ki pa je po oblikovanju Kraljestva SHS izzvenela. V Kraljestvu oziro-
ma Kraljevini SHS/Jugoslaviji se slovenska samostojnost, dosežena novembra 
1918, ni obdržala.97 V spominu pa se je ohranila skozi različne vsebinske in 
časovne stopnje. 

V prvi unitaristični in centralistični jugoslovanski državi so na slovensko 

96 "Naredba celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list 
Narodne vlade SHS v Ljubljani, 21. 11. 1918, št. 11, str. 21–22.

97 Več o tem glej Perovšek, Slovenski prevrat 1918, str. 278–284.

Žig Narodne vlade 
SHS v Ljubljani – 
poverjeništvo za soci-
alno skrbstvo (soci-
jalno skrb)(Arhiv 
družine Milanke 
Jakopič Jaklič; zaseb-
na last)
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samostojnost v Državi SHS spominjali tako na avtonomistično-federalistični 
kot na unitarnocentralistični politični strani. V začetku februarja 1923 je glasilo 
Združenja slovenskih avtonomistov poudarilo, da je bila Slovenija novembra 
1918 "svobodna državica".98 V tem delu slovenske politike so nato leta 1924 
še enkrat izjavili, da je bila leta 1918 Slovenija kratek čas neodvisna in dodali, 
da je bila Narodna vlada "vlada v pravem pomenu besede, ker je imela v svo-
jih rokah vso državno moč".99 Na katoliški strani se je konec februarja 1923 
dolgoletni vidni politik avtonomistične Slovenske ljudske stranke (SLS) dr. 
Janko Brejc spominjal tedaj "samostojne Slovenije", v kateri so Slovenci dose-
gli "lastno državnost".100 Nato je glasilo SLS Slovenec leta 1927 poudaril, da je v 
prevratnem času SLS "ustvarila Zedinjeno Slovenijo z lastno avtonomno vlado, 
ki je imela vse prerogative državnih vlad". In vprašal: "Ali si morete misliti večjo 
samostojnost Slovencev, kakor smo jo imeli tedaj, če izvzamemo lastno neza-
visno državnost?"101 Na združeno svobodno Slovenijo in prvo slovensko vlado 
je znova spomnil v poročilu o manifestacijskem zborovanju ob desetletnici slo-
venske samoodločbe 29. oktobra 1928 v Ljubljani in nato ob njeni dvajsetletni-
ci leta 1938.102 Ko je leta 1932 umrl Josip Pogačnik, je poudaril, da je bil "prvi 
predsednik suverene slovenske vlade".103 Pet let kasneje je opozoril, da se je v 
prevratnem času "razvila prva slovenska vlada, ki je v imenu Narodnega veča 
izvajala že vse pravice države na svojem ozemlju".104 Nekdanja (vodilna) člana 
Komunistične stranke Jugoslavije Lovro Klemenčič in ing. Anton Štebi pa sta 
leta 1925 oziroma 1939 pisala o suvereni, samostojni Sloveniji in prvi slovenski 
narodni vladi leta 1918. Štebi je pribil, da je 29. oktober 1918 "dejansko naš 
največji narodni praznik".105 Tudi Bernotova Jugoslovanska socialnodemokrat-
ska stranka je leta 1927 ocenila, da je bila slovenska narodna vlada leta 1918 
"suverena in njen predsednik je imel značaj in oblast predsednika republike 
Slovenije".106 Naslednje leto je levodemokratično usmerjeni Lojze Ude poudaril, 
da je "naš praznik /.../ 29. oktober. Pred desetimi leti na ta dan smo Slovenci pro-
glasili svojo politično svobodo. /.../ Spomin na ta dan nam ne pusti mirovati."107 

98 "Politika in politika", Avtonomist, 3. 2. 1923, št. 5, str. 2.
99 Mala politična šola za slovenske kmete in delavce (Ljubljana, [1924]), str. 15, 16.
100 "Avtonomija Slovenije po prevratu", Slovenec, 27. 2. 1923, št. 46, str. 1.
101 "Hinavščina rodi hinavščino", Slovenec, 15. 1. 1927, št. 11, str. 3.
102 "Praznik osvoboditve slov. naroda", Slovenec, 30. 10. 1928, št. 249, str. 5, "Prva narodna vlada", Slovenec, 

29. 10. 1938, št. 250a, str. 4.
103 "† Josip Pogačnik", Slovenec, 19. 8. 1932, št. 188, str. 3.
104 "V oktobru 1918", Slovenec, 29. 10. 1937, št. 249a, str. 1.
105 Lovro Klemenčič, "Nacionalna vprašanja in proletarski razred v Jugoslaviji in na Balkanu", Naprej, 1. 8. 

1925, št. 31, str. 1; Štebi, 29. oktober, str. 28, 29.
106 "SLS in demokracija", Naprej, 3. 9. 1927, št. 31, str. 1.
107 Lojze Ude, "Desetletnica in dve osemletnici", Svobodna mladina 1, št. 6–7 (1928), str. 127.
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Tudi na unitaristično centralistični politični strani se spominu na slo-
vensko samostojnost v letu 1918 niso izogibali. Leta 1925 je glasilo liberalne 
Samostojne demokratske stranke Jutro pisalo, da so Slovenci novembra 1918 
imeli, "četudi ne formalno, a praktično, svojo državo, svoje suverene /.../, svoje 
ministre, svojo vojsko, svojo zunanjo politiko, svoje finance". Obstajala je "naša 
slovenska država".108 Tudi v liberalni Samostojni kmetijski stranki, ki se je tedaj 
že bližala avtonomističnemu stališču, so v tem letu zapisali, da smo leta 1918 
"avtonomijo res imeli ter neodvisno slovensko deželo".109 Nato je Jutro leta 1928 
spomnilo na prvo slovensko narodno vlado in to znova storilo leta 1938.110 V 
prvi Jugoslaviji sta na položaj Slovenije v prevratu leta 1918 opozorila tudi že 
omenjena Fran Erjavec in Lovro Bogataj. Erjavec je poudaril, da so 29. oktobra 
1918 "proglasili Slovenci v Ljubljani med nepopisnim navdušenjem v prisotno-
sti ogromnih ljudskih množic svojo državno samostojnost [nastanek Države 
SHS – op. J. P.]", 31. oktobra 1918 pa se je "sestavila v Ljubljani prva Narodna 
vlada za Slovenijo". Po prevratu je "vodila v Sloveniji izprva vse vladne posle" – 
"navezana edinole nase in odgovorna le ljudski sodbi".111 Bogatajeva ugotovitev 
pa je bila, da je "imela Slovenija od prevrata do 1. decembra 1918 značaj lastne 
državnosti".112 "Na deseto obletnico naše osamosvojitve" je leta 1928 spomnil 
tudi urednik zbornika Slovenci v desetletju 1918–1928 dr. Josip Mal, ko je Pred-
govor k zborniku datiral z 29. oktobrom 1928.113 Pomen prevratnega 29. okto-
bra 1918 je po okupaciji Slovenije leta 1941 poudarila tudi Osvobodilna fronta, 
ki ga je v spomin na osvoboditev Slovencev izpod habsburške oblasti razglasila 
za slovenski narodni praznik.114 

V drugi Jugoslaviji je bil spomin na "prvi slovenski državotvorni prevrat"115 
dolgo časa zatemnjen. Temníli so ga zaradi glavnega nosilca tedanje slovenske 
samostojnosti – meščanske politike in posebej njenega katoliškega dela, zla-
sti pa zato, ker je komunistični dejavnik monistične oblasti le sebi priznaval 
sposobnost in zgodovinsko upravičenost reševati oziroma, kot je mislil, rešiti 
slovenski nacionalni problem. Leta 1961 je že v prvi izdaji svojega dela Prav-
na zgodovina Slovencev na izoblikovanje slovenske državnopravne enote med 

108 "Ljubljana, 13. junija", Jutro, 14. 6. 1925, št. 136, str. 1.
109 Položaj kmetskega stanu (Ljubljana, 1925), str. 24.
110 "Prvi srbski vojaki v Ljubljani", Jutro, 4. 11. 1928, št. 260, str. 10, "Beležke. Prva slovenska narodna 

vlada", Jutro, 30. 10. 1938, št. 253, str. 2.
111 Erjavec, Slovenci, str. 64, 73.
112 Bogataj, "Uprava v Sloveniji", str. 379.
113 Urednik (Josip Mal), "Predgovor", v: Slovenci v desetletju 1918–1928 : zbornik razprav iz kulturne, 

gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), str. [ii].
114 Pleterski, "29. oktober 1918", str. 31.
115 Janko Pleterski, Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925 : pot prvaka slovenskega političnega katolicizma 

(Ljubljana, 1998), str. 444.
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prevratom 1918 opozoril kasnejši profesor Pravne fakultete Univerze v Ljublja-
ni dr. Sergij Vilfan,116 drugače pa sta na tedanjo izkušnjo slovenske samostojno-
sti v svojih delih spomnila avtorja, ki sta živela zunaj Slovenije – Ludovik Puš 
in Tine Debeljak.117 O "delni in začasni pridobitvi svobode oktobra 1918" so v 
Chicagu že leta 1950 pisali v Slovenski državi,118 leta 1968 pa je na zgodovinski 
pomen 29. oktobra 1918 v Sloveniji ponovno opozoril Lojze Ude. Poudaril je, 
da "v zgodovinsko slabo obdelanem obdobju prehoda iz Avstrije v Jugoslavijo 
manjka tudi poglavje, ki bi s političnega in pravnega vidika analiziralo svobodo, 
ki jo je imela Slovenija od 29. oktobra 1918 do 1. decembra 1918". Obenem je 
opomnil, da je prav, "da se spominjamo 29. oktobra 1918 tudi v socialistični 
Jugoslaviji kot dneva osvoboditve izpod tisočletnega nemškega gospostva in 
kot začetnega dneva široke, čeprav kratkotrajne politične svobode slovenskega 
naroda".119 Nato so na prvo slovensko vlado in slovensko samostojnost v pre-
vratnem času spomnili v Torontu,120 leta 1969 pa se je slovenski državnosti v 
Državi SHS v Naših razgledih posvetil profesor ljubljanske Pravne fakultete dr. 
Ivan Tomšič.121 V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so na prvo slovensko 
Narodno vlado in njeno samostojnost začeli opozarjati tudi v slovenskem zgo-
dovinopisju, nato pa je stališče o slovenski samostojnosti v letu 1918 zlagoma 
našlo svoje mesto v zgodovinopisni literaturi.122 Danes ni več vprašljivo. Potem 
ko je minilo sto let od nastanka Države SHS in nastopa prve slovenske Narodne 
vlade je prav, da smo na to "poglavje", kot je leta 1968 zapisal Ude, še enkrat 
opozorili.

116 Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev (Ljubljana, 1961), str. 469.
117 Ludovik Puš, Svoboda v polmraku ([S. l.: s. n.], 1967), str. 22; Tine Debeljak, Pot k prvi slovenski vladi : 

ob 50-letnici osvoboditve (Buenos Aires, 1970), str. [7],78, 88. 
118 Dr. L. L., "29. oktober – praznik slovenske državne ideje", Slovenska država, 20. 10. 1950, št. 4, str. 1.
119 Lojze Ude, "29. oktober 1918", Delo : sobotna priloga, 2. 11. 1968, št. 300, str. 13.
120 "Uradna Ljubljana in 29. oktober", Slovenska država, 1. 12. 1968, št. 12, str. 4.
121 Ivan Tomšič, "Razpad Avstro-Ogrske in nastajanje slovenske državnosti", Naši razgledi, 7. 11. 1969, št. 

št. 21 (428), str. 625–626.
122 Perovšek, Slovenski prevrat 1918, str. 13–14.
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Jurij Perovšek

THE EMERGENCE OF THE STATE OF SLOVENES, CROATS AND 
SERBS ON OCTOBER 29, 1918 AND ITS NATIONAL HISTORICAL 
SIGNIFICANCE

SUMMARY

The emergence of the State of Slovenes, Croats and Serbs (State of SHS) On 
October 29, 1918, opened a new, historically significant, although brief, period 
in which most of the Slovenian nation governed for itself for the first time in 
recent history. Such a position, achieved in the State of SHS, originated from 
the conscious Slovenian will for national political independence, growing in 
the last months of the First World War and realized in the independent state 
of Habsburg Yugoslavs, until then embedded in the Habsburg state framework.

The State of SHS met all the criteria required by international law for the 
creation and existence of states. It had its own national territory, which, with 
the exception of Prekmurje, Međimurje, Bačka, Baranja and Banat (these 
remained within the Hungarian state), was formed by the Yugoslav lands of the 
former Monarchy – Slovenia, Croatia with Slavonia, Istria and Dalmatia, and 
Bosnia and Herzegovina. With the Italian occupation of Primorska (Slovenian 
Littoral), Istra (Istria), the Kvarner islands of Cres and Lošinj, northern Dalma-
tia and the Dalmatian islands in November 1918, its territory shrunk. The state 
of SHS also had its own population, because by breaking the state-legal ties 
between the Yugoslav lands and the Habsburg Monarchy on October 29, 1918, 
a new state-law position was created for the population of these lands in terms 
of their affiliation. The SHS state also had its own governmental organisational 
structure. It was implemented by the National Council of the SHS in Zagreb 
(Narodno Vijeće), the highest authority in the State of SHS, and by individual 
national or provincial governments. The SHS State of SHS also had the capacity 
to establish relations with other countries. They confirmed this notwithstand-
ing that the Entente and Associated States did not recognize the State of SHS as 
a state under international state law.

Despite not recognising the SHS State, the Entente side showed that it 
acknowledged the change in state law in the south of the former Monarchy. 
This was evident from a message from the Entente Commander-in-Chief of the 
Thessaloniki front and French General Louis Franchet d'Espére to the National 
Council on November 6, 1918. He reported that the Entente military forces in 
the East "welcomed with enthusiasm the Yugoslav National Councils in Zagreb 
and Ljubljana, as well as the new Yugoslav land and naval Armed Forces ".
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The state-law change and the authority of the National Council in Zagreb 
in the Yugoslav territory, which had been part of the Austro-Hungarian state 
framework until 29 October 1918, were also acknowledged by other politi-
cal and diplomatic factors. Several Entente and Central European countries 
sent greetings and various requests and notifications to the National Council 
in Zagreb, mainly due to economic, transport and other needs. The position 
on the sovereignty of the Zagreb National Council was also asserted by the 
diplomatic leadership of the Russian Soviet Federative Socialist Republic. In 
addition, the State of SHS had external relations with other countries: Poland, 
Hungary, Czechoslovakia, German Austria and the Kingdom of Serbia. It was 
recognized individually internationally by Germany Austria and the Hungar-
ian Democratic Republic. Upon its unification with the Kingdom of Serbia on 
December 1, 1918, it was also identified as an independent state by the Serbian 
Crown Prince Alexander Karadjordjevic. His statement confirmed that in addi-
tion to the Kingdom of Serbia, the State of SHS was the other predecessor to the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (Kingdom of SHS).

With the emergence of the State of SHS and the inclusion of the Slovenians, 
the experience of their confederate statehood began for them. Its authority was 
the first Slovenian national government, the National Government of SHS in 
Ljubljana (Narodna vlada), appointed by the Zagreb National Council on Octo-
ber 31, 1918, at the proposal of the Slovenian National Council, a political body 
which transcended a mere political party and led in 1918 the Slovenian strug-
gle for self-determination. The government consisted of representatives from 
all Slovenian political parties of the time: The Catholic All-Slovenian People's 
Party (VLS), the Liberal Yugoslav Democratic Party (JDS) and the Marxist Yugo-
slav Social Democratic Party (JSDS). The national government took control of 
all key fields of the state administration, including the military, but not foreign 
affairs. It also intervened in the area of   foreign affairs, and some governments 
acknowledged that; The Polish and Austro-German foreign ministries had their 
representatives at the National Government, and Polish and Czechoslovak mil-
itary agents were active in Ljubljana.

The National Government in Ljubljana had all the power over Slovenian 
lands and independently decided on the political, social, cultural, economic, 
and military development of. This position of Slovenian lands in the State of 
SHS was also recognized by the National Council in Zagreb. In a special Order 
of the entire government on transitional administration in the territory of the 
National Government of the SHS in Ljubljana, proclaimed by the National 
Government in Ljubljana in agreement with the National Council in Zagreb 
on November 21, 1918, they transferred the exercise of supreme authority for 
the Slovenian territory to the National Government in Ljubljana. Through this 
Order, through the relationship between the National Government and the 
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National Council in Zagreb, the State of SHS was a state in which Slovenian 
lands formed a part of a "real union".

The emergence of the State of SHS created the conditions for the partial 
realization of the fundamental postulate of the Slovenian national policy – a 
United Slovenia. The National Government politically and administratively 
united the Slovenian territory, thus surpassing the previous Austrian admin-
istrative dualism, which was based on the division into a general state and a 
special provincial autonomous administration. As such, Slovenian lands have 
become a unit of state law. In doing so, they implemented the United Slovenia 
programme in its first real form. At that time, with respect to the Italian occupa-
tion of the Slovenian territory and the then Hungarian Prekmurje, the United 
Slovenia included most of the former Duchy of Carniola and the Slovenian part 
of the former Duchy of Styria (to the dividing line with German Austria around 
Radgona, Šentilj and Kozjak), and in Carinthia the territory south of Zilje and 
Drava, and the Velikovec county. Except for the territory of Carinthia, the then 
United Slovenia comprised approximately two thirds of the present territory of 
the Republic of Slovenia.

Confederate national statehood is the key acquisition that defines the 
importance of the State of SHS in recent Slovenian historical development. 
This is also the answer to the question of what the creation of this state meant 
for Slovenians and what it meant for Slovenian historical memory. It signifies 
their first state-building experience, which, after the formation of the Kingdom 
of SHS, lost its momentum. In the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, the 
independence of Slovenia, achieved in November 1918, was not retained, but 
remained in memory in different ways. In the first Yugoslavia throughout its 
existence, in the second, the memory of the State of SHS was initially obscured. 
The memory was blacked out because of the main bearer of Slovenian inde-
pendence at that time – bourgeois politics, in particular its Catholic wing, espe-
cially because the totalitarian communist regime recognized itself as the only 
one capable of solving the Slovenian national problem. At the end of the 1960s, 
individuals from historical and legal backgrounds began to draw attention to 
Slovenian independence within the State of SHS. Consequently, the Slovenian 
independence in 1918 gradually found its place in the historiographical litera-
ture and even among the public.
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''Prevrat, prelom, na pragu nove dobe, prelomnica, konec jarma, pod tujim jar-
mom, vklenjen v verige, nova doba, naše osvobojenje …'', so najpogostejši izrazi 
oz. besedne zveze, ki ponazarjajo prehod iz enega državnega okvira v drugega. 
Pot v neznano, bi lahko rekli. Tednik Jugoslovan, ki se je zavzemal za medseboj-
no povezanost južnih Slovanov pod enotnim imenom Jugoslavija, je v začetku 
januarja 1918, ko se je že nakazovalo, da bi se znalo narodom Avstro-Ogrske 
vsakodnevno življenje zaradi političnih kupčkanj obrniti na glavo, v vesti o 
pred letom umrlem Janezu Evangelistu Kreku, objavil, da je pokojni ''videl pred 
smrtjo kot vidijo pesniki in preroki bodočnost, zato je s smehom na licih odšel 
od nas.''1 Od avgusta 1918, ko so slovenski politiki v Ljubljani ustanovili Naro-
dni svet za slovenske dežele in Istro pa vse do decembra 1918, so bili Slovenci 
dovolj samozavestni in agilni, da jih izhod iz Avstro-Ogrske v kulturnem smislu 
ni oslabil. Z državnim prelomom se kulturniki in delujoči v prosveti angažirajo 
še bolj, nemalo je bilo zanesenjakov in samooklicanih verzifikatorjev, ki so po 
zgledu prosvetiteljev iz 19. stoletja nadaljevali s poslanstvom v lokalnih kul-
turnih in prosvetnih društvih. Slovenci so bili, kot v razpravi o glavnih proble-
mih slovenske kulture v prvi Jugoslaviji piše Ervin Dolenc, ''pred prvo svetovno 
vojno za tisti čas sicer povsem razvit narod, ki je imel za samostojno narodno 
življenje večino potrebnih narodno-kulturnih ustanov, svoje časopisje in obli-
kovan knjižni jezik''.2 Vzroki za nastanek tovrstnih ustanov oz. društev, kot je na 
primer Ciril-Metodovo, izhajajo iz osnovne človekove potrebe po socializaciji, 
dajanju in prejemanju vseh vrst pomoči in znanja ter združevanju, ki je tudi 
danes pojmovano kot ena od človekovih pravic. Na Slovenskem v preteklosti 
ni bilo samoumevno, da se lahko ljudje svobodno združujejo in zborujejo ali da 
se ustanovi neko proslovensko oz. proslovansko društvo, saj se je oblast bala, da 
bi prišlo do vplivanja v družbi in politiki na način, ki bi lahko ogrozil vladarja in 
monarhijo… Zato vladar oz. cesar ali notranji minister nista vedno izdala soglas-
ja k ustanovitvi društev. Potrjevanje društvenih pravil je postalo pogostejše po 
padcu absolutizma leta 18613, ko nastanejo prva slovenska narodnokulturna 
društva, bolj znana kot čitalnice. Od srede 19. stoletja dalje je na Slovenskem več 
deset društev, družb in podpornih društev delovalo na področju izobraževanja, 
kulture in prosvete, med temi muzejska, narodnoobrambna, zgodovinska, uči-
teljska, umetniška, založniška, bralna, telovadna in družabna društva. Ob spro-
tnih spremembah in popravkih avstrijskih učnih načrtov in z zaposlovanjem 

1 ''Na pragu nove dobe'', Jugoslovan, 5. 1. 1918, št. 9, str. 1. 
2 Ervin Dolenc, ''Glavni problem slovenske kulture v prvi Jugoslaviji'', v: Preteklost sodobnosti: izbrana 

poglavja slovenske novejše zgodovine (Pijava Gorica, 1999), str. 85 (dalje: Dolenc, ''Glavni problem 
slovenske kulture v prvi Jugoslaviji''). 

3 Več o zgodovini društev v 19. stoletju na Slovenskem v Ilustrirana zgodovina Slovencev (Ljubljana, 
2001), str. 218–239. 
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slovensko govorečih šolnikov v dotlej pretežno nemških srednjih šolah, pose-
bej na Štajerskem, pa vrh slovenizacije na področju kulture in izobraževanja 
prineseta ustanovitev Univerze v Ljubljani leta 1919 in ustanovitev Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti leta 1938. Z letom 1919 se deželna Študijska 
knjižnica preimenuje v Državno študijsko knjižnico, kot osrednja ustanova te 
vrste na Slovenskem pa je prevzela še funkcije in naloge centralne univerzite-
tne knjižnice. Naziv Univerzitetna knjižnica v Ljubljani si je pridobila leta 1938 
na osnovi Zakona o univerzah in Splošne univerzitetne odredbe.4

Dotlej, še pol leta pred razglasitvijo Države Slovencev, Hrvatov in Srbov, se 
je slovenstvo – pojem, ki kar najbolj prislovično izraža in poudarja ''pripadnost 
vsemu slovenskemu in slovenskemu narodu'', v 21. stoletju pa se ga pogosto zmo-
tno enači z domoljubjem, posebej samooklicanim, pri Slovencih odražalo in izra-
žalo skozi jezik. Pri Slovencih gre, če odmislimo upodabljajočo umetnost, pred-
vsem slikarstvo in glasbo, za najbolj izpovedno in v obdobju Avstrijskega cesarstva 
in Avstro-Ogrske tudi najbolj cenzurirano izrazno sredstvo. Ko se ob stoletnici 
smrti spominjamo Cankarja, o tovrstnem izraznem sredstvu in domoljubju govo-
rimo in pišemo pogosteje. Ob koncu prve svetovne vojne je ustanavljanje večine 
držav spremljala svojevrstna simbolika, Slovence pa je pospremila na njim svoj-
stven način, s smrtjo. S ''smrtjo'' Avstrije (FINIS AUSTRIAE) in prezgodnjo smrtjo 
Cankarja 11. decembra 1918. Svojstveno se je pisatelju poklonila tudi sodobna 
Slovenija, ko je marca 1995 v obtok dala 10. 000 tolarski bankovec z njegovim 
motivom. Gre za najvišjo nominalno vrednost nacionalne valute, na bankovcu 
je poleg lika Cankarja v vodnem znaku znamenita karikatura Hinka Smrekarja in 
motiv krizanteme.5 Pomen rože, ki drugod velja za cvet sreče, na Slovenskem pa 
pogosto simbolizira še smrt, je – tako kot razpad Avstro-Ogrske in ustanovitev 
Države Slovencev, Hrvatov in Srbov, dvojni: smrt ene države in rojstvo nove … 

V Beli krizantemi, kritiki njegovih kritikov, je Cankar zapisal: ''Trdna je 
moja vera, da napoči zarja tistega dne, ko naša kultura ne bo več krizantema 
siromakova, temveč bogastvo bogatega …''6 V Ljubljanskem zvonu so leta 1919 
zapisali: ''Vodnik, Prešeren, Levstik, Cankar, to so štiri velike postave v stoletju 
pred našim osvobojenjem. Vsak izmed njih pomeni celo dobo …''7 Fran Tratnik, 
umetnik, ki je tudi skoraj klišejsko bolehal za tuberkulozo, je v istem časopisu 
leta 1918 objavil aforizme o (slovenski) kulturi in umetnikih, nosilcih sloven-
ske kulture: ''Čim manjši je narod, tem manj pozna svoje ljudi: mnogokrat mora 
tujina povedati, kakšen je njegov sin …''. In: ''Oseba umetnikova moti marsikoga 

4 O zgodovini nacionalne knjižnice: https://www.nuk.uni-lj.si/nuk/zgodovina-nuk, pridobljeno: 20. 3. 
2019.

5 Slovenski tolar: https://www.bsi.si/bankovci-in-kovanci/slovenski-tolar, pridobljeno: 20. 3. 2019.
6 Bela krizantema: https://sl.wikisource.org/wiki/Bela_krizantema, pridobljeno: 20. 3. 2019.
7 Ivan Lah, ''Valentin Vodnik'', Ljubljanski zvon 39, št. 1 (1919), str. 51. 
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pri presojanju njegovega umotvora. Da prav spozna in vzljubi narod njegovo 
delo, je pri mnogih treba smrti …''8 Za Cankarja se zdi, da je bil živ sinonim za 
umetnika in kulturnika med tedaj živečimi Slovenci. Časopis Jugoslavija je po 
pisateljevi smrti povzel zapis iz enega jugoslovanskih časopisov in med dnev-
nimi vesti konec decembra 1918 objavil, da je Cankar ''največji jugoslovanski 
pisatelj vseh dob''.9

Šolstvo

O pesnikih in ''prerokih'' so se Slovenke in Slovenci učili v šolah. Prva naloga 
šolskega ministra oz. poverjenika za uk in bogočastje v prvi slovenski vladi dr. 
Karla Verstovška je bila hitra in temeljita slovenizacija kulturnih in prosvetnih 
ustanov. 

3. in 4. septembra 1918 se je na dvodnevnem zborovanju Zveze (Zave-
ze) jugoslovanskega avstrijskega učiteljstva v ljubljanskem Mestnem domu na 
Cesarja Josipa trgu (danes Krekov trg) zbralo 89 delegatov. Izrazili so navdu-
šenje in trdno prepričanje, da se jim obeta nova in lepša prihodnost, v kateri 
bo tudi slovenskemu oz. jugoslovanskemu učiteljstvu odmerjeno tisto častno 
mesto, ki si ga zasluži. Društveni tajnik Vilibald Rus iz Kranja je podal poročilo 
o številu članov: 32 učiteljskih društev in 4 deželne, v kateri je 7 častnih in 1384 
rednih članov, od teh jih je na Kranjskem 344, Štajerskem 618 in na Primor-
skem 422. Med deželne učiteljske zveze so bile vključene: Deželno slovensko 
učiteljsko društvo v Ljubljani, Zveza slovenskih učiteljev in učiteljic na Štajer-
skem, Učiteljsko društvo za Trst in okolico ter Slovensko učiteljsko društvo za 
Istro. Nadejali so se tudi ustanovitve Deželne učiteljske zveze za Goriško, Naro-
dne prosvjete v Pazinu in učiteljskega društva na otoku Krk. O pristopu k zvezi 
po koncu vojne so razmišljali koroški učitelji (društvo Korotan) in dalmatinski 
šolniki (Savez dalmatinskih učiteljskih društava u Splitu).10 

Ob zborovanju so organizatorji imeli v načrtu še javni shod, s katerim bi 
opozorili na gmotni položaj učiteljev, a ga je cesarsko-kraljeva vlada zadnji tre-
nutek prepovedala. Kljub temu je nekaj udeležencev dvodnevnega zborovanja 
odšlo na ljubljanske ulice… O tem so v Domovini teden dni kasneje zapisali, da 

delavci in veleindustrijalci smejo danes povsod se sestati in si povedati, kaj jih 
teži, naše učiteljstvo pa ni našlo v očeh vlade toliko milosti, da bi jim dovolila 

8 Fran Tratnik, ''Aforizmi o umetnosti 1918–1922'', Ljubljanski zvon 38, št. 3 (1918), str. 438.
9 ''Mi se klanjamo onemu delu troimenskega naroda SHS'', Jugoslavija, 28. 12. 1918, št. 13, str. 3. 
10 ''Delegacijsko zborovanje Zaveze jugoslovanskega avstrijskega učiteljstva'', Slovenski narod, 5. 9. 1918, 

št. 202, str. 1.
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ta važen razgovor. /…/ Je nekaj žalostnega v tem, nekaj tiste, vedno in vedno se 
vračajoče zavesti nesvobode. Učiteljstvo je šlo po razpuščenem shodu po ulicah 
ter klicalo: Živela svoboda!, Živela Jugoslavija!11 

Po državnem prevratu je bila junija 1919 v Beogradu ustanovljena skupna 
učiteljska organizacija za celo državo z imenom Udruženje jugoslovenskih uči-
telja, ki se mu je liberalna Zveza jugoslovanskega avstrijskega učiteljstva priklju-
čila avgusta naslednje leto.12 

Vojna se je iztekala, napetosti med dvema narodoma, ki bosta kmalu mora-
la rešiti koroško ozemeljsko vprašanje, pa so se najbolj odločno izkazovale prav 
v šolstvu. V Koledarju šolske Družbe sv. Cirila in Metoda so septembra 1918 
objavili zapis o stanju šol na Koroškem: 

Stanje družbenega šolstva na Koroškem je danes enako, kakor je bilo pred vojsko. 
Vsi naši načrti so se do zdaj izjalovili ob zlobi in neizprosnem sovraštvu narod-
nih nasprotnikov. Štirirazredna mešana ljudska šola v Št. Rupertu pri Velikovcu, 
edina narodna postojanka, ki jo oskrbujejo šolske sestre z denarno podporo 
naše Družbe, seveda nima pravice javnosti; število otrok je ostalo v zadnjih letih 
približno na isti višini. V začetku preteklega šolskega leta je štela šola 176 otrok, 
ob sklepu pa 139.13

Kot protiutež Nemškemu šolskemu društvu Schulverein so Slovenci že pred 
desetletji ustanovili Družbo sv. Cirila in Metoda (CMD), v Mariboru je od leta 
1888 delovala njena podružnica, ki se je leta 1898 ob moški in ženski kasneje 
razdelila še v tretjo, železničarsko (1913).14 Tretji šolski zakon je bil potrjen v 
državnem zboru na Dunaju maja 1869 in je veljal do leta 1918. Sprejet je bil 
v času po uvedbi liberalne ustave in dualizma. Zakon je osnovni šoli postavil 
cilje otroke moralno pobožno vzgajati in posredovati znanje za nadaljnjo izo-
brazbo ter življenje. Revizijo zakona je prinesla novela leta 1883. Učni jezik so 
predpisovali deželni šolski sveti, kar je bilo na škodo Slovencev v tistih deželah, 
kjer v svetih ni bilo slovenske večine, to je v Trstu, Gorici, na Koroškem in Šta-
jerskem. Zato je bilo delovanje CMD tako pomembno. Slovenski jezik v šolah 
je bil okrnjen v Prekmurju (in Porabju) in Beneški Sloveniji.15 Namen CMD in 
njenih podružnic je bil podpirati napore za večje upoštevanje slovenščine kot 

11 ''Svetovni škandal'', Domovina, 13. 9. 1918, št. 28, str. 4.
12 Dolenc, ''Glavni problem slovenske kulture v prvi Jugoslaviji'', str. 27–28.
13 Koledar šolske Družbe sv. Cirila in Metoda za navadno leto 1919 (Ljubljana, 1918), str. 71–72 (dalje: 

Koledar DCM za 1919).
14 Koledar DCM za 1919, str. 148.
15 Mira Cencič, Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju (Koper, 2018), str. 240–241.
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učnega jezika v javnih šolah na Slovenskem in se bojevati zoper delo raznaro-
dovalnih društev. Podružnice CMD so organizirale prireditve, kot so veselice, 
plesi, igre, srečelovi in cvetlični dnevi, da bi zbirale denar ter narodno in kultur-
no vzgajale. Vodstvo CMD je priporočalo predvsem ''take veselice, ki s pošte-
nim razveseljevanjem združujejo tudi izobraževanje duha in blaženje srca, ki 
naj imajo v svojih programih poleg blažilnega in navdušujočega petja tudi nav-
dušujoče govore o svetih Cirilu in Metodu, o CMD, zgodovini slovenskega in 
slovanskih narodov. Opuščajo pa naj vse, kar bi preveč stalo, kajti CMD noče 
navajati k potratnosti, ampak le izobraževati in vzgajati slovensko mladino in 
vse slovensko ljudstvo''. Po teh načelih so delovale tudi vse tri podružnice CMD 
v Mariboru.16 Vsa leta je CMD preko svojih podružnic zbiralo denarne prispevke 
za ohranitev in nadaljnji razvoj slovenskega šolstva, tudi s širjenjem knjižnega 
fonda (podobno kot Slovenska matica). Za slovensko ljudsko šolo na Studen-
cih pri Mariboru so v Trstu, kjer je sicer primanjkovalo novih šolskih prostorov, 
zbrali že preko 100.000 kron.17 

Zveza jugoslovanskega avstrijskega učiteljstva je izdajala tri publikacije: sta-
novsko-politični tednik (kasneje je izhajal vsaka dva tedna) Učiteljski Tovariš, 
pedagoško revijo Popotnik, ki je izhajala vsaka dva meseca in revijo Zvonček 
za otroke in mladino. Delegati so ob podržavljanju okrajnih šolskih nadzorni-
kov izpostavili sodelovanje Jugoslovanskega kluba in kot primer dobre prakse 
navedli češko združeno učiteljstvo in nemški Lehrerbund. Tajnika Rusa je ob 
zaključku zborovanja prevzel domovinski zanos, udeležence (med njimi so bili 
tudi državni poslanci Josip Gostinčar, Josip Pogačnik, deželni odbornik Karel 
Triller in deželna poslanca Engelbert Gangl in Adolf Ribnikar) je nagovoril z 
izbranimi besedami: 

Vi, voditelji naroda, Vi, deželni in državni poslanci. Vi ste dolžni z nami vred 
pravično razrešiti to nujno nalogo, saj smo iz ljudstva, živimo med ljudstvom in 
delamo za ljudstvo! Ljudska šola je po državnem šolskem zakonu državna nap-
rava. Država, ti si dolžna skrbeti za nas, saj smo ti vzgojili najboljše državljane in 
najsmelejše bojevnike. Odločna zahteva vsega avstrijskega učiteljska se združuje 
v mogočnem klicu: Država, daj nam danes naš vsakdanji kruh!

Zbrani so njegov zaključni govor pospremili z dolgotrajnim ploskanjem in 
pohvalami.18

16 Vlasta Stavbar, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1914–1918 (Maribor, 1998), str. 105.
17 Koledar DCM za 1919, str. 148–149.
18 ''Delegacijsko zborovanje Zaveze jugoslovanskega avstrijskega učiteljstva'', Slovenski narod, 5. 9. 1918, 

št. 202, str. 1.
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V ljudskih in srednjih šolah je slovenščina postala uradni učni jezik s šolskim 
letom 1918–1919, nemščina pa se je obdržala le v nekaterih manjšinskih šolah. 
14. novembra 1918 je Verstovšek Narodni vladi predlagal odpravo nemškega 
šolstva, a je naletel na odpor, ker bi to pomenilo izzivanje nemške narodnosti, 
zlasti na Štajerskem.19 O tamkajšnjih razmerah je karikaturo o ''nemškutarju'', ki 
si po novem mora kupiti slovensko slovnico, 16. oktobra 1918 objavil Kurent.20 

19 Aleš Gabrič, Sledi šolskega razvoja na Slovenskem, Dissertationes 7 (Ljubljana, 2009), str. 40, 43; Aleš 
Gabrič, Šolanje in znanje na Slovenskem v izzivu 20. stoletja, Znanstvena poročila Pedagoškega inšti-
tuta 11/9 (Ljubljana, 2009), str. 15, 45. 

20 ''Štajerski nemškutar'', Kurent, 16. 10. 1918, št. 6, str. 63.

Štajerski nemškutar 
(Kurent, oktober 
1918)
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Ilustracijo je prispeval slikar France oz. Fran Podrekar, tako kot Hinko 
Smrekar, avtor več hudomušnih političnih karikatur. Karikatura, tako kot 
pesem, povest, črtica, aforizem, šala, slika ali risba, je bila tista, ki je posredno 
in neposredno nagovarjala bralce, državljane in politike. V besednem izrazu je 
bil humoristični časopis Kurent zelo jezičen. Morda so bolj zahtevni slovenski 
bralci v politično razburljivih časih potrebovali prav to… V časih, ko je avstrij-
ska cenzura plenila vse, kar ni dišalo po Dunaju, je uredništvo Kurenta izdalo 
ALBUM, almanah s slikami in ostrimi besedami izpod peres slovenskih literatov. 
Ob koncu leta 1918, ko so skoraj vsi Slovenci izšli iz Avstro-Ogrske, ne pa tudi 
Prekmurci, so ga oglaševali v več časopisih, na primer v Jugoslaviji.21 

O koreniti oz. radikalni spremembi šolstva na Slovenskem so pisali in poro-
čali več mesecev pred odločilnim 29. oktobrom 1918. V Ljubljanskem zvonu so 
maja 1918 objavili, da ''k bistvenim spremembam nove dobe spada radikalna 
reforma ljudske šole in ostalih šol.''22 Radikalni prehod iz monarhije v republiko 
so v Kurentu pol meseca po ustanovitvi Države Srbov, Hrvatov in Slovencev v 
kontekstu izobraževalnega sistema nakazali s šalo o šoli: ''Učitelj: Kaj je republi-
ka? Učenec: Republika je monarhija, ki je izgubila glavo.''23 

Bolj navihana je bila šala o ekonomskem položaju učiteljskega kadra: ''Uči-
telj: Janez, če ti dam desetkrat zaporedoma po 100 kron, koliko imaš potem? 
Janezek: Molčite, molčite, gospod učitelj, toliko denarja nimate.''24

Slovenski šolniki so vsa leta predolgo molčali ali pa od avstrijskih oblasti 
niso bili slišani dovolj. Vojna je naredila svoje, dodatno je poslabšala njihov 
socialno-ekonomski položaj: govorilo in pisalo se je o učiteljski mizeriji, ki se je 

21 ''Naročajte in razširjajte Jugoslavijo!'', Jugoslavija, 26. 12. 1918, št. 11, str. 4. 
22 Anton Loboda, ''Problemi malega naroda'', Ljubljanski zvon 38, št. 5 (1918), str. 373.
23 ''Iz šole'', Kurent, 16. 11. 1918, št. 8, str. 89.
24 ''Navihanec'', Kurent (Priloga Kurenta), 16. 12. 1918, št. 10, str. 117. 

Šala o propadu monarhije (Kurent, november 1918)
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iz štirih let vojne zavlekla v leta po vključitvi Slovencev v kraljevino. Med vojno 
so bile najslabše razmere na Tolminskem, kjer so učitelji zaprosili za nujno drag-
injsko doklado pri goriškem deželnem odboru, a je cesarsko-kraljeva vlada nji-
hovo prošnjo zavrnila z odgovorom, da bi s tem ustvarili prejudic. S takšnim 
odgovorom se primorski učitelji niso zadovoljili in svoje razočaranje podkrepili 
z besedami, da ne delujejo le v šoli, ampak tudi zunaj nje. Z učenci in dijaki 
namreč nabirajo razno blago in potrebščine za vojsko. Poudarili so, da je bilo 
učiteljstvo v vseh kronovinah Avstrije že pred vojno dobro situirano, razen na 
Goriškem. Tuji učitelji so namreč že prejemali 25 odstotkov draginjske doklade, 
tudi na Ogrskem, kjer jim je država za vsako učno osebo v letu 1917 namenila 
po 600 kron draginjske doklade. Celo mnogi učitelji, ki so zaradi soške fron-
te prebegnili v notranjost in so šoloobvezno mladino poučevali v begunskih 
taboriščih, so prejemali brezplačno hrano in 80 kron mesečne doklade.25 Sto-
pnjevala se je zahteva po slovenskih državnih gimnazijah in nemščina naj bi 
postala le učni predmet, ne pa tudi učni jezik.26 

O vojni in smrtnih žrtvah med učitelji se je vsa leta vojne pisalo kot o ženah 
in predvsem možeh, 

ki so še kot redki stebri s podvojenim naporom podpirali naše narodno domovje, 
ki so morali mašiti zevajoče vrzeli pri vseh panogah narodnega in prosvetnega 
dela med nami in bili posebno naši šolski obrambi nenadomestljiva pomoč. 
Večina teh zadnjih pa je tudi legla v grob kot neposredna žrtev krute vojne.27 

Kaj bolje v mesecih po koncu vojne niso živeli tudi aktivni in upokojeni 

25 ''Panem et circenses'', Učiteljski tovariš, 9. 2. 1917, št. 3, str. 2.
26 ''Naša šola'', Jugoslovan (Ljubljana), 20. 7. 1918, št. 37, str. 1.
27 Koledar šolske Družbe sv. Cirila in Metoda za navadno leto 1918 (Ljubljana, 1917), str. 52. 

Šala o gmotnem položaju slovenskih učiteljev (Kurent, december 1918)
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učitelji. Septembra 1918 je deželni odbor za Kranjsko prebivalce obvestil, da so 
za podporo in preskrbo z živili doslej skrbeli po posameznih okrajih posebni 
pomožni odbori, ki jim je država dajala denarno podporo. V prihodnjih mese-
cih so nameravali podporno akcijo omejiti zgolj na osebe s stalno plačo, to je 
državne uradnike, upokojene orožnike, podčastnike ter aktivne in upokojene 
učitelje, saj so ostali prebivalci imeli vire dohodkov več ali manj zagotovljene 
ali pa so prejemali pomoč od rojakov v izseljenstvu.28 S socialnim položajem pa 
kljub temu vsi prosvetni delavci niso bili zadovoljni. Maja 1919 so med lokal-
nimi vestmi v časopisu Jugoslavija objavili reflektirano spoznanje slovenskih 
prosvetnih delavcev, da ''so uboge učiteljske pare takšni idealisti, da se držijo 
načela in zraven molčijo v stilu Delaj, stradaj, pa bodi s srcem in dušo patriot!''29

V novih družbenih razmerah so se Slovenci o patriotizmu spraševali vse 
pogosteje. Identiteto Slovencev so v preteklih stoletjih in desetletjih definirali 
predvsem kmetje, delavci, obrtniki ter odmevna dela duhovnikov, odvetnikov 
in šolnikov. Zato je učiteljski ceh v Domovini septembra 1918 staršem ob pričet-
ku novega šolskega leta namenili prav poseben apel s precej ostrimi besedami: 

Leta minevajo, kakor blisk in vaši otroci prihajajo v dobo, ko jim je treba odločiti 
poklic. Ali naj bo tudi v bodoče tako, kakor do zdaj. Ti, Janezek, imaš brihtno 
glavo, pojdeš v gimnazijo za gospoda, Miha, ti si bolj okoren, ostaneš doma, za 
kmeta boš že dober, in ti, Francek, si lenuh, pa pojdeš v trgovino ali h krojaču, bo 
ravno prav, ker se ti ne ljubi dosti delati.30 

Priporočila o kar najbolj primerni izbiri šolanja in poklica so danes samo-
umevna. Eno so želje posameznika, drugo njegove sposobnosti in možnosti 
kasnejše zaposlitve. V Domovini piscem apela ni bilo vseeno za domovino in 
njene ljudi. Položaj družinskih članov obeh spolov v sleherni slovenski družini 
se je zdel skoraj kot nenapisano pravilo, na katerega so stoletja in desetletja 
zaradi slabih socialnih razmer nehote pristajali tako otroci kot njihovi starši oz. 
skrbniki. Možnosti za uspeh posameznika v družbi so bile pogojene s finan-
cami, stanom in regijsko razvitostjo. Zato so bili napotki v omenjenem apelu 
toliko bolj daljnovidni, saj se je orientir vzgojno-izobraževalnih in kulturnih 
društev ter posameznikov v slovenski družbi začel spreminjati vzporedno z 
novimi političnimi okoliščinami. Te so narekovale tudi potrebo po samooskrbi 
in kmetih: 

28 ''Pomožna akcija za najpotrebnejše sloje na deželi'', Samouprava. Uradno glasilo deželnega odbora 
vojvodine Kranjske (Deželni odbor kranjski) 1, št. 9 (1918), str. 104.

29 ''Delaj, stradaj, pa bodi s srcem in dušo patriot!'', Jugoslavija, 24. 5. 1919, št. 125, str. 3.
30 ''Staršem ob pričetku šolskega leta!'', Domovina, 13. 9. 1918, št. 28, str. 1.
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Nobenega posvetovanja s kakim izkušenim človekom, kaj šele, da bi se starši 
potrudili malo pogledati v otročjo dušo, če morda le nima otrok veselja za kaj 
drugega. Kakor sužnje na delo, brez premisleka, brez čustva so vsiljevali starši svoji 
krvi poklice, ki so jih tolikokrat onesrečili za vse življenje. A predvsem: od vsake 
hiše tako rekoč je moral po eden iti v gimnazijo, da bo nosil gosposko suknjo, da 
ne bo prisiljen opravljati smrdljivega kmečkega in umazanega obrtnega dela ter 
preziranega trgovskega posla. Blaznost, da ji ni primere!31 

Tako kot danes so strokovnjaki tudi v preteklosti izpostavljali, kako 
pomembno je, če je otrok pri izbiri šole srečen. V nasprotnem primeru bi se mu 
kot odraslemu nezadovoljstvo z napačno izbiro lahko maščevalo: 

Pazite tedaj starši, da ne zapravite sreče svojih otrok. Opazujte njih nagnjenje, 
posvetujte se z učitelji in drugimi previdnimi ljudmi, in potem se šele odločite. 
Če ima otrok veselje za kmetijo, pustite ga delati poljska dela, v Jugoslaviji še 
precej dolgo ne bo manjkalo zemlje, če ima veselje za obrt, trgovino, dajte ga to 
učiti, obrt in trgovina imata sijajno bodočnost. In če so taki otroci, ki jih vesele 
ti poklici, nadarjeni, vas mora to le radostiti, kajti zabit kmet, trgovec in obrtnik 
je večji revež nego zadnji hlapec v hribih. Nemčija se je radi tega tako razvila in 
obogatela, ker so se ravno najbistrejši posvetili trgovini in obrti.32 

Razmisleki o izbiri šole in možnostih za zaposlitev so bili v vsaki družbi z 
omejenim lastnim kapitalom vedno prisotni. Nič drugače kot v 21. stoletju, ko 
prevladujeta individualizem in težnja po osebni sreči, so razmišljali leta 1918: 

Odvadimo se že vendar sramotnega mnenja, da delo sramoti. In če bi to bilo res – 
da le redi! Kaj pomagajo bele roke in visoko doneč naslov, pa stradaš poleg, da si 
ves črn. Kdor nima sredstev, da bi poslal otroke v srednje šole, naj jih dá vsaj v nižje 
poljedelske zavode (Grm, Št. Jurij ob južni žel., Gorico itd.) in v meščanske šole. 
Vsi ti zavodi so koristni praktičnemu življenju, pripomorejo do boljše bodočnosti 
in povzdignejo izobrazbo, ki je pri nas, žal, še jako majhna. Ako Vam je torej starši 
pri srcu srečna bodočnost Vaših otrok, premislite dobro, kam z njimi. Ne trgajte 
zlasti kmetje dece proč z rodne grude. Vojska je dokazala, da poljedelstvo živi 
lahko več ljudi, nego se je do zdaj mislilo in precej časa bo še ostalo tako. Sicer jih 
pa vzgajajte po njihovih željah in nagibih, pa vse s premislekom, ali ima izbrani 
poklic bodočnost t. j., ali bo v doglednem času lahko preživljal vašega otroka, in 
med več poklici, s katerim se to najlažje In najhitreje vpoštevaje nagnjenja dece, 

31 Prav tam.
32 Prav tam, str. 2.
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doseže. In če se vidi, da je izbrani poklic napačen, spremenite ga, dokler je čas. Ni 
slabšega, nego biti nezadovoljen s svojim stanom. Izbira pravega poklica bo Vam 
v korist, v korist Vaših otrok in v korist cele Jugoslavije.33 

Ženska emancipacija je bila v tem obdobju sicer na začetku, a v apelu so 
starše opozarjali tudi na želje in sposobnosti hčera, ki naj bi jim še vedno zado-
stovala zgolj poroka kot osnovno poslanstvo ženskega spola: ''In predvsem: ne 
siliti svojih hčera za učiteljice, kontoristinje (uradnice, op. p.), strojepiske itd. 
Ali ste jih matere zato v bolečinah rodile, jih s težavo in stroški vzgojile, da bodo 
stradale in hirale v najlepših letih. Ali se res ne moremo navaditi misli, da nobe-
no delo ni sramotno. Ali se ne omoži pridna dekla, kuharica, hišna lažje, nego 
taka nesrečna gospodična, ki se je vsak boji, češ, saj ne zna nobenega dela?''34

Kulturna vprašanja

Še bolj vdan v usodo je o odzivu domače javnosti na položaj slovenskega gleda-
lišča leta 1918 zapisal France Bevk, ko je bil v poznih dvajsetih letih: 

Nekoč sem dejal, da je hudodelec, ki nam je vzel gledališče. Še vse premehka je 
ta beseda; če ga narod ne more dostojno obsoditi, kako naj ga obsodim jaz? /…/ 
Kadar pa bo zgradba našega naroda dovršena, bomo postavili še en sramoten ste-
ber z imeni onih, ki so nam bili krvniki. Ne radi nas, ampak radi otrok in naše 
bodočnosti in radi spomina na dolge, strašne dni.35

Slovensko gledališče v Ljubljani oz. Slovensko narodno gledališče je v stavbi 
Drame (danes SNG Drama) začelo delovati sicer že mesec dni pred koncem 
vojne. V sezoni 1919–1920 so prvič igrala tri slovenska profesionalna gledali-
šča: v Ljubljani, Trstu in Mariboru. Tržaški ansambel se je po požigu Narodnega 
doma v Trstu 13. julija 1920 razšel po manjših amaterskih odrih v tržaških pred-
mestjih, deloma pa emigriral v Jugoslavijo. Slovenska dramska društva so do 
leta 1923 prevzela še mestni gledališči v Celju in na Ptuju. Ljubljansko in mari-
borsko gledališče sta bili kmalu podržavljeni, kar pa ni rešilo njunega finančne-
ga primanjkljaja. Slovenci so v glasbenem ustvarjanju po neuspelem poskusu 
leta 1908 svojo filharmonijo dobili šele leta 1919, leto kasneje pa še glasbeni 

33 Prav tam.
34 Prav tam.
35 ''Notice'', Jugoslovan, 20. 7. 1918, št. 37, str. 2.
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konservatorij. Ta je bil v letih 1926 in 1927 podržavljen.36 V novi državni in 
narodnostni skupnosti so se glasbeniki začeli podobno povezovati kot likov-
ni delavci. Ustanovni občni zbor ljubljanske podružnice že prej ustanovljenega 
Udruženja jugoslovenskih muzičara je bil 19. decembra 1920 v dvorani Glasbe-
ne matice v Ljubljani.37

Ustanovitev univerze, narodni gledališči v Ljubljani in Mariboru, narodni 
in mestni muzeji, Državna študijska knjižnica in glasbeni konservatorij v Lju-
bljani so Sloveniji omogočili mnogo večjo koncentracijo intelektualcev, kot jo 
je bila sposobna pred letom 1918. Ljubljanska univerza pomeni pravi začetek 
slovenske znanosti. Ko je slovenščina postala uradni jezik v vseh uradih, na uni-
verzi pa so pospešeno razvijali slovensko strokovno terminologijo, lahko o njej 
govorimo kot o kultiviranem evropskem jeziku, bolj ali manj enakovrednem 
sosednjim. Vzporedno s tem procesom je bil bistveno zaokrožen šele v jugoslo-
vanski državi tudi proces oblikovanja slovenskega podjetniškega meščanstva. 
To res ni nikoli dosegalo take akumulacije kapitala, ki bi posredno v večji meri 
omogočal vzdrževanje visoke umetnosti, vendar je bilo slovensko podjetniško 
meščanstvo za kaj takega verjetno še premlado.38 

O kulturi se je vpraševal tudi dr. Izidor Cankar. Jugoslovan je novembra 
1917 objavil njegovih pet točk, v katerih je izpostavil: pomen knjižnic, med 
temi osrednjo v Ljubljani, Družbo sv. Mohorja, umetnostno galerijo v Ljubljani, 
prestrukturiranje glasbenih zavodov, študij v tujini (danes bi temu rekli mobil-
nost oz. Erasmus izmenjava) in gledališče.39 Poudaril je, da narod za svež zače-
tek v novih časih potrebuje najmanj lastno nacionalno knjižnico, gledališče in 
univerzo. Z odgovori na kulturna vprašanja pri Slovencih v bodočem ustroju 
nove države je Izidor Cankar nadaljeval 21. novembra 1918 na posvetu Vseslo-
venske Ljudske Stranke v Ljubljani in povedal: 

Dnevi, v katerih živimo, so zgodovinskega pomena. Odločiti se imamo glede dveh 
stvari: 1. Ali hočemo živeti Slovenci še nadalje svoje lastno življenje kot pleme ali 
se hočemo – seveda brez sile – polagoma asimilirati južnim rojakom. 2. Kakšen 
naj bo ustroj naše nove države. Glede prvega vprašanja imamo dosedaj že eno 
izjavo: Kulturni odsek Narodnega sveta se je izjavil soglasno za to, da ohranimo 
svojo plemensko individualnost.40 

36 Dolenc, ''Glavni problem slovenske kulture v prvi Jugoslaviji'', str. 88; Ervin Dolenc, "Reorganiziranje 
slovenskih kulturnih delavcev po državnem prevratu leta 1918", Prispevki za novejšo zgodovino 333, 
št. 1–2 (1993), str. 28 (dalje: Dolenc, "Reorganiziranje slovenskih kulturnih delavcev po državnem 
prevratu leta 1918").

37 Dolenc, "Reorganiziranje slovenskih kulturnih delavcev po državnem prevratu leta 1918", str. 36.
38 Dolenc, ''Glavni problem slovenske kulture v prvi Jugoslaviji'', str. 85.
39 ''Kulturna vprašanja'', Jugoslovan, 10. 11. 1917, št. 1, str. 2.
40 ''Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi'', Slovenec, 22. 11. 1918, št. 269, str. 1.
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Besedna zveza plemenska individualnost se danes bere in sliši rahlo nena-
vadno, a Izidor Cankar je imel v času prevlade jugoslovanskega narodnega inte-
gralizma v slovenski politiki v mislih predvsem narodno oz. narodovo individu-
alnost, ki se kar najbolj izraža skozi jezik in kulturo, torej v dveh izrazito lastnih 
elementih, na katera se tudi danes v opredelitvah o t. i. slovenski suverenosti 
sklicujejo kulturniki in številni politiki. 

V približno petih letih skupnega jugoslovanskega življenja, ko so slovenski 
intelektualci počasi dojeli realnost političnih, gospodarskih in kulturnih raz-
merij v državi, se je začel proces razčiščevanja dileme: ali vztrajati pri slovenski 
kulturni posebnosti in prevzeti odgovornost za določeno kulturno izolacijo, ali 
se prepustiti počasni asimilaciji v politično in številčno dominantnejšo, vendar 
v povprečju slabše razvito srbohrvaško kulturo. Kot piše Dolenc, so bili glav-
ni problemi slovenske kulture ob prehodu iz Habsburške monarhije v prvo 
jugoslovansko državo leta 1918 naslednji: 1. Slovenci so imeli precej učinko-
vit, vendar pretežno nemški in zelo pomanjkljiv izobraževalni sistem. Zlasti 
srednje šole so bile skoraj povsem nemške, univerzitetni študiji pa daleč, zunaj 
etničnega prostora. Daleč od doma so delovali tudi slovenski znanstveniki. 2. V 
umetnosti so po kakovosti dosegali takratno evropsko raven le nekateri slikarji, 
zlasti impresionisti in maloštevilni literati (Ivan Cankar in Oton Zupančič).41 3. 
Iz predvojnega časa se je nadaljeval kulturni boj med katolicizmom in libera-
lizmom ter s tem sporom pogojen odnos do slovenstva in jugoslovanstva. Pri 
liberalcih je bila v ospredju ideja integralnega jugoslovanstva (unitarizem).42 

Nemci na Kranjskem so zaradi zaostrenih mednacionalnih odnosov leta 
1919 utemeljeno pričakovali povečan politični pritisk zlasti na svoje kulturne 
ustanove. Tiste, ki so bile registrirane kot društva, so zaradi suma protidržavne 
ali protistatutarne dejavnosti navadno dobile državni nadzor in so z odhaja-
njem Nemcev in sprejemanjem novih članov v nekaj letih spremenile nacional-
no strukturo članstva ter tako postale slovenske. Nemška manjšina v Sloveniji 
(leta 1921 je tu živelo še 41. 500 Nemcev) je izgubila politični in kulturni vpliv, 
večinoma pa je obdržala gospodarsko moč, zlasti v Mariboru. Tu je ostalo še več 
kot 20 % nemškega prebivalstva. V Ljubljani so Slovenci tako prevzeli pomemb-
ne kulturne institucije, kot so dramsko gledališče, filharmonično družbo in 
kazinsko društvo, vse tri z reprezentančnimi stavbami v središču mesta. V Celju 
so prevzeli Nemško hišo, v Mariboru pa kazinsko društvo in gledališče.43 

V prelomnem letu 1918 je za ohranjanje slovenskega likovnega spomina 
začelo skrbeti društvo Narodna galerija. Za ustanovitev Narodne galerije kot 

41 Dolenc, ''Glavni problem slovenske kulture v prvi Jugoslaviji'', str. 86.
42 Prav tam, str. 90.
43 Prav tam, str. 87.
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društva so si začeli prizadevati nekateri vidni posamezniki44, tudi sam Rihard 
Jakopič. Že pred desetletjem se je priznani slikar angažiral v zvezi z umetnostno 
galerijo. Na občinskem svetu v Ljubljani junija 1907 je tako pristojnim izročil 
spomenico o ustanovitvi umetniške galerije. V njej je zapisal: 

Slovenski narod se je jel jedva zavedati svojega obstanka, umetniških potreb še nič 
čutil. Pa časi se hitro izpreminjajo, in kar je bilo pred leti brezpomembno, je danes 
skrajnja potreba. Kulturne zadeve so zdaj pri nas na dnevnem redu, v ospredje pa 
sili vprašanje o bodočnosti slovenske umetnosti. Kakšna usoda čaka slovensko 
umetnost in kakšna usoda naj bo proizvajalcem umetnosti, umetnikom?45 

Umetnostna oz. umetniška galerija je bolj znana kot Jakopičev paviljon 
v ljubljanskem Parku Tivoli, ki ga je oblast zaradi izgradnje železniške proge 
v začetku 60. let žal porušila. Paviljon, katerega izgradnjo je Jakopič financi-
ral sam, je bilo od leta 1909 prvo stalno razstavišče umetniških del v Ljublja-
ni. Namero o njegovi gradnji oz. ustanovitvi je v spomenici razložil z izbranimi 
besedami o poslanstvu sáme umetnosti in slovenskih ustvarjalcev: 

Slavni občinski svet je blagovolil prevzeti izvršitev te kulturne naloge; naj bi jo 
tudi srečno rešil! Jaz pa kot neodvisen umetnik se čutim poklicanega, braniti 
čistost in svobodo umetnosti ter zagovarjati pravice svojih tovarišev, in na podla-
gi umetniških načel bom skušal podati primeren načrt za ustanovitev umetniške 
galerije, mimogrede pa opisati – v kolikor je to treba – razmere slovenske 
umetnosti in slovenskih umetnikov. Vprašanje o namenu umetniške galerije je 
hitro rešeno. Umetniškim galerijam je namen: 1. braniti najsijajnejše proizvode 
umetniškega duha, 2. kazati jih občinstvu in mu s tem dajati priliko, izobraževati 
svoje lepočutje, izpopolnjevati razum, uživati in se navduševati v prid svojemu 
duševnemu življenju. Imajo pa umetniške galerije dostikrat še druge namene, kat-
erih se tu nočem dotikati, ker so prenizkotni in za kulturni razvoj človeštva brez 
pomena. Slovenska umetniška galerija ne sme imeti drugačnega namena kakor 
vse druge običajne umetniške galerije; bistveno bi bilo le to, da mora biti osno-
vana na čisto narodnem temelju.46 

V predzadnjem letu vojne je bila v Jakopičevem paviljonu že 14. umetniška 
razstava. Jeseni 1917 so svoja dela razstavljali priznani slovenski slikarji, med 

44 Dolenc, "Reorganiziranje slovenskih kulturnih delavcev po državnem prevratu leta 1918", str. 32.
45 Rihard Jakopič, ''Razmere slovenske umetnosti in načrt za ustanovitev slovenske umetniške galeri-

je v Ljubljani. Spomenica, izročena po akademičnem slikarju Rikardu Jakopiču, občinskemu svetu v 
Ljubljani meseca junija 1907.'', Ljubljanski zvon 27, št. 7 (1907), str. 444.

46 Prav tam, str. 445.
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njimi mnogi impresionisti (Matija Jama, Ivan Franke, Ivan Vavpotič, Matej Ster-
nen, Maksim Gaspari …).47

Prošnjo za ustanovitev društva so podpisali znani umetniki in likovni delav-
ci že konec julija 1918, društvo pa je bilo potem ustanovljeno 18. septembra. Po 

47 ''XIV. slovenska umetniška razstava'', Tedenske slike, 17. 10. 1917, št. 42, str. 495–496. 

Razmislek Izidorja 
Cankarja o kulturnih 
vprašanjih Slovencev 
v novi državi 
(Jugoslovan, novem-
ber 1917)
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državnem prevratu v novembru je Narodna galerija opravila prve nakupe, 10 
starejših likovnih del slovenskih umetnikov.48 Odbor Narodne galerije je sredi 
novembra 1918 Slovence pozval, da prispevajo po svojih zmožnostih denar za 
nakup umetniških del, ''da se v najkrajšem času zapolni zakladnico slovenske 
lepote z nadaljnjimi nakupi.''49 Svojo prvo zbirko je Narodna galerija razstavila v 
prostorih ljubljanske Kresije (danes na Adamič-Lundrovem nabrežju) 7. marca 
1920. Ogled je bil sprva možen le dvakrat tedensko. V prvih desetih mesecih 
si jo je po mnenju pisca članka v Slovenskem narodu ogledalo ''žalostnih 600 
obiskovalcev'', kar naj bi ob 70.000 prebivalcih Ljubljane predstavljalo ''žalosten 
kulturni pojav''. Na poziv v Domu in svetu in Ljubljanskem zvonu se je v petih 
mesecih v društvo za 30 kron včlanilo le 25 novih članov. Društvo si je opo-
moglo v naslednjem letu.50 Decembra 1928 je Narodna galerija odprla stalno 
retrospektivno razstavo starejše slovenske likovne umetnosti v ljubljanskem 
Narodnem domu. Leto pred tem uspehom so si mlajši likovniki prizadevali še 
za Moderno galerijo, ki se je začela uresničevati šele konec tridesetih let (1938). 
Medtem ko so imeli gledališki igralci možnost izobraževanja na glasbenem 
konservatoriju, so pobude za likovno akademijo v Ljubljani ostale neuresniče-
ne.51

Ustanavljanje Društva slovenskih upodabljajočih umetnikov (DSUU) se je 
začelo s polemiko s starejšim in že uveljavljenim Klubom umetnikov Sava oz. z 
njegovim najagilnejšim članom Rihardom Jakopičem. Slednji je DSUU obtožil, 
da njegovi člani širijo neresnične govorice, češ da je Jakopič namenoma zadr-
ževal obvestila o jugoslovanski umetnostni razstavi v času mirovne konference 
v Parizu in tako omogočil udeležbo na njej le trem ali štirim Slovencem.52 Spor 
so očitno z neposrednim pogovorom hitro pomirili. DSUU je bilo ustanovljeno 
v začetku leta 1919. Prvi izredni občni zbor so imeli že 16. marca. Na njem so 
med drugim razpravljali o akciji za ustanovitev Umetniškega doma v Ljubljani. 
Tu naj bi dobila stalno domovanje zbirka Narodne galerije, hkrati pa bi to bil 
prostor tudi za občasne razstave. V tem času je bil likovnim razstavam v Ljublja-
ni namenjen skoraj samo Jakopičev paviljon. Posledica diskusije o prepotreb-
nih umetniških ateljejih v Ljubljani je bila posredovana vloga na poverjeništvo 
Deželne vlade za javna dela, naj ta pri nameravani zidavi hiš računa na umetni-
ke oz. na nekakšno umetniško kolonijo v Ljubljani.53 

V letih 1917–1918 so različna društva na Kranjskem, posebej v Ljubljani, 

48 Dolenc, "Reorganiziranje slovenskih kulturnih delavcev po državnem prevratu leta 1918", str. 32.
49 ''Prosveta. Nakupi Narodne galerije.'', Slovenec, 21. 11. 1918, št. 268, str. 7.
50 Dolenc, "Reorganiziranje slovenskih kulturnih delavcev po državnem prevratu leta 1918", str. 32.
51 Dolenc, ''Glavni problem slovenske kulture v prvi Jugoslaviji'', str. 89.
52 Dolenc, "Reorganiziranje slovenskih kulturnih delavcev po državnem prevratu leta 1918", str. 33.
53 Prav tam, str. 34.
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priredila 62 društvenih prireditev (liberalci 3, klerikalci 51, Nemci 4, socialde-
mokrati in ostali eno; skupni slovenski prireditvi sta bili dve). Največ prosve-
tnih prireditev so izvedli člani Šentpetrskega in Šentjakobskega prosvetnega 
društva (predavanja, družabni večeri, pevske in orkestralne točke, razstave). 
1. junija 1918 je imel v organizaciji socialdemokratskega društva predavanje 
o slovenski kulturi, vojni in delavstvu Ivan Cankar.54 V letu 1918 je sprostitev 
političnega življenja vplivala tudi na kulturni utrip Ljubljane, ki se je posebej na 
društvenem področju precej pospešil. Demokratizacija, obnovitev parlamen-
tarnega življenja, pomilostitve političnih zapornikov, zmanjšanje preganjanja 
oporečnikov, deklaracijsko gibanje za majniško deklaracijo in manifestacije v 
zvezi s tem ter ustanovitev Narodnega sveta so kljub vojnemu pomanjkanju, ki 
je bilo večje kot kdaj koli prej, ugodno vplivali na porast družabno-kulturnih 
prireditev.55 Te so se v velikem številu izvajale tudi v obdobju med obema vojna-
ma. Do prelomnih sprememb v šolstvu in kulturi pride ponovno ob okupaciji 
in v letih po koncu druge svetovne vojne. Vrstile so se prenove učnih načrtov na 
vseh stopnjah izobraževanja, kulturna in umetniška dela vseh oblik, materialov 
in velikosti pa so bila skupaj z ustvarjalkami in ustvarjalci v določenem obdo-
bju Federativne oz. Socialistične republike Jugoslavije bolj ali manj podvržena 
cenzuri. Želje in predvidevanja dela slovenskih kulturnikov so se materializira-
la v več samostojnih institucijah, kot so: prva univerza v Ljubljani in kasneje v 
Mariboru ter na Primorskem, Nacionalna knjižnica, Slovenska akademija zna-
nosti in umetnosti, Narodna in Moderna galerija … Morda se v najbolj simbol-
nem pomenu narodna in narodova samobitnost kaže, podobno kot pri nacio-
nalni valuti s Cankarjevim bankovcem, v izgradnji kulturnega in kongresnega 
središča na Trgu republike v Ljubljani. Danes Slovencem in širši regiji znan kot 
Cankarjev dom so začeli graditi leta 1977. Dogradili so ga dve leti po Titovi in 
dobrih šestdeset let po pisateljevi smrti. V letih obstoja se je Cankarjevega doma 
upravičeno prijela prispodoba ''hram kulture''. 

54 Dragan Matić, Kulturni utrip Ljubljane med prvo svetovno vojno. Kulturne in družabne prireditve v 
sezonah 1913/14–1917/18, Gradivo in razprave 15 (Ljubljana, 1995), str. 306–310.

55 Prav tam, str. 301.
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Darja Kerec

CULTURE AND EDUCATION IN THE SLOVENIAN LANDS IN 1918, 
IN THE PERIOD OF DISINTEGRATING AND EMERGING STATES

SUMMARY

As the First World War was nearing its end, there were, alongside all political 
demands by Slovenians, calls for the reorganization of the educational system 
and the establishment of the most important cultural and artistic institutions. 
In the educational system, the dissatisfaction with their financial situation was 
expressed especially by primary education teachers, in artistic circles by poets, 
writers, and painters. Despite a great many engaged individuals in the educa-
tional institutions and associations, which had been operating in Carniola and 
Styria since the 19th century (such as the Ciril-Metod Association) all was not 
going smoothly. The members of these associations carried out several successful 
actions for the support for the Slovenian language at home and across the bor-
der, but members of several teachers' associations were not satisfied with their 
position and role, which was showing itself during the disintegration of the Aus-
tro-Hungarian Empire. The first step was abandoning the Union of Jugoslav Aus-
trian teachers in the fall of 1918. Cooperation was established between Jugoslav 
and Jugoslav teachers’ associations (Udruženje jugoslovenskih učitelja) and all 
hailed the unification of Jugoslav nations and hoped for successful cooperation 
and improved social conditions for their members. The first step for improving 
the conditions in schools was, besides the demand to establish a Slovenian uni-
versity, the introduction of Slovenian language. German language only remained 
in some minority schools, but in practice also with members of the German 
minority, who were made fun of in Slovenian newspapers in insightful carica-
tures and through anecdotes. Prominent writers and artists stressed the impor-
tance of undisrupted work by Slovenian theatres, philharmonics, and libraries 
in many public appearances and newspaper articles. Izidor Cankar expressed 
the fear that Slovenian culture will "merge" with that of neighboring Jugoslavs' 
which could endanger the cultural identity of the Slovenian nation. 

Rihard Jakopič constantly stressed in the decade before the end of the war 
the importance of establishing an art gallery in Ljubljana. It came to life as an 
exhibition pavilion in Tivoli. In 1917–1918 many different educational and 
artistic associations in Carniola, especially in Ljubljana, organized 62 events. In 
wartime, as well as in the decades preceding it, they operated almost undisturbed 
to alert Slovenians of the fact that without the mother tongue in all spheres of 
public life the Slovenian culture and society cannot endure and survive. 
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 "Raje pa hočemo nemško umreti, 
kakor laško ali slovansko trohneti" 

— mariborski Nemci v letu 1918
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Izvleček:
Prispevek se dotika vsakdanjega življenja in javnega delovanja tistih 
prebivalcev Maribora, ki so jih po metodologiji ljudskih štetij habsburške 
monarhije prištevali k Nemcem. To niso bili samo Nemci po poreklu, temveč 
tudi ponemčeni oziroma nemško govoreči meščani. Predstavljene so njihove 
vsakdanje stiske spričo slabega gospodarskega stanja v mestu v zadnjem letu 
prve svetovne vojne, njihovo družabno življenje, odnosi s slovensko govorečim 
prebivalstvom v mestu, politična stališča glede prihodnosti monarhije in 
Maribora ter njihove reakcije na postopno slovensko prevzemanje oblasti v 
mestu.

Ključne besede:
Maribor, 1918, Nemci, vsakdanje življenje, javno delovanje

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 19 (2019), št. 2, str. 419–466, 220 cit., 8 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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"Vsi vemo, da živimo v resnih časih, ko se odloča tako o naši dobrobiti kot o sla-
bem. Zato je naša sveta dolžnost, da skrbimo za red in mir ter preženemo prepir 
in razdor, ki ovirata pogajanja in ljudem jemljeta mir, po katerem že dolgo časa 
hrepene," se glasijo besede mariborskega župana Johanna Schmidererja1 v izjavi 
za javnost zadnji dan oktobra 1918.2 To je bil čas razburkanega političnega doga-
janja na naših tleh, saj je bila le dva dni prej razglašena Država Slovencev, Hrvatov 
in Srbov, ki se ji je reklo tudi južnoslovanska oziroma jugoslovanska (nemško: 
Südslawenstaat). Nemcem in nemško govorečemu prebivalstvu Spodnje Štajer-
ske in južne Koroške se je s tem začela uresničevati njihova najhujša nočna mora, 
da bo namreč nemški živelj teh krajev "iztrgan iz narodnega telesa".3 Res je sicer 
tudi mariborski nemški list Marburger Zeitung zadnje dni oktobra eno od svojih 
kolumn že naslovil "Slovo od Avstrije", toda komentator je imel v mislih preobli-
kovanje monarhije v novo avstrijsko državo, ob grenkem spoznanju, kakor piše, 
da je cesar Karel avstrijske Nemce očitno pustil v milosti in nemilosti, čeprav je 
nemški živelj na bojiščih od daljnega vzhoda do italijanskih Alp in srbskih planin 
"krvavel za umrli sarajevski par, za sijaj in moč dinastije".4 

Izraz "mariborski Nemci" je z etnografskega vidika nepravilen oziroma 
precej poenostavljen. Kajti če uporabimo metodologijo z ljudskih štetij, ki so 
v Avstro-Ogrski potekala od leta 1857, so pod tem izrazom zajeti tako etnični 
Nemci, ki so od srednjega veka naprej prišli v Maribor kot posestniki, trgovci, 
obrtniki, vojaki, uradniki, pozneje železničarski delavci, podjetniki ipd., kakor 
tudi ponemčeno prebivalstvo in del meščanov, ki se je posluževal nemščine 
zavoljo svojega družbenega statusa (poklica, stanu). Fran Zwitter je ugotavljal: 
"Nemška in ponemčena višja plast je bila najbolj močna v večjih krajih, med-
tem ko je imela v malih mestih in trgih le nekaj zastopnikov ali pa je sploh ni 
bilo."5 Maribor je po izgradnji železnice Dunaj–Trst (dokončani leta 1857) ter 
koroške železnice (1863) in po postavitvi delavnic Južne železnice na Studen-
cih doživel demografsko eksplozijo, s 4.500 prebivalcev leta 1830 je skočil na 
27.994 leta 1910. "Naglega naraščanja mestnega prebivalstva /…/ ni povzročilo 
prirodno gibanje prebivalstva, ampak doseljevanje v mesta," navaja Zwitter. Po 
izračunih Richarda Pfaundlerja z začetka 20. stoletja naj bi dobrih 45 % mari-
borskega prebivalstva izhajalo z nemškega jezikovnega ozemlja (kamor šteje 

1 Johann (Hans) Schmiderer (1848–1925), župan Maribora v letih od 1902 do 1919. V nekaterih virih 
je njegovo ime poslovenjeno v Ivan Schmiderer. Več o njem glej: Gregor Jenuš, "'Ljubi Bog, kako varo-
vati, česar ni; saj vendar pri vseh koncih in krajih sili v Mariboru slovenski značaj na dan"': Johann 
Schmiderer – zadnji mariborski župan avstrijske dobe", Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017), str. 
901–928. 

2 "Bevölkerung der Stadt Marburg!", Marburger Zeitung, 31. 10. 1918, št. 251, str. 1.
3 "An die Marburger Bevölkerung!", Marburger Zeitung, 24. 10. 1918, št. 245, str. 2. 
4 "Abschied von Österreich!", Marburger Zeitung, 24. 10. 1918, št. 245, str. 1.
5 Fran Zwitter, "Nemci na Slovenskem", Sodobnost 6, št. 11–12 (1938), str. 491.
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tudi mesto samo), slabih 55 % pa s slovenskega; izračuni tedanjih slovenskih 
raziskovalcev (Zwitter omenja študijo Janka Mačkovška) so bili za Slovence še 
ugodnejši.6 Čeprav je bila torej večina mariborskega prebivalstva po rodu s slo-
venskih etničnih območij, so ob štetju prebivalstva še leta 1910 kar 85 % mešča-
nov prepoznali kot Nemce.7 Razlog za to je bil v izrazito socialno zaznamovani 
funkciji jezika, ki je bil pri štetju tudi glavni kriterij za umeščanje prebivalstva 
k določeni narodnostni skupini. Že leta 1890 so pri listu Slovenski gospodar z 
obžalovanjem ugotavljali, da se bo naslednje štetje spet opravilo po ustaljenem 
načinu: 

Resnica je Bogu ljuba, slehernemu poštenjaku draga pa tudi ljudskemu štetju, 
poglavitni smoter. To bi ne bilo pretežavno, ko bi ljudje tako vpraševali: 'Kaj si 
rodom, ali Slovenec ali Nemec?' Toda žali Bog, tako ne bodo vpraševali, ampak 
: 'Kateri jezik navadno govoriš, nemški ali slovenski?' Ne poizvemo torej najprv-
lje, koliko Nemcev ali Slovencev na primer v deželi Štajarski prebiva, ampak 
koliko ljudi tukaj navadno govori nemški ali slovenski (Umgangssprache). To pa 
je velik razloček in sedaj slabo za nas Slovence, kajti naši slovenski odpadniki, 
tudi nemšku tarji imenovani, gorijo za nemški 'Umgangs sprache' ali 'občevalni 
jezik'. Zato so pri zad njem štetji trumoma lomastili med Nemce in tako hipo-
ma število Nemcev, vsaj na papirji, znatno pomnožili, Slovencev pa skrčili. Po 
skončanem štetji namreč živa duša ni mislila dalje na 'občevalni jezik', ampak 
sploh so povdar jali: Nemcev smo našteli 794.841, Slovencev pa samo 388.419, 
to je: okoli 100.000 duš pre malo. Toliko smo zgubili v dvakratnem ljud skem štetji 
po 'občevalnem jeziku'. Nekatere krati naj še tako štejejo, pa nas pozobljejo do 
zadnjega – krnkača.8 

Slovensko časopisje je ponemčene Slovence imenovalo "mariborski posili-
nemci" ali "nemškutarji" in se iz njih tudi odkrito norčevalo: "No, sovražni nam 
vihar stresel je slovensko drevo. Zbil je mnogo črvivega sadja na tla semtertja pa 
tudi marsikatero zdravo jabelko."9 V podobnem tonu je Slovenski gospodar pri 
poročanju o meščanski zaprisegi v Mariboru januarja 1918 okrcal odvetnika 
Ernesta Mravlaka (ponemčeno Ernsta Mrawlaga10) in trgovca Ivana Andrašiča 
(ponemčeno Hansa Andraschitza11): 

6 Prav tam, str. 492.
7 Jerneja Ferlež, "Prebivalstvo Maribora 1848–1991", Studia Historica Slovenica 2, št. 1 (2002), str. 94.
8 "Kaj imamo storiti pri ljudskem štetji", Slovenski gospodar, 25. 12. 1890, št. 52, str. 1.
9 Prav tam.
10 Ernst Mrawlag (tudi Mravlag) (1865–1944), odvetnik, umrl v Gradcu 14. 1. 1944.
11 Johann (Hans) Andraschitz (1871–?), po rodu iz Smolincev.
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V imenu novih meščanov je trgovec Andrašič obljubil, da se bodo mariborski 
Nemci, če bo treba, s puško in kanonom dvignili proti jugoslovanski državi. Kakor 
nam poročajo, se pri tem slovesnem zapriseganju sicer ni zgodila nikaka nesreča. 
Značilno pa je, da sta imela pri vsej komediji glavno besedo sinova naših Sloven-
skih goric: dr. Mravlag in Andrašič. Slednji sploh še dandanes ne zna nemški, kakor 
večina novih purgarjev. To so stebri, na katere se mariborsko nemštvo pač ne bo 
moglo dolgo opirati. Pred puškami in kanoni g. Andrašiča se nam pač ni treba bati.12 

Nemci so na javnih shodih radi zatrjevali, da sta nemški in slovenski živelj v 
Mariboru "stoletja živela v miru in slogi",13 a so jim s slovenske strani kontrirali: 

Toda kako sta v resnici izgledala ta mir in ta sloga? Da, dokler je Slovenec bil 
srečen, ako je smel biti hlapec, pri nemškem gospodarju, dokler je slovenski kmet 
mirno dajal desetino in hodil na raboto k nemškemu grajščaku, je bilo razmerje 
med Slovenci in Nemci res idealno – za Nemce namreč. To vse do tedaj, ko je bil 
višek sanj, do katerih se je povspel Slovenec – k. k. Amtsdiener.14 

V teh besedah je precej resnice; ko je v zadnjih desetletjih 19. stoletja prišlo 
do vse večje emancipacije Slovencev na družbenem, kulturnem in ekonom-
skem področju, o narodnostni slogi v Mariboru ne moremo več govoriti.15 Že 
leta 1870, torej celih 48 let pred prevratom, je na enem od predvolilnih shodov 
pred deželnozborskimi volitvami učitelj Gottlieb Stopper kandidatu Ferdinan-
du Duchatschu16, ki je v svojem volilnem programu poudarjal pomembnost 
sprave med Nemci in Slovenci, zabrusil, da je "sprava s slovenskimi voditelji 
nemogoča, z narodom pa nepotrebna, ker obstaja razklanost".17 Poudariti je 
potrebno tudi to, da je gospodarska moč mariborskih Nemcev večkratno pre-
kašala gospodarsko moč Slovencev. Nemci so bili lastniki večine trgovin in sta-
novanjskih stavb v mestu. Med podjetniki je bilo nemških šestkrat več kot slo-
venskih, med obrtniki pa štirikrat več.18 "Nemec in Slovenec si pri nas, v naših 

12 "Mariborski posilinemci proti našim zahtevam", Slovenski gospodar, 3. 1. 1918, št. 1, str. 3.
13 Tako npr. župan Schmiderer na zborovanju pred rotovžem maja 1918 ("Marburger Volkstag", 

Marburger Zeitung, 14. 5. 1918, št. 108, str. 2); enako je 25. maja 1918 na avdienci pri cesarju Karlu 
zatrdil tudi mariborski odvetnik in član mestnega sveta Oskar Orosel (Pokrajinski arhiv Maribor 
(dalje PAM), fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, ovoj 1918, Zapisnik zaupne seje Mestnega sveta v 
Mariboru, 29. 5. 1918).

14 "Po nemškutarski mariborski polomiji", Straža, 17. 5. 1918, št. 39, str. 3.
15 Več o tem: Gregor Jenuš, Ko je Maribor postal slovenski. Iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v 

Mariboru od konca 19. stoletja in v prevratni dobi, zbirka Studia Historica Slovenica 8 (Maribor, 2011).
16 Boštjan Zajšek, "Ferdinand Duchatsch – slovenski Nemec oziroma nemški Slovenec", Studia Historica 

Slovenica 17, št. 3 (2017), str. 837–872.
17 "Wählerversammlung am 18. Juni (Schluss)", Marburger Zeitung, 24. 6. 1870, št. 75, str. 3.
18 Maja Godina-Golija, "Nemški priseljenci v Mariboru", Etnolog NV 26 (2016), str. 67 in 68.
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deželah, še ne stojita vštric, ampak drugi pred drugim, eden s klobukom na 
glavi, drugi s klobukom v roci – gospod in hlapec, tako si stojita Nemec in Slo-
venec na sproti. In to je že stara in dolga navada, ali pravica to ni," so ugotavljali 
slovenski časniki.19 Iz gospodarske (prem)oči Nemcev je izhajala tudi njihova 
oblastvena moč. Če pogledamo seznam članov mariborskega občinskega sveta 
v zapisniku januarske seje 1918, je iz priimkov jasno razvidno, kateri narodno-
stni tabor je vodil mesto: Abt, Bernhard, Fischer, Frei, Futter, Gaischeg, Geraus, 
Havliček, Heritschgo, Käfer, Mally, Matzhold, Marko, Misera, Neger, Neumann, 
Opelka, Orosel, Pichler, Resner, Russ, Scheidbach, Schrott, Worsche, Zinthau-
er.20 "Občinske uprave so popolnoma nemške in tujec, ne poznavajoč razmer, 
bi mogel po tem videzu, tej zunanjosti sklepati, da so to povsem nem ški kraji," 
so ugotavljali pri Straži.21 Med obema narodnostnima skupinama je prihajalo 
do vedno večje tekmovalnosti in ponavljajočih se trenj, zlasti napeto je bilo od 
avstrijske aneksije Bosne in Hercegovine (1908) naprej do izbruha prve sve-
tovne vojne, ko so bili številni Slovenci zaprti kot "srbofilski hujskači"22 pa tudi 
kot dejanski ali namišljeni pristaši panslavizma.23 Maister je v svojih tipkopisih 
omenjal, da je konec leta 1914 pred mariborsko stolno cerkvijo slišal skupino 
mladih, ki so si prepevali, kako morajo Slovenci in Srbi vsi pomreti, da jih bosta 
nasledila avstrijski in nemški rajh: "Die Slowenen und die Serben / müssen alle 
sterben, / müssen sterben … / Österreich und Deutsches Reich, / ewig stark und 
ewig gleich, / sind der Slawen Erben."24

Za "panslavistične hujskače" (panslawistische Hetzer) pa so veljali sloven-
ski politiki, ki so proti koncu vojne agitirali za državo avstro-ogrskih južnih 
Slovanov,25 sicer pa je bila standardna slabšalna oznaka za Slovence Vindišarji 
("die Windischen"). Na drugi strani so svoje narodne nasprotnike označevali kot 
nemčurje, nemškutarje, Mihle26 ("nemški Mihel", tudi "Mihl"27) ipd. Slabšalne 
oznake švab v tem času še niso uporabljali.

19 "Sovraštvo do Nemcev", Slovenski gospodar, 29. 3. 1888, št. 13, str. 1.
20 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, Seznam prisotnosti na seji mariborskega občinskega sveta z 

dne 30. 1. 1918. 
21 "Jugoslavija Jugoslovanom", Straža, 31. 5. 1918, št. 43, str. 1.
22 "Slowenische Roheiten", Deutsche Wacht, 26. 11. 1913, št. 95, str. 4.
23 Walter Lukan, "Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni", Zgodovinski časopis 62, št. 

1–2 (2008), str. 96–97.
24 PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, AŠ 2, ovoj 59, pesem "Die 

Slowenen und die Serben …".
25 "Baden und Schmersdorf", Marburger Zeitung, 28. 5. 1918, št. 119, str. 1.
26 Sv. Mihael je mdr. zavetnik nemškega naroda ("Ime veliko pove", spletna stran revije Ognjišče: http://

revija.ognjisce.si/iz-vsebine/ime-veliko-pove/1241-mihael, pridobljeno: 19. 11. 2018).
27 Tako recimo piše Slovenski gospodar: "Mihl, vemo, brez našega vina in sadja ne moreš živeti, pa boš 

prišel rad po njega v Jugoslavijo, ga dobro plačal". ("Dragi narodnjaki", Slovenski gospodar, 10. 4. 1919, 
št. 15, str. 2).
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* * *

Za Maribor usodno leto 1918 se je začelo v znamenju pomanjkanja kuriva in 
hrane. Pri nemškem listu Marburger Zeitung so v prvih dneh januarja pisali o 
"večno stari pesmi", da se namreč 

Mariboru, drugemu največjemu mestu Štajerske, katerega sinovi so hrabro in 
vdano krvaveli za Avstrijo, katerega prebivalci potrpežljivo in zvesto prenašajo 
neopisljive in pogosto nepotrebno velike težkoče, ki jih povzroča vojna, temu 
mestu s polno predanostjo monarhiji, nalagajo vedno nove preizkušnje, tako da 
se malodane človeku dozdeva, da bi odgovorne osebe na Dunaju rade dognale, 
kolikšna mera trpljenja je potrebna, da se zlomi strpnost mariborskih meščanov.

Mariborska plinarna je bila 4. januarja že četrtič v kratkem času prisiljena 
ustaviti delovanje zaradi pomanjkanja premoga. Pri listu so se ob tem obregnili 
ob dejstvo, da pa očitno za vlado ni težava zagotoviti premog Čehom, ki hočejo 
zrušiti monarhijo: "Naše nemško ljudstvo in posebej še prebivalstvo Maribora 
znova ugotavlja, da na račun njegovih žrtev in vztrajne zvestobe pridobijo kori-
sti tisti drugi, katerih goreče delovanje je uperjeno v to, da uničijo Avstrijo."28 

Pomanjkanje je vladalo tudi zaradi rekviriranja pridelka in živine. List Stra-
ža je aprila 1918 poročal: 

Po statistiki bi bila morala dati Štajerska leta 1917 6300 vagonov žita, a vkup spra-
vili smo samo 2500 vagonov. /…/ Poslanec Roškar29 referira o rekviziciji živi ne 
in povdarja, da tako ne more dalje. Ni dneva, da ne bi prišel kdo k njemu, ki se 
pritožuje radi rekvizicij. Ljudem ne puščajo niti blaga za seme, niti krme za živino. 
Govoreč o rekviziciji živine, povdarja, da imajo mnogi posestniki komaj še eno 
tretjino, mnogi komaj polovico, dočim imajo graščaki toliko, ali pa še več kakor 
pred vojno. /…/ Z de lavno živino je prišlo že tako daleč, da kopajo ljudje z motiko. 
/…/ Glasom predpisa bi morala dati Štajerska mesečno 8230, a mora ta mesec dati 
27000 glav živine. Zakaj? Ker nas nikdo ne brani.30 

Okoliščine so se poslabšale do te mere, je na seji občinskega sveta opozoril 
svetnik Alois Käfer, da so bili ponekod prisiljeni krmiti konje kar s smrekovim 
dračjem.31 Seveda tudi pri vprašanju rekvizicije ni izostalo narodnostno vpra-

28 "Das ewig alte Lied", Marburger Zeitung, 5. 1. 1918, št. 4, str. 1.
29 Ivan Roškar (1860–1933), takrat državnozborski poslanec.
30 "Važno gospodarsko posvetovanje v Mariboru", Straža, 5. 4. 1918, št. 27, str. 3.
31 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, Zapisnik zaupne seje mariborskega občinskega sveta z dne 

30. 1. 1918.
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šanje. "Na nedeljskem nemškem zborovanju v Gradci je govornik trdil, da so v 
Avstriji pred vsem Slovani krivi pomanjkanja živil, ker nočejo oddati žita, rekvi-
rira se samo pri nemških kmetih, pri čeških in slovenskih pa nič," je pisal Slo-
venski gospodar in dodal: "Take gorostasne neresnice širijo Nemci med svojimi 
brati proti Slovencem. Tako go vorijo o Slovencih Nemci, ki nedeljo za nedeljo 
in še celo med tednom z nahrbtnikom romajo po slovens kem Dravskem polju 
in po Slovenskih goricah in se vračajo z živili težko obloženi domov."32 Prav 
tako je Slovence razburila kolumna v časniku Marburger Zeitung avgusta 1918, 
v kateri je pisec pozival ministrstvo za prehrano, naj vzame hrano, kjer obstaja: 
"/…/ bogate zaloge živil na češkem podeželju /…/ so že skorajda škandalozne 
in v južnoslovanskih območjih je slanine, masti, moke, svinjskega mesa in pre-
kajenega mesa pogosto na pretek."33 Pri Slovenskem gospodarju so kolumnistu 
odgovarjali: "Mi lahko samo rečemo, da vsega tega ni več, ker so to vse že znosili 
nemški meščani in tržani v svojih nahrbtnikih od kmeta, ki je ž njimi dosedaj 
pošteno delil, kar je imel."34 Tudi pri Straži so ob priliki zapisali: "Nemški huj-
skači bi radi nahujskali nemško mestno prebivalstvo, da bi šlo na kmete pobijat 
Slovence, ropat in s silo jemat tisto trohico živil, ki so še ostala kmetu."35 

Ko so poleti stvari prišle tako daleč, da je bilo moke in mesa na zalogi le še 
za nekaj dni, je občinski svet sklenil pozvati izvenmestno prebivalstvo k prodaji 
morebitnih lastnih zalog. Dodatno težavo pri oskrbi prebivalstva je predsta-
vljalo dejstvo, da je državno namestništvo prepovedalo "prodajo iz nahrbtni-
ka" (t. i. Rucksackverkehr) v okrajih Maribor in Ptuj. Mariborski občinski svet je 
pri državnem namestništvu protestiral zaradi te prepovedi, saj bi lahko v nor-
malnih okvirih, ki ne bi prerastli v črnoborzijanstvo, tovrstna trgovina omilila 
pomanjkanje ponudbe na trgu.36 Toda dodatna konkurenca na tržnici je pov-
zročala nejevoljo med branjevci – tako je konec julija več žensk v svoji vroče-
krvnosti nekaj prodajalcem na tržnici uničilo njihova živila.37 Veliko ogorčenje 
in pošiljanje protestnega dopisa v Gradec pa je povzročila namera državnega 
namestništva, da bi v deželi uvedli brezmesne dneve, še posebej potem, kakor 
so poudarili občinski svetniki, "ko prebivalstvo že več mesecev ne dobiva niti 
zadosti kruha in moke, zato je že zelo podhranjeno."38 List Straža je julija poro-

32 "Nemškonacionalna nesramnost", Slovenski gospodar, 2. 5. 1918, št. 18, str. 1.
33 "Die am meisten Leiden", Marburger Zeitung, 13. 8. 1918, št. 183, str. 1.
34 "Proti slovanskim kmetom", Slovenski gospodar, 15. 8. 1918, št. 33, str. 3.
35 "Volkstag nemških rodoljubov", Straža, 2. 5. 1918, št. 18, str. 1
36 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, Zapisnik 20. seje mariborskega občinskega sveta z dne 20. 7. 

1918.
37 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, Zapisnik zaupne seje mariborskega občinskega sveta z dne 

24. 7. 1918.
38 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, Zapisnik seje mariborskega občinskega sveta z dne 14. 8. 

1918.
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čal, da so očitno na Dunaju prisluhnili pritožbam in da se bo začel izvajati nov 
način oddajanja žita, ne več z rekvizicijami, temveč 

da se način oddaje žita spremeni in se določi za celo deželo in posamezna gla-
varstva množina, katero imajo oddati samooskrbovalci. Na ta način bi se izog-
nili v deželi teh nesrečnih rekvizicij, katere so doprinesle kmets kemu ljudstvu že 
toliko gorja. Ponehalo bi stikanje vojakov in žandarjev po hišah in shrambah.39 

Kljub temu težav z oskrbo ni bilo konec. Poročevalec Slovenskega naroda 
je septembra iz Maribora spet poročal: "Me stu je docela zmanjkalo premoga. 
Ulice in ceste so ponoči temne, da roke pred očmi ne vidiš. Kopališče ne posluje 
več in to sedaj sredi epidemičnih bolezni, ki se širijo po mestu. V klavnici je hla-
dilnica zaprta in niti najnujnejšega koščka ledu ni dobiti."40 V takih razmerah 
je pogled na prihod rekvizicijske komisije marsikateremu kmetu pognal kri v 
žile, še sploh, ker je slovensko časopisje trdilo: "Ves svet ve, da je ravno slovenski 
kmet pri rekvizicijah najhuje prizadet. Nasprotno pa je med Nemci vse polno 

39 "Kontingiranje na celem Štajerskem", "Maribor", Straža, 1. 7. 1918, št. 52, str. 4.
40 "Pomanjkanje premoga", rubrika Mariborsko pismo, Slovenski narod, 14. 9. 1918, št. 210, str. 3.

Mariborska tržnica leta 1914 (PAM Zbirka fotografij in razglednic, inv. št. 2253)
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takih, ki skrivajo žitne zaloge in pošiljajo živila v tujino."41 Zato ni čudno, če je 
kdaj prišlo tudi do fizičnega obračunavanja z rekvizitorji – tako so npr. spo-
mladi 1918 v Lovrencu na Pohorju kmetje na čelu z županom Jurijem Ačkom 
pretepli člane rekvizicijske komisije, še prej, januarja, pa so rekvizicijskega 
komisarja Jožefa Wiederwohla s Ptuja pri Forminu "razmesarili kakor ubogo 
živino".42 Pronemški ptujski list Štajerc je za tovrstne zločine krivil slovensko 
projugoslovansko časopisje, ki da z agitacijo za Jugoslavijo hujska ljudi k nespo-
štovanju avstrijskih oblasti.

Zaradi pomanjkanja blaga je ljudem ostajala obilica denarja, cene izdelkov 
in pridelkov pa so v primerjavi s predvojnim obdobjem skokovito narasle, celo 
do 50-krat. Zato je mestni magistrat določal cene živilom. Slovenski gospodar je 
septembra mesarje opozarjal, da "morajo imeti v mesnicah javno nabit 1 izvod 
cenika. Kdor se ne drži teh določil, se ga lahko kaznuje z globo 5000 K, oziroma 
z zaporom do 6 mesecev."43

* * *

Čeprav je vojna dodobra ohromila družbeno življenje mariborskih Nemcev, pa 
slednje vendarle ni usahnilo. Potekalo je po kavarnah (npr. Drau, Theresien-
hof, Central, Promenade, Meran idr.), kjer so lahko prebirali nemško časopisje 
in poslušali nemško glasbo, nadalje v prireditvenih dvoranah (npr. Kazinska, 
Götzeva, Gambrinusova idr.), kjer so imeli različna zborovanja, predavanja, 
plesne večere ali predstave ipd., svečana kosila ob različnih slovesnostih so se 
odvijala v hotelskih restavracijah ali gostiščih kot Hotel Erzherzog Johann, Zur 
alten Bierquelle, Zum Lamm, Zur Traube, Zum schwarzen Adler, Pilsner Keller 
itd. Gledališke in filmske predstave so si lahko ogledali v mestnem bioskopu in 
gledališču. 

Občasne dobrodelne glasbene prireditve za nemške reveže in otroke so se 
odvijale tudi v evangeličanski cerkvi, ki jo je takrat vodil pastor Ludwig Mahnert 
in je imela izrazito nemški značaj.44 Leta 1918 je sicer večina Nemcev pripadala 
katoliški veri, število evangeličanskih vernikov se je gibalo okoli 1800, vendar 
za razliko od nemškega evangeličanskega duhovnika v mestu ni bilo nemškega 
katoliškega duhovnika. Aprila 1918 so se na ljudskem zborovanju vseh društev 

41 "Nemci odtegujejo Nemcem živila", Slovenski gospodar, 2. 5. 1918, št. 18, str. 3.
42 "Grozoviti umor c. kr. uradnika" Štajerc, 13. 1. 1918, št. 2, str. 2.
43 "Maribor", Slovenski gospodar, 19. 9. 1918, št. 38, str. 3.
44 Ludwig Mahnert (1874–1943) je bil duhovnik mariborske evangeličanske skupnosti v letih 1903–

1919. Več o njem in evangeličanski skupnosti v Mariboru v: Boštjan Zajšek, "Biti Nemec pomeni biti 
luteran : iz življenja nemških evangeličanov na Slovenskem, s posebnim poudarkom na Mariboru in 
okolici (1862–1945)", Zbirka Studia historica Slovenica, 3 (Maribor, 2010).
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v Mariboru dotaknili prav tega problema: 

Posebej gre omeniti zahtevo, da se za spodnještajerske Nemce priskrbijo nemški 
duhovniki. Kot je znano, v tem nemškem mestu, ki šteje 30.000 prebivalcev, in 
celotni štajerski spodnji deželi ne obstaja niti en nemški duhovnik /…/ Sloven-
ska duhovščina pa na prvo mesto postavlja svoje slovenskonacionalno mišljenje, 
vsepovsod so prav oni vodje in organizatorji bojev proti Nemcem. 

Zbrani so se zato zedinili, da bodo lavantinskega škofa Napotnika pozva-

Reklama za oba mari-
borska kinematografa 
– Mariborski bioskop 
na Tegetthoffovi 
cesti in Mestni kino 
v prostorih gledališča 
(Marburger Zeitung, 
16. 10. 1918, št. 238, 
str. 4)
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li, naj v mestu zagotovi nemške duhovnike.45 Ne samo, da se v zvezi s tem ni 
nič spremenilo, še več – nazadnje so Nemci ostali tudi brez evangeličanske-
ga duhovnika, saj je bil (že v novi državi) Mahnert zaradi protijugoslovanskih 
izjav najprej decembra 1918 priprt, potem pa je maja 1919 ob začetku sodnega 
postopka proti njemu zaradi zapisov v njegovem zgodovinskem romanu Die 
Hungerglocke (izšel 1912) pobegnil v Avstrijo.46 V mestu je ostal njegov vikar 
Hubert Taferner.

Še vedno so delovala številna nemška društva, nastala že pred letom 1914: 
Deutscher Sprachverein (jezikovno društvo), Deutscher Lehrerverein in Mar-
burg (društvo učiteljev), Deutscher Handwerkerverein (društvo obrtnikov), 
Deutscher Verein für Marburg und Umgebung (politično društvo), Deutschvöl-
kische Turnverbindung "Schönerer" (telovadno združenje), Heimstatt (evange-
ličansko podporno društvo), Deutscher Schulverein (šolsko društvo), Südmark 
(nemško podporno društvo), Schlaraffia Marburghia (elitno moško društvo)47, 
Alpen-Verein (planinsko društvo), Deutsches Studentenheim (društvo študen-
tov), Verein "Deutsche Arbeiterjugend" (društvo delavske mladine), Evangeli-
scher Frauenverein (evangeličansko žensko društvo), Deutschvölkischer Gehil-
feverein "Drauwacht" (društvo vajencev in pomočnikov), Deutscher Turnverein 
"Jahn" (telovadno društvo), Theater- und Kasino-Verein (gledališko in kazinsko 
društvo), Marburger philharmonischer Verein (filharmonično društvo)48, Rei-
chsverband deutscher Eisenbahner (železničarsko društvo), Marburger Radfa-
hrer-Klub "Edelweiß" (kolesarsko društvo), Deutsch-Evangelischer Bund (nem-
ška-evangeličanska zveza) – če omenimo zgolj tiste, ki so imela po imenu ali 
svojem delovanju povsem nemški značaj. Nemci so naštetim društvom večkrat 
darovali prostovoljne prispevke, tudi v oporokah so zanje namenili določena 
sredstva. Pri Straži so opozarjali Slovence: 

Nemci se v svojih oporokah vedno prav pridno spominjajo nemškega Schulver-
eina, Südmarke in enakih nepotrebnih nemških društev. Nedavno umrli svečin ski 
Menhardt49 je svoje veliko premoženje določil za Schulverein in Südmarko. Kaj 
pa Slovenci in Slo venke? Ali mi nimamo nobenih narodnih potreb? Še preveč! 
Slovenska Straža, Tiskovni dom, slovenska šola v Mariboru in še celo kopo drugih 
društev in zavodov potrebuje gmotne pomoči. Rojaki! Ko pišete oporoke, spom-

45 "Deutsche Geistliche nach Untersteiermark", Grazer Tagblatt, 13. 4. 1918, št. 100, str. 2.
46 "Pfarrer Dr. Mahnert aus Marburg entflohen", Grazer Tagblatt, 27. 5. 1919, št. 143, str. 9.
47 Več o društvu Schlaraffia Bruno Hartman, "Društvo Schlaraffia Marpurghia v Mariboru", Časopis za 

zgodovino n narodopisje 73=NV38, št. 2–3 (2002), str. 153–175. 
48 Več o tem: Bruno Hartman, "Mariborsko filharmonično društvo : (Marburger philharmonischer 

Verein)", Časopis za zgodovino in narodopisje 78=NV43, št. 2–3 (2007), str. 79–120.
49 Alois Menhardt, svečinski posestnik, trgovec in gostilničar, umrl 20. aprila 1918 v 61. letu starosti 

("Alois Menhardt †", Marburger Zeitung, 23. 4. 1918, št. 92, str. 3).
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injajte se obmejnih Slovencev, določite del svojega premoženja za Slovensko 
Stražo v Ljub ljani, za Tiskovni dom v Mariboru, za slovensko šo lo v Mariboru ali 
za Dijaško kuhinjo.50

Poleg društev z izrazito nemškim značajem so bili Nemci člani še števil-
nih drugih društev (športnega, filharmoničnega, moškega pevskega, strelskega, 
olepševalnega, železničarjev Južne železnice, pevskega Južne železnice, trgo-
vskega, protialkoholnega, poljedelskega, sadjarskega, čebelarskega itd.).51 

Najpomembnejša nemška obrambna društva so bila Deutscher Schulverein, 
Südmark, Heimstatt, Deutscher Verein für Marburg und Umgebung in Deutscher 
Sprachverein. Ta društva so s slovenskega vidika veljala za instrument vsenem-
ške raznarodovalne politike. 

Nemško jezikovno društvo je bilo ustanovljeno leta 1885 v Weimarju na 
pobudo nemških jezikovnih puristov,52 18. aprila 1887 pa je bila v Kazinski dvo-
rani "ob presenetljivo visokem številu prisotnih" ustanovljena mariborska veja 
društva, je poročal Marburger Zeitung.53 Jezikovno društvo je organiziralo stro-
kovna in poljudna predavanja na temo nemškega jezika in kulture. 

Nemško društvo za Maribor in okolico so prav tako ustanovili v Kazinski 
dvorani, in to 27. marca 1889.54 Njegovemu nastanku je botrovalo vsenem-
ško gibanje, ki se je takrat vse bolj širilo po avstrijskih deželah. Prvi predsednik 
društva, odvetnik Eduard Glantschnig, je na zboru leta 1899 pojasnjeval, da je 
bilo na Spodnjem Štajerskem potrebno ustanoviti politično društvo, ki bi se 
ukvarjalo samo z interesi nemškega ljudstva. Delovalo je po sloganu: "Buditev 
narodne in politične zavesti, krepitev odpornosti in vzdržljivosti v narodu".55 
Društvo je imelo številna predavanja o nemštvu, njegovi kulturi in družbenem 
pomenu tako na Štajerskem kot nasploh. List Slovenec je društvo leta 1902 
označil kot veliko nevarnost za mariborske in okoliške Slovence, do njegovega 
nastanka pa naj bi prišlo "zaradi ravnotežja nasproti 'Slovenskemu društvu za 
Spodnji Štajer'".56

Nemško šolsko društvo, za katerega so Slovenci uporabljali tudi poslove-
njeni zapis "šulferajn", je bilo ustanovljeno na Dunaju leta 1880. Cilj društva je 
bil "pomagati povsod tam, kjer je moč na podlagi nemške šole ohraniti ogrože-

50 "Poziv rodoljubnim Slovencem in Slovenkam", Straža, 27. 5. 1918, št. 42, str. 4.
51 Društva so našteta v: "Marburger Adress-Kalender 1918", Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten 

25 (1918), str. 55.
52 "Reinigung der deutschen Sprache von Fremdwörtern", Marburger Zeitung, 22. 1. 1886, št. 10, str. 2.
53 "Sprachverein", Marburger Zeitung, 20. 4. 1887, št. 47, str. 3.
54 "Deutscher Verein für Marburg und Umgebung", Marburger Zeitung, 30. 3. 1899, št. 26, str. 4.
55 "Die Versammlung des Abgeordneten Iro", Marburger Zeitung, 4. 5. 1899, št. 36, str. 2
56 "Deutscher Verein – velika nevarnost za Maribor in okolico", Slovenec, 4. 3. 1902, št. 52, str. 1.
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ni narodnostni element."57 Društvo je torej pomagalo financirati gradnjo nem-
ških šol na narodnostno mešanih območjih. V Mariboru je za društvo agitiral 
gimnazijski profesor Karl Zelger58, "tako da lahko na razcvet le-tega gledamo 
kot na njegovo delo," je ob priliki zapisal Marburger Zeitung.59 Na seji maribor-

57 "Deutscher Schulverein", Cillier Zeitung, 9. 6. 1881, št. 46, str. 1.
58 Karl Zelger (1847(?)–1919), profesor, šolski svetnik, od konca leta 1881 živeč in delujoč v Gradcu, 

kjer je v 73. letu starosti tudi umrl ("Karl Zelger", osmrtnica, Grazer Tagblatt, 14. 11. 1919, št. 411, str. 7; 
"Gymnasium", Marburger Zeitung, 4. 12. 1881, št. 145, str. 2).

59 "Prof. Karl Zelger", Marburger Zeitung, 5. 2. 1882, št. 16, str. 2.

Voščilnica društva 
Schulverein, odpo-
slana leta 1906 
(PAM, fond Družina 
Schmiderer-Brunner, 
AŠ 8)
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skega občinskega sveta so septembra 1880 sklenili, da bodo Schulvereinu kot 
njegovi ustanovni člani prispevali 100 goldinarjev. Edini, ki je sklepu nasproto-
val, je bil baron Max pl. Rast60, saj se mu je zdelo, da društvo na že tako skrha-
ne odnose med Nemci in Slovenci le še podžiga ogenj. "Kdor pa seje neslogo, 
ta bo žel vihar," je dejal.61 Za ustanovitev mariborske podružnice društva se je 
poleg Zelgerja zavzemal poznejši župan mesta Ferdinand Duchatsch.62 22. juni-
ja 1881 je končno bilo tako daleč – vsi zainteresirani so se v Kazinski dvorani 
udeležili slavnostne ustanovitve mariborske podružnice, Duchatsch je postal 
njen predsednik, Zelger pa Duchatschev namestnik.63 

Predvsem vi, prebivalci Maribora," so pozivali pri društvu, "ki ste skoraj brez 
izjeme Nemci in tako živite, pokažite čvrsto vašo nemško zavednost, podpirajte 
Nemško šolsko društvo, ki edino in samo hoče podpreti nemško vzgojo otrok 
naših sonarodnjakov, ki nikakor in na noben način ne želi zganjati politične agi-
tacije, pristopite k društvu /…/ Prosimo za množičen pristop! Vsi Nemci naj svoj 
obvezni goldinar letno namenijo Nemškemu šolskemu društvu in naj to storijo 
poimensko za letos čim prej.64 

Slovensko časopisje je izjave o nepolitičnem značaju društva označevalo 
za zvijačo, pri Slovenskem gospodarju so celo zapisali: "Kar je trtna uš vino-
gradom, to je hujskovalni prusko-nemški 'Schulverein' slovenskemu ljud-
skemu šolstvu."65 Ob že tako docela nemškem štajerskem deželnem šolskem 
svetu je "šulferajnska" gradnja nemških šol pomenila velik udarec prizadeva-
njem za vzpostavitev slovenskih šol. Štajerski Slovenci razen utrakvističnih 
(dvojezičnih) ljudskih šol niso imeli nobene slovenske šole, niti srednje niti 
meščanske niti obrtne. Od Straže so marca 1918 letele puščice na deželno 
vodstvo: 

Na Slov. Štajerskem so na šolskem polju Slovenci brezpravni in dež[elni] šol[ski] 
svet jih sistematično germanizira. Žal, da ima tako velike uspehe in da nam je že 
ponemčil na tisoče in tisoče slovenske mladine! Nepostavne nemške šole edine 
vzdržujejo in množijo nemški živelj na Sp. Štajerju. Noben trg, nobeno mesto na 
Sp. Štajerskem tudi Maribor ni izvzeti, nima niti 10 % pristnih Nemcev, vsi ostali 

60 Baron Max von Rast (1835–1883), rojen v Münchnu, lastnik posestva Fala, deželnozborski poslanec 
("Max Baron Rast †", Marburger Zeitung, 12. 12. 1883, št. 148, str. 2).

61 "Sitzung des Gemeinderathes vom 2. Sept.", Marburger Zeitung, 8. 9. 1880, št. 108, str. 3.
62 "Marburg, 22. Mai", Grazer Volksblatt, 22. 5. 1881, št. 116, str. 12. 
63 "Deutscher Schulverein", Marburger Zeitung, 26. 6. 1881, št. 76, str. 3.
64 "An die Bewohner Marburgs!", Marburger Zeitung, 10. 7. 1881, št. 82, str. 1.
65 "Nemški Schulverein", Slovenski gospodar, 31. 8. 1882, št. 35, str. 1.
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so narodni odpadniki, kojih starši in stari očetje niso znali niti kruha prositi v 
nemškem jeziku.66 

Nekaj mesecev kasneje so opozarjali Slovence, kako pogubne za slovensko 
narodno gibanje so te na novo vznikle nemške šole: 

Starši, pazite! K Vam hodijo krivi preroki in Vas nagovarjajo, naj vpišete svoje 
otroke v nemško šolo. Pravijo, da je boljša, da Vaš otrok zadosti slovensko zna, 
da slovenščine sploh treba ni, zdaj naj le se nemško uči, drugače ne pride naprej. 
/…/ Sovražniki do bro vedo, zakaj hočejo Vašim otrokom prikrajšati pouk lepega 
slovenskega jezika! Hudobija je to in po litični nameni. Pazite, kam peljete svoje 
otroke zapi sovati! Vprašajte razločno, ali se v tej šoli uči slo vensko in nemško. 
Prepričajte se dobro, da se ne zmotite.67

66 "Deželna šolska sveta v Gradcu in Ljubljani", Straža, 11. 3. 1918, št. 20, str. 1.
67 "Slovenski otroci v slovenske šole!", Straža, 26. 8. 1918, št. 68, str. 3.

Emblem društva 
Südmark (Europeana 
Collections) 
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Na nemški strani pa so v letu 1918, ko se je krepilo gibanje za vzpostavi-
tev jugoslovanske države, poudarjali: "Nemški narod, pomagaj si sam! Noben 
Nemec ne bi smel manjkati v vrstah Nemškega šolskega društva! Samo skozi 
šolo moremo trajno ohraniti življenjski vir našega naroda."68 Ob koncu prve 
svetovne vojne je imelo društvo na Kranjskem in Spodnjem Štajerskem več 
kot 30 šol, vrtcev in domov. Slovenska stran je takrat, opogumljena od razvoja 
dogodkov, ki so nakazovali na uresničitev ideje o jugoslovanski državi, smelo 
ugotavljala: "Slovenka z jezikovne meje nas vpraša: Kaj bo v Jugoslaviji s šul-
ferajnskimi šolami? Odgovor: Spremenili jih bomo v slovenske šole. Naj jih le 
gradijo, bomo prišli vsaj bolj po ceni do šolskih stavb."69 To se je nazadnje tudi 
res zgodilo. Avstrija se je v sporazumu, sprejetem v Haagu 28. junija 1930, obve-
zala, da ne zahteva odškodnine ne za sebe ne za svoje državljane – lastnike šol-
skih poslopij ter drugih stavb – na ozemlju bivše Spodnje Štajerske in Kranjske. 
Schulverein in Südmark, ki sta se po prvi svetovni vojni združila v eno društvo, 
se s tem nista strinjala in sta proti avstrijski državi vložila odškodninsko tožbo.70

Društvo Südmark (v slovenščini tudi Südmarka, v prevodu: Južna marka) 
je bilo ustanovljeno 24. novembra 1889 v prostorih graške mestne hiše. Skli-
catelj ustanovnega zbora, Josef Feuchtinger, je poudaril, "da je vstop v društvo 
odprt slehernemu Nemcu ne glede na strankarsko pripadnost."71 Prvi predse-
dnik društva je bil odvetnik in državnozborski poslanec Julius von Derschat-
ta72, med prvo svetovno vojno pa pisatelj in politik Heinrich Wastian73. "Ker so 
društvo ustanovili Nemci z namenom, da pomagajo svojim sonarodnjakom, 
so lahko med članstvo sprejeti edinole pripadniki nemškega plemena," piše v 
objavi društva na naslovni strani Marburger Zeitunga 12. decembra 1889. Cilj 
društva je bil torej "gospodarsko podpreti Nemce, ki že živijo v jezikovno meša-
nih okrajih Štajerske, Koroške, Kranjske in Primorske ali pa se nameravajo tja-
kaj naseliti."74 S tem, ko bi "posestva, ki so v nevarnosti, da padejo v roke Slo-
vencem, poselili z Nemci", bi v alpskih deželah "preprečili nadaljnje prodiranje 
Slovencev preko zdajšnje, že tako preveč nazaj potisnjene jezikovne meje na 
nemško jezikovno območje."75 Toda pri graškem listu Grazer Volksblatt niso bili 
navdušeni nad bojevitim razpoloženjem, ki je vladalo ob ustanovitvi društva, 
kajti društvene parole, polne žaljivk napram "vindišarskim hujskačem", se jim 

68 "Deutscher Schulverein", Marburger Zeitung, 23. 5. 1918, št. 115, str. 4.
69 "Kaj bo s šulferajnskimi šolami?", Slovenski gospodar, 10. 10. 1918, št. 41, str. 2.
70 "Schulverein – Südmark in Avstrija", Slovenski gospodar, 19. 7. 1933, št. 29, str. 1.
71 "Verein Südmark", Marburger Zeitung, 28. 11. 1889, št. 95, str. 3.
72 Julius Derschatta von Standhalt (1852–1924).
73 Heinrich Wastian (1876–1932), član nemškega nacionalističnega tabora v poslanski zbornici 

Državnega zbora.
74 "Deutsche Stammesgenossen!", Marburger Zeitung, 12. 12. 1889, št. 99, str. 1.
75 "Der Verein Südmark und die Slowenen", Marburger Zeitung, 20. 11. 1890, št. 93, str. 2.
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niso zdele primerne, da se bi dotaknile mirnih ljudi, saj bi "se v primeru more-
bitnega posnemanja Slovencev na jezikovni meji vzpostavila pravcata borza 
človeškega mesa."76 Kakor opisuje duhovnik Mahnert v že omenjenem romanu 
Hungerglocke, sta si poslopje Südmarke v Mariboru in slovenski Narodni dom, 
"le okoli tristo korakov oddaljena drug od drugega, stala nasproti kakor dva 
renčeča psa."77 

Društvo je zainteresiranim nemškim priseljencem pomagalo iskati pri-
merne posesti ter jim tudi nudilo finančno pomoč pri nakupu. "Številne lepe 
naselitvene možnosti za kmete se ponujajo tudi v južni Avstriji, še posebej na 
Spodnjem Štajerskem in Koroškem," je pisalo v oglasnih sporočilih v nemškem 
časopisju. "Društvo Südmark iz Gradca (Štajerska) rade volje ponuja nasvet 
in pomoč kmetom ter kmečkim sinovom, ki imajo težnjo po naselitvi, in jim 
po želji tudi brezplačno predloži sezname nepremičnin za prodajo."78 Sloven-
sko časopisje je slovenske kmete opozarjalo pred društvom in jih pozivalo, 
naj Nemcem ne prodajajo zemlje. "Nemški 'šulverein' in 'Südmarka' drugega 
na mena nimata, kakor pri nas v Avstriji v pruskem smislu delati in narode na 
odcepljenje dežel, po kojih Nemci gladujejo, pripravljati," so svarili pri Sloven-
skem gospodarju in dodajali: 

/…/ večji del denarja, ki ga imata, pride s Pruskega. Velikemu, velikemu številu 
naših avstrijskih Nemcev se je srce že popolnoma poprusilo. Celo v Mariboru ne 
mine teden, da bi se Nemci ne zbirali in govorili in sanjali o srečnem življenju, 
ki ga bodo imeli takrat, ko bodo objemali svoje pruske brate; vsak paglavec v 
našem mestu je že okužen od te misli. Le glejte, koliko jih ob nedeljah nosi plav-
ice ali modriš, ki je namreč znamenje te misli; le poslu šajte, kako se pozdravljajo; 
ne 'Grüss dich Gott!' ali kaj podobnega, ampak 'Heil!', t. j. prva beseda v prusko  
nemški cesarski pesmi.79 

Za slovensko stran ni bilo dvoma: "Cilj pruskih in avstrijskih Nemcev je 
torej, u stvariti nemško pot do Adrije."80 Duh vsenemške politike, ki je na Spo-
dnjem Štajerskem našla precej plodna tla, odraža tudi pesem dunajskega štu-
denta, objavljena v Marburger Zeitung leta 1882: "Naj grozijo z bližnjega nam 
ali daljnega obzorja, / vendarle nam bo uspelo: / od Jadrana pa do Severnega 

76 "Südmark", Grazer Volksblatt, 13. 12. 1889, št. 287, str. 2.
77 Ludwig Mahnert, Die Hungerglocke (Duisburg, 1912), str. 139.
78 "Gute Ansiedlungsangelegenheiten für Landwirte", Marburger Zeitung, 9. 12. 1913, št. 147, str. 3.
79 "Kaj Nemci prav za prav hočejo?", Slovenski gospodar, 15. 7. 1897, št. 28, str. 1.
80 "Nemški načrti", Slovenski gospodar, 26. 3. 1914, št. 13, str. 1.
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morja / bo po nemško nam donelo [prevod: B. Zajšek]."81 
Ker je znotraj društva Südmark prihajalo med katoliško in evangeličansko 

strujo do vedno večjih nesoglasij, ki so jih nakazovali že zgoraj omenjeni pomi-
sleki katoliško usmerjenega lista Grazer Tagblatt, je 11. maja 1912 v maribor-
skem gostišču Zum Pilsner Keller82 evangeličanski tabor ustanovil novo društvo 
– Heimstatt, ki je delovalo na enak način in z enakim namenom kot Südmarka. 
Prvi predsednik društva je postal upokojeni major Heinrich pl. Kramer.83 "Bila 
je torej na tem vsenemškem zborovanju cela zbirka vsenemških kapacitet," so 
poročali pri Straži o ustanovnem zboru društva, pogrešali na njem le še ure-
dnika Marburger Zeitunga Norberta Jahna ter duhovnika Mahnerta, in ugota-
vljali: "Značilno za razmere, v katerih moramo živeti, je dejstvo, da je bilo na 
zborovanju prav veliko uradnikov in uslužbencev južne železnice /…/ Vidi se 
tudi iz tega, kako skrbi južna železnica po naših pokrajinah povsod za ponem-
čevanje in kako nam je v narodnem oziru škodljiva."84 Heimstatt tako ni deloval 
le narodnopolitično, temveč tudi verskopolitično – eden izmed govorcev na 
ustanovnem zboru je izjavil, da so "bili za Nemce udobni časi, dokler ni zavla-
dala slovenska kaplanokracija."85 Pri celjskem nemškem listu Deutsche Wacht 
so z obžalovanjem in pesimizmom gledali na odkriti antagonizem med obema 
nemškima podpornima društvoma.86 Slovenski gospodar pa je bil do vse večje-
ga števila prestopov iz katoliške v evangeličansko vero precej oster: 

Ljudem, ki agitirajo za protestantov sko vero, ni nič za to vero, ker navadno sploh 
nobe ne vere nimajo, temveč to so vam plačani agentje za Vsenemčijo. Kakor 
hodijo agentje po deželi okoli ter ponujajo dobro ali slabo blago svojih tvrdk, 
tako ho dijo tudi agentje Vsenemčije okoli ter ponujajo ljudem svoje strupeno 
blago. /…/ Za katoliško cerkev nimajo prijazne besede, temveč samo psovke, 
kletev in preganjanje. Vse, kar je katoliškega, mrzijo bolj, kakor hudobec križ.87

Spomladi 1918 je Straža svarila pred tem, da celo Slovenci podlegajo 
mamljivim ponudbam Heimstatta: 

81 V izvirniku: "Und dräuen Feinde fern und nah', / Es soll uns doch gelingen: / Vom Nordmeer bis zur 
Adria / Soll deutsches Wort erklingen." ("Wir schwören hier im Angesicht", podlistek, Marburger 
Zeitung, 11. 1. 1882, št. 5, str. 3).

82 Gostilna je stala v Frajovški ulici (Freihausgasse), ki je danes več ni, saj je bila leta 1919 priključena 
Tattenbachovi ulici (danes Ulica kneza Koclja).

83 "Für die Besiedlung", Marburger Zeitung, 14. 5. 1912, št. 58, str. 2.
84 "Heimstatt v Mariboru", Straža, 15. 5. 1912, št. 55, str. 1.
85 Prav tam
86 "Tagung des Südmarkgaues Marburg", Deutsche Wacht, 29. 5. 1912, št. 43, str. 4–5.
87 "'Katoliški' Štajercijanci", Slovenski gospodar, 7. 7. 1910, št. 27, str. 1.
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Gonilna sila nemškega imperializma je protestantizem. Če zavlada vsenemški 
duh v Avstriji, bo se kmalu dozidal nemški most do Adrije preko trupla našega 
naroda, saj se že zdaj tako pridno stavi. Po tem pa se naši ljudje ne bodo odtu-
jili samo svojemu narodu, ampak začela bo tudi strastna agitacija 'Los von Rom.' 
Pruski protestanti sedaj dobro izrabljajo svoje brate katoličane. Na zunaj ne kršijo 
notranjega miru. Pa že zdaj dajo tuintam spoznati, zakaj jim gre! 'Lutherisch sein, 
heißt deutsch sein', je njihovo geslo. Saj vidimo, kako delajo ob meji. Bo marsikdo 
oporekal, češ, naše ljudstvo je katoliški Cerkvi zvesto udano in se ni treba v tem 
oziru bati. Resnica pa je: Kdor se odtuji narodu, se bo kmalu tudi odtujil veri.88 

* * *

Nemci pa niso bili razklani samo na verskem področju, temveč so se ob vse 
večji demokratizaciji in pluralizaciji političnega življenja oblikovali tudi različni 
politični tabori. "Med nobenim avstrijskim narodom ne vlada glede strankar-
skega življenja tako razsulo, kot med Nemci," so ugotavljali pri Straži v začetku 
leta 1918. 

Dočim tvorimo danes toliko Jugoslovani, ko likor Čehi enotno falango, ne 
poznajoč na zunaj in napram vladi nikakih strank, razpadajo Nemci v neštevilo 
strank in strančic, ki se po svojem programu ločijo druga od druge tako, da je 
med njimi vsako skupno in složno delo nemogoče in izključeno. Brez ozira 
na socialne demokrate, ki načelno odklanjajo vsako občevanje s takozvanimi 
buržoaznimi stranka mi, je tudi med krščanskosocialno stranko in nemš kimi svo-
bodomiselnimi strankami vsaka trajna koope racija izključena. Tu imamo že torej 
tri glavne skupine, ki se tudi v narodnih vprašanjih ne morejo ni kdar zediniti na 
skupen program.89

Pri Slovenskem gospodarju so leta 1910 Slovence poučevali: 

V Avstriji je stranka, ki se imenuje nemško  radikalna ali vsenemška stranka in ki 
vlada po šta jerskih nemških mestih in tudi po spodnještajerskih nemškutarskih 
mestecih in trgih. Ta stranka je zapi sala na svoj prapor: Vsenemčija. Vsenemčija je 
nemogoča, dokler je Avstrija; torej mora Avstrija raz pasti in nemške pokrajine se 
potem priklopijo nem škemu 'rajhu'. Ta stranka si je zadnja leta iz Nemčije naro-
čila protestantovske pastorje in vikarje, kojih glavni in prvi namen je, pod krinko 

88 "Jugoslavija in versko vprašanje", Straža, 14. 6. 1918, št. 47, str. 1–2.
89 "Razsulo med Nemci", Straža, 18. 1. 1918, št. 5, str. 2.
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protestantovske vere ši riti Avstriji sovražno vsenemško mišljenje. /…/ Avstrijska 
državna oblast pa ravna tako, kakor ne bi storila nobena druga državna oblast v 
svoji slabo sti na svetu: mirno gleda, kako protestantovski los -vonrom- agitatorji 
z nečuveno predrznostjo izpodkopavajo temelje, na katerih sloni cela država. 
Kakor ti agitatorji in po njih zapeljani verski odpadniki sovražijo avstrijsko 
državo, tako tudi stru peno sovražijo katoliško vero, ki je vera ogromne ve čine 
avstrijskega prebivalstva.90 

Vodja vsenemškega gibanja v Avstriji je bil vitez Georg von Schönerer91, ki 
je že leta 1902 poskrbel za škandal v avstrijskem državnem zboru, ko je svoj 
govor končal z vzklikanjem nemški (pruski) vladarski dinastiji: "'Hoch und Heil 
den Hohenzollern'." Zaradi tega vzklika naj bi bila za trenutek "vsa zbornica 
osupnjena. Vsenemški poslanci so pričeli Schönererju burno pritrjevati in upiti 
'Hoch Hohenzollern', 'Heil Hohenzollern'. Mej Slovani je nastop Vsenemcev 
obudil skrajno ogorčenje," so poročale Kmetijske in rokodelske novice.92 Legen-
daren je postal tudi Schönererjev izrek: "Naš edini Bog je Bismark93 – in jaz sem 
njegov prerok."94 Vsenemški stranki so zaradi tovrstnih stališč kmalu nadeli 
vzdevek protiavstrijska. Nemško nacionalno gibanje v provinci se je razvijalo 
neodvisno od nacionalnega gibanja na Dunaju, zato je med mariborskim nem-
štvom sprva prevladovala rezerviranost do Schönererjevih idej. Postopoma pa 
je postalo vse bolj dovzetno za radikalne vsenemške ideje.

Le-te sta v Mariboru širila nemška časopisa Marburger Zeitung in Deutscher 
Montag, oba sta imela sedež v ulici Edmund Schmid Gasse 4, tiskala ju je Krali-
kova tiskarna, njuni uredniki in novinarji (Norbert Jahn, Hans Payer) pa so bili 
pomešani, zato je Deutscher Montag dajal vtis, da je nekakšna tedenska priloga 
že uveljavljenega Marburger Zeitunga (le-tega so izdajali pod različnimi imeni 
od leta 1862 do konca druge svetovne vojne). Deutscher Montag je pričel izha-
jati decembra 1917 pod uradnim imenom Nationasoziale Montagszeitung für 
die Alpenländer. List Slovenec ga je ocenil tako: "Reklamo si pa list dela in hvali 
sam kakor cigan svojega šepastega konja. List si tudi res pošteno prizadeva, da 
bi vse druge liste nadlicitiral v nemško-narodnem radikalizmu in šovinizmu. 
Zato pa tudi vsaka številka kar mrgoli napadov na Slovane."95 Zaradi ostrih 
besed proti slovenskemu narodnopolitičnemu gibanju so pri Slovenskem naro-
du tako Marburger Zeitung kot Deutscher Montag, zraven pa še Grazer Tagblatt, 

90 "'Katoliški' Štajercijanci", Slovenski gospodar, 7. 7. 1910, št. 27, str. 1.
91 Georg Ritter von Schönerer (1842–1921).
92 "Državni zbor", Kmetijske in rokodelske novice, 21. 3. 1902, št. 12, str. 112.
93 Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (1815–1898), nemški politik in kancler.
94 "Velenemška iredenta", Slovenec, 16. 5. 1918, št. 111, str. 3.
95 "Nemški ponedeljek", Slovenec, 23. 1. 1918, št. 19, str. 2.
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označili za "najbolj umazane kloake nemško-nacijonalne žurnalistike."96 Ko se 
je konec leta 1918 Deutscher Montag preselil v Gradec, so pri listu Straža njego-
vo selitev pospremili s hudomušnim: "Srečno pot!"97

Mariborski Nemci so bili glede svoje radikalnejše politike specifika na Spo-
dnjem Štajerskem, zunaj Maribora se namreč schönererijanstvo ni moglo prav 
razmahniti. Samo v Mariboru se je lahko zgodilo, da je na nadomestnih volitvah 
v državni zbor vsenemški kandidat Wastian do nog potolkel kandidata kato-

96 "Ali smo državljani – ali hlapci?", Slovenski narod, 22. 5. 1918, št. 114, str. 1.
97 "'Deutscher Montag' se preseli v Gradec", Straža, 2. 12. 1918, št. 96, str. 3.

Oglas za lista Deutscher Montag in Marburger Zeitung ter Tiskarno Leopolda Kralika ("Marburger Adress-
Kalender 1918", Deutscher Bote für Steiermark und Kärnten 25 (1918), str. 70)
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liške Nemške ljudske stranke, 98 Wastianu pa so leta 1908 podelili tudi častno 
meščanstvo Maribora.99 Da bi se spodnještajerski Nemci vendarle poenotili vsaj 
v nacionalni politiki, so v Mariboru 4. februarja 1906 ustanovili nadstrankarsko 
organizacijo z imenom Volksrat (Narodni svet). Njegove naloge so bile nad-
zor nad prometom z nepremičninami, podpora nemški gospodarski iniciativi, 
zaposlovanje nemških uradnikov, podpiranje nemških društev ter usklajevanje 
protislovenske politike.100 V letu 1918 je bil predsednik nemškega Narodnega 
sveta Otto Ambroschitsch101. Še poleti 1918 se je nemški Narodni svet na seji 
izjasnil proti sleherni šablonski preuredbi monarhije, ki ne bi upoštevala zahtev 
Nemcev, zlasti pa se je izrekel proti ustanovitvi jugoslovanske države v kakršni-
koli obliki, saj da bi bila tudi le avtonomija slednje zgolj priprava na odcepitev 
od Avstrije. Straža je to stališče ostro napadla: 

Tako govori nekaj brezpomembnih možakarjev vsenemškega kalibra, ki mislijo, 
da sme v Avstriji svobodno živeti in se razširjati samo človek, ki se prišteva med 
Nemce. Ti ljudje so prespali dolgo dobo vojne in se v svoji vsenemški zaspanosti 
niso iz nje prav nič naučili. Ogromna večina Avstrijcev tudi Nemci zah teva, da se 
mora Avstrija preusnoviti čimpreje v zvezno državo svobodnih narodov, kar se 
bo tudi zgodilo, če tudi domišljavi Volksrat napravi še sto in sto takih sklepov.102

Je pa bila nemška nadstrankarska organizacija leta 1918 Slovencem vzgled, 
kako strniti politične vrste za enotni narodnopolitični nastop. Tako je pisal 
novinar lista Jugoslovan že v začetku leta: 

/…/ naš narod do danes nima organa, ki bi pravoveljavno zastopal njegovo mnenje 
na zunaj, izprašal njegovo voljo, izvajal njegove sklepe. /… / Ni mi treba obširneje 
kazati, kaj pomeni narodu narodni svet. Saj vidimo in občutimo vedno živeje, kaj 
je sosedni nemški 'Volksrat' in čutimo prav mnogokrat, česa nam nedostaja, ko se 
gre za celokupne narodove zadeve. /…/ narodni svet, to je zbor, izbran iz celokup-
nega naroda. Ne zastop, izbran proporčno iz političnih strank; tu bi prišel stran-
karski egoizem le še bolj do veljave in borbe. Temveč zastop izven politike, brez 
strank, izbran naravnost iz naroda, da čuva kot vrhovni čuvaj nad celim naro-
dom, njegovim živIjenjem, njegovo usodo. Dajte, izberimo si tak svet!"103 

98 Janez Cvirn, Trdnjavski trikotnik: politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem, 1861–1914 
(Maribor, 1997), (odslej: Cvirn, Trdnjavski trikotnik), str. 258–273.

99 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 132, spis pr 279/1908 – podelitev meščanstva poslancu 
Wastianu.

100 "Deutscher Volksrat für Untersteiermark", Deutsche Wacht, 8. 2. 1906, št. 11, str. 4; Cvirn, Trdnjavski 
trikotnik, str. 301.

101 Otto Ambroschitsch (1868–1919), pravnik, novinar in politik.
102 "Nemški Volksrat proti federalizaciji Avstrije", Straža, 30. 8. 1918, št. 69, str. 4.
103 "Narodni svet", Jugoslovan, 12. 1. 1918, št. 10, str. 2.
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Po vzoru nekdanjih slovenskih taborov in zborovanj v podporo Majniški 
deklaraciji104 so se pri nemškem Narodnem svetu odločili prirejati ljudske shode 
oziroma zborovanja, imenovali so jih Volkstag. Največkrat je bil med glavnimi 
govorci Ernst Mrawlag (leta 1918 tudi predsednik Nemškega društva za Mari-
bor in okolico). "Denuncijantstvo, neresnica, obrekovanje in natolcevanje, to 
so argumenti, s katerimi operira. Tako je bilo na vseh dose danjih Volkstagih, 
kjer je nastopil kot govornik ta sin slovenskega očeta iz Slovenskih goric," so 
bili do Mrawlaga neizprosni pri Straži.105 Tudi nemškim meščanskim strankam 
niso prizanesli: "Med nemškimi meščanskimi strankami žalibog še ni opazova-
ti kakšnega večjega odpora zoper tero rizem nemškega Volksrata. /…/ Njihovi 
pristaši, celo ka toliški duhovniki, tulijo na nemških Volkstagih z ver skimi odpa-
dniki vsenemško pesem nemškonacionalne zagrizenosti in slovanožrštva." 
Edini, ki so takim shodom nasprotovali, so bili socialni demokrati – graški 
občinski svetnik in kasnejši dolgoletni župan Vinzenz Muchitsch106 "je označil 
Volkstage kot zavestno hujskanje za vojsko, hujskarijo proti drugim narodom, 
ki upliva vojnopodaljševalno."107 Socialni demokrati so nasploh zastopali dru-
gačno politiko kot ostale nemške stranke, na zborovanju socialnih demokratov 
alpskih dežel v Zellu am See avgusta 1918 so se denimo izrekli za preoblikova-
nje monarhije v zvezo svobodnih držav. Straža je privoščljivo sklepala: "Izjava 
nemških socijalnih demokratov /…/ upliva na nemškonacijonalna ušesa hujše 
nego gromenje topov v svetovni vojni."108

Na naših tleh je bilo najodmevnejše nemško ljudsko zborovanje 12. maja 
1918 na mariborskem Glavnem trgu, priredilo ga je Nemško društvo za Mari-
bor in okolico. Predtem je potekalo enako zborovanje v Gradcu. "Vsenemške-
mu Gradcu je seveda moral slediti vsenemški Maribor," so ugotavljali pri trža-
škem listu Edinost.109 Na mariborskem zborovanju sta poleg Ambroschitscha 
(kot otvoritelja) in Mrawlaga govorila tudi župan Schmiderer ter predstavnik 
tirolskih Nemcev Edgar Mayer110. Slednji je sprožil navdušenje pri občinstvu z 
verzom: "Raje pa hočemo nemško umreti, kakor laško ali slovansko trohneti 
[prevod: B. Zajšek]."111 

104 To je bila deklaracija južnoslovanskih poslancev avstrijskega državnega zbora. V njej so zahtevali 
združitev Južnih Slovanov v habsburški monarhiji v avtonomno enoto.

105 "Po nemškutarski mariborski polomiji", Straža, 17. 5. 1918, št. 39, str. 3.
106 Vinzenz Muchitsch (1873–1942), rojen v Lenartu v Slovenskih goricah, graški župan je bil v letih 

1919–1934.
107 "Volksrati in nemški socialni demokrati", Straža, 15. 7. 1918, št. 56, str. 1.
108 "Nemški socijaldemokratje za zvezo svobodnih držav", Straža, 26. 8. 1918, št. 68, str. 1.
109 "Mariborsko nemško ljudsko zborovanje proti Jugoslovanom", Edinost, 16. 5. 1918, št. 131, str. 1.
110 Edgar Mayer (1853–1925), slikar in politik.
111 V originalu: "Wir wollen allerdings lieber deutsch sterben als slawisch oder welsch verderben." ("Der 

Marburger Volkstag", Grazer Tagblatt, 13. 5. 1918, št. 130, str. 1).
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Iz poročanja z zborovanja lahko razberemo precejšnje razlike med sloven-
skimi in nemškimi pogledi na dogajanje. Medtem ko so pri Marburger Zeitungu 
(in pri Grazer Tagblattu identično) zapisali: "Širok prostor starega mariborske-
ga Glavnega trga je bil danes dopoldne natrpan s tisoči obiskovalcev nemškega 
ljudskega zborovanja; kot povsod po celem mestu so jih tudi z vseh zatrepov 
hiš na Glavnem trgu pozdravljale zastave,"112 pa so Slovenci prikazovali povsem 
drugačno sliko. Zborovanje so prikazovali kot "pravo polomijo", glede števila 
udeležencev pa, da med njimi ni bilo prav nobenega poslanca in da so nemški 
listi očitno namesto enega človeka videli osem ljudi. Straža je zapisala: 

V resnici bi se morali Nemci sramovati, da vzlic tolikemu bobnanju in agitaciji niso 
spravili vkup več kot 500 pravih zborovalcev. 500! A še to število je vzeto preje 
previ soko, nego prenizko. /…/ In to število so nagnali skupaj iz Spodnje in Gornje 
Štajerske, iz Koroške, iz Kranjske vse do Adrie, kakor je rekel župan dr. Schmiderer. 
Da iz cele Južne Avstrije niso mogli spraviti vkup več kot toliko ljudi, je najbolji 
dokaz, kako daleč proč od nemških hujskačev a la Ambrožič, Mravlag in drugi je 
nemško ljudstvo. Mi moramo le obžalovati, da je tudi župan dr. Schmiderer, ki je 
veljal dosedaj za pametnega moža, zašel v to družbo." In še: "Koliko hiš je bilo v Mar-
iboru ob priliki volkstaga okinčanih z zastavami? /…/ Če bi vse /…/ na tanko sešteli, 
bi se pokazalo, da je bilo z zastavami okrašenih samo ena četrtina hiš.113

Ko je župan Schmiderer na zborovanju izjavil: "Naša dežela, ki smo jo spra-
vili do razcveta, naj bi bila odtrgana in priključena jugoslovanski državi, izreza-
ni iz telesa Avstrije," so se zborovalci odzvali z vzklikanjem: "Nikoli!" Mrawlag 
je udeležence spomnil: "Ob pričetku mobilizacije so bile zaprte cele verige 
vodilnih deželnih izdajalcev, toda ni trajalo dolgo in že so bili spet na prostosti 
in sedaj dvigujejo svoja čela kvišku še bolj predrzno kakor poprej."114 Straža je 
Mrawlagov govor predstavila zelo na kratko: "V resnici niti ni vredno, da bi se 
pobližje bavili z dr. Mravlagovimi izvajanji. /…/ Ponavljal je tudi to pot že stokrat 
pregreto neresnico, da hočemo razrušiti monarhijo."115 Slovenski narod pa je 
komentiral: "Ker pa si svoje 'Schlagerje' za politično ocvrtje ali dezert hrani, je 
tudi to pot šele na koncu sprožil svoj[o] glavno modrost in trdil, da so Nemci 
le na jeziku veleizdajalci, v srcu pa najboljši patriotje, ki vselej dado cesarju in 
državi njihovega."116 Tudi slavnostni sprevod po mestu, ki je sledil zborovanju, 

112 "Marburger Volkstag", Marburger Zeitung, 14. 5. 1918, št. 108, str. 2.
113 "Po nemškutarski mariborski polomiji", Straža, 17. 5. 1918, št. 39, str. 3; "Koliko hiš", Straža, 17. 5. 1918, 

št. 39, str. 5.
114 "Marburger Volkstag", Marburger Zeitung, 14. 5. 1918, št. 108, str. 2.
115 "Po nemškutarski mariborski polomiji", Straža, 17. 5. 1918, št. 39, str. 3.
116 "Volkstag v Mariboru", Slovenski narod, 14. 5. 1918, št. 108, str. 1.
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sta slovenska in nemška stran videli drugače. Marburger Zeitung je zapisal: "Isto-
časno je govornik zaprosil, naj se udeleženci pri sprevodu skozi mesto vzdr-
žijo sleherne poznane nacionalno-sovražne agitacije. Tega so se tudi do kraja 
držali."117 No, bralec Slovenskega naroda pa je o sprevodu dobil naslednjo sliko: 

Po zborovanju je šla tolpica kakih 50 mlečezobih srednje in ljudskošolskih 
gojencev, meščanskih šolark in neizogibni 'Deutsches Tochterheim' skozi del 

117 "Marburger Volkstag", Marburger Zeitung, 14. 5. 1918, št. 108, str. 2.

Plakat – vabilo na 
"Volkstag" v Mariboru, 
12. maja 1918 na 
Glavnem trgu (PAM, 
fond Prevratni 
dogodki na sloven-
skem Štajerskem in 
v Prekmurju, AŠ 11, 
ovoj 45)
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mesta, pojoč posebno pred Narodnim domom in hišo poslanca Verstovška118 
antiavstrijsko 'Die Wacht am Rhein'. Seveda se nikdo od mladeži ni pustil izzivati 
ali razburjati.119 

Na zborovanju so prebrali deklaracijo, ki je obsojala pasivnost centralnih 
oblasti spričo razmaha jugoslovanskega gibanja. 

Mi Nemci, zlasti tisti ob jezikovni meji, ki najbolj trpimo pod tem Nemcem 
sovražnim sistemom, svarimo še zadnjikrat upravljavce te države pred tem, da 
nadaljujejo po poti, ki je Nemcem sovražna in za državo uničujoča, ter prihodnost 
nas in naših otrok na severu in jugu žrtvujejo zapriseženim smrtnim sovražnikom 
našega naroda,120 

je bilo zapisano v osrednjem delu izjave.
Zanimivo je slediti, kako sta narodnostna tabora drug drugemu očitala 

iredentizem. Mariborski občinski svetniki so že na prvi seji v letu 1918 poda-
li izjavo, v kateri gibanje za Majniško deklaracijo označujejo kot "sistematično 
hujskanje 'Proč od Avstrije'," zaradi katerega "se provokacije zoper miroljub-
no, cesarski hiši zvesto prebivalstvo Maribora ponavljajo v tolikšni meri, da 
mora občinski svet mesta Maribor zavračati sleherno odgovornost za red in 
mir v mestu, v kolikor se temu veleizdajalskemu početju nemudoma ne naredi 
konec."121 Na drugi strani pa je Slovenski gospodar obtoževal: "A kje so veleiz-
dajalci? Dejstva naj govorijo! Nemci širijo v naših krajih naravnost gorostasne 
izmišljene vesti o našem cesarju, o cesarici Ziti in drugih članih cesarske hiše. 
Zakaj delajo to? Ker sovražijo pravični mir, za katerega se poteguje naš cesar 
Karel."122 Straža pa je menila: "Duh, ki dandanašnji prevladuje med avstrijs kimi 
Nemci, pride do svojega najpristnejšega izraza na nemških Volkstagih. /…/ Poli-
tično veroizpovedovanje teh ljudi se pač glasi enostavno: Avstrija mora zopet 
priti k Nemčiji."123 

Med političnimi strankami na Spodnjem Štajerskem, ki so bile do konca 
zveste Habsburžanom in monarhiji, je delovala tudi t. i. štajercijanska stranka, ki 
so jo ustanovili krogi okoli ptujskega slovenskega lista Štajerc in ki jo je utelešal 

118 Karel Verstovšek (1871–1923), politik, deželno- in državnozborski poslanec, predsednik Narodnega 
sveta za Štajersko. 

119 "Volkstag v Mariboru", Slovenski narod, 14. 5. 1918, št. 108, str. 1.
120 "Marburger Volkstag", Grazer Tagblatt, 13. 5. 1918, št. 130, str. 1.
121 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, ovoj 1918, "Entschließung" – zapisnik seje občinskega sveta 

Maribor z dne 30. 1. 1918.
122 "Kje so veleizdajalci?", Slovenski gospodar, 27. 4. 1918, št. 17, str. 1.
123 "Avstrija in Nemci", Straža, 17. 5. 1918, št. 39, str. 2.
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urednik lista Karel Linhart124, čeprav je bil v mladih letih socialdemokrat.125 Pro-
gram štajercijancev, ki je poudarjal mdr. nujnost sprave med nemškim meščan-
stvom in slovenskim kmetstvom, pa v Mariboru ni našel zaslombe ne pri Nem-
cih ne pri Slovencih. Še več, ko je Linhart nekajkrat v Štajercu očital Slovencem 
veleizdajstvo, so ga pri Slovenskem gospodarju dobesedno raztrgali: 

Ptujski šnopsar in baraba brizga iz svojih smrdečih ust v vsaki številki zoper 
Jugoslovane očitek veleizdajstva. /…/ Ugotoviti pa moramo, da so na graškem 
Volkstagu kovali take načrte, ki so naravnost nasprotni avstrijskemu domoljubju, 
neodvisnosti Avstrije in njenemu gospodarskemu napredku. Niti eden klic: Živel 
cesar Karel, ni bil slišati na graškem velenemškem zborovanju! Ali niso to veliki 
in zgledni avstrijski patrioti, ki za avstrijskega cesarja nimajo niti enega klica, za 
Hohencolernce pa vse polno? Takšni ste nemški nacionalci in nemškutarji. Kje so 
torej veleizdajalci, ptujski šnopsar in lažnjivec?126 

Linhart je umrl le nekaj dni zatem, ko je bil na avdienci pri avstrijskem cesarju.
Na tej avdienci so bili prisotni predstavniki Nemci južnih dežel monarhije 

(Štajerske, Kranjske in Primorske). Že 9. februarja je mariborski okrajni zastop 
na sestanku županov okraja, "ki jih je smatral za zanesljivo nemške", napovedal 
deputacijo županov, ki bi pri cesarju protestirala proti uresničenju zahtev v Maj-
niški deklaraciji.127 Za Nemce ni bilo dvomov: 

Južnoslovanska Majska deklaracija in z njo povezano, sedaj v spodnještajerski 
deželi in po celem jugu Avstrije potekajoče goreče zbiranje podpisov, ki se ne boji 
nobene laži in prevare, imata namen odcepiti celotni južni del monarhije, ki naj 
bi se spremenil v Veliko Srbijo; nemštvo, ki bi ostalo na tem ozemlju, naj bi bilo 
izbrisano, preostali del Avstrije pa bi postal nepomembna državna tvorba med 
velikimi silami.128 

Z olajšanjem so mariborski Nemci brali poslovilni govor zunanjega mini-
stra grofa Czernina129, ki je opozoril, da je v monarhiji vse polno "notranjih 
Masarykov"130, izdajalcev, ki hočejo uničiti monarhijo. Mariborski občinski svet 
se je na seji 17. aprila javno zahvalil Czerninu za njegove "možate besede" ter 

124 Karel Linhart (1882–1918).
125 "Karl Linhart", nekrolog (avtor: Verus), Naprej, 17. 6. 1918, št. 135, str. 1.
126 "Veleizdajalstvo", Slovenski gospodar, 9. 5. 1918, št. 19, str. 3.
127 "Priprave na nemško deputacijo pri cesarju", Slovenec, 16. 2. 1918, št. 39, str. 3.
128 "Gegen die südslawischen Umtriebe", Grazer Tagblatt, 1. 2. 1918, št. 32, str. 4.
129 Ottokar Theobald Otto Maria grof Czerni-Chudenitz (1872–1932), avstro-ogrski zunanji minister v 

letih 1916–1918.
130 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), vodja gibanja za češko neodvisnost izpod Avstrije.
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pozval "vse nemške poslance, naj sleherno vlado, ki dopušča početje teh južno-
slovanskih notranjih Masarykov, najostreje napadejo." Terjali so tudi razglasitev 
nemščine za državni jezik in odstavitev slovenskega ministra Ivana Žolgerja131, 
"ki se je še v gimnazijskih časih imenoval Johann Scholger, se pa zdaj imenuje 
po rusko Ivan in se popolnoma klanja panslavizmu." Ob soglasnem sprejetju te 
izjave so navzoči vstali s stolov.132 

V soboto, 25. maja, so prišli nemški deputati v Baden na že omenjeno avdi-
enco pri cesarju. Marburger Zeitung je z obžalovanjem ugotavljal: "/…/ iz tega je 
razvidna tudi naša politična beda; nemško ljudstvo nima več zaupanja v svoje 
nemške poslance, uvidelo je njihovo brezvplivnost in brezpomembnost in zato 
je vzelo stvari v svoje roke."133 Maribor so zastopali župan Schmiderer, občin-
ska svetnika Oskar Orosel134 in Mrawlag, zraven pa je bil kot predstavnik okraja 
še Julius Pfrimer135. Na seji občinskega sveta so mariborski deputati predstavili 
rezultate častnega obiska. Cesar naj bi njihova opozorila vzel resno in s hvale-
žnostjo.136 Pomirjal jih je z besedami, naj "'ne bodo v skrbeh', da bi se omenjena 
južnoslovanska agitacija, ki ima za cilj razpad države in dežel, 'neovirano širila, 
kaj šele v prihodnjem razvoju dogodkov dejansko uresničila'."137 

Cesarjeve besede pa mariborskih Nemcev niso pomirile, kajti dnevno so 
bili priča precej dejavni agitaciji zbiranja podpisov za Majniško deklaracijo. Niti 
pozivi lista Štajerc, naj ljudje ne podpisujejo deklaracijo, ki hoče "uresničiti /…/ 
novo 'državo', ki bi Avstrijo odrezala od morja",138 niti posamezni zasegi pod-
pisnih pol s strani policije ali pritiski delodajalcev za preklic podpisa njihovih 
delavcev139 niso pomagali. Marburger Zeitung je trdil, da zbiralci podpisov ne 
izbirajo sredstev, temveč "gredo do mož, žena ali šolarjev, pri katerih pričakuje-
jo ne preveč visoko inteligenco, in zahtevajo od njih podpis pod navidez nedol-
žno pretvezo."140 Celo tako daleč naj bi šli, da so ljudem lagali, da dajejo podpise 
za ljudsko štetje.141 Pri Straži so odgovarjali, da Nemci širijo neresnice: 

131 Ivan Žolger (1867–1925), pravnik in diplomat, minister brez listnice v času 1917–1918. Več o tem 
glej: Andrej Rahten, "Diplomatska prizadevanja Ivana Žolgerja za Slovensko Štajersko in Prekmurje", 
Studia Historica Slovenica 18, št. 2 (2018), str. 489–498, še posebej 497.

132 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, ovoj 1918, Zapisnik seje občinskega sveta z dne 17. 4. 1918.
133 "Der Gang zum Kaiser", Marburger Zeitung, 26. 5. 1918, št. 118, str. 1.
134 Oskar Orosel (1871–1928), odvetnik.
135 Julius Pfrimer (1869–?), vinski trgovec.
136 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, ovoj 1918, Zapisnik zaupne seje občinskega sveta z dne 29. 

5. 1918.
137 "Baden und Schmersdorf", Marburger Zeitung, 28. 5. 1918, št. 119, str. 1.
138 "Ne pustite se prisiliti v protiavstrijske sklepe", Štajerc, 27. 1. 1918, št. 4, str. 4.
139 Straža je marca 1918 poročala: "Podpis na jugoslovanski deklaraciji je morala v 'Marburger Zeitung' 

preklicati Ana Pavlič, blagajničarka v trgovini Martina Gajšeka v Ma riboru. Živela svoboda!" ("Podpis 
na jugoslovanski deklaraciji", Straža, 11. 3. 1918, št. 20, str. 3).

140 "Unterschriftensammlung für den südslawischen Staat", Marburger Zeitung, 11. 1. 1918, št. 9, str. 3.
141 "Jetzt ist es die Volkszählung!", Grazer Tagblatt, 30. 1. 1918, št. 30, str. 2.
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Tega nam ni treba. V Ma riboru imamo toliko zavednega slovenskega življa, da 
bo število podpisov pri skromni agitaciji tako visoko, da bodo Nemci kar debelo 
gledali. Listič kliče vlado na pomoč zoper strašnega jugoslovanskega zmaja, kateri 
hoče požreti ubogo ma riborsko nemštvo ter raztrgati Avstrijo.142

Občinski svetnik Orosel je ugotavljal, da se agilna jugoslovanska agitacija že 
odraža v razpoloženju Slovencev, zlasti v vedenju "pijane slovenske študentari-
je", ki da, verjetno prihajajoč iz Narodnega doma, ob večerih redno rogovili po 
mestu in uničuje nemška obeležja, tako je poškodovala tudi Jahnov spomenik, 
143 Schillerjev hrast144 in nasad pri Sedmih hrastih (pri Kalvariji). 145 

Jeseni 1918 so se stvari na državni ravni odvijale v smeri razpada habsbur-
ške monarhije. List Domovina je bralce 7. oktobra seznanjala: "Vse politične 
stranke avstrijskih Nemcev so se zedinile na program, ki priznava samostojne 
države Jugoslovanom, Čehom in Poljakom, a zahteva tudi za Nemce samoo-
dločbo. Zahtevajo, da se ustanovi tudi za avstrijske Nemce samostojna država, 
ki naj obsega vse avstrijske nemške pokrajine."146 Dva tedna pozneje je Sloven-
ski gospodar poročal: 

Nemško Avstrijo so ustanavljali nemški poslanci dne 21. oktobra na Dunaju. 
Dočim vlada pri Slovanih popolna edinost glede bodočih ciljev, se Nemci ne 
morejo zediniti. Kak bi naj bil ustroj nove Avstrije in pod katero vrhovno oblast 
bi naj spadala? Voditelj socialnih demokratov dr. Adler je zahteval demokratično 
ljudovlado (republiko), krščanski socialci in nacionalci so pa za monarhijo, t. j. 
državo, ki bi ji stal na čelu cesar ali kralj.147

Do občinskega sveta so pricurljale govorice, da je nova avstrijska vlada 
(menjala se je junija 1918) za sklenitev premirja pripravljena dopustiti tudi 
ustanovitev jugoslovanske države. Zato so občinski svetniki sklenili poslati 
cesarju spomenico. 

V zadnjem času se pojavlja vse več govoric o tem, da naj bi c. kr. vlada ustanovila 
južnoslovanski rajh, ki bi imel mejo po Dravi, po mnenju nekaterih pa celo sever-

142 "Jugoslovanska deklaracija v Mariboru", Straža, 11. 1. 1918, št. 3, str. 6.
143 Spomenik nemškega telovadca in športnega pedagoga Friedricha Ludwiga Jahna (1778–1852), 

odkrit leta 1913.
144 Drevo so leta 1910 v mestnem parku zasadili v čast nemškega pesnika Friedricha Schillerja (1759–

1805) ("Unser Stadtpark", podlistek, Mariborer Zeitung, 17. 7. 1938, št. 160, str. 4–5).
145 Zapisnik zaupne seje občinskega sveta z dne 30. 1. 1918, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, ovoj 

1918, PAM.
146 "Avstrijski Nemci za svojo državo", Domovina, 7. 10. 1918, št. 32, str. 1.
147 "Nemško Avstrijo so ustanavljali", Slovenski gospodar, 24. 10. 1918, št. 43, str. 2.
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no od Drave, tako da bi vanj spadalo tudi cesarju vdano nemško mesto Maribor," 
pišejo svetniki in nadaljujejo: "Če vse doslej ni bilo mogoče učinkovito vladati 
samo dvema deloma monarhije, namreč avstrijskemu in ogrskemu, kako bi bilo 
potem to sploh mogoče, če bi nastalo 10 ali 12 državnih tvorb, ki bi po imenu 
resda bile zvezne države, vendar bi ob prvi priliki, potem ko bi se uresničile nji-
hove narodne zahteve, odkrito prešle k sovražniku. /…/ Kdor pozna razmere v 
spodnještajerski deželi, ve, da Slovenci nimajo prav nobene pravice tožiti o zati-
ranju s strani Nemcev, da jim je bil priznan njihov jezik tako v šolah kot po uradih, 
da se jih pri uveljavljanju njihove narodne svojevrstnosti, dokler je le-to potekalo 
v okvirih avstrijske državotvornosti, nikoli ni oviralo. /…/ Ker smo prepričani, da 
tako severno- kakor tudi južnoslovanska prizadevanja majejo same temelje naše 
ljube očetnjave, ogrožajo enotnost države in uničujejo ljubezen do naše dinastije 
pa tudi stremijo k izkoreninjenju narodnega obstoja Nemcev na severu in jugu 
monarhije, se občinsko predstavništvo mesta Maribor najspoštljiveje naslanja 
na Cesarjeve besede, izrečene na avdienci 25. maja 1918. /…/ Mi, miroljubno 
prebivalstvo, hočemo še naprej živeti v miru in učinkovito odpravljati od vojne 
povzročeno škodo, nočemo pa, da bi bil miroljubni Nemec prisiljen za obrambo 
svoje domače grude kreniti v boj proti tistim Slovencem, ki so se bili povezali s 
sovražnikom.148

* * *

Konec oktobra 1918 se je začel v Mariboru odvijati preobrat, ki je usodno 
zaznamoval prihodnost mesta.149 Resolucije oziroma deklaracije občinskega 
sveta o nemškem Mariboru Nemcem niso pomagale. 29. oktobra je bila v Lju-
bljani in Zagrebu razglašena Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, Narodni svet 
za Štajersko pa je že 12. oktobra razglasil, da bo jugoslovanska država kot svoj 
sestavni del zahtevala "vse ozemlje dosedajne kronovine Štajerske, kjer je prebi-
valo skozi zadnja stoletja slovensko ljudstvo, brez ozira na delno, vsled sistema 
umetno povzročeno ponemčenje navideznih jezikovnih otokov Maribor, Mar-
nberga, Celja, Ptuja, Radgone in drugih".150 V Mariboru se je na dan razglasitve 
jugoslovanske države po eni strani širila prešernost Slovencev, po drugi strani 
pa zaskrbljenost Nemcev. Prihajalo je do medsebojnih izzivanj ter fizičnih obra-
čunavanj. Pri Slovenskem gospodarju so poročali: 

148 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, ovoj 1918, Zapisnik zaupne seje občinskega sveta z dne 30. 
10. 1918 – priloga. 

149 Prim. Bruno Hartman, "Prevrat v Mariboru 1918–1919", Studia Historica Slovenica 2, št. 1 (2002), str. 
179–227. 

150 "Narodni svet za Štajersko", Straža, 18. 10. 1918, št. 83, str. 3.
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Ko so v torek, dne 29. oktobra mariborski Slovenci obhajali praznik našega ujed-
injenja, je nemčurska svojat zopet divjala po starem načinu. Na ulici je napadala 
Slovence, zvečer je prišla pred našo tiskarno in pobila nekaj šip, istotako tudi na 
gostilni g. Goleca in na Narodnem domu. Reveži se ne morejo vživeti v misel, da 
je Jugoslavija res ustanovljena in da je konec njih gospostva nad nami. Posebno 
se hudujejo, ker bo Maribor in vse ozemlje med Muro in Dravo spadalo v jugoslo-
vansko državo.151 

Nemški listi so seveda prikazovali dogodke povsem drugače: 

V torek zvečer pozno v noč se je po ulicah Maribora premikala velika množica 
ljudi v gručah po štiri- do petsto ljudi, pri čemer je prišlo do neredov in številnih 
poškodovanj, razbitih šip ipd. Pri demonstrantih je šlo povečini za slovenske 
narodno sfanatizirane srednješolce, ki so se jim pridružili še drugi mladi demon-
stranti in tudi slovansko vojaštvo. Do posebej divjega nastopanja je prišlo v 
Narodnem domu, kjer se je odvijala slovenska narodna slovesnost.152

Marburger Zeitung je 31. oktobra objavil poziv župana Schmidererja k umi-
ritvi strasti in povrnitvi reda in miru: "Obenem se obračam z resno prošnjo na 
družinske očete, naj vplivajo na svojo mladež in sostanovalce tako, da se tovr-
stni dogodki, ki so se zgodili pred kratkim, ne ponovijo."153 Na dan razglasitve 
Države SHS so se v prostorih rotovža zbrali vodilni predstavniki občine, nem-
ških društev, sindikatov in političnih strank. Ob resnih indicih, da bi utegnila 
meja med jugoslovansko državo in Nemško Avstrijo potekati severno od Mari-
bora, so občinski svet, Nemški narodni svet in Nemško društvo za Maribor in 
okolico že prej sklenili izoblikovati nekakšno enotno narodno koalicijo s soci-
alnimi demokrati.154 Na sestanku 29. oktobra je ta koalicija narodne odrešitve 
še enkrat potrdila, da Maribor pripada nemško-avstrijski državi. Za pogajanja s 
predstavniki Države SHS so pooblastili poseben odbor, ki so ga sestavljali Mra-
wlag, Wastian in Hans Suppanz155. Prva naloga je bila zagotoviti hrano tako za 
civilno prebivalstvo kot za vojake, ki so se skozi Maribor vračali z bojišč proti 
domu. Nemci so se zavedali, da so glede živil odvisni od slovenskega podeželja. 
Wastian je menil, da je potrebno s Slovenci voditi "pogajanja mirno, preudarno, 
spretno in odločno, /…/ vse to pa se mora goditi le pod izrecnim pogojem, da 

151 "Razdivjani nemčurji", Slovenski gospodar, 31. 10. 1918, št. 44, str. 2.
152 "Gegen die nächlitchen Unruhen in Marburg", Grazer Tagblatt, 1. 11. 1918, št. 300, str. 3.
153 "Bevölkerung der Stadt Marburg", Marburger Zeitung, 31. 10. 1918, št. 251, str. 1.
154 "An die Marburger Bevölkerung!", Marburger Zeitung, 24. 10. 1918, št. 245, str. 2.
155 Johann Suppanz (1873–?), predstavnik socialne demokracije, po prevratu se je preselil v Gradec.



B. Zajšek:  "Raje pa hočemo nemško umreti, kakor laško ...

450

s tem na noben način ne prejudiciramo politično-nacionalnih mej." Opozoril 
je še: "Pri pogajanjih pa pri Slovencih, se razume, ne smemo vzbujati vtisa, da še 
zmeraj igramo svojo staro vlogo gospodarjev." Predstavniki Slovencev so grozili, 
da bodo ustavili vse pošiljke živil proti nemškemu delu Štajerske, če bodo okraj-
na glavarstva ostala v rokah Nemcev. Zato so po Wastianovih besedah morali 
nemški predstavniki v tej točki popustiti.156 Tako je lahko Straža 1. novembra 
z zadovoljstvom ugotavljala: "Na glavarstvu velika sprememba. Pri vhodu voja-
ška straža z narodnimi jugoslovanskimi kokardami na čepicah."157 Še vedno je v 
mestu obstajal 47. pešpolk, ki bi ga lahko župan Schmiderer v primeru neredov 
in nasilja vračajočih se vojakov pozval, da zavzame položaje ob železnici, so 
menili zbrani na rotovškem sestanku. Samo občinski svetnik Orosel je edini na 
sestanku jasno izrazil bojazen, da je Maribor za Nemško Avstrijo že izgubljen.158

Na seji občinskega sveta 30. oktobra je sledila še ena deklaracija, ki je na 
podlagi pravice do samoodločbe narodov razglašala Maribor kot del Nemške 
Avstrije ter ostalim narodnostim v mestu zagotavljala vse pravice, ki jim priti-
čejo. 

Mesto Maribor leži na prastarem nemškem naselitvenem področju in poseduje 
od leta 1243 nemške mestne pravice, ki jih od tedaj tudi ves čas udejanja; nje-
govi prebivalci pripadajo z izjemo maloštevilne slovenske manjšine nemškemu 
narodu in so povezani z blizu ležečimi nemškimi jezikovnimi območji v medse-
bojno soodvisnost.159 

Dva dni po tej seji so Slovenci prevzeli vojaški nadzor nad mestom. Major 
Rudolf Maister je namreč na sestanku vojaških poveljnikov mesta v imenu 
Narodne vlade razglasil Maribor za jugoslovansko posest ter se razglasil za 
vrhovnega vojaškega poveljnika v mestu. Znotraj "Maistrove" vojske so bili 
posamezniki iz nemških vrst, ki se niso mogli sprijazniti z dejstvom, da so pod 
slovenskim poveljstvom, zato so še isti dan, ko je Maister v meljski vojašnici raz-
glasil prevzem poveljstva, pospravili svoje reči in odšli. Maister, vmes povišan v 
čin generala, je ukazal, da se morajo vojaki nemške narodnosti zbrati v Dravski 
vojašnici na današnjem Vojašniškem trgu ali pa zapustiti mesto. Grazer Tagblatt 
je poročal, da so vojake 47. pešpolka, ki so se odpravili na sever, v Lipnici spreje-
li z velikim navdušenjem. "Na poti so nanje streljali mimovozeči slovanski voja-

156 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, ovoj 1918, Zapisnik zaupne seje občinskega sveta z dne 1. 
11. 1918.

157 "Maribor", Straža, 1. 11. 1918, št. 87, str. 4.
158 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, ovoj 1918, Zapisnik zaupne seje občinskega sveta z dne 1. 

11. 1918.
159 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, ovoj 1918, Zapisnik zaupne seje občinskega sveta z dne 30. 

10. 1918.
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ki. Prišlo je do pravega strelskega spopada."160

Občinski svetniki so ugotavljali, da je položaj v mestu skrajno napet. "V 
celotnem vojnem času varnost v Mariboru ni bila ogrožena, mir je vladal noč 
in dan. Nekaj zadnjih tednov pa je to – iz znanih razlogov – povsem druga-
če, še posebej ponoči na ulici življenje ni več varno, ne za moške ne za ženske 
ali otroke."161 Ker je bilo rednih vojakov premalo, da bi zmogli zagotavljati red 
v mestu, je slovenska stran privolila v načrt občinskega sveta, da se po vzoru 
narodnih straž na podeželju v mestu ustanovi mestna varnostna straža (Schu-
tzwehr), ki bi imela sedež v Dravski vojašnici. Ker so imeli njeni pripadniki na 
kapah belo-zelene znake, so ji rekli tudi zeleno-bela garda. Slovenci so o gar-
distih hudomušno pesnili: "Popivajo in hajlajo,/ po ulicah se frajlajo / ti pur-
gerski pajdaši."162 Sprva so za popolnitev te bojne formacije iskali prostovoljce, 
katerih dnevno plačilo bi znašalo 6 kron (za častnike 15 kron): "Sprejmejo se 
vsi za boj sposobni moški nad 20 let starosti, aktivni vojaki pa tudi pod to staro-
stno mejo."163 Za zagotovitev potrebnega denarja se je župan obrnil na vojaško 
poveljstvo v Gradcu. Toda prvi odziv meščanov je bil po nemških ocenah precej 
klavrn. Na seji občinskega sveta 10. novembra je župan ugotavljal, da se je do 
takrat v mestno stražo javilo "vsega" 400 mož, pa še od teh jih je vmes veliko že 
izstopilo. Iz zapisnika seje je moč razbrati, kaj je bil smoter ustanavljanja mestne 
straže – svetniki so namreč razglabljali o "nevarnosti, ki preti mestu, če bi Slo-
vani pripeljali v Maribor jugoslovansko vojsko in tu pričeli s svojo strahovla-
do; to bi pomenilo konec mestne samostojnosti. Zato je nujno potrebno, da se 
mestna straža okrepi." V skladu s politiko pretkanega sodelovanja s slovensko 
stranjo so svetniki sklenili, da bodo izvedli prisilni vpoklic v Schutzwehr, a le s 
privolitvijo generala Maistra in slovenskega Narodnega sveta, ter da bo mestna 
straža ostala podrejena Maistrovemu poveljstvu, kar naj bi "generalu Maistru 
prijalo".164

Tako je v Mariboru zavladalo nekakšno slovensko-nemško dvovladje. 
Dobro ga odraža notica v nemškem listu: "Pri vhodu v stavbo našega okrajne-
ga glavarstva165 stoji vojaška straža z južnoslovanskimi znaki na kapah. Uradu-
je Lajnšic166. Nemški narodni svet domuje v isti stavbi. Tudi general Maister in 

160 "Die 47er als Schützer unserer südlichen Reichsgrenze", Grazer Volksblatt, 5. 11. 1918, št. 304, str. 10.
161 "Die Unsicherheit in Marburg", Marburger Zeitung, 20. 11. 1918, št. 267, str. 2.
162 PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, AŠ 2, ovoj 55, "Mariborska 

zelena garda".
163 PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, škatla 11, ovoj 6, Plakat 

"Aufruf" – poziv za prijavo v Schutzwehr z dne 5. 11. 1918.
164 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, ovoj 1918, Zapisnik seje občinskega sveta z dne 10. 11. 1918.
165 Današnja stavba občinske uprave v Mariboru.
166 Srečko Lajnšic (zapisano tudi Feliks Lajnšic ali Srečko Lajnšič), (1879–?), iz Šmartna v Rožni dolini, 

do prevrata vodja prehranjevalnega urada na mariborskem okrajnem glavarstvu, nato okrajni glavar. 
Nemci so mu očitali, da je za razliko od svojega brata, trgovca, poslovenil svoj priimek iz Leinschütz.



B. Zajšek:  "Raje pa hočemo nemško umreti, kakor laško ...

452

južnoslovanski častniški zbor ima seje tam."167 Poleg okrajnega glavarstva so 
Nemci izgubili tudi pošto in upravljanje glavne železniške postaje. Železnica je 
bila po Maistrovih besedah 

najhujša ponemčevalnica. Tu tudi z ostrim nastopom nismo dosegli ničesar. /…/ 
Uradniki na postajah so bili po veliki večini Nemci in nemškutarji. Naslova za 
kako pošiljatev nisi smel napraviti v materinščini. Tiskovine so bile izključno 
nemške. /…/ Železnica Celje–Velenje, ki teče čisto po slovenski krajini, ni imela 
niti do zadnjega časa dvojezičnih napisov.168 

Tudi slovenski listi so železnico označevali za leglo nemškega nacionaliz-
ma. Dokaz za to naj bi bila gonja proti slovenskemu nadzorniku Južne žele-
znice (mediji in občinski svetniki ga v virih imenujejo le s priimkom Vrečko), 
proti njegovi namestitvi spomladi 1918 je protestiral tudi mariborski občinski 
svet – svetniki so potezo uprave železnice označili kot indice "postopne slo-
venizacije železnice".169 Nazadnje so dosegli premestitev spornega slovenskega 
nadzornika v Innsbruck.

Železničarji so bili v času prevrata pod hudim pritiskom. Skozi Maribor so 
drli vagoni s transporti vojakov, ki so se vračali z evropskih front. Ker so bili 
vagoni prenatrpani, pogost spremljevalec vojakov pa je bil tudi alkohol, se ne 
gre čuditi, da je v vagonih prihajalo do medsebojnih pretepov in streljanja, 
ob postajah pa do plenjenja in uničevanja skladišč in gostišč. V noči s 5. na 6. 
november se je pri Hajdini zgodila huda železniška nesreča – zaradi počene osi 
je prišlo do iztirjenja vlaka, 68 vojakov je v nesreči umrlo.170

Zaradi preobremenjenosti in hudega poslabšanja varnosti je vladalo med 
železničarji napeto stanje. Za dodatno razburjenost so poskrbeli srbski vojni 
ujetniki, ki jih je Maister dal postaviti po železniških postajah kot stražarje. Gra-
zer Tagblatt je poročal: "Srbi so mdr. v zgradbi kurilnice napravili strašen nered." 
K Maistru so prišli Mrawlag, Wastian in Suppanz ter v imenu železničarjev zagro-
zili s stavko, "če srbski vojni ujetniki ne bodo nemudoma odstranjeni." Maister 
je njihove grožnje vzel resno ter Srbe umaknil.171 Kljub temu so se železničarji 
nekajkrat zatekli k stavki, največja stavka pa se je začela 29. novembra in traja-
la dva tedna. Nemški listi so kot vzrok stavke navajali pospešeno slovenizacijo 
mesta (menjave sodnikov, državnih odvetnikov, poštnih uradnikov itd.), sle-

167 "Die Preisgabe Marburgs", Grazer Tagblatt, 5. 11. 1918, št. 304, str. 6.
168 Rudolf Maister & Makso Šnuderl, Mi in naši Nemci, izdala Narodna Odbrana (Maribor, 1928), str. 16.
169 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, ovoj 1918, Zapisnik zaupne seje občinskega sveta z dne 17. 

4. 1918.
170 PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, AŠ 4, ovoj 191, "Železniška 

nesreča v Hajdini 5. 11. 1918".
171 "Marburg", Grazer Tagblatt, 12. 11. 1918, št. 311, str. 6.
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dnjo pa je podkrepila še Maistrova razorožitev Schutzwehra v bliskoviti jutranji 
akciji 23. novembra. Trojka Mrawlag, Wastian in Suppanz je pri Maistru "pro-
testirala proti presenetljivim dogodkom in proti izključno srbsko-jugoslovan-
skim stražarskim mestom. Za Maribor so zahtevali antantne čete in pojasnili, da 
so železničarji v sedanjih okoliščinah prisiljeni ustaviti svoje delo."172 Kot že prej 
v vojaških vrstah so se tudi železničarji razdelili na nemški tabor, ki je deloval 
pod vplivom socialnih demokratov, in slovenski tabor, ki je stavki nasproto-
val. Med uslužbenci so se pojavili letaki, ki so sporočali: V Republiki Nemški 
Avstriji nas čaka svoboda. Svoboda združevanja in tiska že obstajata. /…/ Boj 
moramo voditi samo še proti kapitalizmu, medtem ko v SHS na nas čakajo še 
številni boji."173 List Mariborski delavec je obveščal: "Na železničarskem shodu v 
Narodnem domu včeraj popoldne smo delavci zvedeli, kdo je hujskal na štrajk. 
Mraulagg, Scherbaum, Franz, Kokoschinegg. Torej sami ljudje, ki so si med voj-
sko miljone zaslužili, med tem ko je ljudstvo stradalo in krvavelo."174

Da promet ne bi popolnoma ohromel, je slovenska vlada v Maribor poslala na 
pomoč slovenske železničarje. Če so poprej na slovenski strani stavkajočim žele-
zničarjem še popuščali, so se tokrat odločili za tršo politiko in stavkajočim zagrozi-
li z odpustom, če ne bodo zaprisegli jugoslovanski državi. Dodatno nejevoljo med 
stavkajočimi so povzročili dunajski listi, ki so namigovali, da je štajerska deželna 
vlada očitno pripravljena prepustiti nemška mesta na Spodnjem Štajerskem Jugo-
slaviji.175 Po pogajanjih je bil dosežen kompromis, da se bodo železničarji morali 
zaobljubiti samo Južni železnici, ne pa tudi državi. V petek, 13. decembra, se je v 
Gambrinusovi dvorani zbrala množica železničarjev (bilo naj bi jih 2500), da bi 
glasovala o izpogajanih točkah. Na zborovanju je govoril tudi Wastian: 

Nemškoavstrijska država je obkrožena s sovražniki, s katerimi smo se med vojno 
kot proletarci solidalizirali; zdaj pa nam kot prijatelji antante odrekajo živila. 
Nekoč smo bili prepričani v nekaj drugega: da se bomo od naroda do naroda 
skupaj posvetovali, skupaj gradili našo republiko in da se bo uresničil stari poziv: 
Proletarci vseh dežel, združite se! Toda zgodilo se je nekaj povsem drugega in še 
posebej tu ob meji vidimo, kako se jugoslovanska država oblikuje čisto drugače, 
kot smo si predstavljali. 

Med govorom so ga večkrat nagradili z gromkim aplavzom, prav tako pa 
so z navdušenjem pozdravili besede: "Zaprisega ne bo imela nobenega vpliva 

172 "Die Vorgeschichte des Marburger Aufstandes", Grazer Tagblatt, 1. 12. 1918, št. 330, str. 10.
173 PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, AŠ 11, ovoj 25, letak 

"Eisenbahner" delavcem mariborskih delavnic Južne železnice s pozivom na stavko, brez datuma.
174 "Na železničarskem shodu", Mariborski delavec, 3. 12. 1918, št. 9, str. 2.
175 "Marburger Stimmungen", Grazer Tagblatt, 4. 12. 1918, št. 333, str. 6.
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na naše državljanske pravice, gre za službeno obvezo, ne za obvezo napram 
jugoslovanski državi, in tako bo veljalo vse do končne rešitve mejnega vpraša-
nja." Po teh pomirjajočih besedah so se železničarji odločili preklicati stavko. 176 
Tiskar Josef Mostböck, ki je med stavko tiskal letake, s katerimi se je železničarje 
pozivalo k nadaljevanju stavke, je bil takoj zatem aretiran.177

Že omenjena razorožitev mestne varnostne straže je močno odmevala v 
nemških listih. V Gradcu so članek o Maistrovi akciji naslovili z "Južnoslovanske 
nasilnosti". 

Vse pomembne položaje v mestu so zasedle srbske čete s strojnicami, ponekod 
tudi topništvom. Nek poročnik 47. pešpolka, ki je pripadal mestni straži in ni hotel 
predati orožja, je dobil smrtni strel v predel trebuha. Ob 8. uri zjutraj so se pred 
tiskarno in uredništvom lista 'Marburger Zeitung' pojavili jugoslovanski pred-
stavniki in zasedli podjetje. Zaukazali so izdajo posebne številke, v kateri je gen-
eral Maister obvestil javnost o razorožitvi mestne straže ter pojasnil svoje dejanje. 
Postopanje Jugoslovanov deluje na prebivalstvo izjemno deprimirajoče. Dopol-
dne večine trgovin sploh niso odprli. Gledališče in kino sta zaprta. Vsi Nemci, ki 
niso stalno prijavljeni v Mariboru, so bili pozvani, naj v 24 urah zapustijo mesto.178 

Ranjeni poročnik Emil Gugl je kot edina smrtna žrtev razorožitvene akcije 
umrl 26. decembra.

Da se v mestu nasilno postopa proti Nemcem, je bilo moč razbrati tudi iz 
notice par dni pozneje: "Tukajšnjemu nemškemu trgovcu Kokoschineggu179 je 
bilo na železniškem kolodvoru zaseženo volneno in platneno blago v vredno-
sti 1 ½ milijona kron, ki ga je prodal nemškoavstrijski vladi in ga hotel spraviti 
prek meje. Zaseženo blago bo razdeljeno slovenskemu prebivalstvu."180 Sredi 
decembra so graški bralci lahko izvedeli: 

Uničevanje nemških tabel se nadaljuje skoraj sleherno noč. Danes so se jugoslo-
vanski uničevalci lotili napisov gospoda odvetnika in mestnega svetnika dr. 
Orosela, zdravnika dr. Alberta Leonharda, Himmlerja, gostilničarjev Schinka in 
Spatzka, šiviljskega mojstra Stieblerja, tiskarne Marburger Zeitunga itd., celo tabla 
neke babice.181 

176 "Der Eisenbahnerausstand", Marburger Zeitung, 15. 12. 1918, št. 289, str. 2.
177 "Politische Verhaftgunen in Marburg", Grazer Tagblatt, 17. 12. 1918, št. 346, str. 10.
178 "Südslawische Gewaltakte in Marburg", Grazer Tagblatt, 24. 11. 1918, št. 323, str. 1.
179 Rudolf Kokoschinegg (1885–?), v slovenskih listih Kokošinek, po smrti očeta Josefa leta 1905 lastnik 

trgovine na tedanji Tegetthoffovi cesti 13, pozneje preseljen v Gradec.
180 "Laibach, 27. November. Aus Marburg wird gemeldet", Grazer Tagblatt, 28. 11. 1918, št. 327, str. 1.
181 "Marburg, 12. Dezember", Grazer Tagblatt, 15. 12. 1918, št. 344, str. 7.
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Tik pred božičem se je poročalo, da so jugoslovanski vojaki ustrelili nekda-
njega državnozborskega poslanca Franza Girstmayerja. Medtem ko so sloven-
ski listi obveščali, da je šlo za prepir in da je vojak Janez Fras streljal iz pijanosti 
in objestnosti, so bili Nemci mnenja, da je bil Girstmayer žrtev slovenske čistke. 
"Mirno lahko rečemo, da je Girstmayerja ubila južnoslovanska morilska banda," je 
na nekem pogrebu izjavil evangeličanski duhovnik Mahnert ter dodal: "Četudi bo 
Maribor sloveniziran, mi ostanemo Nemci do kosti, pa naj se zgodi, kar se če."182 

Brez prave zaščite iz Gradca in vojaške podpore mariborskim Nemcem 
ni ostalo drugega, kot da so še naprej sprejemali različne deklaracije, v katerih 
so poudarjali svojo pripadnost Nemški Avstriji. Republika Nemška Avstrija je 
bila v narodnem predstavništvu (Nationalrat oziroma Narodni svet) razglaše-
na, potem ko je cesar Karel 11. novembra 1918 sestopil s prestola. "Zanimivo 
je dejstvo, da so tudi nemški krščanski socialci skoro brez izjeme glasovali za 
republiko," so poročale Male novice in dodale: "Tako se torej spreminjajo časi 
in s časi tudi narodi."183 12. novembra je dal mariborski občinski svet v javnost 
vnovič politično izjavo:

Občinski svet nemškega mesta Maribor izraža na današnjem, skupaj s pred-
stavniki socialnodemokratskega delavstva sklicanem slovesnem zboru veselje, ki 
preveva prebivalstvo, potem ko je Narodni svet soglasno razglasil Nemško Avs-
trijo za republiko in del Republike Nemčije. Nemško prebivalstvo Maribora, ne 
glede na stanovsko ali strankarsko pripadnost, z vsem srcem pozdravlja ta pogu-
men, odločen korak našega Narodnega sveta in pričakuje do njega, da nakloni 
blagoslovljeno usodo našemu, poslej vsega tujega pritiska osvobojenemu narodu. 
Nemško prebivalstvo našega mesta, vključno z organiziranim delavstvom, se 
čuti kot organski, nedeljivi sestavni del Republike Nemške Avstrije in pričakuje 
od Nemškega narodnega sveta kot predstavništva celotnega našega naroda v 
Republiki Nemški Avstriji, da bo deloval tako, da se zagotovi pripadnost našega 
mesta k velikemu telesu naše nemške republike tudi navzven in za vselej.184

Narodni svet Nemške Avstrije je mesta Maribor, Ptuj in Mahrenberg razgla-
sil kot del Nemške Avstrije ter v izdelanem volilnem predlogu za ustavodajno 
skupščino predvidel tudi volitve v teh in sosednjih okrajih. Pri Straži so bili nad 
tem ogorčeni: 

182 "Mahnert zopet hujska", Straža, 27. 12. 1918, št. 103, str. 3; "Francelj Girstmayr – ustreljen", Straža, 27. 
12. 1918, št. 103, str. 2. 

183 "Nemška Avstrija repu blika!", Male novice, 12. 11. 1918, št. 95, str. 1.
184 "Eine Kundgebung der Stadt Marburg", Deutsche Wacht, 16. 11. 1918, št. 43, str. 4.
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Človek bi mislil, da so si morali Nemci po tem, ko so doživeli s svojo požrešnostjo 
po tuji zemlji tak pol[o]m, popolnoma pokvariti želodce. Toda oni imajo še vedno 
velik apetit. /…/ Nemškonacionalni gospodje naj bodo prepričani, da se bodo v 
imenovanih slovenskih okrajih in krajih volitve za nemško Avstrijo vršile o sve-
tem nikoli. Ti okraji in kraji bodo volili za Jugoslavijo, ker so v Jugoslaviji. Nemški 
Mihel, si razumel?185 

Na Dunaju so tudi odredili razširitev občinskih svetov s predstavniki social-
ne demokracije. Tako so tudi v mariborski občinski svet imenovali deset doda-
tnih mož, socialni demokrat Suppanz pa je bil izvoljen za drugega podžupana 
(prvi je bil Karl Nasko186). 

V zadnjih tednih leta 1918 in v začetku novega leta lahko domala dnevno 
beremo o odstavitvah nemških uradnikov in aretacijah posameznikov iz nem-
ških vrst. Slovenski gospodar je opozarjal slovenske kmete: 

Mnogo je odpuščenega uradništva in delavstva nemške narodnosti ali nemčurjev 
/…/ In ti Nemci in nemčurji imajo sedaj čas hoditi med vas, da si nakupujejo živež 
za sebe in zato, da ga izvažajo drugam in tam delajo velike dobičke. Pa še ne samo 
to. Ti vas tudi napačno podučujejo in vas hujskajo na poštene Slovence, ki morajo 
mesto teh Nemcev delati sedaj službo. /…/ Za nas Slovence v Jugoslaviji naj velja: 
'Kdor ne dela, naj tudi ne je!' Zatorej tudi nemškim in nemčurskim ljudem ničesar 
ne prodajte, zakaj bi se med nami redili, delali pa nič!187 

Straža je konec decembra odločno pozivala: "Nemške napise nad trgovina-
mi, gostilnami itd bo treba povsod zamenjati s slovenskimi."188

Dolgoletna nemška oligarhija v Mariboru se je sesuvala kot hišica iz kart, 
general Maister pa je postal med Nemci zelo osovražena osebnost. Prejel je šte-
vilna grozilna pisma. Eno od njih se npr. v prevodu glasi: "Prekleti general Maj-
ster! Končno se je deset zapriseženih odločilo, da izmed sebe izžrebamo dva, ki 
sta sveto zaprisegla, da bosta Tebe, prekleta zverina v človeški podobi[,] umorila 
do sredine aprila, pa četudi bi zato oba morala nastradati."189 Da se zavaruje, je 
Maister konec leta odredil zajetje 21 nemških talcev, ki naj bi bili garant za nje-
govo varnost. "Zato svarim prebivalstvo pred vsakim nepremišljenim dejanjem, 
kajti usoda talcev je od njegovega početja odvisno," je zapisal v javnem razgla-

185 "Velik apetit po slovenski zemlji", Straža, 29. 11. 1918, št. 10, str. 3. 
186 Karl (Karel) Nasko (1869–1943), ritmojster.
187 "Kmetje na Dravskem polju bodite previdni in pozorni!", Slovenski gospodar, 2. 1. 1919, št. 1, str. 4.
188 "Nemške napise", Straža, 20. 12. 1918, št. 101, str. 4.
189 PAM, fond Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, AŠ 6, ovoj 248, anonimno 

pismo "Verfluchter General Majster!".
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su.190 Talci so se izmenjevali v skupinah po tri – prvi so bili na vrsti Mrawlag, 
Kokoschinegg in Hermann Berg191. Štajerska deželna vlada je v Maribor poslala 
delegacijo, ki bi Maistra prepričala o opustitvi tega početja, ker to ni zaleglo, pa 
so pritisnili tudi na slovensko vlado. Maister je po tednu dni zajemanje talcev 
preklical.192

8. januarja 1919 je Slovenski gospodar poročal: 

Mesto Maribor nima več nemškega župana. /…/ Mariborski okraj ima Slovenca 
za načelnika /…/ V mestu Maribor in v mariborskem okrajnem zastopu so imeli 
besedo samo nemški in nemčurski kričači. /…/ Ljudje, ki so dosedaj gospodarili 
v mestnem in okrajnem zastopu, so imeli pred očmi samo širjenje nemštva in 
protestantizma.193 

2. januarja je namreč slovenska delegacija v sestavi Maister, Lajnšic, Vilko 
Pfeifer194, policijski komisar Ivan Senekovič195 ter predstavnika Narodnega sveta 
za Štajersko Fran Rosina196 in Franjo Žebot197 prišla v mestno hišo in navzoče 
(župana Schmidererja, podžupana Naska in Suppanza ter dva člana občinske-
ga sveta, Franza Bernharda in Christopha Futterja) obvestila, da je mestni svet 
razpuščen in da bo vodenje mesta prevzel vladni komisar Pfeifer. V razglasu za 
javnost je Pfeifer pojasnil: 

Narodna vlada SHS v Ljubljani je razpustila občinski svet mesta Maribor, ker se 
ni podvrgel ukrepom odnosno autoriteti države SHS in je Narodna vlada SHS 
mene imenovala vladnim komisarjem z nalogo, da začasno prevzamem in vodim 
posle mariborskega občinskega sveta. Prevzel sem danes vodstvo mestnega mag-
istrata v Mariboru. O tem obveščam prebivalstvo mesta Maribor s pristavkom, da 
bom po najboljši moči skušal zadostiti željam in potrebam prebivalstva in se tudi 
nadejam, da mi bo prebivalstvo brez razlike na stranke in narodnost v svojem 
lastnem interesu pomagalo in zaupalo in elemente, ki bi skušali redno poslovanje 
ovirati, zavračalo. Maribor, dne 2. januarja 1919.198

190 PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, AŠ 11, ovoj 22, Maistrov 
dvojezični lepak "Prebivalstvu – An die Bevölkerung!" z dne 3. 1. 1919, s katerim objavlja zajem talcev 
zaradi nemških groženj.

191 Hermann Berg (1879–1943), mariborski usnjar in posestnik.
192 "Zur Geiselaushebung in Marburg", Grazer Tagblatt, 10. 1. 1919, št. 9, str. 10.
193 "Mesto in okrajni zastop Maribor v slovenskih rokah", Slovenski gospodar, 8. 1. 1919, št. 2, str. 1.
194 Vilko Pfeifer (1885–1965). 
195 Ivan Senekovič (1884–1956), uradnik.
196 Fran (tudi Franjo) Rosina (1863–1924), politik, član Narodnega sveta za Štajersko.
197 Franjo Žebot (1881–1945), časnikar in politik.
198 "Prebivalstvu mesta Maribor!", Marburger Zeitung, 3. 1. 1919, št. 2, str. 1. S l i k a 

7



B. Zajšek:  "Raje pa hočemo nemško umreti, kakor laško ...

458

V zapisnik sestanka ob primopredaji poslov je župan Schmiderer dal zapi-
sati odločen protest in pojasnilo, da položaja ne predaja prostovoljno, temveč 
se uklanja sili. "Izrecno izjavljam, da ne priznavam pravice razpolaganja vlade 
SHS nad mestom Maribor, kajti avtonomno mesto Maribor je podrejeno štajer-
ski deželni vladi oziroma vladi Nemške Avstrije," je dejal in opozoril na uradno 
štetje prebivalstva leta 1910, pri katerem je uporabo nemškega občevalnega 
jezika navedlo 22653 prebivalcev mesta, "le 3823 pa slovanskega". Slovenski 
predstavniki so županov protest sprejeli na znanje in mu dovolili, da skliče 
občinske svetnike ter jih seznani z nastalo situacijo.199

Odstavljeni župan se je obrnil tudi na javnost, in sicer z naslednjimi vrsticami: 

Dne 2. januarja t. l. sem bil razrešen funkcije župana mesta Maribora, ki sem jo 
imel čast opravljati skorajda 17 let. Ob tem slovesu čutim dolžnost zahvaliti se 
najsrčneje svojim spoštovanim someščanom za vsakič znova izkazano zaupanje, 
zvesto izpolnitev meščanskih obveznosti, ustvarjalno delovanje in požrtvovalnost 

199 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, ovoj 1918, Zapisnik primopredaje poslov v mestni hiši z dne 
2. 1. 1919.

Johann Schmiderer na priložnostno izdani voščilnici Nemško-avstrijskega planinskega društva (Alpen-
Verein) – Sekcija Maribor (Zbirka fotografij in razglednic, signatura SI_PAM_1693_011_002_00001)
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za dobrobit našega mesta kakor tudi za varovanje reda in miru v lepih in težkih 
časih. Da bi ju tudi še naprej obvarovali, to je moja zadnja prošnja. Maribor, 4. 
januarja 1919.200 

* * *

Zadnji veliki poskus mariborskih Nemcev, da bi svetu prikazali Maribor kot nem-
ško mesto, se je zgodil 27. januarja 1919, ko so pripravili množične demonstraci-
je ob prihodu zavezniške komisije za določitev demarkacijske meje. "Mariborsko 
nemštvo se ne more navaditi na ulogo navadnega in poslušnega državljana", so 
tolmačili demonstracije pri Slovenskem gospodarju201 in dodali: "Kakor človek, ki 
se potaplja, tako išče mariborsko in okoliško nemčurstvo zadnje sredstvo, da bi 
še vsaj za kratek čas dalo svojim ljudem nekaj tolažbe in nekaj upanja."202 

General Maister je v svojih spominih opisoval usodni dan tako: 

Dne 27. jan. je bil Maribor že v zgodaj zjutraj ves živ. Kavarne in gostilne so bile 
polne, po ulicah vrvež. Ti ljudje niso bili iz Maribora, temveč iz raznih krajev Spod-
njega Štajerskega, zlasti iz mariborske okolice, iz Ptuja in Celja, tudi iz Mežiške 
doline in celo iz avstrijskega Štajerskega, posebno iz Gradca, ki so vsi prišli v Mari-
bor nalašč zaradi demonstracij.203 

Pri Slovenskem gospodarju so imeli do demonstrantov prezirljiv odnos: 

Vpili so, pobijali na slovenskih hišah šipe ter po divjaško napadli Slovence. Med 
drugimi so pobili na tla dr. Verstovšekovega sina in več drugih dijakov. Kot pustne 
maškore so hodili z godbo na čelu po mestu, okinčani so bili z nemškimi znaki, 
kdo ni imel takega znaka, ali ki je govoril slovensko, so ga napadli na divjaški 
način. Divje germansko tuljenje se je razlegalo po Mariboru.204 

Nemški viri so pojasnjevali, da so Verstovškovega sina zbili na tla zato, ker 
naj bi med množico izzival z revolverjem in celo streljal.205 Ko je zavezniški 
podpolkovnik Sherman Miles206 kot vodja misije pozdravil nemške demon-

200 "Sehr geehrte Mitbürger", Marburger Zeitung, 5. 1. 1919, št. 4, str. 1.
201 "Nemški izgredi v Mariboru", Slovenski gospodar, 30. 1. 1919, št. 5, str. 1.
202 "Pondeljkovi dogodki v Mariboru", Slovenski gospodar, 30. 1. 1919, št. 5, str. 1.
203 PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, AŠ 3, ovoj 98, "Demonstracije 

Nemcev v Mariboru 27. 1. 1919".
204 "Pondeljkovi dogodki v Mariboru", Slovenski gospodar, 30. 1. 1919, št. 5, str. 1.
205 "Die blutigen Ereignisse in Marburg", Die Neue Zeitung, 30. 1. 1919, št. 29, str. 2.
206 Sherman Miles (1886–1966), ameriški podpolkovnik, pozneje general.
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strante z balkona okrajnega glavarstva, so ga pozdravili vzkliki "bogato v žive 
frankfurtarske barve odete množice, ki je do skrajne nacijonalne besnosti raz-
paljena žugaje vihtela stisnjene pesti in nepretrgoma iz tisočev grl bruhala srd 
in sovraštvo na vse, kar ni nemškega".207 Eden od prisotnih slovenskih častni-
kov se spominja, da je med demonstranti vladalo napeto vzdušje, "slišalo se 
je razne nesramne klice proti Slovencem; eni Nemki, ki je posebno ogorčeno 
vpila in gestikulirala z rokami, je padla pri tej priložnosti celo 'perika' z glave."208

Slovenski viri poročajo, da je množica, ki se je po odhodu ameriške misije 
v Narodni dom zbrala na Glavnem trgu, postajala čedalje nemirnejša in predr-
znejša. Stražniki in maloštevilna vojaška patrulja so še uspeli rešiti policijskega 
komisarja Ivana Senekoviča, ki so ga demonstranti na poti do magistrata podrli 
na tla, ga pretepli in mu tudi odvzeli orožje, nato pa je množica postala neob-
vladljiva, iz nje naj bi odjeknila dva strela in na drugega so potem tudi voja-
ki odgovorili s streljanjem – v množico. "Ljudstvo je divje kričeč bežalo na vse 
strani", so dogodke opisovali pri listu Mariborski delavec. 

Bil je grozen prizor, ko so ljudje bežeč padali en čez drugega. Prostor pred mag-
istratom je bil naenkrat prazen, samo uboge žrtve neumne politike so obležale v 
svoji kri. Bil je konec demonst[r]acije – grozovit, krvav konec. Ta kri, ki se je včeraj 
prelila na Glavnem trgu, vpije do neba za maščevanje nad tistimi, ki so uprizorili 
včerajšnjo brezpomembno in neumno demonstracijo.209 

Za avstrijske liste ni bilo dvoma, da je šlo spet za nezaslišan zločin "jugoslo-
vanske soldateske"210 nad nemškim prebivalstvom: "Pero se kar brani pisati te 
dni o čemerkoli drugem kakor o nemškem trpljenju ob meji, o v nebo vpijoči 
sramoti, ki nam je bila prizadejana." Ob krvavem dogodku v Mariboru naj bi 
po pisanju lista Grazer Tagblatt ogorčeni nemški delavci celo videli, kako so si 
slovenski duhovniki, zbrani na bližnjem bogoslovju, ob videnem nasilju veselo 
meli roke, z bogoslovja pa naj bi celo padli streli po demonstrantih. 

Ko se je osrednji del Glavnega trga spraznil, je bilo, zlasti ob Marijinem stebru, 
moč videti žrtve, kako ležijo v lastni krvi: možje, žene, otroci. Tam so nekemu ubi-
temu tekli možgani iz glave, spet drugje je nekdo obležal s prestreljenimi prsmi v 
mlaki krvi, poleg njega pa s krvjo prelito dekle in tako naprej.211 

207 PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, AŠ 3, ovoj 98, "Demonstracije 
Nemcev v Mariboru 27. 1. 1919".

208 PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, AŠ 1, ovoj 19/2, odgovori 
na Maistrovo anketo: Ravter Josip, major v Knjaževcu.

209 "Krvavi izgredi", Mariborski delavec, 28. 1. 1919, št. 22, str. 1. 
210 Tak izraz so uporabili v listu Österreichische Illustrierte Zeitung, 2. 2. 1919, št. 18, str. 8.
211 "Marburg", Grazer Tagblatt, 29. 1. 1919, št. 28, str. 1.
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V Gradcu so v začetku februarja organizirali protestno zborovanje z geslom 
"Spomnite se mariborskih umorjenih!"212 Slovenska stran je za nasilje krivila 
organizatorje demonstracij, ki da so v svoji ihti tako dolgo hujskali protestnike, 
da so le-ti izzvali nasilje. Maister je razglašal: 

Pozivljam vsakogar, naj mi naznani one osebe, ki so bile udeležene pri uporu 
pred mestno hišo, da prejmejo zasluženo kazen. Postopal pa bodem najstrožje 
tudi proti onim osebam, ki ščitijo njim znane udeležence tega upora s tem, da jih 
namenoma ne ovadijo in jim na ta način pomagajo.213

Slovensko časopisje je naslednje dni poimensko navajalo osebe iz mesta 
in bližnje okolice, ki so se na demonstracijah izpostavile, prav tako so poročali, 
kateri lastniki hiš, gostiln in prodajaln so na tragični dan izobesili nemške zasta-
ve. "Nemške trake so delili brezplačno v trgovinah Pirchan in Ferner v Gosposki 
ulici. Treba si je dobro zapomniti!" je bilo moč prebrati.214 Mariborski delavec pa 
je poročal, da so zaprli stražarja na zvoniku stolne cerkve, ker je na dan prote-
stov "razobesil frankfurtarco. Vojaki so vdrli v stolp, odstranili zastavo in raz-
obesili slovensko trobojnico."215 Straža se je obregnila ob gostilničarko Mari-
jo Senekovič v Gosposki ulici, ki je prav tako imela izobešeno nemško zasta-
vo: "Gotovo primerno vabilo za slovenske goste, ki kaj radi obiskujejo njeno 
gostilno!"216 Zapisali so še: "Po mestu se še vedno trosijo laži, da se je pretekli 
pondeljek iz bogoslovja streljalo na demonstrante. Take nesramne lažnjivce 
javite takoj policiji ali pa sodniji."217 

* * *

Poleti 1919 se je mariborskim Nemcem glede pripadnosti mesta Nemški Avstri-
ji pokazal še zadnji kanček upanja – na pariški mirovni konferenci se je namreč 
pojavil predlog, da bi za območje Maribora izvedli ljudsko glasovanje (plebi-
scit) o tem, kateri državi hočejo pripasti njegovi prebivalci. Ker pa je to tema 
drugih prispevkov na simpoziju, se je ta prispevek ne dotika. 

Maribor je nazadnje dokončno pripadel jugoslovanski državi. Da bi Sloven-

212 PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, AŠ 3, ovoj 98, plakat 
"Deutschsteirer!", ki vabi na protestni shod zoper nasilje nad mariborskimi Nemci 2. 2. 1919 v Gradcu.

213 PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, AŠ 11, ovoj 27, lepak gene-
rala Maistra "Oklic!", 28. 1. 1919.

214 "Nemške trake", Mariborski delavec, 28. 1. 1919, št. 22, str. 2. 
215 "Stražarja na zvoniku stolne cerkve", Mariborski delavec, 29. 1. 1919, št. 23, str. 2. 
216 "Vabilo na obisk", Straža, 3. 2. 1919, št. 10, str. 2. 
217 "Nesramni lažnjivci", Straža, 3. 2. 1919, št. 10, str. 2.
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ci zares prelomili z avstrijsko tradicijo, so se pojavile tudi pobude o ukinitvi t. i. 
"nemškega letnega časa". 

Vlado prosimo, da ne uvede nemškega poletnega časa, ker sedaj smo vendar 
samostojni in nismo več pod nemškim Mihelnom. Z uvedbo novega časa se nam 
je popolnoma prikrajšalo eno uro počitka. Posebno ubogi so šolski otroci, kateri 
imajo daleč v šolo in imajo po novem času komaj po 7 ur spanja. Tudi ob nedeljah 
nam je novi čas v škodo. Teh par let se je videlo kako so bile cerkve zjutraj prazne. 
Delavno ljudstvo zvečer ne pride prej k počitku, in zjutraj bi pa le moral eno uro 
prej vstati. Torej še enkrat prosimo, da naša vlada upošteva te vrstice in nam pusti 
naš stari čas, katerega so že naši pradedje imeli. Viljem pa si naj sedaj sam navira 
in poriva svojo uro nazaj in naprej.218

218 "Nemškega letnega časa ne maramo", Slovenski gospodar, 6. 3. 1919, št. 10, str. 3.

Demonstracije Dunajčanov v spomin na ubite v Mariboru 27. januarja 1919 (iz časopisa Das interessante 
Blatt, 13. 2. 1919, št. 7, str. 4)
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Nemci so se hočeš nočeš morali sprijazniti z novo (jugoslovansko) stvarno-
stjo. Če so pri Straži novembra 1918 optimistično napovedovali: "Nemci sami 
bodo hvaležni, če po novi preure ditvi zavlada mir in zastopnost med narodi 
in bodo obsojali nesrečno politiko svojih rojakov, ki je nam in njim prinesla 
prazne želodce in drugo gorje,"219 pa je železničarski uradnik Gregor Jager, ki so 
ga po njegovih besedah železničarski sodelavci nemške narodnosti med veliko 
stavko decembra 1918 šikanirali, še leta 1924 v dopisu generalu Maistru opo-
zarjal: "Globoko poznam mišljenje mariborskih Nemčurjev in trdim, da so ti lju-
dje še danes istega mišljenja, vse govorjenje o lojalnosti in dobrim državljanstvu 
teh ljudi je lažnjivo besedičenje, vsi stremijo še danes za priklopitev k Avstriji in 
bo tudi njih prihodnja generacija istega mišljenja."220

Boštjan Zajšek

"BUT WE WOULD RATHER DIE GERMAN 
THAN TO ROT AS ITALIANS OR SLAVS" – 
THE MARIBOR GERMANS IN 1918

SUMMARY

The term "Maribor Germans", according to the methodology of folk counts 
that have taken place in Austria-Hungary since 1857, encompasses both ethnic 
Germans who came to Maribor from the Middle Ages as landowners, traders, 
craftsmen, soldiers, officials, later railway workers, entrepreneurs, etc., as well as 
the Germanified population and part of the townspeople who used German to 
elevate their social status (profession). The last two groups were viciously dub-
bed "forcefully German" by Slovenians, while for the ethnic Germans theyused 
the designations "nemčurji", "nemškutarji", "nemški Mihli" and the like. There 

219 "Čigav je Maribor?", podlistek, Straža, 4. 11. 1918, št. 88, str. 2–3.
220 PAM, Zbirka Prevratni dogodki na slovenskem Štajerskem in v Prekmurju, AŠ 1, ovoj 10, odgovori na 

Maistrovo anketo: Jager Gregor, Ljubljana, železnice.
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was increasing rivalry and recurring friction between the two ethnic groups, 
culminating in the upheaval period, when the situation was already tense due 
to the returning soldiers from the front (they travelled mainly by rail), political 
insecurity, many diseases and lack of food and other basic necessities.

Although the war greatly damaged the social life of Maribor Germans, 
the latter did not wither. It took place in cafes where they could read German 
newspapers and listen to German music, in inns and event halls that hosted 
various gatherings, lectures, dance evenings or performances. Theatres and 
movie performances could be viewed at the city's cinema and theatre. There 
were also numerous societies created before the war, some with a distinctly 
German character. National defence societies included Deutscher Schulverein, 
Südmark, Heimstatt, Deutscher Verein für Marburg und Umgebung and Deut-
scher Sprachverein. From the Slovenian point of view, these societies were 
regarded as an instrument of all-German Germanization politics.

The Germans held political, administrative and judicial power in Maribor 
until the fall of 1918. Their policies were split between different fractions, from 
the all-German to the very pro-Austrian, to Catholics and Evangelicals, but 
when it came to an issue of nationality they were able to consolidate their ranks 
(their common super-party body was called the Volksrat – National Council). 
During the rise of the Movement for the Establishment of the South Slavic State 
(the so-called "May Declaration Movement"), German authorities published a 
whole series of statements and memorials emphasizing the German charac-
ter of Maribor; when it became clear that the Austro-Hungarian Monarchy was 
doomed to collapse, they emphasized the city's affiliation with the Austrian 
(German) state. People's rallies were also organized for this purpose – the so-
called Volkstag. But the developments took a different direction. The Sloveni-
ans, led by General Rudolf Maister, took military control of Maribor in Novem-
ber 1918, and on this basis, by January 1919, all other areas of government.

The Germans' last hope that Maribor would belong to German Austria was 
the Paris Peace Conference. To this end, a mass demonstration was held in Mar-
ibor on January 27, 1919, in order to show the Allied mission that Maribor was 
a German city. The event ended with shots fired by the Slovenian military and 
city guards, which killed about a dozen protesters. The event was heavily ech-
oed in Austria and in Slovenian lands.

In the first week of January 1919, Slovenians finally took over the admin-
istrative authority over Maribor. Symbolically, the new era was reflected in the 
abolition of the "German" Daylight Saving Time, which moved one hour during 
the summer.
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Izvleček:
Na podlagi analize britanskih virov in najbolj relevantne znanstvene literature 
se članek osredotoča na poznavanje in odnos zunanje politike Londona do 
Avstro-Ogrske v letu 1918 in dogajanje na Koroškem po razpadu omenjene 
srednjeevropske monarhije istega leta. Glede slednjega so do sedaj zgodovinarji 
britanske arhive manj upoštevali, analiza le-teh pa omogoča interpretacijo 
dogajanja tako imenovane "tretje strani", se pravi tiste, ki je razmere na terenu 
neposredno niso prizadele. Arhivsko gradivo, ki je bilo uporabljeno za namen 
tega članka, hrani osrednji britanski arhiv, in sicer Britanski državni arhiv (The 
National Archives, to je nekdanji Public Record Office) v Londonu. 

Ključne besede: 
Avstro-Ogrska, Koroška, Velika Britanija, poskusi separatnega miru, 1918, 
Harold William Vazeille Temperley, priročniki, diplomacija

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 19 (2019), št. 2, str. 467–492, 74 cit., 2 sliki
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod1

Zemljevid Srednje Evrope se je po koncu prve svetovne vojne v primerjavi s 
stanjem mej držav pred njenim začetkom bistveno spremenil. Na pogorišču 
Avstro-Ogrske so nastale nove države, razmejitev med njimi pa je bila na neka-
terih območjih zaradi večnacionalnosti le-teh težavna. S temi vprašanji so se 
soočali na pariški mirovni konferenci, ki se je začela januarja 1919. Na njej so 
svetovne velesile, ki so bile na zmagoviti strani v vojni, določale prihodnjo ure-
ditev sveta. Ena izmed teh velesil je bila Velika Britanija, ki je s svojim velikim 
imperijem predstavljala pomemben faktor v svetovni politiki. Da bi bili njeni 
predstavniki na konferenci po eni strani zmožni konstruktivno delovati pri 
reševanju problemov, po drugi strani pa poskušati čim bolj zadovoljiti lastne 
interese, so morali kar se da dobro poznati razmere in s tem težave, ki so se na 
samih spornih območjih pojavljale ali bi se lahko potencialno pojavile.

V pričujoči razpravi bo obravnavano britansko poznavanje problemov 
enega izmed teh območij, in sicer južnega dela dežele Koroške, kjer se je večin-
sko prepletal nemški in slovenski živelj, njuna narodnost pa se je razvila v nad-
deželnem okviru, na kar je opozoril eden izmed najpomembnejših preučeval-
cev tovrstnih tematik, Janko Pleterski.2 Kronološko gledano je razprava omeje-
na v glavnem na leto 1918, obdobja nekoliko pred to letnico pa se dotika prvi 
del, ki obravnava odnos britanske diplomacije do Avstro-Ogrske in njenega 
obstoja tudi v povojnem obdobju.

Odnos britanske politike do Avstro-Ogrske

Ena izmed najboljših poznavalk povojne politike Velike Britanije Anne Orde 
je v uvodnih vrsticah poglavja o britanskih načrtih za povojno ureditev sveta v 
temeljnem delu British Policy and European Reconstruction after the First World 
War zapisala, da "niso bili britanski načrti o povojni ureditvi niti daljnosežni niti 
uporabni."3 Po njenem mnenju so Britanci zaznali in preučevali probleme, ki so 
se pojavljali po svetu, v glavnem pa so se osredotočali na tiste, ki so bili usmer-

1 Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo 
Evropo in evropskim jugovzhodom št. P6-0138 in raziskovalnih projektov Kontemporalnost razu-
mevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode št. J7-8283 ter Kultura spominja-
nja gradnikov slovenske države št. J6-9354, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (ARRS).

2 Janko Pleterski, Koroški plebiscit 1920: Poskus enciklopedične razlage gesla o koroškem plebiscitu 
(Ljubljana, 2003), str. 10–11 (dalje: Pleterski, Koroški plebiscit 1920).

3 Anne Orde, British Policy and European Reconstruction after the First World War (Cambridge, 1990), 
str. 5 (dalje: Orde, British Policy).
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jeni na gospodarsko vojno proti Nemčiji. Jasno je bilo torej, da je bilo težišče 
britanskega medvojnega delovanja usmerjeno k ohranitvi svojega imperija, pri 
tem pa ji je izmed držav centralnih sil največjo nevarnost predstavljalo nem-
ško cesarstvo. Zlasti v letu 1918 je veliko pozornosti namenjala tudi območju 
Avstro-Ogrske. Takrat je namreč postajalo vedno bolj jasno, da se ta srednjee-
vropski večnacionalni imperij po koncu vojne ne bo mogel ohraniti. 

Britanska politika se je začela s povojnim načrtovanjem intenzivnejše 
ukvarjati po decembru 1916, ko je postal predsednik vlade David Lloyd Geor-
ge.4 Za razliko od Nemčije ni želela preveč oslabiti Avstro-Ogrske, večino časa 
vojne je namreč predvidevala, da se bo kljub vsemu tudi v povojnem obdobju 
ohranila. Tako je 31. avgusta 1916 general Robertson napisal memorandum, 
v katerem je predvideval ohranitev dvojne monarhije, ki bi preprečila širjenje 
panslavističnih idej.5 Še januarja 1918 je War Cabinet menil, da je v interesu Veli-
ke Britanije ohranitev podonavskega imperija, ki bi imel močan vpliv na doga-
janje v jugovzhodni Evropi.6 Tako držo je vrhovni organ v Londonu zagovarjal 
ne glede na analize, ki jih je prejemal o razmerah v dvojni monarhiji, na primer 
s strani Obveščevalnega urada Oddelka za informiranje (Intelligence Bureau, 
Department of Information). Slednji je namreč v letih 1917 in 1918 večkrat 
opozarjale na vedno pogostejše interne težave (glede pomanjkanja hrane idr.).7

Spomladi 1917 je avstrijski cesar Karel nakazal voljo za sklenitev separatnega 
miru z antanto. Vlogo pogajalca je prevzel Sixtus iz rodbine Bourbon-Parma, pri 
tem tajnem delovanju pa mu je pomagal tudi brat. Kot je zapisala Tamara Gries-
ser-Pečar, je bil Sixtus primeren pogajalec zaradi dobrih odnosov s francoskimi 
vladnimi krogi, po drugi strani pa je bil sorodstveno povezan s Karlom, kajti bil je 
njegov svak.8 Skrivna pogajanja niso bila uspešna, poleg tega je avstrijski zunanji 
minister Otokar Czernin o tej skriti diplomaciji poročal Nemcem, kar je Avstro-
-Ogrsko spomladi 19189 privedlo v popolnoma podrejen položaj napram njeni 

4 Prav tam, str. 5–10.
5 W. B. Fest, "British War Aims and German Peace Feelers during the First World War (December 1916–

November 1918)", The Historical Journal 15, št. 2 (1972), str. 287 (dalje: Fest, "British War Aims").
6 Gabor Batonyi, Britain and Central Europe, 1918–1932: doktorska disertacija, Univerza v Oxfordu 

(Oxford, 1995), str. 9–10 (dalje: Batonyi, Britain and Central Europe).
7 Glej podrobneje 26 poročil, ki jih je od 26. maja 1917 do 2. marca 1918 napisal Robert W. Seton-

Watson in so shranjena v: The National Archives, Kew-London, nekdanji Public Record Office (dalje: 
TNA), War Cabinet and Cabinet: Memoranda (GT, CP and G War Series), 1915–1939 (dalje: CAB 24).

8 Tamara Griesser-Pečar, "Mirovna pobuda cesarja Karla I: Misija Sixtus", Studia Historica Slovenica 15, 
št. 2 (2015), str. 327–328.

9 Spomladi 1918 je francoski predsednik vlade Georges Clemenceau objavil pisma, ki so dokazovala 
avstro-ogrski poskus sklenitve separatnega mira z antanto. Ta afera, ki je dobila ime po princu Sixtusu, 
je prisilila cesarja Karla, da je podpisal sporazum v Spaju z nemškim cesarjem Viljemom II. Po podpisu 
je avstrijska zunanja politika postala podrejena nemški (Margaret Sankey, "Sixtus, Prince of Bourbon-
Parma", v: World War I: The Definitive Encyclopedia and Document Collection, ur. Sprencer C. Tucker 
(Santa Barbara–Denver–Oxford, 2014), str. 1468).
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vojni zaveznici.10 Kljub neuspešnim pogajanjem ideja o sklenitvi separatnega 
miru ni popolnoma zamrla. Pogajanja med Avstro-Ogrsko in Veliko Britanijo so 
se namreč nadaljevala. 5. aprila 1917 sta se tako v švicarskem mestu Bern sesta-
la bivši avstro-ogrski veleposlanik v Veliki Britaniji grof Albert von Mensdorff-
-Pouilly-Dietrichstein in britanski veleposlanik v Švici Horace Rumbold. Eden 
najsposobnejših britanskih strokovnjakov za vprašanja jugovzhodne in srednje 
Evrope Robert W. Seton-Watson, ki je bil tedaj aktiven v okviru posebnega poli-
tično-obveščevalnega urada Vojnega kabineta (Intelligence Bureau), je te posku-
se nasprotne strani ocenjeval kot neiskrene, češ da je pravi namen le ustvarjati 
zmedo med zavezniki.11 Kljub temu se je v vedno nevtralni Švici, v Ženevi, 18. in 
19. decembra Mensdorff sestal z generalom Jan Smutsem, ki je deloval v okvi-
ru War Cabineta. Britanski pogajalec je pred srečanjem napisal memorandum, 
ki ga je predložil tudi zunanjemu ministrstvu. V njem se je zavzel za obnovo 
Avstro-Ogrske, ki bi po vojni služila kot srednjeevropska protiutež Nemčiji. Ko bi 
dosegla tak status, bi Poljakom in Jugoslovanom zagotovila avtonomen položaj. 
Smuts je omenil, da bi se avtonomnemu jugoslovanskemu delu lahko priključila 
tudi Srbija. Memorandum se ni dotaknil položaja Čehov in Slovakov ter tudi ne 
meje z Italijo. Sestanek v Ženevi ni prinesel želenih rezultatov. Mensdorff je od 
Smutsa hotel dobiti zagotovilo o obstoju Avstro-Ogrske tudi po koncu vojne. Bri-
tanski sogovornik mu je to zagotovil, obljubil pa je še pomoč Velike Britanije pri 
obnovi države, ko bi ta izstopila iz nemške sfere moči. Ta pogoj pa je Mensdorff 
zavrnil z obrazložitvijo, da se vez med Avstro-Ogrsko in Nemčijo ne more prelo-
miti, dokler bo potekala vojna. Sicer so Seton-Watson in nekateri drugi v britan-
skih krogih tudi ta poskus ocenjevali negativno.12

Problematika iskanja separatnega miru med Britanci (in drugimi zavezni-
škimi državami) in centralnimi silami (predvsem z nemško stranjo) je seveda 
veliko bolj kompleksna problematika. Poskusov je bilo kar nekaj, a vsaj nekate-
rim britanske oblasti niso dajale velikega pomena.13 Tudi zaradi tega, ker so bile 

10 Holger H. Herwig, The First World War: Germany and Austria-Hungary 1914–1918 (London–New 
Delhi–New York–Sydney, 2014), str. 313; Roberta M. Warman, "The Erosion of Foreign Office 
Influence in Making of Foreign Policy, 1916–1918", The Historical Journal 15, št. 1 (1972), str. 142.

11 Hugh Seton-Watson in Christopher Seton-Watson, The Making of a New Europe. R. W. Seton-Watson 
and the Last Years of Austria-Hungary (London, 1981), str. 216, 220.

12 Prav tam, str. 242–244, 255; Alan Warwick Palmer, Victory 1918 (New York, 1998), str. 147–149 
(dalje: Palmer, Victory 1918); Sterling J. Kernek, "Distractions of Peace during War: The Lloyd George 
Government's Reactions to Woodrow Wilson, December, 1916–November, 1918", Transactions of 
the American Philosophical Society 65 (New Series), št. 2 (1975), str. 72, 79 (dalje: Kernek, "Distractions 
of Peace"). Te poskuse je v svojih spominih omenjal sam Mensdorff (cfr. Fest, "British War Aims", str. 
304).

13 Podrobneje npr. Fest, "British War Aims"; Kernek, "Distractions of Peace", predvsem str. 61–84. Glede 
vojnih ciljev Velike Britanije cfr. Brock Millman, "A Counsel of Despair: British Strategy and War Aims, 
1917–18", Journal of Contemporary History 36, št. 2 (2001), str. 241–270 (dalje: Millman, "A Counsel 
of Despair").
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kot omenjeno nekatere ponudbe nasprotne strani zelo verjetno na tak ali dru-
gačen način neiskrene, nesprejemljive ali neuresničljive. Med take bi lahko uvr-
stili poskus, ki ga je na začetku 1917 prestregla posebna britanska obveščevalna 
služba za dešifriranje prestreženih sovražnikovih sporočil (med prvo vojno je 
spadala v okvir vojne mornarice, Admirality, poznamo jo kot Room 40). Pre-
dlog je grof Ludwig Alexander Georg von Hoyos zu Stichsenstein (diplomat 
dvojne monarhije, znan po tem, da je julija 1914 pripomogel, da se je vojna 
razplamtela), in sicer kot osebni cesarjev odposlanec, očitno želel preko pro-
fesorja Rusch-Reglina posredovati Britancem. Iz dokumenta, ki ga imamo na 
razpolago in je v bistvu izvleček treh prestreženih sporočil, sklepamo, da so bili 
o vsebini v Londonu tajno predhodno obveščeni, je pa tudi razvidno, da naj 
bi bil 4. marca osnutek poslan Britancem. Iz prestreženih sporočil je tudi raz-
vidno, da je bil pravi namen odlepiti se od nemškega jarma. Severnega soseda 
naj bi namreč v Avstriji ocenjevali kot preveč agresivnega, vztrajanje v vojni pa 
bi lahko imelo katastrofalne posledice. Primeru se ne nameravamo podrobne-
je posvetiti, velja pa omeniti najbolj relevantne podatke predloga, v katerem 
je bilo večinoma govora le o Avstriji in ne Avstro-Ogrski. Vseboval je 11 točk 
in bistveni poudarki so bili naslednji: Avstrija si želi čim boljše gospodarske in 
politične odnose z vsemi zavezniki, predvsem z Veliko Britanijo; gospodarske 
koncesije zaveznikom bi sicer Avstrijo obremenile, teritorialne koncesije pa 
bi avstrijske državljane hudo prizadele oziroma ogrozile in glede tega ne sme 
priti do nobene teritorialne koncesije Nemčiji; Avstrija pričakuje, da je pogoji 
ne bi pretirano ponižali in zagrenili, kot niti ne Avstro-Ogrske; separatni mir 
bi Avstrija vsekakor izvedla šele tedaj, ko bi se sočasno pogajala tudi Nemčija. 
Posebej zanimivi, čeprav nedorečeni, sta še dve točki. V peti je pisalo: "A favo-
urable solution of the Serbian question", pri čemer je Hoyos posebej poudaril, 
da bi Srbija dobila prost izhod na morje, v deveti pa: "A permanent situation 
[solution] of the Balkan problem can best be reached by British co-operation". Na 
koncu so v okviru britanske službe predvidevali, da se je tedaj Hoyos v Stock-
holmu pogajal z Rusi.14

Lloyd George je 5. januarja 1918 med svojim govorom v Caxton Hallu izrazil 
potrebo po ustanovitvi neodvisne Poljske, drugim narodom v monarhiji pa bi 
zagotovili avtonomijo. Čeprav jih neposredno ni omenil, je verjetno s tem mislil 
tudi na "Jugoslovane".15 Mogoča je ugotovitev, da se v tej izjavi vidi podobnost 

14 "Ugodna rešitev srbskega vprašanja [...] Stanje [rešitev] balkanskega vprašanja bi lahko najbolje dosegli z 
britanskim sodelovanjem". TNA, fond Records created or inherited by Government Communications 
Headquarters (dalje: HW), Room 40 and successors: World War I Official Histories (dalje: HW 7), 
HW 7/18, Austria's peace terms, as communicated through Professor Rusch-Reglin, at Christianuia, by 
Count Hoyos (alis Moriz Kellner, representing the Emperior of Austria personally) (Secret) [nedatiran 
izvleček dešifriranih prestreženih sporočil, 4. in 6. marec (dvakrat) 1917].

15 Palmer, Victory 1918, str. 153–155; F. S. Northedge, "The Implications for Britain", Journal of 
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s točkama 10 in 13 programa ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona, ki 
ga je tri dni pozneje predstavil med svojim govorom v ameriškem kongresu; bil 
je to znani program štirinajstih točk o njegovi viziji povojne ureditve sveta. 10. 
točka predsednika ZDA je namreč predvidevala avtonomijo narodov, živečih 
znotraj Avstro-Ogrske, točka 13 pa ustanovitev neodvisne države Poljske, ki bi 
imela omogočen dostop do morja.16

Avstrijski zunanji minister Czernin je 24. januarja 1918 na Dunaju javno 
izjavil, da se mu zdijo nekateri izmed Wilsonovih predlogov sprejemljivi. Prav 
tako so Britanci še vedno upali, da se je Avstro-Ogrska pripravljena pogajati o 
sklenitvi separatnega mira z antanto, kar bi pomenilo njen predčasen izstop 
iz vojne. Kratek čas so celo razmišljali o srečanju med Lloydom Georgom in 
Czerninon, v začetku marca pa o srečanju slednjega s Smutsom v Švici. Avstro-
-Ogrska je na pogovore poslala diplomata Alexandra Skrzynskega, napredka 
v pogovorih pa ni bilo. Britanski premier po tem srečanju več ni videl prave 
možnosti v izboljšanju odnosov med obema državama.17 Sicer je že pred tem, 
3. januarja 1918, vojnemu kabinetu priznal, da za sklenitev separatnega miru 
ni nobene možnosti.18 Kljub temu se je med prebivalstvom Avstro-Ogrske na 
splošno želja po miru razširila med vse sloje prebivalstva.19

Za britanski pogled na Avstro-Ogrsko je bila februarja 1918 pomembna tudi 
ustanovitev posebnega urada, ki se je ukvarjal s širjenjem propagande v tujih 
državah (Enemy Propaganda Department – EPD). Vodil ga je eden izmed naj-
uspešnejših britanskih časopisnih založnikov in oblikovalec sodobnega novi-
narstva (leta 1894 je odkupil propadajoči London Evening Post, dve leti pozneje 
je začel izdajati The Daily Mail, sedem let kasneje The Daily Mirror, vrhunec pa 
je doživel po prevzemu nadzora nad The Timesom; leta 1917 je vodil britan-
sko misijo v ZDA), Alfred Charles William Harmsworth, lord Northcliffe.20 Pred 
njegovo ustanovitvijo je za propagandne zadeve skrbelo zunanje ministrstvo, 
v delovanje propagandnega aparata pa so se vpletala tudi druga ministrstva, 
kar je privedlo do nekoordiniranega in neučinkovitega delovanja ter tudi zavi-

Contemporary History 3, št. 4 (1968), str. 200.
16 Obe avtorizirani verziji sta v obliki prepisa na primer objavljeni v Erik Goldstein, Gli accordi di pace 

dopo la Grande guerra 1919–1925 (Bologna, 2005), str. 81–90.
17 Palmer, Victory 1918, str. 156.
18 Millman, "A Counsel of Despair", str. 262.
19 Npr. TNA CAB 24/43/94, [Robert W. Seton-Watson], Intelligence Bureau Department of Information 

(BAW/028): Weekly Report on Austria-Hungary XXVIII (GT 3794), 2. marec 1918.
20 https://www.britannica.com/biography/Alfred-Charles-William-Harmsworth-Viscount-

Northcliffe-of-Saint-Peter (pridobljeno: 18. 7. 2018). Na predvečer druge svetovne vojne, po anšlusu 
marca 1938, so v Foreign Officeu začeli razmišljati, da bi ponovno vzpostavili učinkovit sistem pro-
pagande, kot ga je med letoma 1917–1918 uspešno vodil ravno lord Northcliffe, saj je pripomogel 
k zmanjšanju morale v nemški vojski (Gorazd Bajc, "Makro in mikro posledice anšlusa. Ko je postala 
severovzhodna Slovenija za Britance res prvič geopolitčno pomembna", Studia Historica Slovenica 18, 
št. 1 (2018), str. 229).
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sti med resorji, zlasti zunanjim in vojnim. Northcliffe je zavzel stališče, da bi se 
morala britanska vlada angažirati v smeri učinkovite propagande in temu bi 
sledili propagandni uradi drugih antantnih držav. Izpostavil je še potrebo po 
definiranju britanske politike do "zatiranih" narodov znotraj Avstro-Ogrske.21 

Po nekaterih podatkih je zunanji minister Arthur James Balfour tedaj začel 
podpirati koncept, da je tezo o ohranitvi habsburške monarhije potrebno opu-
stiti in v zameno začeti podpirati vse narode, ki so živeli v njej. V tem smislu naj 

21 Philip M. Taylor, "The Foreign Office and British Propaganda during the First World War", The 
Historical Journal 23, št. 4 (1980), str. 875–894 (dalje: Taylor, "The Foreign Office").

Alfred Charles 
William Harmsworth, 
lord Northcliffe 
( w w w . b r i t a n n i c a .
com)
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bi lord Northcliffejevemu uradu dal navodila, naj se med prebivalci habsburške 
monarhije diskretno izvaja propaganda.22 Po drugih podatkih pa ga delovanje 
EPD ni navdušilo. Menil je namreč, da je presegalo meje delovanja, ker se je tudi 
nekoliko razlikovalo od uradne britanske zunanje politike. Poleg EPD mu je 
preglavice povzročal tudi ravno tako februarja 1918 ustanovljeni Oddelek za 
informiranje (Ministry of Information), ki ga je vodil William Maxwell Aitken, 
baron Beaverbrook, kar je bilo vidno zlasti v sporu glede pristojnosti nad poli-
tično-obveščevalnim oddelkom (Political Intelligence Department – PID), ki je 
naposled prešel pod zunanje ministrstvo.23

EPD je bil 31. maja seznanjen z memorandumom, ki ga je sestavil britanski 
pisatelj Herbert George Wells, v katerem je predvidel ustanovitev konfederacije 
od Poljske do Črnega in Jadranskega morja. Ob tem je potrebno poudariti, da 
ni jasno definiral ozemlja, ki bi ga konfederacija obsegala. Gabor Batonyi v svoji 
doktorski disertaciji sicer predvideva, da je mislil tudi na ozemlje Avstro-Ogr-
ske. Predlog je bil predstavljen tudi Balfourju s strani Jamesa Headlama-Mor-
leyja, izkušenega člana PID in enega izmed zgodovinarjev, ki so sodelovali s 
Foreign Officeom. Slednji je bil že v začetku leta 1918 prepričan v razpad Avstro-
-Ogrske, na njenih ruševinah pa bi nastala konfederacija novo nastalih držav. 
Ta bi zajemala večino ozemlja, kot ga je definiral Wells (morda tudi celotno). 
Batonyi predvideva, da je Headlam- Morley podpiral ustanovitev podonavske 
konfederacije le iz propagandnih razlogov.24

O nujnosti obstoja Avstro-Ogrske je bil sprva prepričan Robert Cecil, pod-
sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve. Po njem bi se morala preoblikovati 
v federacijo. Obenem je izpostavil možnost, da bodo trenja med narodi znotraj 
monarhije prevelika, v tem primeru pa bi prišlo do njenega razpada.25 21. maja 
1918 je prišlo do vidne spremembe v njegovem razmišljanju, saj je v brzojav-
ki francoskemu premierju Georgesu Clemenceauju, ki ga je zanimala usmeri-
tev britanske politike do Avstro-Ogrske, priznal, da politika ločitve Avstrije od 
Nemčije ni prinesla uspehov, zato je treba podpreti narode v monarhiji, ki so 
se borili proti nemški in madžarski prevladi. Podobno spremembo v odnosu 
do obstoja Avstro-Ogrske bi bilo možno zaznati tudi pri britanskem zunanjem 
ministru Balfourju, ko je 3. junija v pismu tajniku Češkoslovaškega narodnega 
sveta Edvardu Benešu priznal češko vojsko in češkoslovaški narodni svet kot 
vrhovno predstavniško telo češkoslovaškega gibanja v antantnih državah.26 A 

22 Stefano Santoro, L'Italia e l'Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918–1943 
(Milano, 2005), 80.

23 Taylor, "The Foreign Office", str. 875–894.
24 Batonyi, Britain and Central Europe, str. 15–16.
25 Prav tam, str. 14–15.
26 Mark Cornwall, The Undermining of Austria-Hungary: The Battles for Hearts and Minds (London–

Basingstoke, 2000), str. 221–222.
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že tri dni kasneje je v deklaraciji britanske vlade, v kateri je bila med drugim 
omenjena zahteva po neodvisni Poljski (ki bi imela zagotovljen dostop do 
morja), moč zaznati malo simpatij do češkoslovaških in jugoslovanskih zahtev. 
Nad deklaracijo Northcliffe ni bil navdušen, saj po njegovem mnenju ni dajala 
osnove za propagando proti Avstro-Ogrski. Balfour mu je odvrnil, da so ti med-
narodni problemi tako pomembni, da glede njih ne bo podajal nobenih izjav.27 
Ni minil mesec, ko je 1. julija šef britanske diplomacije ponovno spremenil svoj 
pogled: Benešu in predsedniku Jugoslovanskega odbora Anteju Trumbiću je z 
izjavo obljubil podporo in 25. v mesecu je v nekem govoru vzporejal vojne cilje 
Velike Britanije in Srbije ter podprl zamisel o osamosvojitvi izpod habsburškega 
imperija ter združitev vseh Srbov, Hrvatov in Slovencev v eno samo državo.28

Čeprav nekateri člani War Cabineta še v zadnjih mesecih vojne niso pod-
pirali ideje razpada Avstro-Ogrske, pa očitno britanski politični vrh takrat ni 
več videl možnosti preživetja te srednjeevropske države. Tako memorandum 
svetovalca britanskega premierja Lea Ameryja z dne 20. oktobra 1918, v kate-
rem je predvidel podonavsko konfederacijo, v katero bi bile vključene Avstrija, 
Češka, Jugoslavija, Madžarska, Romunija in morda še Bolgarija, na zunanjem 
ministrstvu ni požel prave pozornosti. Takrat je Avstro-Ogrska že bila v fazi 
razpada. Gabor Batonyi sklepa, da je bilo stališče britanske vlade, ki ni naspro-
tovala samoodločbi narodov, bolj rezultat pragmatičnega reševanja aktualnih 
problemov, ki so se pojavili v osrednji in vzhodni Evropi, kot pa rezultat daljno-
sežnega načrtovanja britanske politike, ki bi jim prinesla koristi od političnih 
sprememb. Isti avtor obenem meni, da je zunanje ministrstvo sprejelo načelo 
samoodločbe z zadržkom, marsikdo pa je bil tudi prepričan, da bo v prihodnje 
prišlo do gospodarske povezave med državami podonavske monarhije.29 

To idejo je še v prvi polovici leta 1919 zagovarjal podpolkovnik Thomas 
Montgomery-Cuninghame,30 ki so ga Britanci decembra 1918 poslali na Dunaj, 
od koder bi jih obveščal o dogajanju v Srednji Evropi, ni pa imel pristojnosti vpli-
vati na politično dogajanje na tem območju.31 Teh navodil pa zaradi nevarnosti 

27 Michael Sanders in Philip M. Taylor, British Propaganda during the First World War, 1914–1918 
(London–Basingstoke, 1982), str. 93.

28 Ivo J. Lederer, Yugoslavia at the Paris Peace Conference: a study in frontiermaking (New Haven–
London, 1963), str. 38–39 (dalje: Lederer, Yugoslavia).

29 Batonyi, Britain and Central Europe, str. 11 in 18.
30 Brigadni general Sir Thomas Andrew Alexander Montgomery Cuninghame (1977–1945) je bil britan-

ski vojaški uslužbenec. Leta 1897 je vstopil v vojsko. Bojeval se je v drugi burski vojni (1899–1902), 
med leti 1912 in 1914 pa je služboval kot vojaški ataše na Dunaju in Cetinjah. V letih 1915 in 1916 
je deloval kot vojaški ataše v Atenah, med letoma 1917 in 1918 v vrhovnem poveljstvu 34. brigade, 
v letih 1919 in 1920 kot britanski vojaški predstavnik na Dunaju, v letih 1920 in 1923 pa kot vojaški 
ataše na Dunaju in v Pragi (An Historian in Peace and War: The Diaries of Harold Temperley, ur. T. G. 
Otte (Abingdon, 2014), str. 119 (dalje: An Historian in Peace and War)).

31 Robert Hoffmann, "The British Military Representative in Vienna, 1919", The Slavonic and East 
European Review, 52, št. 127 (1974), str. 255 (dalje: Hoffmann, "The British Military Representative").
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širjenja boljševizma, socialistične revolucije v Budimpešti in premajhnega zani-
manja britanskega političnega vrha (po Cuninghamovi oceni – čemur je v svoji 
doktorski disertaciji pritrdil tudi Batonyi) za razmere v tem delu Evrope ni vedno 
upošteval.32 Dejstvo, da je istega meseca postal tudi vojaški ataše na Češkoslova-
škem, to funkcijo pa je opravljal z Dunaja, avstrijski zgodovinar Robert Hoffmann 
interpretira, da se očitno britanska diplomacija takrat še ni dovolj zavedala raz-
pada podonavskega imperija kot tudi nasprotujočih si interesov držav naslednic. 
Cuninghame ni bil navdušen nad razpadom Avstro-Ogrske, prav tako ni z izjemo 
Nemške Avstrije simpatiziral z novonastalimi državami v srednjeevropskem pro-
storu. Hoffmann meni, da je kmalu po svojem prihodu na Dunaj padel pod vpliv 
razmišljanja najvplivnejših dunajskih finančnih krogov, kar je moč videti v nje-
govem prvem poročilu iz sredine januarja 1919. V njem je predlagal ustanovitev 
komisije, ki bi preučila, kako bi lahko države naslednice Avstro-Ogrske najučin-
koviteje gospodarsko sodelovale. To bi koristilo zlasti Avstriji, da ne bi doživela 
notranjih nemirov in, kar bi bilo najhujše, širjenja boljševizma. Cuninghamova 
ideja je praktično pomenila vzpostavitev federalnega odnosa na gospodarskem 
področju nekdanjega avstro-ogrskega prostora, kar pa takrat – po Hoffmanno-
vem mnenju – ni imelo več realnih možnosti.33

Podobnega mnenja kot Cuninghame je bil tudi britanski član mednarodne 
komisije za pomoč Avstriji William Henry Beveridge, ki je 17. januarja 1919 napi-
sal obsežno poročilo o razmerah v tej srednjeevropski državi. Pri tem je potrebno 
poudariti, da je to poročilo izražalo britanski pogled. Tudi drugi člani komisije 
so napisali ločena pisma za svoje vlade, Beveridge pa je pri tem predvideval, da 
ni moč pričakovati bistvenih razlik med njimi. Poudaril je težave Dunaja, v kate-
rem je živela več kot tretjina prebivalcev celotne Avstrije. Njegovo oskrbovanje 
pa je bilo zaradi nezadostnega števila obdelovalnih površin zelo pomanjkljivo. 
Kot najboljšo možnost za gospodarski razvoj avstrijske prestolnice je videl v tem, 
da bi postala prometno in trgovsko središče, kot je bil že v času Avstro-Ogrske. 
To bi mu omogočalo gospodarsko povezovanje med državami naslednicami 
monarhije v neko novo gospodarsko podonavsko konfederacijo. Ta povezava, 
ki bi obsegala Avstrijo, Madžarsko, Češkoslovaško, Jugoslavijo in – kot je v Beve-
ridgejevem poročilu posebej zapisano – Srbijo ter Romunijo, bi prvi dve državi 
odvrnila od morebitne povezave z Nemčijo, kar bi bilo v interesu držav zaveznic, 
prav tako pa bi ji predstavljala protiutež v srednjeevropskem prostoru. Preveliko 
število novonastalih držav je po mnenju avtorja poročila preprečevalo stabiliza-
cijo in normalizacijo gospodarskih razmer v srednjeevropskem prostoru, ki so 
bile v mesecih po koncu prve svetovne vojne izjemno slabe.34

32 Batonyi, Britain and Central Europe, str. 23 in 29–30.
33 Hoffmann, "The British Military Representative", str. 255–256.
34 TNA, fond Peace Conference: British Delegation, Correspondence and Papers (dalje: FO 608), FO 
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Priprave Velike Britanije na mirovno konferenco: mirovni 
priročniki 

Britanska delegacija se je na pariško mirovno konferenco, ki se je začela 18. 
januarja 1919, dobro pripravila. Na zasedanjih o raznoraznih težavah oziroma 
odprtih problemih, ki so jih na konferenci obravnavali, jim je zelo pomagala 
serija 193 mirovnih priročnikov (pravili so jim Handbooks in so imeli oznako 
zaupnosti), ki so začeli nastajati leta 1916, obravnavali pa so različne tematike. 
Sestavil jih je zgodovinski odsek ministrstva za zunanje zadeve, katerega usta-
novitev sta predlagala oxfordska zgodovinarja Arnold Toynbee in Alfred Zim-
mern. Kot je zapisal eden najboljših poznavalcev tovrstnih tematik Patrick Sal-
mon, so priročniki "britanski delegaciji nudili zgoščen opis geografskih značil-
nosti, gospodarskih razmer, politične zgodovine in trenutnega položaja skoraj 
vseh držav, kolonij ali spornih pokrajin, o katerih naj bi razpravljali na mirovni 
konferenci."35 V zvezi s Handbooki so bile do sedaj podrobneje obdelani tisti 
aspekti, ki se vežejo na zahodni del slovenskega etničnega prostora ter širše 
Julijske krajine, Reke in Dalmacije,36 glede Koroške pa ne.

Slovensko ozemlje so obravnavali v štirih priročnikih: Jugoslovansko 
gibanje,37 Avstrijsko Primorje,38 Slovenci39 ter Kranjska, Koroška in Štajerska40. 
V prvih dveh ni mogoče zaslediti pomembnih podatkov o Koroški, medtem ko 

608/220/16, 437, Inter-Allied Commission on Relief of German Austria: Interim Report by British 
Delegate, 17. januar 1919.

35 Patrick Salmon, "Zgodovinski odsek Ministrstva za zunanje zadeve in nastanek mirovnih priročni-
kov", v: Slovenci v očeh imperija: Priročniki britanskih diplomatov na pariški mirovni konferenci leta 
1919 / The Slovenes in the Eyes of the Empire. Handbooks of the British Diplomats Attending the Paris 
Peace Conference 1919, ur. Ernest Petrič et al. (Mengeš, 2007), str. 14.

36 Goraz Bajc, "Posredniška vloga britanske diplomacije pri definiranju jugoslovansko-italijanske meje 
po prvi svetovni vojni", Acta Histriae 21, št. 3 (2013), str. 293–312 (dalje: Bajc, "Posredniška vloga"); 
Gorazd Bajc, "Diplomacija Velike Britanije in Slovenci v času nastajanja jugoslovanske države", v: 
Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ur. Andrej Rahten in Janez Šumrada 
(Ljubljana, 2011), predvsem str. 100–101, 103 in 117 (dalje: Bajc, "Diplomacija Velike Britanije"); 
Gorazd Bajc, "I desiderata e le realtà dei problemi futuri. Il dietro le quinte dei progetti britannici per 
risolvere la questione giuliano-fiumano-dalmata durante la Grande guerra", Itinerari di ricerca storica 
32, št. 2 (2018), 73–93 (dalje: Bajc, "I desiderata").

37 Izvirnik je shranjen v: TNA, fond Foreign Office: Peace Conference of 1919 to 1920: Handbooks (dalje: 
HB) (dalje: FO 373), FO 373/1/15, The Jugo-Slav Movement, March 1919. Fotoreprodukcijo dobimo 
v: Yugoslavia Political Diaries 1918–1965. Vol. 1: 1918–1926, ur. Robert L. Jarman (Slough, 1997), 
str. 3–57; prevod v slovenščino in prepis angleškega originala v: Slovenci v očeh imperija. Priročniki 
britanskih diplomatov na pariški mirovni konferenci leta 1919 / The Slovenes in the Eyes of the Empire. 
Handbooks of the British Diplomats Attending the Paris Peace Conference 1919, ur. Ernest Petrič et al. 
(Mengeš, 2007), str. 63–111 in 327–370 (dalje: Slovenci v očeh imperija).

38 TNA FO 373/1/13, The Austrian Littoral, April 1919. Prevod v slovenščino in prepis angleškega origi-
nala v: Slovenci v očeh imperija, str. 113–202 in 371–457.

39 TNA FO 373/1/16, The Slovenes, January 1919. Prevod v slovenščino in prepis angleškega originala v: 
Slovenci v očeh imperija, str. 43–62 in 307–326.

40 TNA FO 373/1/12, Carniola, Carinthia and Styria, September 1919. Prevod v slovenščino in prepis 
angleškega originala v: Slovenci v očeh imperija, str. 203–256 in 459–511.
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jih je nekaj zanimivih v tretjem in četrtem.
V priročniku The Slovenes so britanski izvedenci zapisali, da so imeli Slovenci 

glede na njihovo številčno zastopanost v deželi (navajali so številko 82.212)41 le 
enega predstavnika v državnem zboru. Navedli so tudi, da je na Koroškem poleg 
že omenjenega števila Slovencev živelo še 304.287 Nemcev, ob tem pa so opo-
zorili na nepravično razmerje med obema narodoma glede uporabe maternega 
jezika v osnovnih šolah. V priročnikih so zapisane tudi nekatere informacije o 
šolstvu v deželi. Po podatkih, ki so jih imeli izvedenci na razpolago, je bilo na 
Koroškem nemških osnovnih šol 302, slovenske pa so bile le tri. Ob tem je bilo še 
87 dvojezičnih osnovnih šol, omenili pa so še, da je bil slovenski jezik v manjvre-
dnem položaju, obenem je bilo poučevanje le-tega v večini primerov omejeno 
na prva leta izobraževanja. Prav tako so zapisali, da srednješolsko izobraževanje 
ni potekalo v slovenskem jeziku in tudi ni bilo predvideno v prihodnje.42

Avtorji priročnika niso pozabili omeniti germanizacije, do katere je prihaja-
lo v šolstvu in javnem življenju, zaradi nje pa se je proti jugu prestavila jezikovna 
meja, ki je potekala od Beljaka do območja nekoliko severno od Celovca do 
Radgone. Britanski izvedenci so bili prepričani, da je državna oblast podpirala 
germanizacijo, kot razlog za takšno politiko pa so navedli pomen tega ozemlja 
za tranzit, saj je tod potekala pot med Münchnom in Trstom (se pravi, da je bila 
ta povezava vitalnega pomena za trgovanje preko tržaškega pristanišča, kjer 
so imeli Habsburžani od leta 1719 prosto luko). Zapisali so še, da se Slovenci 
v vseh deželah v južnem delu imperija v glavnem ukvarjajo s poljedelstvom, 
ravno tako pa so uspešno delovali znotraj avstrijske vojske, saj so sestavljali 
nekaj najboljših polkov.43

Priročnik Carniola, Carinthia and Styria je razdeljen na poglavja, kot si jih 
je v Navodilih za zgodovinopisce zamislil koordinator delovanja zgodovinskega 
odseka George Prothero, in dodano je bilo poglavje "Družbenopolitični položaj", 
ki pa nima vsebine na tem mestu, ampak bralca napoti k priročniku Slovenci. 
Najprej so pisci predstavili geografski položaj posamezne dežele, nato njihovo 
politično zgodovino, na koncu pa še njihov gospodarski položaj. V geografskem 
razdelku so najprej predstavljene naravnogeografske značilnosti dežele, nato pa 
še sanitetne razmere in prebivalstvo. Na tem mestu je moč najti podatek, da je 
imela Koroška na podlagi uradnega štetja 1910. leta 394.730 prebivalcev, od tega 
so Nemci predstavljali 74,8 % prebivalstva, kar je po izračunu znašalo 295.258 
ljudi – tu so britanski izvedenci tudi zapisali, da poenostavljeno reka Drava dolo-
ča ločnico med obema narodnostnima, in sicer Nemci živijo severno, Slovenci 

41 Ob tem so omenili, da so avstrijski podatki temeljili na kriteriju občevalnega jezika, ki ni vedno sovpa-
dal s posameznikovo narodno pripadnostjo (HB The Slovenes, v: Slovenci v očeh imperija, str. 60).

42 Prav tam, str. 56–60.
43 Prav tam.
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pa južno od reke.44 Na tem mestu je treba poudariti, da se omenjena številka ne 
ujema s podatki, ki so jih izvedenci Velike Britanije navedli v priročniku Slovenci, 
ampak odstopa v škodo nemške strani za dobrih 9.000. Prave razlage za to nima-
mo, možno pa je sklepati, da je bilo za take (in morda podobne) napake krivo 
dejstvo, da so morali izvedenci s svojim zahtevnim delom hiteti, kar je sicer velja-
lo tudi za nekatere druge resorje, ki so sestavljali gradiva za britansko delegacijo, 
ki je odhajala na mirovno konferenco v Pariz.45

Zgodovina koroške dežele je v priročniku, ki govori o Kranjski, Koroški in 
Štajerski, predstavljena zelo na kratko in zajema le obdobje od rimske dobe do 
dunajskega kongresa leta 1814.46 V poglavju, ki je opisovalo gospodarsko sta-
nje v deželi, je najprej predstavljen prometni vidik. Na tem mestu je največja 
pozornost namenjena železniški mreži, saj je skozi deželo potekala pomembna 
Turska železnica, ki so jo omenili tudi pri predstavitvi železniške mreže v deželi 
Kranjski. Ob tem so dodali, da so Karavanke predstavljale naravno mejo med 
Koroško in Kranjsko. Temu sledi podpoglavje z naslovom "Industrija", kjer so 
najprej predstavili kmetijsko dejavnost na Koroškem, pri čemer so zapisali, da 
sta najpomembnejši žiti rž in oves, tamkajšnji kmetje pa so v velikem obsegu 
gojili še lan in konopljo. Zaradi izvoza so imele precejšnji pomen še govedoreja, 
čebelarstvo in gozdarstvo. Nato so predstavili rudni potencial dežele, kjer so 
ugotovili, da razen nahajališč premoga (lignita), svinca in cinka (niso omenjali 
rudnika v Mežici) pravega rudnega bogastva v deželi ni. Ugotovili so še, da proi-
zvodna dejavnost na Koroškem ni bila dobro razvita. Na koncu so predstavili še 
proračunske prihodke in dohodke.47

Ker je bilo na Koroškem po koncu prve svetovne vojne izvedeno ljudsko 
glasovanje, na katerem se je prebivalstvo odločilo, ali želi raje živeti znotraj 
Avstrije ali Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS), je posebej zanimivo 
omeniti Handbook, ki je obravnaval tematiko plebiscitov. Obsegal je 75 stra-
ni, razdeljen pa je bil na tri vsebinske sklope. Prvi je obravnaval plebiscite v 
zvezi z ozemljem Francije, Švice, Schleswiga in Norveške; drugi plebiscite, ki so 
bili izvedeni na ozemlju Italije; tretji pa se nanaša na ozemlja na jugu Afrike in 
Avstralije. Na koncu je navedena bibliografija, kar je sicer značilno tudi za druge 
priročnike. Priročnik z izjemo ozemlja Alzacije in Lorene ni obravnaval obmo-
čij, na katerih bi lahko bil po vojni izveden plebiscit, pa še za to območje so 
izvedenci zapisali, da bi ga bilo težko izvesti, zavedali pa so se tudi, da Francija 
ne bi podprla ideje ljudskega glasovanja, saj bi se bala poraza.48

44 HB Carniola, Carinthia and Styria, v: Slovenci v očeh imperija, str. 212–214.
45 Bajc, "Posredniška vloga britanske diplomacije", str. 295 in 297; Bajc, "I desiderata", str. 74.
46 HB Carniola, Carinthia and Styria, v: Slovenci v očeh imperija, str. 223–225.
47 Prav tam, str. 231 in 241–248.
48 TNA FO 373/7/35, Plebiscites, March 1919, str. 21–26.
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Še pred historično obravnavo plebiscitov je v priročniku na kratko poja-
snjen izvor besede. Ta ima korenine v antiki, natančneje iz Rimske republike, ko 
je po letu 287 pr. n. št. zbor plebejcev imel zakonodajno oblast. Odločitve zbora 
so se imenovale plebiscita. Sodobnejši pomen te besede je moč najprej zasle-
diti pri Voltaireju, ko je opisoval način glasovanja švicarskih kantonov. A rabo 
besede je najprej prevzela Prva francoska republika, ko je za spremembo ustave 
potrebovala podporo ljudstva. Prva francoska republika si je tudi pripojila štiri 
ozemlja na način, ki je spominjal na plebiscite, izvedene v 20. stoletju, a zgolj 
v smislu, da odločitev ni bila v rokah držav samih, so zapisali izvedenci. Na teh 
ozemljih so se lokalni sveti odločili, kateri državi naj pripada njihovo ozemlje, v 
nekaterih primerih pa so bili tudi pod francoskim pritiskom.49 

Pri predstavitvi plebiscita v Benečiji, ki je bil izveden 21. oktobra 1866, so 
avtorji priročnika zapisali, da je bila njegova izvedba najbližje temu, kar so si 
sami predstavljali pod pojmom plebiscit. Glasovanje je bilo tajno, vsak glaso-
valec pa se je moral verificirati z imenom in naslovom. Glasovalno vprašanje 
je bilo zastavljeno tako, da je lahko volivec nanj odgovoril pritrdilno ali odklo-
nilno.50 Kot je znano, so na podlagi tega plebiscita Beneški Slovenci – kot prvi 
Slovenci nasploh – prešli v okvir Kraljevine Italije.

Britansko poznavanje razmer na Koroškem od konca prve svetovne 
vojne do konca leta 1918

S sklenitvijo premirja z antanto (zastopali so jo italijanski predstavniki) v Villi 
Giusti v Padovi 3. novembra 1918 je Avstro-Ogrska izstopila iz vojne. Italijanska 
vojska je takoj začela zasedati ozemlje, ki ji je bilo obljubljeno po Londonskem 
memorandumu (1915),51 s prodorom proti Reki in Ljubljani pa je kršila demar-
kacijsko črto, določeno ob podpisu prej omenjenega premirja. Omeniti še velja, 
da premirje ni predvidevalo demarkacijske črte na Koroškem.52

Slovenski politiki, ki so bili zbrani v Ljubljani v okviru Narodne vlade (slo-
vensko ozemlje je od 29. oktobra do 1. decembra 1918 pripadalo konfederativ-
ni državni tvorbi z imenom Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je združevala 
tiste južnoslovanske narode, ki so živeli znotraj razpadajoče Avstro-Ogrske), z 

49 Prav tam, str. 1–6.
50 Prav tam, 51–54.
51 Podrobneje glede na originalne dokumente dogovora iz aprila 1915 (saj se je uveljavil zgrešen termin: 

Pakt ali Dogovor), s katerim so zavezniki med prvo svetovno vojno na svojo stran pridobili Italijo, ter 
o drugih terminoloških vprašanjih glede dogovaranj in o stanju raziskav v: Gorazd Bajc, "Dieci mesi 
che sconvolsero la Venezia Giulia. Il Memorandum di Londra 1915: questioni storiografiche e dettagli 
terminologici", Acta Histriae 25, št. 4 (2017), str. 825–850.

52 Lederer, Yugoslavia, str. 54–59.
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izjemo Janka Brejca niso izkazovali velikega navdušenja nad vojaškim posre-
dovanjem slovenske vojske, ki jo je organizirala Narodna vlada.53 Kot je zapi-
sal Andrej Rahten, so očitno njeni poverjeniki računali na podporo antantnih 
držav pri ugodni rešitvi vprašanja severne meje.54 Ljubljanska vlada je sicer usta-
novila svoj komisariat na Koroškem, ki ga je vodil Fran Smodej, 8. novembra pa 
Alfreda Lavriča imenovala za vojaškega poveljnika, zadolženega za obrambo 
meje na Koroškem, natančneje južno od reke Drave. V obeh primerih je vlada 
ravnala premalo odločno. Komisariatu ni dala pravih direktiv za delovanje, zato 
ni mogel storiti veliko v smeri, ki bi lahko kasneje privedla do priključite slo-
venskega etničnega dela Koroške k jugoslovanski državi.55 Lavriču pa ni zago-
tovila potrebnega vojaštva, zato je bil prepuščen angažiranju prostovoljcev.56 

Ti so bili ob začetku vojaških bojev na Koroškem v prvi polovici leta 1918 
ključni za slovensko stran. Sprva so zasedli Mežiško dolino in občino Borovlje. 
19. novembra sta se nato Lavrič in koroški (oziroma avstrijski) vojaški povelj-
nik Ludwig Hülgerth dogovorila o poteku začasne demarkacijske črte na Koro-
škem, a dogovor je slovenska stran prekršila enajst dni zatem, ko je Franjo Mal-
gaj s svojo skupino prostovoljcev prekoračil reko Dravo in zasedel Velikovec.57 
Do 15. decembra je bila slovenska stran v ofenzivi, nato pa se je vojna sreča obr-
nila. Dan pred tem je še zasedla Grabštajn, na to pa je tamkajšnje nemško prebi-
valstvo odgovorilo s protinapadom, s katerim je zajelo napadalce in jih poslalo 
nazaj v takrat novonastalo Kraljevino SHS. Avstrijska stran je na božič uspešno 
napadla nasprotnike pri Šentpavlu, v naslednjih dneh pa je zasedla Podklošter, 
Rožek in Borovlje, poskus zasedbe severnih vrat karavanškega predora pa se 
ji ni posrečil. Slovenska vojska se je umaknila tudi iz nekaterih krajev v okolici 
Velikovca, to so bili Grebinje, Vovbre, Mali Šentvid in Tinje. 14. januarja sta obe 
vojskujoči strani sklenili premirje.58

V pregledanih britanskih dokumentih ni moč najti informacij in poročil o 

53 Peter Štih, Vasko Simoniti in Peter Vodopivec, Slovenska zgodovina. Družba – politika – kultura 
(Ljubljana, 2008), str. 332; Jurij Perovšek, "Slovenci in država SHS leta 1918", Zgodovinski časopis 53, št. 
1 (1999), str. 71–73. O vlogi Narodne vlade glej podrobneje Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, 
Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918-1921, 1. del: Od 1. nov. 1918 do 
26. feb. 1919, ur. Peter Ribnikar (Ljubljana, 1998). O Janku Brejcu in njegovi vlogi glede koroškega 
vprašanja glej podrobneje Andrej Rahten, Pozabljeni slovenski premier. Politična biografija dr. Janka 
Brejca (1869–1934) (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2002).

54 Andrej Rahten, "Pariška mirovna konferenca in Slovenci", v: Slovenci v očeh imperija, str. 29–30.
55 Tamara Griesser Pečar, Der Stellung des Slowenischen Landesregierung zum Land Kärnten 1918–1920 

(Klagenfurt –Ljubljana–Wien, 2010), str. 112–113 (dalje: Griesser Pečar, Der Stellung).
56 Pleterski, Koroški plebiscit 1920, str. 14; Lojze Ude, "Vojaški boji na Koroškem v letu na Koroškem v 

letu 1918/1919", v: Koroški plebiscit: razprave in članki, ur. Janko Pleterski, Lojze Ude in Tone Zorn 
(Ljubljana, 1970), str. 138 (dalje: Ude, "Vojaški boji").

57 Pleterski, Koroški plebiscit 1920, str. 15; Ude, "Vojaški boji", str. 144–155; Griesser Pečar, Der Stellung, 
str. 139–142.

58 Ude, "Vojaški boji", str. 160–172.
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omenjenih vojaških spopadih na Koroškem. Ne glede na to pa ni možno trditi, 
da britanska politika ni poznala vsaj osnovnih razmer, ki so takrat vladale na 
obravnavanem območju. Tako je bila do 11. decembra londonska vlada sezna-
njena o vdoru slovenske vojske na Koroško. Avstrijska vlada je preko švedske-
ga poslanika v Londonu obvestila britansko zunanje ministrstvo, da namera-
va vojska njene južne sosede vdreti v Celovec. Povečana prisotnost slovenske 
vojske bi po mnenju avstrijske vlade povzročila nestabilnost v deželi, zato je 
zaprosila za prihod ameriških enot, ki bi bile nastanjene v Beljaku in Celovcu. 
Te bi zagotavljale red. Britanska vlada je, tako kot tudi ameriški politični vrh, 
menila, da bi se o sprejetju tega ukrepa morale dogovoriti tudi z drugimi najpo-
membnejšimi antantnimi državami.59  

Britanska vlada je nekaj informacij pridobila direktno s terena. Major bri-
tanske vojske Harold William Vazeille Temperley (kasneje je sodeloval v Fore-
ign Officeu in je tudi avtor prve uradne zgodovine pariške mirovne konferen-
ce) je namreč med 20. in 28. novembrom potoval po Državi SHS in se za dva 
dni, natančneje 25. in 26. v mesecu, ustavil tudi v Ljubljani. Skupaj s francoskim 
kolegom, komandantom Carbonnierjem je bil od začetka vojne prvi predstav-
nik antante v Ljubljani in Zagrebu.60 Drugi dan obiska sta se najprej sestala s 
knezoškofom Antonom Bonaventuro Jegličem, nato s predsednikom Narodne 
vlade Josipom vitezom Pogačnikom, kjer sta se seznanila z vojaškim položajem 
na Slovenskem, na koncu pa so jima člani Narodne vlade predstavili še politič-
ne in gospodarske razmere.61 V poročilu, ki ga je Temperley sestavil 29. novem-
bra, je moč slediti njegovim ocenam o stanju na terenu. Zapisal je, da bi najpri-
mernejše bilo, če bi meja med Nemško Avstrijo in Državo SHS potekala po reki 
Dravi; to mejo so brez težav varovali mejni stražniki od kraja Bače na zahodu 
do Veržeja na vzhodu. Očitno se mu je na tem mestu pojavila geografska napa-
ka, saj Veržej leži ob reki Muri. Na podlagi pogovora s predsednikom Narodne 
vlade Josipom vitezom Pogačnikom je obenem ocenil vojaško držo slovenske 
vlade z naslednjimi besedami:

The Provisional President (Pogacmu) [sic.] also said that they would like to advance 
over the Drave into the Villach–Klagenfurt area, on which they had claims.62

59 The British Chargé (Barolay) to the Acting Secretary of State, 11. december 1918, v: United States 
Department of State, Papers relating to the Foreign Relations of the United States, 1919. The Paris Peace 
Conference (1919), vol. 2 (Washington, 1942), str. 201–202.

60 Bajc, "Diplomacija Velike Britanije", str. 131.
61 "Škof dr. Jeglič – jugoslovanski kardinal Mercier", Slovenec, 27. 11. 1918, št. 273, naslovna stran.
62 "Predsednik začasne vlade (Pogacmu) [sic.] je dejal tudi, da nameravajo prodreti preko Drave v obmo-

čje med Beljakom in Celovcem, do katerega so imeli težnje." (TNA, fond War Office: Directorate of 
Military Operations and Military Intelligence, and predecessors: Correspondence and Papers (WO 
106): WO 106/1394, Fiume, Zagreb and Laibach: Report by Major Temperley, 29. november 1918. 
Kopija poročila se nahaja tudi v TNA FO 608/16/5, 559, Situation in Western Balkans [nedatirano]).



483

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Na podlagi Temperleyevega zapisa bi bilo moč sklepati, da se je do konca 
novembra 1918 Narodna vlada odmaknila od pasivne drže glede reševa-
nja vprašanje severne meje in je bila pripravljena na aktiven vojaški poseg. A 
nekatera druga dejanja kažejo drugače. Tako je novembra 1918 dvakrat zavr-
nila predlog generala Rudolfa Maistra o zasedbi dela Koroške, kjer je živelo 
večinsko slovensko prebivalstvo, 30. novembra pa Narodna vlada ni niti pri-
znala dogovora, ki ga je Maister tri dni prej sklenil z zastopnikom avstrijske 
republike Rudolfom Passyjem, ko sta določila demarkacijsko črto na severni 
meji.63 Predlog sta sicer zavrnili tudi deželna vlada v Celovcu in avstrijska vlada 
na Dunaju,64 kar je tudi logično, saj bi predlagana demarkacijska črta močno 
oškodovala Avstrijo. Bojan Balkovec je obenem zapisal, da je ljubljanska vlada 
2. decembra 1918 sprejela sklep, da ne bo zasedla Celovca zaradi avstrijskih pri-
tožb in, kot je ocenjevala, pomanjkanja hrane.65 

Glede ozemeljskih zahtev Narodne vlade je Temperley zapisal, da vključu-
jejo veliko ozemlja, in posredno izrazil dvom v njihovo upravičenost. V zaključ-
ku poročila je predstavil svoje mnenje kar se tiče vojaške ogroženosti ozemlja 
Države SHS. Na tem mestu je zapisal:

From the military point ofview – the only danger points are Fiume – and the 
country west of Laibach, though the Slovene ambitions, maybe, lead them North 
of the Drave.66

Sklepal je, da nevarnost prihaja iz italijanske strani, nemire na severni meji 
pa bi izzvali lahko le Slovenci.67 V svojih spominih pa je britanski major še zapi-
sal, da je Pogačnik želel, da bi prišlo na pomoč slovenski vojski v boju proti Ita-
lijanom 100 britanskih vojakov, kar je ocenjeval kot absurdno zahtevo.68

Možno je trditi, da je Temperley, tudi gledano s perspektive kasnejšega 
dogajanja na tem območju, razumel bistvene zadeve na terenu. Tako je pravil-
no predvidel povzročitelje nemirov na severni meji, saj so vse napade tudi v letu 
1919 začeli Slovenci oz. jugoslovanska stran. Prav tako je bila upravičena ocena 
o obsegu ozemlja, ki ga je slovenska stran zahtevala. Kot se je kasneje izkazalo, 
je slednja dobila le majhen delež dežele Koroške.

63 Tomaž Kladnik, "General Rudolf Maister", Studia Historica Slovenica 11, št. 2–3 (2011), str. 476–477.
64 Bojan Balkovec, Prva slovenska vlada 1918–1921 (Ljubljana, 1992), str. 66–67 (dalje: Balkovec, Prva 

slovenska vlada).
65 Prav tam, str. 67.
66 "Gledano z vojaškega vidika predstavljata nevarnost [za Državo SHS] Reka in območje zahodno od 

Ljubljane, čeprav bi Slovence lahko njihove ambicije vodile severno od Drave." (TNA WO 106/1394, 
Fiume, Zagreb and Laibach: Report by Major Temperley, 29. november 1918).

67 TNA WO 106/1394, Fiume, Zagreb and Laibach: Report by Major Temperley, 29. november 1918. 
68 An Historian in Peace and War, str. 340–341.
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Istega dne, kot je nastalo Temperleyjevo poročilo, so analitiki v okviru bri-
tanskega Vojnega ministrstva (War Office) sestavili memorandum o prometnem 
vidiku meje med Italijo, Avstrijo in "Jugoslavijo". Kar se tiče meje med Avstrijo in 
njeno južno sosedo, so zapisali:

/…/ the frontier between Austria and the Jugo-Slav territory should run South of 
the Rosenbach — Klagenfurt Line and cut the Maarburg — Klagenfurt Line just 
west of the junction for the Eisenkappel branch. This would place the junction of 
Klagenfurt, from where the railways run North into Austria, in Austrian territory, 
and the junction for the Maarburg and Eisenkappel and lines leading southward 
in Jugo-Slav territory.69

69 "Meja med Avstrijo in jugoslovanskim ozemljem naj poteka južno od linije Podrožca – Celovec in naj 

Harold William 
Vazeille Temperley 
(npg.org.uk)
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Memorandum je torej predvideval, da bi Celovec pripadel Avstriji, Maribor 
in Železna Kapla pa Državi SHS, niso pa povsem natančno določili razmejitve 
med obema državama. Avtorji memoranduma so tudi predlagali, da bi Jeseni-
ce pripadle Italiji,70 kar je italijanska stran med intenzivnimi meseci pogajanj v 
Parizu tudi zahtevala.71 

V drugem memorandumu, ki je bil spisan 2. decembra 1918 in je obravna-
val prometni vidik meje med Avstrijo in Kraljevino SHS, so v istem ministrstvu 
predlagali, da bi k jugoslovanski državi spadali Drveša vas pri Pliberku, Dra-
vograd, Maribor in Lenart, medtem ko bi Avstriji pripadali Celovec, Velikovec, 
Straß, Radgona in Ljutomer. Za slednja so pisci dokumenta menili, da je bolje, 
če pripadata Avstriji, in sicer zaradi železniške povezave med Straßom in Ljuto-
merom, ki se tako ne bi razdelila med dve državi. To so upravičevali z dejstvom, 
da so iz Ljutomera izvažali vino na sever v Avstrijo in Nemčijo.72

Predvidevanja, predstavljena v tem memorandumu, bi bila za slovensko 
stran nesprejemljiva, saj bi velik del Koroške, kjer je živelo slovensko prebival-
stvo, še vedno ostal pod Avstrijo, po drugi strani pa bi slednji pripadel še del Šta-
jerske med Radgono in Ljutomerom, ki ga Avstrija kot celotnega niti ni zahte-
vala. Predlog bi torej oškodoval slovensko stran, medtem ko bi bil za avstrijsko 
verjetno sprejemljiv. Zanimiv je, saj je, kar se Koroške tiče, predstavljal poseb-
nost, saj so kasnejši načrti predvidevali mejo največkrat bodisi po Karavankah 
bodisi po Dravi, ta pa jo je predvidel nekje vmes. Obstaja sicer možnost – kot 
so avtorji memoranduma predvidevali –, da bi meja med Avstrijo in Kraljevino 
SHS potekala po reki Dravi, saj je bilo križišče železniške povezave Celovec–
Maribor in tiste, ki je potekala v smeri proti Železni Kapli južno od omenjene 
reke, a zelo blizu nje. A se ob tem poraja vprašanje, zakaj pisci memoranduma 
enostavno ne bi zapisali, da bi meja potekala po Dravi.

Možno si je predstavljati, da zaradi takratnih razmer na terenu predlog ne 
bi bil sprejet, zanimivo pa je, da bi zaradi gospodarskih aspektov večji del spor-
nega ozemlja prešel pod Avstrijo, kar bi lahko nakazovalo na to, da so vsaj na 
britanskem vojnem ministrstvu menili, da mora ta država po vojni pridobiti 
zadosti ozemlja in torej možnosti za uspešen obstoj, saj bi tako preprečili njeno 
povezavo z Nemčijo. Že tedaj so si zavezniki namreč prizadevali, da do anšlusa 

seka linijo Maribor – Celovec nekoliko zahodneje od razcepa za Železno Kaplo. Tako bi del železnice 
proti Celovcu, od koder poteka železniška povezava severno v Avstrijo, pripadla Avstriji, del železnice 
v smeri Maribora in Železne Kaple ter linije, ki vodijo proti jugu, pa v sklop jugoslovanskega ozemlja." 
(TNA WO 106/845, Memorandum on Transportation Aspects of Austro-Italian-Jugo-Slav Frontier, 29. 
november 1918).

70 Prav tam.
71 Npr. TNA FO 608/40/4, 9758, [Memorandum], Communicated by Marquis Imperiali to. M. Balfour [12. 

maj 1919].
72 TNA WO 106/845, Memorandum on Transportation Aspects of Jugo Slav-Austrian Frontier, 2. decem-

ber 1918.



G. Bajc, J. Osojnik: Odnos Velike Britanije do Avstro-Ogrske ...

486

ne bi prišlo. Tej rešitvi, kot na primer piše Margareth MacMillan,73 neposredno 
po koncu vojne številni v Avstriji niso več nasprotovali oziroma so nanjo začeli 
gledati s simpatijo.

Zaključek

Odnos britanske politike do ohranitve Avstro-Ogrske se je proti koncu prve 
svetovne spremenil. Če so pred tem zagovarjali njen obstoj, so jo od druge polo-
vice 1918 vedno manj podpirali. Temu je med drugim pripomoglo dogajanje 
na samem območju podonavske monarhije kot tudi krepitev različnih nacio-
nalnih idej predstavnikov posameznih narodov Avstro-Ogrske. Tu velja ome-
niti ustanovitev Urada Enemy Propaganda Department, ki se je ukvarjal s širje-
njem propagande v tujih državah februarja 1918; njegovo vlogo glede razmer 
na Slovenskem bi bilo v prihodnje zanimivo podrobneje raziskati. Medtem ko 
je uradna britanska politika takrat še zagovarjala enotnost Avstro-Ogrske (tudi 
po vojni je na primer britanski premier Lloyd George ocenjeval nove države 
kot agresivne in potencialno problematične74), je bilo delovanje Urada usmer-
jeno k podpori posameznim narodom v tej večnarodni državi, s čimer bi se jo 
lažje izločilo iz vojne. Ne glede na to pa so bili nekateri britanski diplomati še 
v začetku leta 1919 prepričani, da bi se morala ohraniti povezanost območja 
razpadle Avstro-Ogrske vsaj na gospodarski ravni, s čimer bi bila rehabilitacija 
gospodarstva na tem območju lažja; ta del problematike bomo predstavili ob 
kaki drugi priliki. 

Kar se tiče britanskega poznavanja razmer na Koroškem, je potrebno zapi-
sati, da so poznali osnovne informacije tako o njeni prebivalstveni strukturi kot 
tudi zgodovini, geografskih značilnostih in gospodarstvu te dežele. V Londonu 
pa le niso bili dobro obveščeni o samem dogajanju na terenu v zadnjih dveh 
mesecih leta 1918, o čemer priča skromna količina arhivskega gradiva iz tega 
časovnega obdobja. Na podlagi virov, ki smo jih uspeli zbrati, je moč skleniti, da 
so Britanci menili, da bi bilo najbolje, če bi meja potekala po reki Dravi oziroma 
nekje v njeni bližini, ob tem je potrebno poudariti, da se v tem času diplomaci-
ja Velike Britanije ni intenzivno ukvarjala s problematiko določanja meje med 
Nemško Avstrijo in Državo SHS ter kasneje Kraljevino SHS. 

73 Margaret MacMillan, Paris 1919. Six Months that Changed the World (New York, 2003), str. 251–252.
74 Paul W. Doer, British Foreign Policy 1919–1939 (Manchester–New York, 1998), str. 31.
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Gorazd Bajc, Janez Osojnik

THE ATTITUDE OF GREAT BRITAIN TO AUSTRIA-HUNGARY IN 1918 
AND THE EVENTS IN CARINTHIA AFTER THE END OF THE FIRST 
WORLD WAR

SUMMARY

In the first part of the article, the authors discussed the relationship of Great 
Britain to Austria-Hungary in the last year of the First World War. If, earlier that 
year, British policy felt that the survival of the Danube monarchy was crucial, 
then in the second half of the year, the opinion of the British policy tilted in the 
opposite direction, saying that the country could no longer be held together. 
Even before this upheaval, from February 1918 onwards, the Enemy Propagan-
da Department, which worked on the spread of propaganda in foreign countri-
es, argued that British official policy should support individual peoples within 
the Monarchy, thereby weakening the Monarchy, which would eventually drive 
her out of the war. On the other hand, at the beginning of 1919, some British 
diplomats were convinced that the area of the disintegrated Austro-Hungarian 
region should be kept together at least economically, which would facilitate 
an easier restoration of economic life in the area. In the following parts, the 
article focuses on the British knowledge of the situation in Carinthia and the 
British relation to the situation there in the first two months after the end of 
the war. It is worth mentioning here that the British had information both on 
the ethnic structure of the land in question, as well as its history, geographical 
features and economy. It should be noted, however, that the statistics collec-
ted by various experts in the Handbooks used by British diplomats at the Paris 
Peace Conference were not always matched, which may have been motivated 
by the fact that the authors had always been in a hurry. Given the relatively 
small amount of archival material, it can be argued that they were not infor-
med in detail about the events themselves in the field in the last two months of 
1918. Nevertheless, they knew the main directions of the events. Regarding the 
demarcation of the border between Austria and its southern neighbour, British 
records suggest that it would be best for the border to cross the Drava River 
or somewhere near its stream. The situation was most extensively analysed by 
Major Harold Temperley, who travelled to State of Slovenes, Croatians and Serbs 
with his French counterpart, Commander Carbonnier, at the end of November 
1918. They also stopped in Ljubljana, where they met with the most important 
Slovenian politicians and Bishop Anton Bonaventura Jeglič. Based on the talks, 
Temperley correctly assumed that it was the Slovenian side that could provoke 
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military conflicts at the northern border. The paper is based on British sources 
kept by the central British archives, The National Archives (formerly the Public 
Record Office) in London and relevant literature. In any case, the British view is 
of particular interest because it allows for the interpretation of what is known 
as a "third party", that is, one that has not been directly affected by the situation 
on the ground.
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Krivda za vojno

Vprašanje krivde za vojno je prvo vprašanje, ki se zastavi po koncu tako veli-
ke katastrofe, kot je bila Velika ali prva svetovna vojna. To je vprašanje, ki si ga 
zastavljamo še danes. Po uveljavljenem političnem, pa tudi zgodovinopisnem 
prepričanju je poglavitni delež krivde za prvo svetovno vojno imela Nemčija. 
To je bilo nedvoumno zapisano tudi v 231. členu versajske mirovne pogodbe, 
ki so ji bile na osnovi te ugotovitve naložene neusmiljene reparacije.1 Nemčija 
je hotela svojo nadoblast razširiti iz Srednje Evrope globoko na Vzhod in še glo-
bje na jug (do Bagdada), po moči prehiteti Veliko Britanijo in postati vodilna 
sila evropskega kontinenta. V tej politiki je bilo že precej zametkov kasnejše 
politike tretjega rajha. Toda tudi brez nacistične propagande je bila med obema 
vojnama med Nemci precej razširjena t. i. "Dolch-stoß-Legende".2 Začel jo je 
feldmaršal in kasnejši predsednik weimarske Nemčije Paul von Hindenburg 
s pričevanjem v nemškem parlamentu 18. novembra 1919. Pred parlamen-
tarnim komitejem, ki je raziskoval krivdo nemškega poraza, je dejal, da mu je 
neki angleški general zatrdil, da je bila nemška armada (Nemčija) "zabodena 
v hrbet". Teza o nepremagani, a izdani nemški armadi je bila odrešujoča tako 
zanj kot za njegovega najtesnejšega sodelavca Ericha von Ludendorffa, s kate-
rim sta delila krivdo za nemški poraz (in sredi dvajsetih let postala tekmeca v 
predsedniški kampanji in goreča nasprotnika). Ludendorff jo je tri leta kasne-
je na široko razložil v svoji knjigi Kriegsführung und Politik.3 Podal se je tudi v 
ultranacionalistično politiko, sodeloval v poskusu državnega udara leta 1920 
(t. i. Kapp Putsch) in skupaj s Hitlerjem v münchenskem puču leta 1923 bil nato 
nacionalsocialistični poslanec, a se je na koncu z njimi razšel. Hindenburgo-
va teza je bila v tem času že "nadgrajena" s krivci. Nemčiji naj bi "nož v hrbet 
zabodli levica, katoliška cerkev, Židje in prostozidarji", kar je v dvajsetih letih v 
Nemčiji postalo splošno prepričanje in vir številnih zapisov ter sugestivnih pro-
pagandnih plakatov in karikatur. Versajski mir so Nemci imeli ne le za krivičen, 
temveč ponižujoč. Reparacije v višini kar 132 milijard zlatih nemških mark so 
leta 1923 sesule nemško valuto, spremenjeni načrti odlogi in posojila (Nemčija 
naj bi dolg odplačevala do leta 1988) pa so na koncu pripeljali do tega, da je 

1 Treaty of Versailles, 28 June 1919 (extract). Catalogue reference: FO 211/517 (28 Jun 1919), National 
Archives, http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/aftermath/p_versailles, pri-
dobljeno: 20. 3. 2019 (dalje: Treaty of Versailles). O nemški krivdi govorijo členi 227–231. Člen 227 je 
predvideval tudi, da bi nemškega kaiserja Wilhelma II sodili pred antantnim vojaškim sodiščem, a so 
se antantni politiki nato premislili. Do smrti leta 1941 je živel na Nizozemskem in računal, da se bo 
vrnil na oblast. 

2 Global Security, https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/de-back-stab.htm, prido-
bljeno: 20. 3. 2019.

3 Erich Ludendorff, Kriegsführung und Politik (Berlin, 1922).
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dejansko plačala le okrog 20 milijard, leta 1932 pa so bile reparacije opuščene.4 
Toda krivda za vojno ni bila zgolj enostranska, industrijsko-vojaški, poli-

tični in ne nazadnje prestižni razlogi so v mnogočem vplivali na politiko tudi 
v drugih državah. Spodbujanje prepričanja o nacionalni večvrednosti ni bilo 
pri Britancih nič manjše kot v Nemčiji, Franciji ali ZDA. Pravzaprav je bil rasi-
zem rojen v Veliki Britaniji in je vse od 18. stoletja skozi številna "znanstvena" 
dela, predvsem pa zgodovinske knjige (npr. Edward Long)5 in literaturo (npr. 
Rudyard Kipling), ustvarjal večinsko prepričanje o večvrednosti belske (britan-
ske) civilizacije. Med prvo svetovno vojno se je ta vzorec zaradi upravičevanja 
milijonskih žrtev prenesel na sovražne narode in postal gonilna sila propagan-
de v vojno vpletenih držav. Evropska politika ni bila zmožna medsebojnih spo-
rov rešiti drugače kot z vojno, v kateri je vsak branil svojo "civilizacijo". Vojno 
so velike sile jemale kot sestavni del politike. V Prusiji in nato Nemčiji je veljalo 
prepričanje, da mora vsaka generacija doživeti vsaj eno, sicer se pomehkuži. 

Grozljiva izkušnja prve svetovne vojne je sicer presegla vse dotedanje. Poli-
tika uravnoteženja moči, ki je v Evropi urejala razmerja med velikimi silami vse 
od srednjega veka, je izgubila smisel in moč. Spremenila jo je vojna, nihče več 
ni bil nedotakljiv, nobenega ozemlja ni bilo več mogoče v celoti ubraniti, to sta 
spremenila bojni plin in letala. "Karkoli boste storili", je leta 1932 v govoru z 
naslovom "A Fear for the Future" pred britanskim parlamentom rekel konser-
vativni politik, zagovornik enostranske razorožitve in trikratni premier Velike 
Britanije med obema vojnama, Stanley Baldwin, "bombniki bodo vedno prišli 
skozi". Še pred tem pa "tudi ljudje z ulice se zavedajo, da ni sile na svetu, ki bi 
jih lahko zaščitila pred bombardiranjem".6 Ravnotežje politične, ekonomske in 
vojaške moči je zamenjalo popuščanje, t. i. "appaesement policy", ki ga je zago-
varjal Baldwin, za njim pa tudi drugi britanski ministrski predsedniki do Chur-
chilla. Posamične države naj bi ta politika obvarovala vojne, v primeru ZDA pa 
naj bi to storil izolacionizem, oboje pa je v resnici odprlo vrata drugi svetovni 
vojni. 

Zakaj politiki in državniki vojne, ki je v svetovno preraščala korak za kora-
kom od neštetokrat preizkušenega lokalnega spopada, tokrat pač med Avstro-
-Ogrsko in Srbijo, niso znali ustaviti, ni pravega odgovora. Ne zato, kot ugota-
vljajo številni pisci, ker ne bi bilo dovolj podatkov, ampak zato, ker jih je pre-

4 Richard James Overy, Tretji rajh (Ljubljana, 2015), str. 14.
5 Edward Long, History of Jamaica (Cambridge, 2010). Long je knjigo v treh delih napisal leta 1774, 

potem je bila večkrat ponatisnjena. Njegov odnos do Afričanov, britanskih in ameriških sužnjev je 
izrazito rasističen, postavlja jih na raven živali. Long je tudi ostro nasprotoval zgodnjim poskusom 
izobraževanja temnopoltih osvobojenih sužnjev, ki naj bi dokazali, da so temnopolti ljudje lahko 
enakovredni belcem, če imajo enake pogoje. 

6 Keith Middlemas, John Barnes, Baldwin : A Biography (London, 1969), str. 722–735. Tezo sicer izvirno 
pripisujejo italijanskemu generalu Giuliu Douhetu.
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več. Hobsbawm je menil, da so prejšnje omejene cilje zamenjali "neomejeni" 
politično-gospodarski cilji, igra na vse ali nič za globalno prevlado v svetu med 
Veliko Britanijo in Nemčijo.7 Povedano drugače: ko se je sprožil neustavljiv 
vojni plaz, ga ni bilo več mogoče spraviti na prejšnjo raven konkretnih, jasno 
določenih vojnih ciljev. Artur Clark je vzroke videl v nepreglednem in nepred-
vidljivem evropskem sistemu, nezaupanju ne samo med sovražniki, ampak tudi 
zavezniki ter ohlapnosti mednarodnih pogodb (vemo, da npr. Veliki Britaniji 
formalno ne bi bilo treba v vojno zaradi Francije, op. p). "Kriza, ki je izzvala 
vojno leta 1914, je bila plod skupne politične kulture", je zapisal v Mesečnikih.8 
Zato je kritiziran, češ da je relativiziral nemško krivdo.

Pa se je ta kultura po vojni kaj spremenila? Kljub volji nekaterih državnikov, 
vojnim ciljem antantnih zaveznikov in ustanovitvi Društva narodov gotovo ne. 
Če bi se, ne bi sledila še ena, strašnejša. 

Politika in diplomacija sta bili popolnoma odtujeni od realnega sveta, živeli 
sta v svojem zaprtem svetu in v svojih predstavah. Še mnogo bolj odtujene so 
bile tedanje kronane glave: nemška, avstrijska, ruska. To ni sprožilo le prve sve-
tovne vojne pač pa tudi socialne revolte velikih razsežnosti in kot največjega 
med njimi, rusko revolucijo. 

Maščevanje in revanšizem

Med 11. novembrom 1918, ko je bilo podpisano premirje, in 28. junijem 1919 
je potekala pomorska blokada Nemčije, več kot 500.000 civilistov je umrlo 
zaradi pomanjkanja. Po nekaterih interpretacijah naj bi antantne sile vendar-
le še pred podpisom mirovne pogodbe dostavljale hrano in pomoč, po dru-
gih naj bi Nemčija sama zavračala to pomoč, ne glede na vzroke število mrtvih 
ostaja. To je poleg versajskega diktata in posledično kriznih razmer ter teorije 
o neporaženosti vojske in nožu v hrbet še dodatno spodbujalo nemški revan-
šizem. Ni šlo več za rivalstvo, Francija je postala smrtna sovražnica nemškega 
naroda. Nekdanji vojaki so se znotraj formalno demokratične weimarske repu-
blike organizirali in skrivaj vadili, nabavljali orožje v Sovjetski zvezi, tudi plin. 
Že leta 1919 so se pojavili kljukasti križi, Nemčija je manj kot petnajst let čakala 
na vodjo, ki jo bo peljal v novo, tokrat zmagovito vojno. Da vojne ni konec, 
je zatrjeval Ernst Jünger, avtor večkrat predelanega in ponatisnjenega dnevni-
ka z zahodne fronte In Stahlgewittern (V viharju jekla).9 Jünger, nosilec najviš-

7 Eric Hobsbawm, Čas skrajnosti : svetovna zgodovina 1914–1919 (Ljubljana, 2000), str. 27 (dalje: 
Hobsbawm, Čas skrajnosti).

8 Christopher Clark, Mesečniki : kako je Evropa leta 1914 zabredla v vojno (Ljubljana, 2017), str. 530. 
9 Ernst Jünger, In Stahlgewittern : aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers (Berlin, 1922). 
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jih nemških odlikovanj in simpatizer nacizma, je do konca več kot stoletnega 
življenja ostal eden najvplivnejših nemških pisateljev in mislecev. Glorificiral je 
vojno kot nujno transcedentalno izkušnjo. O weimarski republiki je dejal, da 
"sovraži demokracijo kot kugo".10

Pritrjeval mu je somišljenik Friedrich Wilhelm Heinz, prav tako odlikovani 
vojak in časnikar po vojni član tajne teroristične organizacije Consul, ki je v 
dvajsetih letih delovala proti weimarski republiki, pri čemer je ustanovila tudi 
paramilitaristične Freikorps. V svojih (tudi literarnih) delih je zatrjeval, da pla-
men vojne v bivših vojakih gori naprej. Heinz je bil sicer privrženec Kaiserja v 
eksilu, hotel ga je pripeljati nazaj, že leta 1939 je bil med organizatorji zarote 
proti Hitlerju, prav tako leta 1944, pred tem je bil z divizijo Brandenburg v Jugo-
slaviji, po drugi vojni je bil politik in začetnik nemške tajne policije. Ljudje kot 
sta Jünger in Heinz, z vojaško izkušnjo, in nepriznavanjem poraza, s političnim 
in literarnim talentom ter dobrim poznavanjem klasične nemške filozofije, iz 
katere je črpal tudi nacizem, so sooblikovali javno mnenje v šibki in razdeljeni 
weimarski republiki in skušali (tudi brez Hitlerja) uvesti stari, militantni pruski 
red.

Osnova novega vala militarizma so bili veterani. Ti so se v zaščito svojih 
pravic, za pomoč vojnim invalidom pa tudi zaradi poudarjanja svojih zaslug 
za domovino začeli organizirati v veteranskih društvih. Taka društva so nastala 
v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Franciji, Kanadi pa tudi v drugih državah. Francoska 
veteranska organizacija je imela v dvajsetih letih skoraj 350.000 članov, nemška 
pa kar 1.400.000. Nekatere invalidske organizacije, zlasti tiste, ki so imele že 
starejšo, predvojno tradicijo, kot v Italiji Associazione Nazionale degli Invalide 
della Guerra so imele tudi eliten, neke vrste klubski, pomen. V weimarski repu-
bliki, ki je bila socialno najbolj napredna država v Evropi (razne oblike trajne 
socialne pomoči je dobivalo več kot šest, 6 milijona ljudi, to je 10 % prebival-
stva), je država še posebej skrbela za vojaške invalide. In to celovito: od inva-
lidskih priznavalnin in invalidnin do oskrbe, prešolanja in zaposlovanja. Kljub 
temu pa je prihajalo do stalnih protestov in demonstracij invalidskih organiza-
cij, ki so bile vključene v poulične boje proti državi in sistemu. Nemški veterani 
in invalidi so, čeprav je država zanje skrbela verjetno najbolje v Evropi (kar je bil 
poleg reparacij tudi eden od pomembnih vzrokov za finančni zlom), weimar-
sko republiko "prezirali in se ji upirali ter aktivno pomagali na oblast nacional-
socializmu in Hitlerju."11 

Maščevanje je bila temeljna beseda povojnih govorov in političnih progra-

10 Michael Hofmann, "Introduciton", v: Storm of steel, Ernst Jünger, ur. Michael Hofmann (New York, 
2004), str. vii.

11 Božo Repe, Peter Pavel Klasinc, France Kresal, "Vojni invalidi v zgodovini", v: Zbornik Zveze društev 
vojnih invalidov Slovenije : 1994–2004, ur. Ivan Pivk (Ljubljana, 2004), str. 31.
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mov, med katerimi je danes najbolj prepoznaven Hitlerjev Mein Kampf. A ni šlo 
le za Nemčijo. Razočaranje je bilo tudi drugje. V Franciji je demobilizacija trajala 
dve leti, devet milijonov moških je bilo tako rekoč pozabljenih, hrepenenje po 
njih je v čustveni pesmi, ki je nastala še med vojno, leta 1916, v povojnih letih na 
višek slave poneslo Mistinguett, tedaj najbolj znano francosko pevko, plesalko 
in igralko. Leta 1920 je prvič nastopila s pesmijo Mon Homme in z njo izrazila 
čustva milijonov Francozinj, ki so po letih vojne dočakale vrnitev svojih fantov 
in mož. 12 

Vojna je spremenila generacije. Tedaj se je za vojno generacijo uveljavil izraz 
"izgubljena generacija" (kasneje uporabljen sicer tudi za druge).13 V marsikateri 
državi so ugotavljali, da so moški, ki so se vrnili iz vojne, otopeli, da so se navadi-
li zgolj poslušati komande, da nimajo nobene iniciative in niso zmožni normal-
nega življenja (Kanada se je s tem prva spopadla kot z družbenim problemom). 
Deset tisoče ameriških črnih vojakov se je vrnilo v rasni pekel, v Evropi so jih 
tretirali enakopravno, v ZDA, še posebej na jugu, znova praktično kot sužnje. 

Posledice vojne

Ljudje 

Obračun vojne je bil tragičen. Številk zaradi pomanjkljivih statistik ali njiho-
vega neobstoja ne moremo niti približno prešteti, bolj ali manj gre za različne 
ocene, ki temeljijo na različnih virih in metodologijah.14 Okvirno se navaja več 
kot deset milijonov žrtev na frontah, dvajset milijonov ranjenih, deset milijo-
nov mrtvih zaradi posledic vojne, bolezni in pomanjkanja, skupaj okroglo 40 
milijonov. Gmotna škoda je šla v milijarde dolarjev, vojna je v naravi pustila 
neizbrisne sledi, ki se niso zacelile desetletja. Nekaj sto tisoč trupel, tiste, ki so 

12 Mistinguett (Jeanne Florentine Bourgeois 1875–1956), najbolj znana francoska igralka in pevka 
svojega časa. Leta 1920 je prvič nastopila s pesmijo Mon Homme in z njo izrazila čustva milijonov 
Francozinj, ki so po letih vojne dočakale vrnitev svojih fantov in mož. Pesem je postala kultna, za njo 
jo je prepevala tudi Edith Piaf in druge najbolj znane francoske šansonjerke.

13 Izraz pripisujejo ameriški pisateljici Gertrude Stein, ki je živela v Parizu. Po eni strani je bilo mišljenih 
40 milijonov tistih, ki vojne niso preživeli, po drugi tistih, ki so jo, a so ostali izgubljeni, brez razlage, 
zakaj so se sploh borili; brez orientacije in brez jasnih življenjskih ciljev. Izraz se je sicer prvotno nana-
šal na skupino ameriških piscev, ki je v dvajsetih letih živela in ustvarjala v Parizu (izraz je postal znan, 
ko ga je leta 1926 uporabil Ernest Hemingway v noveli The Sun Also Rises (v slovenskem prevodu 
Sonce vzhaja in zahaja)). 

14 Navajam nekaj virov: Source List and Detailed Death Tolls for the Primary Megadeaths of the Twentieth 
Century, Necrometrics, http://necrometrics.com/20c5m.htm, pridobljeno: 20. 3. 2019; First Military 
Casualties of World War One, First World War, https://www.firstworldwar.com/features/casualties.
htm, pridobljeno: 20. 3. 2019; Great War, PBS, http://www.pbs.org/greatwar/resources/casdeath_
pop.html, pridobljeno: 20. 3. 2019. 
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jih lahko prepoznali, so poslali domačim, večina padlih vojakov je zadnji mir 
našla na pokopališčih, razsutih po Evropi. Kiparji so po vojni delali dan in noč, 
skoraj vsaka vas je hotela svoj spomenik. 

T. i. španska gripa, kot so jo napačno poimenovali, ker je o njej prvi poro-
čal necenzurirani španski tisk, je pomorila vsaj 20 milijonov ljudi, ocene gredo 
celo tja do 50 milijonov ljudi, torej petkrat več, kot jih je vzela fronta. Ocene, da 
prva vojna v nasprotju z drugo ni bila totalna in ni zajela civilnega prebivalstva 
je izrazito ozkogledna. Šlo je za neko vrsto ptičje gripe, ki se je razširila iz bol-
nišničnega taborišča v Étaplesu (Étaples-sur-Mer, Pas-de-Calais), kamor so jo 
prinesli antantni vojaki.

Posledica vojne je bilo osem milijonov invalidov, desettisoči so postali kepe 
mesa, pošasti, ki so se jih bali pogledati lastni otroci. Tresavica ali psihični pro-
blemi, ki so jih spremljali do smrti, so postali sestavni del življenja nekdanjih 
frontnih vojakov. Nihče jim ni znal pomagati, okolje jih ni razumelo, mnogo-
krat tudi sami niso vedeli, kaj je vzrok njihovim težavam, saj je bilo psihiatrično 
zdravljenje sindromov, ki jih danes po neki drugi, mnogo kasnejši vojni poi-
menujemo "vietnamski", komajda na ravni prepoznavnosti, da je nekaj narobe. 

 Vojna je za sabo pustila 600.000 sirot, ki so jih po vseh državah razselili in 
strpali v različne domove in internate, le majhen del je v povojni obubožani 
družbe uspel dobiti nadomestne starše. 

S koncem vojne se je začel nov protisloven svet. Družbena in socialna raz-
merje so se začela rušiti tudi v zelo hierarhično urejenih družbah. Novi svet sta 
zaznamovala razpetost med revščino in bogastvom ter novo poneumljenje, ki 
je vodilo v katastrofo. Hkrati pa prišlo do radikalnega preloma s predvojno tra-
dicijo in do vrhunskih dosežkov človeškega razuma na vseh področjih, od zna-
nosti in tehnike do umetnosti., atudi do silnega pohlepa po vsem. Hlastanje po 
užitkih, slavi in bogastvu za vsako ceno je npr. sugestivno izrazil F. Scott Fitzge-
rald v noveli The Great Gatsby (Veliki Gatsby, ki jo je izdal leta 1925, to je v obdo-
bju t. i. "Jazz Ages"; "Roaring Twenties"; "Golden Twenties"). Knjiga sprva ni izzvala 
zanimanja, danes je kultna, po njej sta bila posneta tudi dva filma. Fitzgerald 
je s svojim načinom življenja sam postal žrtev časa, ki ga je opisoval. Skupaj s 
sodobnikom, prijateljem in hkrati rivalom Ernestom Hemingwayjem je simbo-
liziral prodor ameriške kulture ne samo na književnem področju (poleg njiju še 
T. S. Eliot, James Joyce Sinclair Lewis, Ezra Pound in drugi), ampak še posebej 
na filmskem področju, v glasbi, vedno bolj pa tudi v modi. Seveda ni šlo zgolj za 
Američane, ti so pač skozi medije in denar postajali dominantni. Šlo je tudi za 
metropole in življenje v njih: Pariz, New York, celo Berlin; za začetek še danes 
trajajočega spopada med ruralnim in urbanim. 



B. Repe: Evropa in svet ob koncu Velike vojne

500

Spremenjena geostrateška razmerja

Iz razočaranja nad politično, socialno in mednacionalno ureditvijo so zra-
sle predstave o drugačni ureditvi odnosov med narodi in državami (Wilsonovih 
štirinajst točk), ki pa se niso uresničile, in o drugačnem, bolj pravičnem politič-
nem in socialnem sistemu, do katerega naj bi pripeljala revolucija. Ta je uspela 
le v eni državi – Rusiji, toda tudi tu je prinesla strahotno razočaranje: socialistič-
ni sistem, ki je zrasel iz revolucije, je po nasilju celo prekašal carističnega, tako v 
odnosu do posameznikov kot do narodov. 

Med vojno in ob koncu vojne so razpadli trije največji imperiji v Evropi: 
avstro-ogrski, ki je izgubil idealno lego, ki jo je imel v Srednji Evropi, ruski, ki se 

Georg Scholz, 
Industriebauern, olje 
na lesu 1920 (Heydt 
Museum Wuppertal). 
Dadaistična slika pri-
kazuje povojno razd-
vojenost in socialno 
razklanost weimarske 
Nemčije. Na sliki je 
pohlepna, profiter-
ska in izkoriščevalska 
kmečka družina, ki je 
obogatela na račun 
povojnega poman-
jkanja tako, da je 
skrivala, skladiščila 
in prodajala hrano 
lačnemu mestnemu 
prebivalstvu. Njene 
vrednote so še vedno 
izgnani kaiser (kipec 
na omari), pruska 
vojaška organizacija 
družbe (slika oficir-
ja), konservativizem 
(časopis Die Bote). 
Izvor bogastva sim-
bolizira slika novega 
žetvenega stroja. Oče 
z vrednostnimi papir-
ji na glavi drži bib-
lijo, mati ima v glavi 
izvijač, v rokah pa 
glinenega prašička; 
sin trpinči žabo.
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je nato povezal nazaj v Zvezo sovjetskih socialističnih republik, in turški, ki je 
povezoval velikanska azijska, severnoafriška in evropska ozemlja. Na povojnih 
mirovnih konferencah so ukrojili novo podobo sveta, ki se je začel tudi institu-
cionalno povezovati (Društvo narodov), čeprav so nasprotja, razlike in tekmo-
vanje ostali. Že med vojno se je začela doba t. i. globalne civilizacije (vstop ZDA 
v vojno, ki je dal do tedaj pretežno evropski vojni svetovne razsežnosti), pa tudi 
ideološka delitev sveta, ki pa je svoj višek dosegla šele po drugi svetovni vojni. 
Vse bolj so v ospredje stopale države z drugih kontinentov. 

ZDA so se (razen, kar zadeva latinsko Ameriko in Karibe) potegnile v izola-
cionizem. Dominantni imperialni sili, čeprav oslabljeni, sta ostajali Velika Bri-
tanija in Francija, ki sta tudi vsilili mir po svoji meri in se vrnili k ustaljenim 
vzorcem obnašanja, tajnim sporazumom, delitvi kolonij poraženk. Sovjetska 
zveza je postopoma vstopala v čevlje svoje predhodnice carske Rusije. Rusija 
se je s separatnim mirom z Nemčijo, podpisanim v Brest-Litovsku marca 1918, 
odrekla Estoniji, Finski, Latviji, Litvi, Ukrajini in tistemu delu Poljske, ki je bil 
dotlej v ruskem carstvu. Ker se je Rusija z Brest-Litovskim mirom odrekla paktu 
o delitvi Poljske iz leta 1772, s katero so si jo razdelile Prusija, Rusija in Avstrija, 
je to ustvarilo možnost za Poljsko, da se združi in zahteva meje iz leta 1772. S 
porazom Nemčije je pakt izgubil veljavo in ko sta se obe državi v tridesetih letih 
okrepili, se je negotovost v teh državah, pa tudi širše v Srednji Evropi, povečala 
in ta ozemlja so znova postala predmet tekmovanja za vpliv in ozemlja ter na 
koncu tudi fizične delitve med Nemčijo in Sovjetsko zvezo. 

S prvo svetovno vojno je Evropa izgubila primat, ki ga je potrpežljivo z raz-
iskovanjem, kolonialnimi osvajanji, misijonarstvom, vojnami in trgovino gradi-
la skozi stoletja. Vojni cilj, to je "popolna zmaga", je bil po Hobsbawmu "absur-
den in samouničujoč cilj, ki je bil poguben tako za zmagovalce kot poražence". 
Novi, versajski red ni mogel zdržati dolgo, ZDA, sedaj vodilna svetovna sila, so 
od njega odstopile, Nemčija in Sovjetska zveza sta bili potisnjeni na stran.15 Z 
novo ekonomsko krizo je bila do konca prekinjena komaj začeta globalizacija, 
liberalizem, zreduciran na dobičkarstvo, pa je podlegel vzponu novih, militan-
tnih ideologij. 

Nova svetovna ureditev in Društvo narodov

Že med vojno so nastajale razne vizije, najpomembnejšo je osmega januarja 
1918 naznanil ameriški predsednik Woodrow Wilson v poslanici ameriškemu 

15 Hobsbawm, Čas skrajnosti, str 32.
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kongresu. Obsegala je štirinajst točk o povojnih mednarodnih odnosih.16 Načrt 
je med drugim predvideval odprte mirovne pogodbe brez tajnih aneksov, svo-
bodno plovbo po morjih zunaj teritorialnih meja, odpravo gospodarskih pre-
graj, omejeno oborožitev držav, nepristrans ko ureditev kolonialnih vprašanj, 
popravke italijanskih meja po jasno razpoznavnih narodnostnih črtah (kar bi 
bilo zelo pomembno za Slovence, če bi se uresničilo), pravico avstro-ogrskim 
narodom do avtonomnega razvoja, in ustanovitev mednarodne združbe naro-
dov, ki naj bi skrbela za politično neodvisnost in ozemeljsko nedotakljivost 
velikih in malih držav. Mnogi narodi v Evropi in svetu so Wilsonov načrt sprejeli 
z upanjem iz zadovoljstvom. Toda nasproti so mu stali že med vojno sklenjeni 
tajni sporazumi in prepričanje zmagovalnih evropskih sil, da lahko poražen-
cem postavljajo neomejene pogoje in brez njih ukrojijo novo podobo Evrope 
in sveta. Wilsonovem načrtu so nasprotovali tudi Američani, saj so menili, naj 
Evropa sama ureja svoje probleme, ZDA pa naj skrbijo za svoj napredek in kon-

16 President Woodrow Wilson's Fourteen Points, The Avalon Project, http://avalon.law.yale.edu/20th_
century/wilson14.asp, pridobljeno: 20. 3. 2019. 

Evropa 1918 – zemljevid (Stoletje svetovnih vojn (Ljubljana, 1981), str. 106)
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trolo na ameriškem kontinentu. Zaradi takega stališča ameriški kongres tudi ni 
potrdil (ratificiral) pariške mirovne pogodbe. 

Pariška mirovna konferenca je s t. i. versajskim mirom postavila temelje 
nove ureditve Evrope in sveta. V ospredju je bila Nemčija17. Sledile so pogodbe 
z Avstrijo (Saint-Germain, 10. septembra 1919); Bolgarijo (Neuilly, 27. novem-
bra 1919), Madžarsko (Trianon, 4. junija 1920); otomanskim imperijem oziro-
ma Turčijo (10. avgusta 1920, kasneje revidiran s pogodbo iz Lozane 24. julija 
1923).18 Tudi britanske kolonije, ki so sodelovale v vojni in imele velike žrtve 
(Avstralija, npr. več kot ZDA), so hotele povečanje svojih ozemelj, kar so jim 
omogočili s t. i. mandati. Mirovne pogodbe so med obema vojnama doživljale 
različne ocene, nekatere države jih ne morejo preboleti še danes (npr. Madžar-
ska, ki je izgubila dve tretjini ozemlja). Na konferenci je sodelo valo dvaintrideset 
držav, sporazume je pisalo petdeset komisij, ki so imele več kot 1600 sestankov. 
Toda na kon ferenci poražene države niso smele sodelovati in glavne odločitve 
so sprejeli trije ljudje: Woodrow Wilson, Lloyd George in George Clemencau, 
pomembno besedo pa je imel tudi itali janski ministrski predsednik Vittorio 
Emanuele Orlando, ki pa je bil zaradi velikih ozemeljskih apetitov Italije z Wil-
sonom v slabih odnosih. Nemčija je bila proglašena za glavnega vojnega krivca, 
določeno je bilo, da naj bi petdeset let plačevala reparacije (Francozi so zahte-
vali celo 800 mili jard zlatih mark, vendar so višino kasneje do ločale reparacij-
ske komisije) izgubila je kolonije, letalstvo, večino mornarice, Alzacijo in Lore-
no ter del Poljske. Vojska je bila omejena na 100.000 mož. Nemci so to občutili 
kot strahotno krivico in ponižanje, kot "dokument sovraštva". Toda Nemčija se 
med vojno ni bojevala na svojem ozemlju, nemška industrija je ostala nedota-
knjena, Nemčija pa – razen izgubljenih pokrajin – enotna, kar ji je med obema 
vojnama omogočilo ponoven hiter vzpon. Če ne bi bilo izrazitega francoskega 
nasprotovanja, bi bili v Nemčijo vključeni tudi Sudeti in Avstrija, Nemčija pa bi 
iz vojne izšla sicer poražena, a mnogo močnejša, kot je vanjo vstopila. 

Tudi mnogi drugi narodi so versajski mir sprejeli z razočaranjem, ker se 
niso izpolnile obljube o samoodločbi narodov ali pa so se izpolnile le deloma. 
Bolj trezni ocenjevalci dogajanja so, nasprotno, menili, da je versajski mir kljub 
vsemu najbolj pravičen od vseh dotedanjih. 

17 The Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany, the Protocol annexed 
thereto, the Agreement respecting the military occupation of the territories of the Rhine, and the Treaty 
between France and Great Britain respecting assistance to France in the event of unprovoked aggres-
sion by Germany. Signed at Versailles, June 28th, 1919, Archive, https://archive.org/details/treatyo-
fpeacebe00alli/page/18, pridobljeno: 20. 3. 2019. Glej tudi: Primary Documents – Treaty of Versailles: 
Articles 1–30 and Annex, First World War, https://www.firstworldwar.com/source/versailles1-30.
htm, pridobljeno: 20. 3. 2019. 

18 Paris Peace Conference, 1919, New World Encyclopedia, http://www.newworldencyclopedia.org/
entry/Paris_Peace_Conference,_1919, pridobljeno: 20. 3. 2019. 
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Poleg sklenitve miru z Nemčijo je bila glavna naloga mirovne konference 
ureditev odnosov in določitev meja med novonastalimi državami v vzhodni 
in južni Evropi. Finska, Estonija, Latvija in Litva so dobile neodvisnost, Poljska 
je bila obnovljena kot neodvisna država, na ozemlju nekdanje Avstro-Ogrske 
so nastale Avstrija, Madžarska, Kraljevina SHS in Češkoslovaška, dele njene-
ga ozemlja sta dobili tudi Romunija in Italija. Določanje meja je bilo težavno, 
treba je bilo iskati kompromis med velikimi apetiti posameznih velikih držav, 
že sklenjenimi medvojnimi dogovori, deklariranim narodnostnim principom 
in težnjami, da bodo sosede Sovjetske zveze čim močnejše in se bodo lahko 
uprle širjenju boljševizma (t. i. "cordon sanitaire"). Tudi novonastale države so 
si, čeprav so se same sklicevale na narodnostna načela, skušale prigrabiti čim 

Versajski "veliki štirje": Thomas Woodrow Wilson, David Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, 
Georges Eugène Benjamin Clemenceau, slika italijanskega karikaturista De Marisa. (Stoletje svetovnih vojn 
(Ljubljana, 1981), str. 107)
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več sosednjega ozemlja. Več kot leto dni je bilo po trebno, da je bila večina meja 
določena in sklenjene po godbe, nekateri problemi pa so se reševali še leta 
pozneje in so bili vir nenehnih sporov med državami. 

Za to, da nikoli več ne bo prišlo do vojne, naj bi skrbelo Društvo ali liga 
narodov. Ustanovljeno je bilo 29. 4. 1919 z nalogo varovati mir v svetu, zmanj-
šati oborožitev in reševati spore z mednarodnim sodelovanjem. Društvo naro-
dov je imelo tri glavne organe: skupščino, svet in sekretariat. Sedež je bil v Žene-
vi.19 Društvo ni imelo oboroženih sil, sankcije proti posameznim kršiteljicam 
so bile mlačne in neučinkovite (npr. proti Italiji zaradi napada na Abesinijo – 
današnjo Etiopijo). Društvu je sicer uspelo rešiti nekaj problemov, toda bilo je 
odgovorno tudi za t. i. sistem mandatov (delitev kolonialnih ozemelj Nemčije 
in otomanskega imperija "v upravo" zavezniškim državam) in ni imelo učinko-
vitega mehanizma za ukrepanje proti agresivni politiki držav, ki so si prisvajala 
kolonije ali sosednja ozemlja. Med velikimi krizami pred drugo svetovno vojno 
so velike sile Društvo narodov enostavno ignorirale. 

Manjšine 

Povojne razmejitve so odprle tudi vprašanje manjšin. Podpisane so bile števil-
ne pogodbe bodisi med posameznimi državami bodisi z Društvom narodov ali 
podane unilateralne izjave o zaščiti manjšin. Z društvom narodov so jih podpisa-
le npr. Poljska (ta ga je podpisala prva junija 1919 in je služil kot primer za druge 
pogodbe), Kraljevina SHS, Češkoslovaška. Nekatere države so jih morale podpi-
sati, če so hotele povečati ozemlja (Romunija, Grčija). K zaščiti manjšin so se sicer 
morale obvezati predvsem poražene države (Nemčija, Avstrija, Bolgarija, Turčija). 
Nekatere države so se morale obvezati, da bodo ščitile manjšine kot pogoj, da so 
lahko vstopile v društvo narodov (Albanija, Litva, Estonija, Latvija) 20

V novonastalih državah je bilo več milijonov ljudi drugih narodnosti in 
mnogi narodi so bili razdeljeni med več držav. Čeprav so bile manjšine večino-
ma formalno zaščitene z mednarodnimi dogovori, je ves čas po vojni prihaja-
lo do velikih migracij. Ljudje so najprej bežali pred drugo nacionalno oblastjo, 
potem pa tudi pred avtoritarnimi in diktatorskimi režimi, ki so nastali (zlasti 
pred komunizmom in fašizmom).21

19 Primary Documents – Treaty of Versailles.
20 Albania – Declaration concerning the Protection of Minorities in Albania. Geneva, October 2, 1921, 

League of Nations Treaty Series. http://www.worldlii.org/int/other/LNTSer/1922/51.html, pridoblje-
no: 20. 3. 2019. 

21 Več o tem: Stanislaw Sierpowski, "Minorities in the System of the League of Nations," http://www.wbc.
poznan.pl/dlibra/plain-content?id=256172, pridobljeno: 20. 3. 2019. 
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Revolucije

Štiriletna vojna je temeljito spremenila podobo Evrope in sveta. Zamajala je 
tudi parlamentarni koncept ureditve, ki se je pred vojno komajda dobro začel 
izvijati iz fevdalnih okvirov. Svet je pretreslo deset dni ruske revolucije, če si 
izposodimo znano oznako Johna Reeda. Seveda ni šlo le za deset dni, gre pač za 
posrečeno novinarsko oznako, ki je v uvodu k knjigi leta 1919 jasno povedal, 
da v tem boju "njegove simpatije niso bile nevtralne", da pa je s svojo zgodbo 
o teh velikih dneh "skušal gledati dogajanje z očmi vestnega novinarja, ki ga 
zanima resnica".22 John Reed ni bil edini, ki je delil simpatije z ruskimi revo-
lucionarji in upanje za prihodnost človeštva polagal v zmago revolucije. Soci-
alni upor se je kuhal dolgo in po mnogih državah, vojna pa je dala dodatno 
priložnost. Zakaj ravno v Rusiji, je še danes uganka. Ilja Erenburg, znani ruski 
pisatelj in propagandist, ki je tudi sam postal žrtev revolucije (Stalinovih čistk), 
je v usta enemu svojih junakov položil besede: "Morda zato, ker smo imeli več 
srca in manj kruha"23 Revolucionarni program boljševikov se je oblikoval v t. i. 
aprilskih tezah: ne parlamentarna, pač pa sovjetska revolucija, odprava poli-
cije in vojske in oborožitev ljudstva, zaplemba velikih zemljiških posestev in 
nacionalizacija zemljišč, združitev bank v eno samo finančno ustanovo pod 
nadzorstvom sovjetov, nadzor nad proizvodnjo in delitvijo dobrin. Program je 
združeval tri gesla: "Oblast sovjetom! Zemljo kmetom! Mir ljudem!" Kasneje je 
bil razširjen še s stališči do nacionalnega vprašanja, po njem naj bi v caristični 
"ječi narodov" narodi dobili pravico do samoodločbe vključno z odcepitvijo in 
ustanovitvijo lastne države, bili naj bi povsem enakopravni, narodne manjšine 
in etnične skupine pa naj bi dobile možnosti za svoboden razvoj.24 Boljševiki so 
bili prepričani, da je ruski proletariat "doletela čast" (kot je dejal Lenin) zače-
tnika svetovne revolucije. Po njegovem prepričanju naj bi se vojna končala z 
revolucijo v vrsti dežel, oblast pa, da bo prevzel nov (delavski) razred. Druge 
države, vpletene v vojno, niso bile zmožne celovito oceniti pomena dogajanja 
v Rusiji in posledic nastanka prve komunistične države v svetu. Ko pa so se veli-
ke sile vendarle zavedle možnih posledic ruske "anarhije" za temelje obstoje-
čega družbenega reda, so priskočile na pomoč protirevolucionarnim silam v 
Rusiji. Bilo je prepozno, saj je revolucija že prešla najbolj kritično fazo začetne 

22 John Reed, Ten Days That Shook the World, file:///C:/Users/Uporabnik/AppData/Local/Microsoft/
Windows/INetCache/IE/T2HLCSJX/ten-days-that-shook-the-world-reed.pdf, pridobljeno: 20. 3. 
2019. 

23 Citirano po: Guiseppe Boffa, Zgodovina revolucij XX. stoletja : Evropa, ruska revolucija (Ljubljana, 
1970), str. 1 (dalje: Boffa, Zgodovina revolucij XX. Stoletja).

24 The 1919 Lenin Program of the CPSU (Bolsheviks).Adopted March 22, 1919 at the Eighth Congress 
of the Russian Communist Party, file:///C:/Users/Uporabnik/AppData/Local/Microsoft/Windows/
INetCache/IE/T2HLCSJX/ten-days-that-shook-the-world-reed.pdf, pridobljeno: 20. 3. 2019. 



507

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

negotovosti. Boljševiki so organizirali aparat, s katerim ji je uspelo zmagati v 
državljanski vojni, ki je višek dosegla spomladi 1918. Uspelo jim je tudi odbiti 
posredovanje velikih sil ter nekaterih novonastalih sosednjih držav (skupaj je 
v intervenciji sodelovalo štirinajst držav, vendar z različnimi cilji, posredovanju 
pa so se upirali tudi zavezniški vojaki). A pričakovanja o širjenju revolucije po 
Evropi se niso uresničila. Revolucija na Madžarskem, ki je segla tudi na sloven-
sko ozemlje, je bila zatrta, prav tako na Bavarskem, čeprav so bile razmere v 
Weimarski republiki, pa tudi nekaterih drugih državah, vsa dvajseta leta nemir-
ne, na robu novega izbruha revolucije in tudi vedno bolj v znamenju konflikta 
med komunizmom in fašizmom. Sovjetska zveza je bila med obema vojnama 
edina država, ki je po boljševiški revoluciji in krvavi državljanski vojni začela 
"graditi" socializem, je pa potrpežljivo in vztrajno širila svoj vpliv preko medna-
rodne komunistične organizacije Kominterne in komunističnih partij v posa-
meznih državah. 

Dolga borba zoper fašizem, često ponesrečene revolucionarne borbe dvajsetih 
in tridesetih let, zmaga protifašistične koalicije v drugi svetovni vojni, nastanek 
novih socialističnih držav v polovici Evrope, kitajska revolucija, vstaja kontinen-
tov, ki jih je zatiral kolonialni režim, kubanska revolucija, nastanek socialističnih 
držav v Aziji, velik obseg, ki sta ga povsod zavzela delavsko gibanje in borba za 
demokracijo, dosežki, ki sta jih oba dejavnika dosegla predvsem v zadnjih dva-
jsetih letih, vse to so osnovne stopnje razvoja nove zgodovine, ki se je začela z 
zmago leta 1917. 

Tako je (brez temne plati teh procesov) petdeset let kasneje posledice 
oktobrske revolucije opisal Giuseppe Boffa.25 Takrat sta bila hladna vojna in 
"socializem kot svetovni proces" na višku. Dobrih dvajset let kasneje se je ideali-
stična, na enakopravnosti temelječa ideologija, udejanjena v obliki totalitarnih 
in avtoritarnih režimov, sesula ali (kot v primeru Kitajske) spremenila v neka-
kšen državni, partijsko nadzorovan kapitalizem. Na videz poraženi fašizem, ki 
je kot ideologija izšel iz rasizma, imperialnih pretenzij in uničevanja drugih, pa 
je sto let po prvi svetovni vojni znova začel preplavljati Evropo 

Pot v novo katastrofo: totalitarizmi, ideologije 

Med obema vojnama so v nekaterih državah prišle na oblast totalitarne politič-
ne sile in uvedle fašistične politične sisteme. Med temi sistemi so sicer obstajale 

25 Boffa, Zgodovina revolucij XX. stoletja, str. 414.
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precejšnje razlike, vendar so vsi imeli nekatere skupne poteze. Te so izhajale 
iz skrajno nacionalistične in šovinistične (do drugih ljudi in narodov sovra-
žno naravnane) ideologije, zanje sta bila značilna velika agresivnost in dikta-
torski režimi, na gospodarskem področju pa korporativna družbena ureditev 
(zanikanje razrednega boja, stanovska ureditev družbe pod nadzorom države). 
Poleg tega je bil zanje značilen antikomunizem, rasizem in revanšizem, naspro-
tovale so meščanskemu liberalizmu in poudarjanju individualnosti ter zagovar-
jale kolektivizem. Ponekod se je uveljavil tudi klerofašizem: tesen spoj fašizma 
in katoliške cerkve, ki je imel precejšen vpliv tudi v Sloveniji, zaradi specifičnih 
jugoslovanskih razmer pa formalno ni prišel na oblast.

Med tipične evropske fašistične države med obema vojnama štejemo Itali-
jo, Nemčijo in Španijo po državljanski vojni, v Aziji je bila to z nekaterimi spe-
cifičnostmi Japonska. V Latinski Ameriki so vojaške diktature, ki so se je zgle-
dovale po evropskih fašističnih državah v času krize v tridesetih letih, uvedli 
v Argentini, Braziliji, Čilu, Mehiki in še nekaterih državah. Vendar nobeni od 
teh vladajočih garnitur zaradi kaotičnih razmer, pisane mešanice narodov in 
ideologij ter vrste drugih posebnosti ni uspelo uvesti popolnega totalitarnega 
režima. 

"Vmesnih" sistemov, takih, ki so združevali prvine klasične meščanske uredi-
tve z elementi totalitarizma oz. diktature, je bilo precej tako v Evropi kot v Aziji. 
Mednje štejemo Poljsko, Jugoslavijo, Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo, Kitajsko. 
Specifičnost teh držav je bila, da so bile predvsem kmetijske, moderni kapitali-
zem se je v njih šele uveljavljal, ni bilo demokratične politične tradicije, vojska pa 
je imela pomembno vlogo (vojaški vrh je predstavljal osrednji del vladajočih elit). 
Nekatere so bile obremenjene tudi s hudimi mednacionalnimi spori.26 

Ženska emancipacija 

 V preteklih desetletjih je bila ustvarjena nekakšna splošna, precej romantična 
podoba o tem, kako je prva svetovna vojna odprla vrata ženski emancipaciji. 
S tem se ukvarjajo posebne veje historiografije, sociologije, antropologije, t. i. 
gender studies itd. Na zahodu je bila ustvarjena idealizirana podoba osvobojene 
ženske s t. i. "garçon stilom" – deškim videzom, ki so jo Coco Chanel in druge 
modne oblikovalke osvobodile korzeta in ji dale svobodo oblačenja in obna-
šanja. V resnici so le v malo državah dosegle volilno pravico, pa še tam, kjer so 
jo, je bila marsikje omejena. V Angliji, ki velja za eno najbolj naprednih držav 

26 Več o tem: Dušan Nećak, Božo Repe, Kriza : Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih 
let (Ljubljana, 2008) (dalje: Nećak, Repe, Kriza). 
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na tem področju, so res sprejeli zakonodajo, ki je odpravljala diskriminacijo 
pri zaposlitvah, (t. i. Sex Disqualification Removal Act, 1919)27, vendar so večino 
služb (ki so bile že sicer večinoma monotone in neinovativne) s prehodom na 
mirnodobno proizvodnjo spet prevzeli moški. Dobile so volilno pravico, a v 
nasprotju z moškimi, ki so volili z 21. leti, so ženske lahko šele s 30. leti. Splošni 
trend po vsej Evropi je bil, naj se vrnejo za štedilnik. Na deset tisoče mladih 
žensk ni moglo niti tega. Bile so t. i. "surpluswomen", neporočene ali vdove z 
malo možnosti, da dobijo moža. Kolonialne države, kot sta Anglija in Francija 
sta jih preprosto začeli "izvažati" v kolonije. 

Morda je v ustvarjeni romantični podobi o prvi svetovni vojni kot eman-
cipacijskem prelomu samotolažba, da je vojna z emancipacijo in razvojem 
znanosti in tehnologije in morda še kakšno posledico vendarle za sabo pustila 
nekaj dobrega. Je pa v tem precej cinizima, saj vse vojne najbolj prizadenejo 
ženske in otroke. 

27 Sex Disqualification (Removal) Act 1919, The National Archives, http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/Geo5/9-10/71/section/2, pridobljeno: 20. 3. 2019. 

Munich Putsch, olje slikarja po imenu Schmitt (1940) (Stoletje svetovnih vojn (Ljubljana, 1981), str. 143; 
glej tudi https://www.soc.mil/ARSOF_History/articles/v4n2_creating_a_demigod_sb_munich.html)
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Mirovna gibanja, dobrodelne organizacije, protikolonializem

Po vojni lahko govorimo o nastanku moderne civilne družbe z zelo različnih 
zornih kotov. Dobrodelne organizacije so se ukvarjale s pomočjo pri obnovi 
posameznih držav, ena prvih je bila znana bančna družina Morgan, ki je orga-
nizirala pomoč za Francijo.28 Pacifizem, ki je sicer obstajal že pred vojno, a v 
nacionalističnem militarizmu ni imel veliko možnosti v nobeni državi, je več 
zagona dobil po prvi vojni, če omenim le Berto von Suttner in Bertranda Rusel-
la. Nekatere pobude in oblike so bile revolucionarne, druge so se izražale skozi 
pasiven odpor, kot ga je v protikolonialnem boju v Indiji organiziral Mahatma 
Ghandi. Udeležba v vojni je dvignila tudi samozavest kolonialnih narodov, ki 
so se začeli upirati. Veliko Britanijo so prisilili, da je svojo kolonialno ureditev 
omehčala in preuredila, a za večino narodov je trajalo še nekaj desetletij, da so 
dosegli nacionalno neodvisnost. 

Znanost in tehnologija 

Znanost in tehnologija sta bili v službi vojnih ciljev: iskali sta nadomestne snovi 
za surovine, vrsto znanstvenih odkritij, ki so bila pred vojno šele v eksperimen-
talni fazi, sta razvili do stopnje serijsko proizvajanih množičnih uničevalnih 
orožij (letala, tanki, razne vrste topov, hitrostrelno orožje, kemijska sredstva, 
zlasti strupene pline). Razvoj znanosti je bil skokovit in je v marsičem daleč 
prehitel obstoječe družbene razmere. Med najbolj znanimi odkritji so bili na 
področju fizike in matematike odkritje atomske strukture (Niels Bohr), nevtro-
na (James Chadwik), radioaktivnih izotopov (zakonca Irene in Joliot Curie), 
žarkov X (Rontgen), matematične relativnostne teorije, (Albert Einstein), plu-
tonija (Slenn Theodore Seaborg). Kemiki in biologi so odkrivali nova zdravila, 
kot npr. penicilin (Alexander Fleming) ter raziskovali in delali umetne mase, 
sintetični kavčuk, umetna vlakna in gnojila. Vedno pomembnejši pogonski 
energiji sta postajali nafta in elektrika. 29

Avtomobilizem in letalstvo sta z uvedbo rednih prog povezala svet in skraj-
šala hitrost potovanj. Vožnje z letali so bile sprva drage in kratke, bile so dome-
na snobističnih bogatih slojev, ki so se iz Londona hodili zabavat v Pariz. Nato 
je londonska Imperialna družba začela povezovati dominione z matično deže-
lo, to pa je imelo tudi politični pomen. Vendar so vodilno vlogo na najdaljših 
progah prevzemali Američani, ki so uvajali redne proge. Ameriški pilot Charles 

28 Anne Morgan's War: Rebuilding Devastated France, 1917–1924, The Morgan Library & Museum, 
https://www.themorgan.org/exhibitions/online/Anne-Morgans-War, pridobljeno: 20. 3. 2019. 

29 Več o tem: Nećak, Repe, Kriza.
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Lindbergh je bil (1927) tudi prvi, ki je sam v majhnem letalu in v neprekinje-
nem poletu preletel Atlantik, kar so prej zmogla le velika letala s posadkami. 
Leta 1935 se je že dalo potovati na redni pacifiški progi, npr. iz San Francisca v 
Manilo na Filipinih.

Uporaba novih proizvodnih postopkov (tekoči trak) je omogočila, da je 
avto v najbolj razvitih državah postal dosegljiv povprečnemu državljanu. Trak-
torji, kombajni, vsakovrstni delovni stroji, motorne žage, mlini, umetna gnojila 
so omogočili velik razmah kmetijstva z velikimi presežki. Radiofonija je pove-
zala svet, ga napravila manjšega in omogočila, da so bili ljudje hitreje in bolje 
obveščeni. Postalo je močno sredstvo ekonomske in politične propagande, po 
številu radijskih sprejemnikov na število prebivalstva so med obema vojnama 
ocenjevali tehnično razvitost in življenjsko raven posamezne dežele. Arhitek-
tura je razvijala skupni mednarodni racionalni, toda tudi brezosebni slog – pre-
proste geometrične oblike z veliko zasteklitve, gradnjo v višino (stolpnice in 
nebotičniki), kar so omogočile nove snovi: jeklo, beton, razni izolacijski mate-
riali in steklo.

Mahatma Gandhi 
(1869–1948) s ko-
lovratom. Z miroljub-
nim bojem za neod-
visnost Indije je po 
dolgoletnih zaporih 
in preganjanih med 
obema vojnama po 
drugi svetovi vojni 
dosegel njeno neod-
visnost, ki pa je hkrati 
prinesla krvav razkol 
med hindujci in mus-
limani in nastanek 
Pakistana. Leta 1948 
ga je ubil indijski 
fanatik (Božo Repe, 
Sodobna zgodovina 
(Ljubljana, 2008), str. 
83)
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Gospodarstvo 

Tehnološki napredek je pospešil razmah proizvodnje in povezovanje gospo-
darstev v velike sisteme (koncerne, truste, multinacionalne družbe), koncen-
tracijo in centralizacijo kapitala, monopolizem. Države ponekod (v ZDA) so 
skušale tak razvoj brzdati z omejevanjem – protimonopolnimi zakoni, držav-
nim intervencionizmom, drugod (v Nemčiji) pa so ga spodbujali. Gospodar-
ska gibanja so bila neenakomerna, razmerja med posameznimi gospodarskimi 
panogami neuravnotežena, prav tako v mednarodni trgovini. Tudi razvoj držav 
in regij je bil neenakomeren, opazno je bilo stalno neskladje med vse večjimi 
možnostmi proizvodnje in omejenimi možnostmi potrošnje. Prihajalo je do 
izmeničnih obdobij intenzivnega razvoja in kriz, hiperproizvodnje, inflacije in 
stagnacije. V sorazmerno kratkem času dvajsetih let je svet doživel tri krizna 
obdobja (1920–1923, 1929–1933, 1937–1938). Še pogostejše so bile agrarne 
krize, ki jih nikjer niso učinkovito odpravili. 30

Posledica kriz so bile tudi zelo nestabilne družbene, zlasti politične razme-
re. Boj za kolonije, tržišča, surovine in svetovne komunikacije je bil zato vse 
ostrejši. Nekatere države so hotele obdržati pridobljene položaje, druge spre-
meniti razmerje sil, kar je zlasti veljalo za fašistične države in ZSSR. Poleg prej-
šnjega liberalno-tržnega gospodarstva so dobivali vedno večji vpliv elementi 
planiranja in nadzora držav, kar zlasti velja za obdobje velikih kriz; razvila pa 
sta se tudi fašistični in socialistični tip gospodarstva. Večina držav je višek indu-
strijskega razvoja doživela leta 1929, nato je sledil nagel padec. Ta se je začel v 
ZDA, ki so tega leta zašle v stanje največje napetosti, imele so rekordno proizvo-
dnjo, rekordni investicijski vložek (63 milijard dolarjev) in rekordno količino 
neprodanih proizvodov, ki je tržišče dobesedno zadušila. To je sprožilo veri-
žno reakcijo, zniževanje cen, zmanjševanje proizvodnje, množično odpušča-
nje delavcev, padanje cene vrednostnim papirjem. Sredi oktobra 1929 so bili 
na newyorški borzi naprodaj štirje milijoni delnic, 29. oktobra 16,5 milijona. 
V štirinajstih dneh so lastniki delnic izgubili 30 milijard dolarjev, stečaji so se 
vrtoglavo množili (v ZDA je v času krize bankrotiralo 4300 bank). 

Po drugi strani pa sta skušali tudi narediti življenje bolj znosno, zmanjšati 
posledice vojnih grozot, olajšati bolečine in trpljenje ljudem ter jim pomagati 
pri ponovnem vključevanju v civilno življenje.

30 Več o tem: Charles H. Feinstein, Peter Temin, Gianni Toniolo, The World Economy between the World 
Wars (Oxford, 2008). 
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Sklep

Članek obravnava razmere v Evropi in svetu po prvi svetovni vojni. Analizira 
vzroke za vojno, ki so še danes predmet različnih in razlag, zakaj in kako je iz 
sprva lokalne vojne prišlo do vojne svetovnih razsežnosti, ki je vzela 40 milijo-
nov življenj, povzročila ogromno materialno škodo, sledilo pa je tudi mašče-
vanje velikih razsežnosti. T. i. "versajska ureditev Evrope" je povzročila vzpon 
revanšizma, novega vala militarizma in totalitarnih ideologij (fašizma, klerofa-
šizma, nacizma, komunizma). S koncem vojne se je začel nov protisloven svet. 
Zaznamovale so ga razpetost med revščino in bogastvom ter novim poneu-
mljenjem, ki je vodilo v katastrofo. Hkrati pa tudi radikalen prelom s predvojno 
tradicijo, vrhunski dosežki človeškega razuma na vseh področjih, od znanosti 
in tehnike do umetnosti. Razvili so se novi arhitekturni slogi, ki so temeljili na 
materialih, kot so beton, železo, steklo, na funkcionalnosti in gradnji v višino 
(nebotičniki). Razvoj znanosti je bil skokovit in je v marsičem daleč prehitel 
obstoječe družbene razmere. A sta znanost in tehnologija hkrati stopili tudi v 
službo vojnih ciljev: iskali sta nadomestne snovi za surovine, vrsto znanstvenih 
odkritij, ki so bila pred vojno šele v eksperimentalni fazi, sta razvili do stopnje 
serijsko proizvajanih množičnih uničevalnih orožij (letala, tanki, razne vrste 
topov, hitrostrelno orožje, kemijska sredstva, zlasti strupene pline). T. i. "izgu-
bljena generacija" je hlastala po užitkih, slavi in bogastvu za vsako ceno. Žen-
ska emancipacija na zahodu je dosegala prve večje uspehe, a je o njej danes 
ustvarjena tudi močno idealizirana podoba. Ta temelji na predstavi o "osvobo-
jeni ženski" ki so jo ustvarile Coco Chanel in druge modne oblikovalke skozi 
(domnevno) svobodo oblačenja in obnašanja, na omejeni volilni pravici in 
uveljavljanju žensk na nekaterih področjih družbenega življenja (ob hkratnem 
množičnem odpuščanju po vrnitvi moških iz vojne). Po vojni lahko govorimo 
tudi o nastanku zelo raznorodne moderne civilne družbe in mirovnih gibanj. 
Udeležba v vojni je kolonialnim narodom dala samozavest za začetek protiko-
lonialnega boja. Gospodarstvo se je začelo povezovati v velike sisteme (koncer-
ne, truste, multinacionalne družbe). Prišlo je do koncentracije in centralizacije 
kapitala, monopolizma, nastanka multinacionalnih družb. Izmenična obdo-
bja intenzivnega razvoja in kriz (1920–1923, 1929–1933, 1937–1938, stalna 
agrarna kriza), hiperproizvodnje, inflacije in stagnacije so pokazala, da liberalni 
kapitalizem ni sposoben obvladovati razmer. Nemoč svetovne ureditve (Dru-
štvo narodov), krivične mirovne pogodbe, krize in vzpon fašizma in nacizma so 
pripeljale do še ene, hujše svetovne vojne.
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Božo Repe

EUROPE AND THE WORLD AT THE END OF THE GREAT WAR

SUMMARY

This piece sheds light on the conditions in Europe and the world after the 
First World War. The author analyses the causes for the war, which is to this 
day explained in various ways. He attempts to answer the how and why did an 
initially local war turn into a conflict of global proportions that cost the lives 
of 40 million people, caused enormous material damage and caused revenge 
on a grand scale. The so-called "Versailles order in Europe" caused the rise of 
revanchism, a new wave of militarism and totalitarian ideologies (fascism, cle-
rical fascism, Nazism, communism). With the end of the war began a contra-
dictory world. It was marked by the duality of wealth and poverty and a new 
dumbing down which led to catastrophe. At the same time, a radical break with 
pre-war tradition began and was marked by incredible achievements of the 
human mind in all areas, from science and technology to art. New architectural 
styles developed which were based on materials such as concrete, iron, steel, 
and on functionality and height construction (skyscrapers). The development 
of science was rapid and, in many ways, overtook the existing social conditi-
ons. However, science and technology also served for the interests of military 
goals: searching for replacement materials for resources, a series of scientific 
discoveries which were in experimental stage before the war, was developed to 
the stage of serially produced weapons of mass destructions (planes, tanks, all 
kinds of artillery, machine guns, chemical compounds especially toxic gasses). 
The so-called "lost generation" was yearning after enjoyment, glory and wealth 
at any cost. The emancipation of women achieved its first successes in the west, 
but only a greatly idealized version of it has formed from it until this day. This 
version is based on the perception of the "liberated woman" which was crea-
ted by Coco Chanel and other fashion designers through the (supposed) fre-
edom of choice of how to dress and behave, on limited voting rights and the 
assertion of women in some areas of social life (while experiencing mass layoffs 
when the men returned from war). We can speak of the emergence of a diver-
se modern civil society and peace movements after the war. The participation 
in the war gave colonial nations the confidence they needed to start the anti-
-colonial struggle. The economy began to band together in large system busi-
nesses (concerns, trusts, multinational corporations). Capital was centralized 
and concentrated. Monopolisation and the emergence of multinational corpo-
rations were also underway. The sporadic periods of intense development and 
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crisis (1920–1923, 1929–1933, 1937–1938, constant agrarian crisis), hyper-
production, inflation, and stagnation showed that liberal capitalism does not 
have things under control. The powerlessness of the global order (League of 
Nations), unfair peace treaties, crisrs and the rise of fascism and Nazism led to 
another, even worse world war.
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vojaških spopadov ponovno zasedlo pomemben položaj, tokrat pri transportu 
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čim bolje organizirati ter čim hitreje spraviti prek slovenskega ozemlja. Na 
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Uvod

Gledano retrospektivno je prva svetovna vojna, oz. vélika vojna, kot so jo ime-
novali njeni sodobniki, postala zadnja vojna, ki jo je bojevala Avstro-Ogrska.1 
Za mnoge vodilne vojaške osebnosti države, ki so jo na predvečer prve vojne 
pestili tako notranje-, kot tudi zunanjepolitični problemi, je oboroženi spopad 
predstavljal edino možnost, da se država reši iz svojega zapletenega položaja. 
Tako so vojno ob njenem izbruhu mnogi smatrali za obnovitveno silo in ne 
kot preludij v razpad države, za kar se je vojna izkazala v letu 1918. Gonilna sila 
za avstro-ogrsko vojno stranko je bil prav načelnik avstro-ogrskega general-
štaba Conrad von Hötzendorf, ki je s svojimi pozivi po preventivni vojni bodisi 
proti Kraljevini Srbiji bodisi Kraljevini Italiji, znotraj avstro-ogrske vojne stran-
ke narekoval "Zeitgeist" tedanjega časa. Na tej podlagi tudi ne preseneča, da je 
zgodovinar Lawrence Sondhaus svojo biografijo o Conradu von Hötzendorfu 
podnaslovil kar arhitekt prve svetovne vojne.2 

Nasprotovanju vojne s strani cesarja Franca Jožefa in prestolonasledni-
ka Franca Ferdinanda, ki sta z zaskrbljenostjo opazovala in mnogokrat kro-
tila Conradovo vojno retoriko, je po strelih v Sarajevu 28. junija 1914 sledilo 
spoznanje, da je vojna neizogibna.3 V trenutku, ko je Franc Jožef po smrti sicer 
neljubega nečaka prižgal zeleno luč za vojaški spopad, so se znotraj avstro-
-ogrske politike in vojske pričele priprave na vojno, ki je mesec po atentatu na 
prestolonaslednika doživela svoje prvo dejanje. Avstro-ogrska vojna napoved 
Kraljevini Srbiji, kot prva vojna znotraj prve svetovne vojne, pa je zaradi med-
narodnih vojaških povezav odprla Pandorino skrinjico, iz katere so na dan pri-
vrela vsa nakopičena sovraštva, nesoglasja, zavisti itd., ki so se med svetovnimi 
velesilami kopičila vse od druge polovice 19. stoletja.4 Želeni lokalni konflikt 
na Balkanu je tako v nekaj dneh prerasel v svetovno vojno. Predvsem zato so se 
tudi pričakovanja o hitrem koncu vojne oz. bolje rečeno o hitri zmagi kaj kmalu 
izkazala za utopična. Vojna, ki bi naj bila do božiča 1914 že zaključena, tedaj še 
niti ni doživela svojega največjega razmaha. Slednjemu je bila Avstro-Ogrska 
priča šele od maja 1915, ko ja na antantni strani v vojno vstopila Kraljevina Ita-
lija. Toda vojna sreča ni bila na strani dvojne monarhije. Tako je vojaškim neu-

1 Raziskava je bila opravljena v okviru raziskovalnega programa št. P6-0052: Temeljne raziskave slo-
venske kulturne preteklosti, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost iz državnega 
proračuna. 

2 Prim. Lawrence Sondhaus, Franz Conrad von Hötzendorf; arhitekt prve svetovne vojne (Ljubljana, 
2006).

3 Petra Svoljšak in Gregor Antoličič, Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna (Ljubljana, 2018), str. 
68–70 (dalje: Svoljšak in Antoličič, Leta strahote).

4 Jean-Paul Bled, Franc Jožef (Ljubljana, 1990), str. 599; Manfried Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg 
und das Ende der Habsburgermonarchie (Wien–Köln–Weimar, 2013), str. 123–125 (dalje: 
Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg).
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spehom na bojnem polju v notranjosti države sledilo izjemno napeto politično 
obdobje, znotraj katerega je vojska pridobivala na vplivi in moči. Na tej podlagi 
je prišlo do zanimivega paradoksa, saj je tista sila v državi, ki na bojišču ni bila 
sposobna dokazati svojega pomena, v notranjosti države postajala vedno moč-
nejši in vedno bolj odločujoči faktor.5 Tako ne preseneča, da je po strelih na 
avstrijskega ministrskega predsednika Stürghka 21. oktobra 1916 in fazi iskanja 
njegovega naslednika, bila prav vojska tista, ki se je močno zavzemala, da bi 
na politično čelo države prišel nekdo iz njenih vrst. Kot ključni kandidat se je 
pojavil nadvojvoda Evgen, tedaj poveljnik bojišča proti Kraljevini Italiji. Slednji 
je tako na eni strani predstavljal visoko in pomembno vojaško osebnost, hkrati 
pa je bil tudi pripadnik vladajoče dinastije. Z njegovim imenovanjem bi se tako 
na politično čelo avstrijskega dela države zavihtela visoka vojaška osebnost in 
sorodnik vladajočega cesarja, kar bi pomenilo še tesnejšo navezavo med cesar-
jem, vojsko in "demokratičnim" krilom države. Z željo po imenovanju nadvoj-
vode za ministrskega predsednika je vojska poizkušala izvesti odločilni korak 
k zlitju politične in vojaške oblasti v državi. Na koncu vojski takšna poteza ni 
uspela, saj je Franc Jožef za naslednika umorjenega Stürghka imenoval Ernesta 
von Koeberja, ki je funkcijo avstrijskega ministrskega predsednika opravljal že 
v obdobju med letoma 1900 in 1904. Kljub temu da je bila avstro-ogrska vojska 
v boju za iskanje novega ministrskega predsednika poražena, pa je z obsežnimi 
pooblastili, ki so pod jurisdikcijo vojske dajala tudi civilne zadeve, znotraj drža-
ve še naprej predstavljala izjemno močan faktor. Monarhija se je tako v času 
vojne spremenila v "trialistično" urejeno državo, toda ne v takšnem smislu, kot 
so si to na predvečer vojne predstavljali prestolonaslednik Franc Ferdinand in 
mnogi vidni slovenski politiki. V sklopu "vojnega trializma" je namreč vojska 
postala ob vladi na Dunaju in Budimpešti še tretji odločilni faktor znotraj drža-
ve.6

Končni spopad – vse ali nič?

Zaključek bojev na vzhodnem bojišču konec leta 1917 je v avstro-ogrsko vojsko 
kljub vedno večjim težavam pri zagotavljanju oskrbe in potrebnega vojaškega 
materiala vnesel nov zagon za nadaljevanje boja proti Kraljevini Italiji. Temu je 
pripomoglo tudi dejstvo, da je avstro-ogrski vojski ob močni nemški pomoči 
oktobra 1917 uspel preboj na soškem bojišču, kateremu je sledilo napredova-

5 Lothar Höbelt, "Stehen oder Fallen?" Österreichische Politik im Ersten Weltkrieg (Wien–Köln–Weimar, 
2015), str. 12–13 (dalje: Höbelt, "Stehen oder Fallen?").

6 Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg, str. 627–628, 633–634; Höbelt, "Stehen oder Fallen?", str. 123–
124. 
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nje vse do reke Piave. Slednja je bila za avstrijsko zgodovino pomembna že iz 
časa napoleonskih vojn, saj je bila ob njej leta 1809 avstrijska vojska poražena 
s strani francoskih in italijanskih enot pod poveljstvom princa Eugèna de Bea-
uharnaisa.7 Več kot sto let kasneje je Piava za avstrijsko usodo ponovno postala 
"Rubikon". Skladno z že omenjenim novim zamahom po izstopu Rusije iz vojne 
in željo po dosegi končne zmage na bojnem polju so se tako pričele priprave na 
odločilno ofenzivo na Piavi.8

Toda priprave na novo ofenzivo so potekale v senci vedno večjega pomanj-
kanja. Hkrati je prihajalo do nesoglasji med Conradom von Hötzendorfom, 
tedaj poveljnikom južnotirolske fronte, in Svetozarjem Boroevićem glede vpra-
šanja razporeditve sil in same organizacije napada. Ob tem je Boroević vrhovno 
vojaško poveljstvo večkrat obvestil o slabi oskrbi enot in neugodnim vremen-
skim razmeram. Kljub vsem pomislekom in nesoglasjem pa je želja po končni 
zmagi zaslepila vrh avstro-ogrske vojske, ki ni uvidel, da vojska ni več sposobna 
vodenja ofenzivnih akcij. Na tej podlagi se je izčrpana avstro-ogrska vojska kot 
maratonec, ki v daljavi vidi ciljno črto, podala na zadnji sprint.9 Hitenje končni 
zmagi naproti je v začetku leta 1918 potekalo tudi v sozvočju z željami nem-
škega generalštaba. Slednji je namreč za pomlad 1918 prav tako načrtoval novo 
ofenzivo na zahodni fronti. Sinhronost med Nemčijo in Avstro-Ogrsko je bila 
tudi posledica skupnega poveljevanje Nemčije taboru centralnih sil, za kar se 
je tik pred svojo smrtjo odločil cesar Franc Jožef. Dne 27. marca 1918 je tako 
avstro-ogrski načelnik generalštaba Arz von Strauβenburg svojemu nemške-
mu kolegu Paulu von Hindenburgu poslal telegram, v katerem je zapisal: "Vaši 
ekscelenci želim sporočiti, da bom z vsemi materialnimi in človeškimi močmi 
avstro-ogrske vojske vodil napad proti Italiji. Priprave za to operacijo bodo 
končane do konca maja. Kot končni rezultat te operacije, ki naj bi nas pripelja-
la do reke Adiže, pričakujem vojaški zlom Italije."10 Avstro-ogrska vojska je nato 
svojo zadnjo ofenzivo sprožila 15. junija 1918. V njenem sklopu je sicer posa-
meznim delom vojske uspelo prekoračiti Piavo, toda visoki vodostaji, težave na 
južnotirolskem bojišču in vsesplošno pomanjkanje so že 20. junija vrh avstro-
-ogrske vojske prisilili v prekinitev ofenzive. Hkrati je bila armada že 16. junija 
obveščena, da bo na fronto poslanih še 29 vlakov z oskrbo, to pa je bila zadnja 

7 Več o bitki pri Piavi v letu 1809 beri v: James R. Arnold, Napoleon Conquers Austria (Westport, 1995); 
Scotty Bowden in Charlie Tarbox, Armies on the Danube 1809 (Chicago, 1989); David G. Chandler, 
The campaigns of Napoleon (London, 1993); Frederick C. Schneid, Napoleon's Italian Campaigns. 
1805–1815 (Westport, 2002).

8 Miha Sluga, "Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni. III. del: Poslednje leto vojne in monarhije", Časopis 
za zgodovino in narodopisje 80=NV45, št. 4 (2009), str. 80 (dalje: Sluga, "Slovenski vojaki v prvi svetov-
ni vojni. III. del: Poslednje leto vojne in monarhije").

9 Svoljšak in Antoličič, Leta strahote, str. 212.
10 Ronald Wayne Hanks, The End of an Institution. The Austro-Hungarian Army in Italy, 1918 (doktorska 

disertacija) (Houston, 1977), str. 94.
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večja pošiljka, ki jo je bila država sposobna odtrgati od ust lačnega prebivalstva 
v zaledju. Od tega trenutka naprej je bila možna le še delna oskrba enot. V drugi 
polovici junija 1918 je tako postalo jasno, da avstro-ogrska vojska na bojnem 
polju ni sposobna doseči odločilne zmage.11 

Junijski ofenzivi na Piavi je nato sledilo prehodno obdobje med dokonč-
nim zlom in političnim prelomom Avstro-Ogrske. Zlomu na bojni in notranji 
fronti je namreč sledil politični prelom, ki je na pogorišču nekdanje monarhi-
je omogočil nastanek novih državnih tvorb. Med zlomom in prelomom pa je 
stala vojska kot eden ključnih temeljev Avstro-Ogrske. Junija 1918 se je tako ob 
porazu na bojnem polju in prodiranju italijanskih enot pričel notranji razkroj 
vojske, kazalci katerega so bili že vojaški upori iz začetka leta 1918. Želja po 
koncu vojne in vrnitvi domov je namreč v mnogih primerih prerasla dotedanjo 
lojalnost državi in monarhu. Tega dejstva v zadnjih mesecih vojne ni uspela pre-
prečiti niti pospešena patriotska vzgoja. Slednjo so sestavljala predvsem pre-
davanja, o katerih v svojem znamenitem romanu Doberdob piše tudi Prežihov 
Voranc. Čeprav slednji opisuje patriotsko vzgojo na začetku vojne, se prijemi 

11 Edmund Glaise von Horstenau und Rudolf Kiszling (ur.), Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914–
1918, Band 7, Das Kriegsjahr 1918 (Wien, 1938), str. 235–298, 304–334; Rauchensteiner, Der Erste 
Weltkrieg, str. 958–959.

Gradnja plavajočih mostov na reki Piavi (Das Interesante Blatt, 30. 5. 1918)
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vojske do leta 1918 niso bistveno spremenili: 

Bataljonska komanda ni posebno cenila lajtnanta Hergotta kot vzgojitelja v 
vojnotehničnih vedah, tem bolj pa je bil v časteh kot vzgojitelj vojaškega duha, 
morale, discipline, vdanosti. /…/ Za pouk je imel svoj poseben sistem in poseben 
učni red. Najprej je prišlo na vrsto poročilo o vojnem položaju na frontah. Po 
tem poročilu so bile centralne velesile seveda povsod na boljšem, če že ne očitne 
zmagovalke /…/ Temu poročilu /…/ je sledil apel za pravo spoznanje in spodbudo 
patriotizma. /…/ Drugi del je bil posvečen osebnemu vzgajanju. Lajtnant je moštvu 
zastavljal vprašanja ter je na ta način lahko nadziral ne le pazljivost med poukom, 
temveč tudi napredek. /…/ Katera je edina želja pravega avstrijskega vojaka? /…/ 
"Želja vsakega avstrijskega vojaka je dati na polju slave in časti svoje življenje za 
cesarja in domovino." /…/ Kaj je puška? /…/ "Puška je vojaški bog.12 

V sklopu pospešene patriotske vzgoje je bilo ob zadnjih izdihljajih avstro-
-ogrske vojske organizirano celo tekmovanje za najboljše patriotsko predava-
nje. Nagrada je znašala 200 kron. Toda želja po propagandnem širjenju patriot-
skega materiala je naletela na težavo. Kljub temu da v državi ni manjkalo posa-
meznikov, ki so navkljub težki situaciji še naprej gojili skrajno vojaško zvestobo, 
je državi ob hrani za vojsko in civilno prebivalstvo primanjkovalo tudi papirja. 
Tako je želja po širjenju patriotskega materiala naletela na čisto praktično pre-
preko, ki še bolj nazorno dokazuje v kakšni krizi se je država znašla v poletju 
1918.13 

Kljub pospešeni patriotski vzgoji pa je država le s težavo vzdrževala visoko 
moralo svojih vojakov. Lakota je namreč vedno bolj prevladovala nad patrio-
tizmom in zvestobo do cesarja. Tisto, kar je zaledje čutilo že precej mesecev, se 
je namreč konec leta 1917, predvsem pa v letu 1918, preselilo na fronto. Med 
prazničnimi dnevi konec leta 1917 je dnevna porcija kruha, ki jo je dobil vojak 
na fronti, padla s 420 na 350 gramov. V začetku maja 1918, torej tik pred za 
avstro-ogrsko vojsko odločilno ofenzivo na Piavi, se je porcija kruha zmanjšala 
na 250 gramov. Le nekaj dni kasneje, natančneje 9. maja 1918, pa je dnevna 
porcija kruha znašala še zgolj 50 gramov. Vsak padec dnevne "gramaže" kruha 
do skrajnega minimuma nam ob statistični vrednosti nazorno prikazuje nemoč 
avstro-ogrske države. Medtem ko je v zaledju oskrba pešala praktično od prve-
ga leta vojne, in je iznajdljiva država za prehrano državljanov poizkušala mobi-
lizirati vse, kar se je našlo v gozdovih, travnikih in še kje, je zlom oskrbe na fronti 

12 Prežihov Voranc, Doberdob (Ljubljana, 1980), str. 44–46.
13 Mark Cornwall, The Undermining of Austria-Hungary: The Battle for Hearts and Minds (Basingstoke, 

2000), str. 406. 
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predstavljal vrh ledene gore vojaškega nezadovoljstva.14 Slednje se je v začetku 
leta 1918, kot že omenjeno, odražalo tudi v povečanem številu vojaških upo-
rov, ki so ob lakoti in bedi odražali tudi želje po koncu vojne. Konec leta 1917 
je s končanjem bojev na vzhodnem bojišču s seboj prinesel tudi vračanje voj-
nih ujetnikov, ki so bili v mnogih primerih "okuženi" z idejami boljševistične 
revolucije. V želji po zajezitvi tovrstnih idej med avstro-ogrskimi vojaki na jugo-
zahodnem bojišču je poveljstvo soške armade 19. julija 1918 izdalo posebno 
opozorilo. V njem je vse podrejene strukture opozarjalo na nevarnost širjenja 
boljševističnih idej in podrejenim poveljnikom naložilo, da naj bodo budni in 
te ideje oz. tiste, ki so jih širili, čim hitreje odkrijejo. Hkrati je poveljstvo pouda-
rilo, da je potrebno lojalne vojake ločiti od "okuženih" ter jih hkrati še dodatno 
podučiti v domoljubnem in cesarju zvestem duhu.15 Toda lakota, vojna naveli-
čanost, boljševistične ideje itd., vse to je na preprostega vojaka na fronti vpliva-
lo močneje, kot pa domoljubna vzgoja in poudarjanje slavnih zmag in prebojev 
fronte. Tako je Albin Mlakar pogled avstro-ogrskega vojaka na leto 1918 strnil v 
dnevniškem zapisu iz dne 10. septembra 1918, ko je zapisal: 

Vojska pa le trpi dalje. Kdor ne vzdrži, ni patriot! Kaj ne, tovariš: Gospodje, ki 
poznajo Hindenburga kot dobrega vojskovodjo, so lahko patriotični. Če bi pa 
enkrat spoznali Hindenburgovo prikuho, bi morali iskati pri njih patriotizem z 
lučjo – pri belem dnevu. Bog se nas usmili in nam daj našega vsakdanjega kruha 
– našim oslom pa pamet.16 

Imena slavnih vojskovodji in domačih vladarjev so v zadnjih mesecih vojne 
tako služila tudi kot prispodoba za vedno slabšo vojaško prehrano. "Karlovo 
zelje" in "Hindenburgova juha", sta ob kavi, ki jo je France Bevk opisal kot gorko 
črno vodo z okusom premoga, postala sinonima za bedo, ki je znotraj avstro-
-ogrske vojske vladala v letu 1918.17 

14 Richard Georg Plaschka, Horst Haselsteiner in Arnold Suppan, Innere Front: Militärassistenz, 
Widerstand und Umsturtz in der Donaumonarchie 1918. Band 1: Zwischen Streik und Meuterei (Wien, 
1974), str. 325.

15 Reinhard Eugen Bösch, Die Haltung der südslawischen Soldaten des österreich-ungarischen Heeres im 
Ersten Weltkrieg. Eine dokumentation, dargestellt nach den Gefechtsberichten der Infanterie (doktor-
ska disertacija) (Wien, 1982), str. 248–249. 

16 Albin Mlakar, Dnevnik 1914–1918 (Kobarid, 1995), str. 196.
17 France Bevk, Pot v neznano ( Ljubljana, 1970), str. 24, 52; Sluga, "Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni. 

III. del: Poslednje leto vojne in monarhije", str. 81.
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Umik avstro-ogrske vojske z italijanskega bojišča

Zadnji neuspešni ofenzivi na Piavi je sledila vojaška agonija, ki jo je vrh avstro-
-ogrske vojske želel prekiniti 4. oktobra 1918 z uradno prošnjo po premirju. 
Ker slednja ni bila uslišana, je Avstro-Ogrska za premirje ponovno zaprosila 
28. oktobra. Toda na dan avstro-ogrske ponudbe je italijanska vojska prebila 
fronto na srednjem toku reke Piave in pri kraju Vittorio Veneto. Italijanska voj-
ska je namreč 24. oktobra 1918 sprožila novo ofenzivo, v sklopu katere je bila 
avstro-ogrska vojska prisiljena v umik. Zaradi tega je Avstro-Ogrska poskušala 
čim hitreje doseči premirje in tako po diplomatski poti preprečiti nadaljnje ita-
lijansko prodiranje. Hkrati pa je avstrijsko nemoč italijanska stran poskušala 
izkoristiti, da bi zasedla čim več ozemlja, ki ji je bilo obljubljeno v Londonu apri-
la 1915.18 Sledila je torej faza, v sklopu katere je avstro-ogrska vojska nestrpno 
čakala na odziv Antante, zadnji dnevi pred podpisom premirja pa so že potekali 
tudi pod jasnimi znaki razkroja avstro-ogrske vojske. Tako je npr. že 22. okto-
bra 25. zagrebški pehotni polk izrekel nepokorščino nadrejenim, že naslednji 
dan pa so posamezni madžarski in južnoslovanski deli enot pod poveljstvom 
Svetozarja Boroevića napovedali, da se bodo prenehali boriti.19 O nizki morali 
znotraj avstro-ogrske vojske je bila preko vojnih ujetnikov dobro obveščena 
tudi italijanska stran. Tako je eden izmed ujetnikov, po izvoru Tirolec, izjavil, 
da je bila morala med avstro-ogrskimi vojaki tako nizka, da so mnogi razmi-
šljali tudi o umoru nadrejenih oficirjev. Kot eno izmed enot, v kateri so se širile 
takšne ideje, pa je ujetnik navedel 17. pehotni polk "kranjskih Janezov".20 Ob 
nepokorščini je bil v fazi do podpisa premirja v Villi Giusti najmočnejši znak 
razkroja avstro-ogrske vojske vsekakor odpoklic madžarskih enot z italijanske-
ga bojišča, ki ga je madžarska vlada izvedla 29. oktobra 1918. S tem se je do tedaj 
enotna vojska dvojne monarhije postopno pričela ločevati v njene nacionalne 
komponente.21 

Antantne sile so nato 31. oktobra sprejele avstro-ogrsko ponudbo za pre-
mirje. Temu je sledila kratka faza pogajanj znotraj Antante, katere rezultat je bila 
zahteva, da Avstro-Ogrska svojo vojsko umakne do Brennerja na Tirolskem, 
zahodno od julijskih Alp in iz Dalmacije. Avstrijska stran je spričo notranjega 
razkroja in vojaške nemoči antante zahteve sprejela. Na tej podlagi je prišlo 3. 

18 Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg, str. 1043–1047.
19 Prav tam, str. 1038.
20 Geoffrey Wawro, "Morale in the Austro-Hungarian Army: The Evidence of Habsburg Army Campaign 

Reports and Allied Intelligence Officers", v: Facing Armageddon. The First World War Experience, ur. 
Hugh Cecil in Peter H. Liddle (Barnsley, 2003), str. 412.

21 Matjaž Bizjak, "Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918", Prispevki za 
novejšo zgodovino 43, št. 1 (2003), str. 26 (dalje: Bizjak, "Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski 
prostor novembra 1918").
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novembra 1918 v Villi Giusti pri Padovi do podpisa premirja. Zaradi italijanske 
zahteve pa je premirje stopilo v veljavo šele prihodnji dan, torej 4. novembra ob 
15.00 uri.22 Premirje je vsebovalo tudi jasne pogoje glede umika avstro-ogrske 
vojske, ki so ob zgoraj omenjenih grobih okvirjih natančneje določali umik: 

Od vrhunca Umbreila do severno od štilferskega sedla gre črta po slemenu ret-
skih alp do izvira Adiže in Eisaka preko hriba Resel in Brennerja ter po vrhovih 
Filerja. Črta naj se okrene na jug preko hriba Toblach in gre do sedanje meje ob 
karnskih alpah, potem se okrene do hriba Trbiž, nadalje gre ob vodovju julijskih 
alp preko Mangarta in Triglava in razvodja nad Podbrdom ob Idriji. Od tu nap-
rej naj gre linija v jugovztočni smeri proti Snežniku, izvzemši celo kotlino Save 
s pritoki. Od Snežnika naj gre črta proti Primorju, čez Kastvo, Matulje in Volo-
sko. Ti kraji se imajo izprazniti. Nadalje naj gre granica ob administrativni meji 
Dalmacije. V evakuirano področje spadajo vse doline in reke, ki se spuščajo proti 
Šibeniku, kakor Krka, Vutišnica in njeni pritoki. V to ozemlje spadajo vsi otoki, 
ki se nahajajo na severu in zapadu Dalmacije: Premuda, Silvan, Ulb, Maon, Pag 
in Puntadura na severu. Nadalje Sv. Andrija, Vis, Hvar, Kurčola, Lastovo in otoki v 
okolici in otočiči do Pelagoze, izvzemši otoke Torkola, Solta in Brač. Celo izprazn-
jeno ozemlje bodo zasedle čete entente in zedinjenih držav Severne Amerike. 
Vojni in železniški material, ki se nahaja v ozemlju, ki ga je treba evakuirati, mora 
ostati na svojem mestu.23 

Hkrati je bilo v posebnem povelju, ki ga je posredoval avstro-ogrski gene-
ralštab svojim podrejenim strukturam na italijanskem bojišču, zapisano, da od 
trenutka veljave premirja naprej italijanske in antantne enote ne bodo prešle 
doseženih linij. To bi naj v praksi pomenilo, da bi se na fronti ustvaril ozemeljski 
status quo. Ob tem so se morale avstro-ogrske enote za tri kilometre umakniti od 
linije, ki so jo dosegle italijanske enote oz. antantne sile. S tem bi naj med naspro-
tnima vojskama nastalo tamponsko območje, ki bi preprečilo, da bi tudi po skle-
nitvi premirja prišlo do manjših spopadov oz. nesoglasji. Civilno prebivalstvo na 
tem tamponskem območju pa bi se glede na svojo nacionalno pripadnost pri 
vprašanjih oskrbe lahko obrnilo na katerokoli stran. Tiste avstro-ogrske enote, 
ki bi se zaradi napredovanja italijanske vojske znašla za italijansko stranjo, pa bi 
takoj prešle v vojno ujetništvo oz. so se morale brez bojev vdati nasprotniku. S 
sklenitvijo premirja so morale avstro-ogrske enote zaveznikom prepustiti tudi 

22 Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Kriegsarchiv (KA), fond Kommando der Isonzoarmee, AŠ 
18, Op. Geh. Nr. 2162, Povelje avstro-ogrskega generalštaba glede določil premirja podpisanega 3. 
novembra 1918; Damijan Guštin, "Dve antantni vojski v Državi SHS – dva odnosa do zmagovalcev? 
Varnostne dileme Države SHS", v: Stiplovškov zbornik, ur. Dušan Nećak (Ljubljana, 2005), str. 73–74; 
Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg, str. 1043–1047.

23 "Pogoji entente za premirje", Slovenec, 4. 11. 1918, št. 252c, str. 1.
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ves vojaški material, ki so ga ob umikanju pustile za seboj. Umikajoče se enote 
so tako lahko s seboj vzele le tisto orožje, ki je pripadalo vsakemu vojakov, torej 
ne topov ipd., ter oficirske konje in konje za vprego, s pomočjo katerih bi lahko 
potekala nemotena oskrba vojske. Do predaje celotnega avstro-ogrskega topni-
štva bi naj po določilih premirja prišlo v naslednjih krajih: Trento, Bozen, Pieve di 
Cadore, železniški postaji Per la Carnia, Tolminu, Gorici in Trstu. Glede nadaljnje-
ga procesa umika vojske je povelje avstro-ogrskega generalštaba določalo prve 
časovne okvire umika. Tako so se morale enote do petega dne od veljave pre-
mirja umakniti za linijo: prelaz Tonale, Noce, Lavis, Avisio (reka), prelaz Pordoi, 
Livinallongo, prelaz Falzarego, Pieve di Cadore, Colle Mauria, Alto Tagliamento, 
reko Belo (Fella), Reklansko dolino (Raccolana), Neveljski prelaz (Sella Nevea), 
Soča. Tiste enote, ki jim umik ne bi uspel v roku 15 dni od podpisa premirje, pa bi 
nemudoma prešla v vojno ujetništvo.24 

Toda zgoraj omenjeno povelje avstro-ogrskega generalštaba glede določil 
premirja do enot na fronti ni prišlo 3. novembra, ampak s časovnim zamikom. 
Tako so bile posamezne enote s posebnim ukazom vrhovnega poveljstva, izda-
nim 3. novembra 1918, zgolj obveščene o tem, da je bilo podpisano premirje in 
da naj takoj prekinejo z ognjem. Zmeda znotraj avstro-ogrske vojske, ki je bila 
vsekakor tudi odraz njenega razkroja, pa je italijanski vojski dala ogromno taktič-
no prednost. Medtem ko se je torej en del fronte že predajal 3. novembra, je drugi 
del do 4. novembra ob 15.00 uri lahko še mirno napredoval in zasedal ozemlja. 
Tako so bile mnoge avstro-ogrske enote, ki so domnevale, da je razglasitev pre-
mirja stopila nemudoma v veljavo, presenečene in začudene, da so 3. novembra 
spet zaslišale streljanje nasprotnikovega topništva. Obstreljevanju topništva je 
na več mestih sledil tudi prodor italijanske pehote, ki je lahko brez kakršnega-
koli odpora zasedla pomembne mostove na reki Tilment. Za izčrpano in lačno 
avstro-ogrsko vojsko je bil nespametni ukaz oz. komunikacijski šum vrhovnega 
vojaškega poveljstva še zadnji impulz k popolnemu razkroju. V kaotičnih raz-
merah so mnogi izgubili še zadnji kanček lojalnosti in pokorščine. Kot je zapi-
sal pisec poročila o dogajanju znotraj ene izmed avstro-ogrskih pehotnih divi-
zij, je bilo 3. novembra 1918 v eni uri po izdaji ukaza o premirju, narejena večja 
škoda, kot prej v celotni fazi umika avstro-ogrske vojske v sklopu zadnje italijan-
ske ofenzive. Na tej podlagi je v mnogih primerih pričela ekstremno popuščati 
pokorščina, vojaki so za seboj puščali orožje, sežigali vojaška skladišča, mnogi so 
se začeli umikati na lastno pest, bodisi posamično bodisi v sklopu manjših sku-
pin. Kaotične razmere in slabo organiziran umik pa sta italijanski vojski omogo-

24 ÖStA, KA, fond Kommando der Isonzoarmee, AŠ 18, Op. Geh. Nr. 2162, Povelje avstro-ogrskega gene-
ralštaba glede določil premirja podpisanega 3. novembra 1918.
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čila zaplembo enormnih količin vojaškega in tudi civilnega materiala.25

Umik avstro-ogrskih enot iz neposredne bojne črte se je torej v prvi fazi vršil 
relativno kaotično in neurejeno. Iz tega vidika je organizacija vojaških transpor-
tov v zaledju postala izjemno pomembni politični faktor, tudi v novo nastalih 
državah, ki so zrasle iz pogorišča Avstro-Ogrske. Tako je 28. oktobra 1918 nasta-
la nova češkoslovaška država pod okriljem njenega prvega predsednika Tomáša 
Garrigue Masaryka. Na tem mestu velja kot zanimivost omeniti tezo češkega 
novinarja in publicista Davida Glocknerja, ki je v svoji knjigi Císařův prezident 
(Cesarjev predsednik) zapisal, da je bil Masaryk pravzaprav nezakonski sin cesar-
ja Franca Jožefa.26 Češkoslovaški emancipaciji je 29. oktobra 1918 z veliko mani-
festacijo v Ljubljani sledila razglasitev nove južnoslovanske tvorbe – Države Slo-
vencev, Hrvatov in Srbov.27 Razglasitvi nove države je 31. oktobra sledilo obliko-
vanje slovenske Narodne vlade. Njen predsednik je postal Josip vitez Pogačnik, 
ki je zadnjemu avstrijskemu ministrskemu predsedniku Heinrichu Lammaschu 
nemudoma sporočil, da Narodna vlada prevzema vse vladne posle na Kranjskem, 
Primorskem, ter na slovenskem delu Štajerske in Koroške.28 Istega dne, ko je bila 
razglašena Država SHS, je madžarska vlada razglasila personalno unijo znotraj 
Avstro-Ogrske za končano, s tem pa je bila dvojna monarhija dokončno obso-
jena na propad. Zadnja cesarjeva vlada pod vodstvom Lammascha, ki ga je cesar 
na to mesto imenoval 28. oktobra, je tako, kot so jo poimenovali v časniku Neue 
Freie Presse, postala likvidator stare Avstrije.29 Predvojni pacifist Lammasch se je v 
zgodovino zapisal kot zadnji avstrijski cesarski ministrski predsednik, ki je s svojo 
avtoriteto in mirnostjo likvidacijo monarhije izvedel brez velikih pretresov. Cesar 
Karel je nato v začetku novembra 1918 še opravljal funkcijo avstrijskega cesarja 
in madžarskega kralja, toda tudi vladavina Habsburžanov, ki je bila nerazdružljivo 
povezana z Avstro-Ogrsko, se je bližala koncu. Prav na prigovarjanje Lammascha, 
ki je vodil tudi intenzivne pogovore s cesarico Cito, se je cesar Karel nato najprej 
11. novembra odpovedal soudeležbi pri izvajanju državnih poslov v Avstriji, dva 
dni kasneje, torej 13. novembra, pa je enako storil tudi v primeru Madžarske.30 
Monarhije ni bilo več, njena nekdanja vojska pa je bila tedaj še vedno v fazi vra-
čanja z bojišča. 

25 ÖStA, KA, fond Kommando der Isonzoarmee, AŠ 18, Op. Nr. 313/3, poročilo 12. pehotne divizije o 
dogajanju na italijanskem bojišču med 25. oktobrom in 10. novembrom 1918.

26 Prim. David Glockner, Císařův prezident. Tajemstvi rodiny Tomáše Garrigua Masaryka (Praga, 2015).
27 Andrej Rahten, Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije. Slovenska politika v obdobju 

zadnjega habsburškega vladarja Karala (Ljubljana–Celje, 2016), str. 173 (dalje: Rahten, Od Majniške 
deklaracije).

28 Jurij Perovšek, "Iz Avstro-Ogrske", v: Slovenska novejša zgodovina I (Ljubljana, 2005), str. 174.
29 "Ein Ministerium Lammasch", Neue Freie Presse, 26. 10. 1918, št. 19458, str. 1. 
30 Rahten, Od Majniške deklaracije, str. 43, 71, 171, 183; Karl Werkmann, Der Tote auf Madeira (München, 

1923), str. 17.
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Organizacija transporta vračajoče se vojske preko Države SHS 

S prevzemom vladnih poslov sta se morala tako Narodna vlada v Ljubljani kot 
tudi Narodno veče v Zagrebu spopasti z vprašanjem organiziranja vojaških 
transportov preko ozemlja Države SHS. Glavni cilj obeh političnih organov je 
bil preprečitev razdejanj, ropanj in opustošenj vračajoče se vojske. Zaradi tega 
je Država SHS nemudoma poskušala navezati stik z avstro-ogrskim vrhovnim 
vojaškim poveljstvom, da bi ugotovili, kdo je bil zadolžen za vodenje umika in 
kako je bilo možno sodelovati. Država SHS je namreč za vsako ceno želela pre-
prečiti, da bi se preko njenega ozemlja vršil neurejen umik enot.31 Nevarnosti 
neurejenega umika se je dobro zavedalo tudi avstro-ogrsko vrhovno vojaško 
poveljstvo. Slednje je tako že 31. oktobra 1918, le dva dni po odpoklicu madžar-
skih enot s strani madžarske vlade, Svetozarju Boroeviču poslalo ukaz, v kate-
rem je poudarilo, da je pri umiku enot potrebno za vsako ceno preprečiti ple-
njenja in druge ekscese vojske. Zaradi tega so Boroeviču predlagali, naj v zaledje 
najprej pošlje enote, ki so prihajale iz kranjske, da bi slednje nato v domačem 
okolju skrbele za urejen umik preostalega vojaštva.32 Drugega novembra je bilo 
nato poveljstvo soške armade obveščeno o novih političnih razmerah v zaled-
ju. Vojska na bojišču je tako izvedela, da so vse dotedanje avstro-ogrske oblasti 
prenehale obstajati, na njihovo mesto pa so stopili avstrijski narodni svet na 
Dunaju, češko-slovaški Národní výbor v Pragi, Narodno veče v Zagrebu, poljski 
likvidacijski komite v Krakovu, ukrajinski narodni svet, romunski narodni svet 
ter Narodni svet v Ljubljani. Narodni sveti so nato dodeli svoje predstavnike, ki 
bi naj skupaj z avstro-ogrskim generalštabom organizirali transport svojih enot 
v domovino.33 

S koncem vojne se je tako nekdaj enotna avstro-ogrska vojska postopno 
razdelila na svoje nacionalne segmente, ki so se pričeli vračati proti njihovim 
domovom. Za boljšo organizacijo, predvsem pa mirni in urejeni transport enot, 
se je Narodno veče Države SHS že 1. novembra 1918 obrnilo direktno na Sve-
tozarja Boroevića in ga prosilo za upočasnitev umika ter hkratno napotitev slo-
venskega dela enot avstro-ogrske vojske v Ljubljano, hrvaškega pa v Zagreb, 
Karlovec in Reko. S takšnim pozivom je Narodno veče tako samo potrdilo tisto, 
kar je avstro-ogrski generalštab že 31. oktobra sporočil Boroeviću. Hkrati je 
vodstvo Države SHS Boroevića prosilo za dnevna poročila o dejanskem stanju 
umikajoče se vojske. Vsebino brzojavke Narodnega veča je Boroević nemu-

31 Bizjak, "Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918", str. 26.
32 ÖStA, KA, fond Kommando der Isonzoarmee, AŠ 18, Op. Nr. 1612, Povelje avstro-ogrskega generalšta-

ba poslano Svetozarju Boroeviču 31. oktobra 1918.
33 ÖStA, KA, fond Kommando der Isonzoarmee, AŠ 18, Op. Nr. 1641, Poročilo avstro-ogrskega general-

štaba o novih političnih razmerah na področju monarhije izdano 2. novembra 1918.
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doma sporočil na sedež generalštaba v Badnu, ki je pritrdil željam, v kolikor 
bi te bile glede na splošno stanje seveda izvedljive. Ključno je namreč postalo 
vprašanje železniškega prometa oziroma organizacije zadostnega števila žele-
zniških konduktov. Dne 2. novembra je nato v Ljubljano iz Badna prispel major 
Ulmansky, ki je bil s strani Narodnega veča imenovan za načelnika generalnega 
štaba II. vojnega okrožja v Ljubljani. Glavna naloga Ulmanskega je bila organiza-
cija vojaških transportov, na podlagi katere bi prišlo do preprečevanja plenjen 

Svetozar Boroević/
Borojevič von/de 
Bojna (1856–1920) 
(Osebni arhiv prof. 
Igorja Vodnika 
Maribor)
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in drugih vojaških ekscesov, hkrati pa je Ulmansky predstavljal tudi vez med 
Državo SHS in avstro-ogrskim generalštabom.34 Za Ulmanskim je 3. novembra 
v Ljubljano prispel še general Maximilian Csicserics, odposlanik generalnega 
polkovnika Wenzla von Wurma, poveljnika prve soške armade. General Csicse-
rics se je v Ljubljani sestal z Narodno vlado ter slednjo obvestil glede predvide-
nega prehoda avstro-ogrskih enot preko slovenskega ozemlja.35 Ob srečanju z 
Narodno vlado je Csicserics slednjo tudi obvestil, da bo polkovnik Wurm sedež 
svojega generalštaba iz Tilmenta prestavil v Ljubljano, od koder bi nato skrbel 
za nemoteni umik avstro-ogrskih enot. Število vojakov, ki bi naj v prihodnjih 
tednih prečkalo slovensko ozemlje je Csicserics ocenil na okrog 400.000. Voja-
ke pa bi naj spremljalo tudi približno 80.000 konj. Nadalje je Csicserics Narodni 
vladi sporočil, da je umikajoči se vojski primanjkovalo hrane, zato je slednja 
pričakovala, da bo oskrbo enot, ko bi te prečkale slovensko ozemlje, prevzela 
bodisi Država SHS, bodisi dežela Kranjska. Istega dne, ko je potekal sestanek 
med avstro-ogrskim generalom in Narodno vlado, je v Zagrebu prišlo do sestan-
ka pri poverjeniku za hrano Narodnega veča, na katerem so razpravljali tudi o 
stanju v Ljubljani, kot enemu izmed glavnih križišč umikajoče se vojske.36 Naro-
dna vlada je nato pristala na premestitev sedeža poveljstva polkovnika Wurma 
v Ljubljano, vendar pod pogojem, da bo umik avstro-ogrskih enot potekal pod 
vodstvom Ulmanskega. Polkovnik Wurm je nato s svojim približno 60-član-
skim štabom prispel v Ljubljano 5. novembra 1918.37 

Odločitev Narodnega veča, da se 1. novembra glede umika enot obrne na 
Svetozarja Boroevića, je bil nekako logični korak. Na eni strani je bil Boroević 
tedaj poveljnik nad večino umikajočih se enot, hkrati pa je zaradi svojega juž-
noslovanskega izvora za vodilne v Državi SHS verjetno veljal za nekakšnega 
"sonarodnjaka", ki bi naj v luči razpada Avstro-Ogrske pomagal novi južnoslo-
vanski politični tvorbi. Toda z držo in postopanjem Boroevića očitno vsi niso 
bili najbolj zadovoljni. Tako je mariborska Straža že 8. novembra povzemala 
članek iz zagrebškega časnika Novosti, ki je Boroeviću pripisoval glavno kriv-
do za neurejen umik avstro-ogrske vojske in iz njega izvirajočih nevarnosti za 
Državo SHS. V Straži so tako zapisali: "Ko se je proglasila Jugoslavija, se Boroević 
ni postavil v službo Narodnega veča in kretanja armade ni uredil tako, da se 
odstrani pogibelj naše domovine."38 Podobno kritično do Boroevićeve vloge v 

34 Bizjak, "Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918", str. 27.
35 Andrej Rahten (ur.), Avstrijski in jugoslovanski državni problem. Tri razprave Janka Brejca iz prelo-

mnega obdobja narodne zgodovine (Ljubljana, 2012), str. 25 (dalje: Rahten (ur.), Avstrijski in jugoslo-
vanski državni problem).

36 Bizjak, "Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918", str. 27–28.
37 Rahten (ur.), Avstrijski in jugoslovanski državni problem, str. 26; Bizjak, "Umik avstro-ogrske vojske 

skozi slovenski prostor novembra 1918", str. 29.
38 "Hrvatski list očita Boroeviču krivdo nerednega umika", Straža, 8. 11. 1918, št. 89, str. 2.
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času prevrata in umika avstro-ogrske vojske se je opredelil tudi dr. Janko Brejc, 
ki je v svoji razpravi Od prevrata do ustave med drugim zapisal: 

Bil je politično desorientiran in dasi Slovan, ne samo po rodu, ampak tudi po 
mišljenju, bi bil lahko – pod novo zastavo – vnovič zasedel krvavo soško fronto 
in zaslonil njeno slovensko zaledje pred boječe sledečimi Italijani. Naša zapadna 
meja bi bržčas izgledala precej drugače, če bi se bil sloviti vojskovodja svojega 
historičnega zvanja ob pravem času zavedel.39 

Brejčeva kritika je vsekakor nastala pod vtisom italijanske zasedbe slo-
venskega ozemlja in nemoči Države SHS in nato Kraljevine SHS, da bi se temu 
napredovanju zoperstavili na vojaškem in diplomatskem področju. Za umika-
jočo se avstro-ogrsko vojsko se je namreč počasi premikala italijanska vojska, 
ki je previdno želela zasesti ozemlja, ki jih je Kraljevini Italiji obljubila Antanta v 
letu 1915.40 Država SHS pa se je tedaj spopadala s težavami glede mednarodne-
ga priznanja ter tako nemo opazovala italijansko napredovanje. Narodno veče 
v Zagrebu je namreč 15. novembra 1918 določilo, da v kraje, ki jih je zasedla 
vojska Kraljevine Italije, enote Države SHS ne smejo vstopiti. Problem novih 
meja je nato "rešila" šele Pariška mirovna konferenca oz. v primeru meje s Kra-
ljevino Italijo Rapalska pogodba, ki je bila sklenjena 12. novembra 1920.41 

Na eni strani so tako letele kritike na Boroevićevo ravnanje ob prevratu in 
umiku enot, na drugi strani pa je Narodna vlada v Ljubljani 5. novembra 1918 
izdala razglas, v katerem je jasno zapisala, da je Boroević priznaval neodvisno 
suverenost Države SHS. Slavni avstro-ogrski vojaški poveljnik se je tako v fazi 
razpada države in nastajanja novih državnih tvorb znašel nekje vmes. Na eni 
strani je skrbel za organiziran umik vojske, hkrati pa je bil zaradi dejstva, da 
ni nemudoma pretrgal vezi z nekdanjo državo, deležen velikega nerazumeva-
nja in kritik. Razglas narodne vlade se je ob omembi Boroevićeve drže končal 
s spodbudnimi besedami glede vojaških transportov: "Državljani! Stoletja ste 
prenašali tujce na domačih tleh. Potrpimo še zadnjih 14 dni, da pojde preko nas 
val (vojaštva) in olajšamo vojakom soške armade kot svobodnim državljanom 
njih narodnih držav prosto pot v njih svobodno domovino."42 Pri organizaciji 
vojaških transportov, predvsem zadnji fazi, je ob sodelovanju med Državo SHS 
in razpadajočo vojsko šlo tudi za sodelovanje med Državo SHS in novoustano-
vljeno Nemško Avstrijo. Tako sta obe državi na pogovorih v Gradcu sklenili, da 

39 Rahten (ur.), Avstrijski in jugoslovanski državni problem, str. 26.
40 Bizjak, "Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918", str. 33–34.
41 Jurij Perovšek, "Ozemlje in meje", v: Slovenska novejša zgodovina I (Ljubljana, 2005), str. 177; Damijan 

Guštin, "Spopadi za mejo", v: Slovenska novejša zgodovina I (Ljubljana, 2005), str. 196.
42 "Državljani!", Domovina, 8. 11. 1918, št. 38, str. 1.
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se vojakom ob transportu ni smelo odvzeti oblačil, obutve, osebnih predmetov, 
ki so jih hranili v žepih in nahrbtnih kakor tudi ne ročna prtljaga. Hkrati so 
morali vojakom, ki so s seboj imeli tudi hrano, pustiti živila za približno 14 dni.43 

Glede na izkušnje posameznih slovenskih vojakov, ki so se vračali domov iz 
srbskega bojišča, so bila takšna določila izredno pomembna. Tako je npr. nad-
poročnik Josip Šerbec, pripadnik 2. gorskega strelskega polka, za časnik Straža 
poročal o svojih negativnih izkušnjah v sklopu umika. Šerbec se je ob vračanju v 
domovino v okviru železničarskega transporta ustavil najprej v kraju Karánse-
besu, kjer so jih oropali Romuni. Nato je vlak odpeljal na madžarsko železniško 
postajo Kiskunfélegyháza južno od Budimpešte, kjer so bili popolnoma oropa-
ni s strani Madžarov. Ropanje je Šerbec opisal takole: 

Na naš vlak so naperili strojne puške in streljali na nas kakor v strelskem jarku. 
Imeli smo 1 mrtvega, veliko ranjenih in 1 pogrešanega. /…/ Ko so videli, da se ne 
moremo več braniti, so nas slekli skoro do nagega. Vzeli so nekaterim kar čevlje iz 
nog, suknje in sploh vse, kar smo imeli. Živila so nam odvzeli popolnoma, ravno 
tako tudi tobak. Tepli so nas, udarjali z puškimi kopiti, zabodali z bodali, sekali s 
sabljami in vse to brez vzroka, samo radi tega, ker smo bili Slovenci. Nemci so na 
progi Fehring-Gradec z nami mnogo lepše ravnali…44 

Državi SHS je nato v prvih dneh novembra uspelo organizirati zadostno 
število železniških transportov, tako da se je lahko vršil večinski umik vojske s 
pomočjo železnice. Zaradi kaotičnega umika v neposrednem zaledju fronte, je 
glavni del enot iz Piave prišel peš do prvih železniških postaj (Postojna, Rakek, 
tudi Ljubljana), ki so vodile proti notranjosti Avstro-Ogrske. Od teh točk naprej 
pa se je nato vršil železniški transport enot.45 Hkrati je Narodna vlada poskrbela 
tudi za oskrbo transportov, ki so lahko hrano in krmo za živali dobili na točno 
določenih železniških postajah. Stiki in pogajanja med Državo SHS in avstro-
-ogrsko vojsko, ki so se pričela v začetku novembra, so se tako izkazala za uspe-
šna. Na tej podlagi je poveljstvo soške armade podrejene enote 12. novembra 
obvestilo, da je Država SHS privolila, da bodo vse preostale enote, ki so se tedaj 
še umikale, s pomočjo vlakov prepeljane proti domu.46 Tako so se iz Ljubljane 
13. novembra odpeljali vlaki proti krajem: Cieszyn Silesia (Teschen), Nowy Sącz, 
Wadowice in Krakovu. Prihodnji dan, torej 14. novembra, pa še dodatna vlaka 
za Krakov.47 Kljub uspešni organizaciji železniških transportov se je del vojske 

43 "Tedenske novice", Straža, 11. 11. 1918, št. 90, str. 3–4.
44 "Politične vesti", Straža, 18. 11. 1918, št. 92, str. 3.
45 Bizjak, "Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918", str. 31.
46 ÖStA, KA, fond Kommando der Isonzoarmee, AŠ 18, Op. 3513/4.
47 ÖStA, KA, fond Kommando der Isonzoarmee, AŠ 18, Op. 3513/4, Beilage 1.
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vseeno umikal peš. Tem enotam, za razliko od železniških transportov, vstop v 
Ljubljano ni bil dovoljen. S posebnim ukazom je Ulmansky namreč določil, da 
se je vojska peš lahko umikala po liniji: Gorica, Ajdovščina, Col, Idrija, Poljane, 
Škofja Loka, Smlednik, Kamnik, Vransko, Celje, Pragersko.48 Prve ocene glede 
števila vojaštva, ki je prečkalo slovenski prostor, je Narodna vlada v Zagreb 
poslala 8. novembra. Do tega dne bi naj Ljubljano prečkalo že 200.000 voja-
kov.49 Ulmansky je nato Narodno vlado v Ljubljani 12. novembra obvestil, da je 
prehod polmilijonske vojske preko slovenskega ozemlja končan.50 Ta ocena je 
bila, če upoštevamo zgoraj navedene podatke o odhodu vojaških transportov 
iz Ljubljane 13. in 14. novembra, nekoliko prerana. Ulmansky je verjetno 12. 
novembra ocenil, da je bila večina vojaških transportov že izvedena in je zara-
di tega Narodno vlado obvestil o koncu transportov, čeprav so se posamezne 
manjše enote umikale še tudi v prihodnjih dneh in tednih. Končna ocena Naro-
dne vlade o število enot, ki je prečkalo slovensko ozemlje, je bila 379.000 voja-
kov, od katerih bi naj s pomočjo železnice bilo prepeljanih 279.000 vojakov, 
100.000 vojakov pa je slovenski prostor prečkalo peš.51 Konec novembra 1918, 
ko je glavnina vojaških transportov že prešla slovensko ozemlje, so vlakovne 
kompozicije pričela prevažati bolnike, izgnance, izseljence in vojne ujetnike.52 

Podobe in spomini na umik avstro-ogrske vojske

Za rekonstrukcijo podobe vojaških transportov so izjemno pomembni spo-
minski zapisi posameznikov, ki so tako ali drugače sodelovali oz. bili soudeleže-
ni pri vračanju vojske v novembru 1918. Med spominskimi zapisi, vsaj kar se tiče 
Maribora, vsekakor izstopajo spomini Rudolfa Maistra in Edvarda Vaupotiča. Ti 
spomini so toliko bolj dragoceni vir, saj tedanje slovensko časopisje o nega-
tivnih posledicah vojaških transportov preko slovenskega ozemlja ni veliko 
poročalo. Takšna drža je nekako razumljiva, saj med izčrpanim prebivalstvom 
zaledja, ki je v mnogih primerih samo videlo ogromne mase vojaštva, ki so se 
premikale mimo njihovih domov, ni želelo povzročati dodatnega vznemirje-

48 Viktor Andrejka, "Razvoj vojaštva in vojaški dogodki od prevrata do danes", v: Slovenci v desetletju 
1918–1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 
1928), str. 271.

49 Bizjak, "Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918", str. 31.
50 Rahten (ur.), Avstrijski in jugoslovanski državni problem, str. 26.
51 Bizjak, "Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918", str. 32–33, 35–36; Matjaž 

Bizjak ob oceni Narodne vlade v zgoraj citiranem članku navaja tudi lastno oceno števila enot, ki je 
prečkalo slovenski prostor. Po njegovi oceni se je tako z italijanskega bojišča prek slovenskega podro-
čja umikalo med 200.000 in 250.000 vojakov, iz balkanskega bojišča pa 50.000 vojakov. 

52 Gregor Pivec, "Sanitetna služba Maistrove vojske", Studia Historica Slovenica 15 (2015), št. 3, str. 542 
(dalje: Pivec, "Sanitetna služba Maistrove vojske").
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nja. V sklop spominske literature lahko štejemo tudi roman Maksa Šnuderla 
Osvobojene meje. Kronika Maribora in slovenske severne meje 1918/19. Šnu-
derl je bil od konca novembra 1918 do oktobra 1919 kot rezervni poročnik del 
Maistrovih borcev. Njegovo delo je za preučevanje prelomnega obdobja toliko 
bolj pomembno, ker predstavlja celovit pregled nad vsem, kar se je na območju 
Maribora dogajalo med letoma 1918 in 1919. Šnuderl se je namreč po Maistrovi 
smrti lotil celovitega pregleda Maistrovega arhiva, časopisja, opravil pa je tudi 
mnogo intervjujev s tedaj še živečimi akterji prevrata. Bralec, ki ne pozna zgo-
dovinskih dejstev, lahko ob branju Šnuderlovega romana dobi občutek, da bere 
fiktivno politično kriminalko. Toda predvsem zaradi avtorjeve soudeležbe pri 

Vračanje demobilizi-
rancev na Bleiweisovi 
cesti v Ljubljani. Na 
Slovenskem se žal 
po do sedaj znanih 
podatkih ni ohra-
nila nikakršna foto-
grafija, ki pri prika-
zovala železniške 
transporte vojakov 
(Franc Milčinski, 
Dnevnik 1914–1920 
(Ljubljana, 2000), str. 
396)
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prevratnih dogodkih in njegovega poglobljenega raziskovalnega dela v obdo-
bju med obema vojnama, lahko roman izkoristimo tudi kot dober vir za prikaz 
vzdušja in življenja v Mariboru v jeseni 1918 in letu 1919.53 Na tej podlagi bo 
v nadaljevanju predstavljena podoba Maribora in širše okolice v času vojaških 
transportov. Maribor je bil namreč zaradi svoje lege ob pomembnem železni-
škem križišču, kot tudi dvojne nacionalne sestave mestnega prebivalstva, v času 
prevrata deležen številnih političnih premikov in pretresov. V sklop slednjih 
vsekakor moramo šteti tudi vojaške transporte, ki so padli ravno v čas priklju-
čevanja Maribora novi južnoslovanski državni tvorbi. 

Vojaške transporte so kljub kratkotrajnemu obdobju prevažanja vojakov 
in relativno dobri organiziranosti samih transportov spremljale tudi negativne 
posledice, tako za udeležence transportov kot tudi civilno prebivalstvo zaledja. 
Glede na ogromno maso vračajočega se vojaštva je seveda težko pričakovati, da 
med samim transportov ni prihajalo do različnih obolenj in tudi smrtnih žrtev. 
Tako kot na bojišču, je tudi pot v domovino v mnogih primerih spremljala smrt. 
Čeprav lahko o žrtvah govorimo zelo parcialno, ker za enkrat še ni bila opra-
vljena poglobljena študija na to temo, lahko iz posameznih časopisnih član-
kov in spominov vsaj delno rekonstruiramo posamezne žrtve v času vojaških 
transportov. Znotraj slednjih je seveda potrebno ločiti med tistimi žrtvami, do 
katerih je prišlo zaradi samega transporta, kot. npr. pri železniških nesrečah, 
in tistimi, ki so med transportom umrli zaradi različnih okužb, ran in drugih 
obolenj, ki niso bila neposredna posledica transporta. Tako so bile ob poljskih 
kuhinjah, ki so oskrbovale vračajoče vojake, ob železniških progah oz. na žele-
zniških postajah organizirane tudi sanitetne službe. Na mariborski glavni žele-
zniški postaji je bilo v času vojaških transportov vzpostavljeno posebno triažno 
mesto, kjer so po prevratu delovali tudi Maistrovi borci, ki so skrbeli predvsem 
za red in mir.54 

Do večje železniške nesreče je v času vojaških transportov prišlo 5. novem-
bra 1918 na progi Pragersko–Ptuj pri Hajdini. Po podatkih, ki jih v svojem spo-
minskem zapisu navaja Rudolf Maister, bi naj v nesreči izgubilo življenje 68 
vojakov in en uslužbenec železnice. Mrtve so nato 7. novembra pokopali v sku-
pni grob na hajdinskem pokopališču. Ob padlih Maister navaja tudi podatek, 
da je bilo v nesreči 80 ljudi ranjenih. Njihova oskrba se je vršila v ptujski bolni-
šnici.55 O nesreči je poročala tudi mariborska Straža, kjer pa je bilo 8. novem-
bra zapisano, da je do nesreče prišlo 6. novembra ob 11.00 uri zvečer, ko bi 
naj vlak zaradi strte osi v zavoju skočil iz tira. Po podatkih, ki jih je tega dne 

53 Makso Šnuderl, Osvobojene meje. Kronika Maribora in slovenske severne meje 1918/19 (Maribor, 
1968), str. 583 (dalje: Šnuderl, Osvobojene meje).

54 Pivec, "Sanitetna služba Maistrove vojske", str. 541.
55 Prav tam, str. 542.
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navajala Straža, bi naj v nesreči umrlo 50 ljudi, 70 pa bi jih naj bilo ranjenih.56 
Več podatkov o nesreči je bilo v Straži nato objavljeno 11. novembra, ko so 
zapisali da se je nesreča, tako kot navaja Maister, pripetila 5. novembra, življenje 
pa bi naj izgubilo 80 ljudi, več kot 100 pa jih je bilo ranjenih. V duhu novega 
južnoslovanskega patriotizma in črnenja Avstro-Ogrske, so železniško nesrečo 
v časniku Straža izkoristili tudi za prikaz vsega slabega, kar je vojna prinesla s 
seboj. Tako je povečani avstro-ogrski patriotski vzgoji v letu 1918 po razpadu 
monarhije nemudoma sledilo "pljuvanje" po nekdanjih oblastnikih. Slovensko 
časopisje, ki je bilo v času vojne podrejeno strogi cenzuri, je tako izkoristilo 
trenutek in svoj gnev zvalilo na propadlo državo. Tako so tudi kruto in vseka-
kor nepotrebno železniško nesrečo v Straži izkoristili za obračun z nekdanjimi 
oblastniki, ko so zapisali: 

Ta nečloveška vojna je res velikansko vežbališče mladih vojnikov za pot na 
pokopališče! Kje so zdaj tisti "patriotični" besedičarji tega ostudnega vežbanja? 
Zgodovina jih bo naštevala, a Bog jih bode sodil, vsaj večina že samo izmed teh 
80 mrličev dviga proti nebu krvavo desnico in zahteva kazen za "patriotične" 
morilce.57 

Podoba monarhije se je tako spremenila čez noč. Nova propaganda pa se 
ni zaustavila niti pred vsemogočnim likom tedaj že pokojnega cesarja Franca 
Jožefa. Tako je tudi slednji postal del "patriotičnih morilcev", o katerih je poro-
čala Straža, ko je bila 1. decembra 1918 na naslovnici satiričnega lista Kurent 
objavljena prva slovenska karikatura Franca Jožefa. Njen avtor je bil zname-
niti slikar Hinko Smrekar, ki je cesarja upodobil v peklu v družbi avstrijskega 
ministrskega predsednika Stürghka, ogrskega ministrskega predsednika Tiszo, 
nemškega cesarja Viljema II., nemškega generala Hindenburga in nemškega 
admirala Tirpitza.58 Slednji so upodobljeni v peklenskem kotlu ob katerem se 
zmedeni Satan sprašuje: "Glava me boli od težkega premišljevanja, kako kaj 
poplačam zasluge teh tičkov!"59 Razpad habsburške monarhije in konec vojne 
sta ob političnem preobratu in vračanju vojakov v slovenskem prostoru spro-
žila tudi zasuk v prikazovanju nedavne preteklosti. Kot pogosto v zgodovini, je 
bila tudi v primeru "rajne" Avstro-Ogrske pot od slave do smetišča zgodovine 
izjemno kratka. 

56 "Tedenske novice", Straža, 8. 11. 1918, št. 89, str. 4.
57 "Strašna nesreča pri Sterntalu", Straža, 11. 11. 1918, št. 90, str. 3–4. 
58 Damir Globočnik, "Karikature v letih prve svetovne vojne", Zgodovinski časopis 54, št. 4 (2000), str. 

595; Peter Vodopivec, "Cesar Franc Jožef in Slovenci", v: Franc Jožef, ur. Gregor Antoličič (Ljubljana, 
2016), str. 86–87.

59 Kurent, 1. 12. 1918, št. 9, str. 1.
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Ob zgoraj opisani večji železniški nesreči, je v sklopu vojaških transportov 
prišlo tudi do večjega števila manjših železniških nesreč. Po poročanja časni-
ka Straža, bi naj tako do 8. novembra 1918 v predorih južne železnice življe-
nje izgubilo 297 vojakov, ki so zaradi prenapolnjenosti vlakov sedeli na stre-
hah vagonov. Kot so zapisali v Straži so: "… vojaki trčili v predorih ali tunelih ob 
tunelske oboke in našli na povratku v domovino žalostno smrt."60 Podatek iz 
Straže se ujema tudi z navedbami generala Maistra, ki prav tako navaja, da je v 

60 "Tedenske novice", Straža, 8. 11. 1918, št. 89, str. 4.

Karikatura Franca Jožefa, ki jo je ustvaril Hinko Smrekar (Kurent, 1. 12. 1918)
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železniških predorih umrlo 297 oseb.61 Relativno hiter umik vojske je ob orga-
nizaciji zadostnega števila železniških konduktov omogočilo tudi lepo vreme. 
Tako so lahko vojaki sedeli tudi na strehah vagonov, kar je znatno dvignilo 
kapaciteto transportov, a hkrati povzročalo tudi veliko nevarnost, ki ga je glede 
na zgoraj navedene podatke, vsaj 297 ljudi plačalo s svojim življenjem.62 

Da sta se v Mariboru prepletala politični preobrat in prisotnost vojaških 
transportov dokazuje dejstvo, da so ravno 1. novembra, ko je Rudolf Maister 
Maribor razglasil za ozemlje Države SHS in prevzel vojaško oblast, v mesto pri-
hajali prvi vojaški transporti z italijanskega bojišča. Kot je v svojih spominih 
zapisal Edvard Vaupotič so bili vojaki tedaj nedisciplinirani, lačni, žejni in divji. 
Tako ne preseneča, da so vojaki vdirali v vagone, ropali in si med vlaki kuhali 
hrano. Kot navaja Vaupotič pa je enako kot vojska ropalo tudi civilno prebival-
stvo, ki je iz mariborske železniške postaje z vozički odvažalo vse, kar se je dalo 
odnesti.63 O ropanjih na mariborski glavni železniški postaji, do katerih bi naj 
prišlo 1. novembra 1918, tako s strani civilistov kot tudi vojakov, je bilo govora 
tudi na seji mariborskega mestnega sveta dne 4. novembra 1918.64 Podobno 
kot Vaupotič je prve dneve vojaških transportov opisal tudi Ernest Jeras, ki je 
tedaj opravljal funkcijo načelnika železniške postaje Hoče in Pragersko. Zače-
tek prihajanja vojaških transportov je Jeras opisal takole: 

Na vseh svetnikov dan 1. novembra ob 7. uri zjutraj je ponujala postaja Hoče že 
tisto karakteristično sliko, ki je ostala znak za sledečih 14 dni. /…/ vse nabito polno 
vojaštva, bolnikov in ranjencev, strežnic, vojnih ujetnikov, a vse skupaj pijano. /…/ 
Stalno je bila ogrožena osebna varnost in lastnina železničarjev in prebivalstva v 
bližini postaje. Pokradeno je bilo vse, kar se je dalo odnesti: drva, plotovi, perutni-
na, steklenice; polja z repo, s korenjem in z zeljem so bila obrana do gole zemlje.65 

Jeras tudi v nadaljevanju svojih spominov zelo slikoviti opisuje utrip žele-
zniških postaj Hoče in Pragersko v času vojaških transportov. Ključne težave, ki 
so tedaj nastopale, so bile preobremenjenost železniških prog in pomanjkanje 
lokomotiv, kar je povzročalo, da se je vojaštvo dlje kot načrtovano zadrževalo 

61 Rudolf Maister, "Vojaški transporti in naše Podravje ob prevratu leta 1918", v: Spominski zbornik ob 
60-letnici bojev za severno mejo: 1918–1919, ur. Janko Kuster (Ljubljana–Maribor, 1979), str. 38 
(dalje: Maister, "Vojaški transporti").

62 Ernest Jeras, "Postajni načelnik v Hočah in na Pragerskem", v: Boj za Maribor 1918–1919, ur. Janez J. 
Švajncer (Maribor, 1988), str. 358–359 (dalje: Jeras, "Postajni načelnik v Hočah").

63 Edvard Vaupotič, "Ob polomu Avstrije", v: Boj za Maribor 1918–1919, ur. Janez J. Švajncer (Maribor, 
1988), str. 250 (dalje: Vaupotič, "Ob polomu Avstrije").

64 Pokrajinski arhiv Maribor (dalje PAM), fond Mestna občina Maribor (dalje SI_PAM/0005), AŠ 49, zapi-
snik seje mariborskega mestnega sveta dne 4. novembra 1918.

65 Jeras, "Postajni načelnik v Hočah", str. 358–359.
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na železniških postajah. Dolgotrajno čakanje je med vojaki mnogokrat povzro-
čalo veliko nejevoljo, ki jo je čutilo predvsem železniško osebje. Iz Jerasovega 
pripovedovanja se da razbrati, da je mariborska oblast pogosto, ko je bila mari-
borska železniška postaja preobremenjena oz. so bile dane nevarnosti za red in 
mir v mestu, vlake zadrževala prav na Pragerskem in Hočah. Za najbolj kaotične 
in nevarne dni so se po Jerasovih ocenah izkazali prav prvi dnevi vojaških tran-
sportov. Tiste enote, ki so se umikale prve, so namreč lahko plenile vse, kar se je 
pač dalo pleniti. Tako so bila v okolici Hoč in Pragerskega v začetku novembra 
izropana že vsa skladišča in vagoni, ki so stali na postajah. Vojaštvo je ob poti 
domov ropalo tudi po drugih slovenskih krajih. Tako so npr. v Dravogradu oro-
pali vlak vina, na mariborskem koroškem kolodvoru pa so oropali 12 vagonov 
daril za vojake na fronti in dva vagona prepečenca. Za enote, ki so prihajale 
kasneje, tako ni ostalo več ničesar, kar bi lahko oplenile. Ob ropanju vojaštva 
je, podobno kot v primeru Maribora, tudi prebivalstvo Hoč in Pragerskega kao-
tične razmere izkoristilo za različna plenjenja. Tako so npr. prebivalci Hoč in 
okoliških krajev 5. novembra 1918 na železniški postaji Hoče ropali bencin, ki 
ga je prebivalstvo uporabljalo kot petrolej. Do podobnega ropanja bencina in 
drugih potrebščin je prihajalo tudi na mariborskem koroškem kolodvoru. Jeras 
se je zaradi ropanj obrnil na vojaško oblast v Mariboru, ki je v Hoče poslala tri 
vojake, da bi slednji preprečili nadaljnjo krajo bencina. Kot je hudomušno zapi-
sal Jeras pa je to povzročilo, da bencina res več niso ropali, ampak so ga vojaki, 
ki bi ga naj varovali, na lastno pest preprodajali okoliškemu prebivalstvu. Nego-
tovost in kaotično stanje so tako očitno prida izkoriščali tudi tisti, ki bi naj s 
svojo avtoriteto skrbeli za stabilizacijo razmer.66 

Kot je bilo že omenjeno, je bil problem vojaških transportov vsaj delno tudi 
predmet pogovorov na zasedanju mariborskega mestnega sveta. Tako je župan 
dr. Johann Schmiderer na seji mestnega sveta, ki je potekala 4. novembra, spre-
govoril tudi o vojaških ropanjih, ki pa so bila tedaj omejena na poslopja žele-
znice in pošte.67 Podobno kot je to kasneje storil tudi Maister v svojem mobili-
zacijskem razglasu iz dne 9. novembra 1918, je mariborski nemški mestni svet 
probleme ob vojaških transportih izkoristil kot argument pri vzpostavljanju 
paravojaških enot.68 Slednje so tako nastajale pod pretvezo varovanja mesta 
pred ropanji vračajoče se vojske. Čeprav bi naj enote dejansko skrbele tudi 
za varovanje vojaških transportov, je bil globlji pomen njihovega ustanavlja-
nja povezan z nerešenim vprašanjem pripadnosti Maribora in njegove okoli-
ci po razpadu Avstro-Ogrske. Tako je verjetno prav nevarnost ohranjanja reda 

66 Prav tam, str. 359–362; Šnuderl, Osvobojene meje, 106–107, str. 149.
67 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, Zapisnik seje mariborskega mestnega sveta dne 4. novem-

bra 1918.
68 Anton Vončina, "Maribor v letih 1918–1919", Kronika 4, št. 2 (1956), str. 95.
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in miru ob vojaških transportih tudi Narodno vlado v Ljubljani prepričala, da 
je dovolila vzpostavitev nemških paravojaških enot na območju Maribora kot 
zadnje večje postojanke vojaških transportov na slovenskem ozemlju. Župan 
Schmiderer je na seji mestnega sveta 4. novembra predvideval, da bi za potre-
be varovanja vojaških transportov v Mariboru potrebovali okrog 1000 mož. Iz 
groženj in nevarnosti ob umiku vojske je tako na že omenjeni seji mariborske-
ga mestnega sveta nastala Nemška Schutzwehr.69 Kakšen strah je umikajoča se 
vojska povzročala med tedanjim civilnim prebivalstvom slikovito opiše tudi 
Makso Šnuderl: 

Pred novo vojaško oblastjo [s tem so bile mišljene enote pod poveljstvom Rudolfa 
Maistra] je vstala nova nevarnost, nasprotnikom nepričakovan zaveznik. Milijon-
ska armada se je že valila od Piave in preplavljala ceste in železnice. /…/ Brez reda, 
vodstva, poveljstva, podivjani [vojaki] ne od strahu pred sovražnikom, ki so mu 
obrnili hrbet na Piavi, temveč gnani od poželenja po domu in od težnje po koncu 
vojne in po miru, naveličani obupanega življenja v strelskih jarkih.70 

Ob nevarnosti vojaških ropanj pa je, kot že rečeno, pridno ropalo tudi 
mariborsko mestno prebivalstvo. Slednje je npr. skupaj z vojaki oropalo konj-
sko bolnico na Teznem, letalske barake in barake 47. pehotnega polka na Trža-
ški in Betnavski cesti. Prebivalstvo je iz vojaških objektov snelo vrata, okna in 
celo lepenko iz streh. Iz mariborske Dravske vojašnice je bil ukraden srebrni, 
porcelanasti in kristalni pribor, slike, knjige in preproge. Na mariborskem koro-
škem kolodvoru pa je civilno prebivalstvo ob že omenjenem bencinu ropalo 
tudi premog, sladkor, riž in moko. Ropalo pa ni samo mestno prebivalstvo, 
ampak tudi prebivalci okoliških krajev in hribov, ki so živeli tudi po več ur hoje 
oddaljeno od mesta.71 

Hkrati je umik množične armade v zaledju pomagal, ob nemških, tudi pri 
ustanavljanju vojaških enot pod okriljem Države SHS. Tako je strah pred ple-
njenji in podobni ekscesi umikajoče se vojske iznajdljivi Rudolf Maister spretno 
izkoristil v mobilizacijskem razglasu iz dne 9. novembra 1918, ko je v njem med 
drugim zapisal: "Vojske je sicer konec, a našim krajem pretijo nove nevarnosti. 
V naše kraje se valijo armade, ki bežijo iz Italije v svoje domove. Na stotisoče 
vojakov je prepuščenih popolnoma lastni usodi: brez vodstva, brez živil tavajo 
okoli, kradejo, plenijo in požigajo."72 Vojaški transporti pa pri mobilizaciji Mai-

69 PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49, Zapisnik seje mariborskega mestnega sveta dne 4. novem-
bra 1918.

70 Šnuderl, Osvobojene meje, str. 105–106.
71 Prav tam, str. 107, 148.
72 "Mobilizacija jugoslovanske armade", Straža, 11. 11. 1918, št. 90, str. 1.
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strovih enot niso služili samo kot argument straha pred plenjenji, ampak so 
predstavljali tudi bazen iz katerega je Maister lahko črpal posameznike. Tako 
lahko v Straži v prvih dneh novembra, torej še pred samo mobilizacijo, najde-
mo pozive vojakom umikajoče vojske, da se priključijo novi državi in branijo 
njeno suverenost. Iz teh pozivov se da razbrati tudi širjenje novega patriotiz-
ma, kajti dotedanjega avstrijskega je zamenjal nov slovenski oz. jugoslovanski 
patriotizem. Tako so v Straži v enem izmed pozivov npr. zapisali: "Slovenski 
vojaki! Vaši domovi so v nevarnosti. Jugoslovanska domovina nujno potrebuje 
vojaštvo za brambo. Dosedaj ste služili tujcem, domovina Vas pa sedaj kliče, da 
čuvate sebe, svoje in last slovenske domovine. /…/ Slovenski vojaki, domovina 
vas kliče! Na plan!"73 Ob nemških paravojaških enotah so tako pričele nasta-
jati tudi enote slovenske vojske. Slednje so nato, kot bo vidno v nadaljevanju, 
sodelovale tudi pri razoroževanju in varovanju vojaških transportov. Toda če si 
pogledamo časovnico nastajanja tako nemških kot tudi slovenskih enot lahko 
ugotovimo, da je do organizacije obeh tvorb prišlo šele v drugi fazi vojaških 
transportov. To dejstvo pa potrjujejo že omenjene ocene Jerasa, da so bili prvi 
dnevi vojaških transportov najhujši. Tedaj je v večjih mestih za varnost skrbe-
la umikajoča se vojska sama ali pa mestna policija, ki pa vsekakor ni bila kos 
podivjanim množicam. Še slabše pa je bilo stanje na podeželju, kjer so bili posa-
mezniki prepuščeni sami sebi. Zaradi tega je nova oblast kmete pozivala, naj se 
organizirajo v narodne straže ter noč in dan čuvajo svoje imetje.74 

Pomembno vlogo znotraj vojaških transportov so odigrali tudi uslužbenci 
železnic. Njihovo držo in požrtvovalnost, ki se v glavni fazi transportov ni ome-
jila na nacionalno pripadnost, večina železničarjev je namreč bila Nemcev, je 
pohvalil tudi Rudolf Maister, ko je zapisal: 

Če bi bili torej ob prevratu v mariborskem okolišu tudi nemški železničarji, kakor 
vojaštvo na fronti, zapustili svoja službena mesta, bi se s Koroškega peš valili po 
Dravski dolini in skozi Maribor vsi nešteti vojaški oddelki, ki jih je sicer prepel-
jala železnica skozi to ozemlje. Vsak odpor proti oboroženim stotisočim bi bil 
nemogoč.75 

Da so železničarji odigrali pomembno vlogo pri nemotenem poteku voja-
ških transportov je Maister cenil tudi zato, ker je dobro vedel, do kakšnih težav 
je lahko prišlo pri razoroževanju enot. Znotraj slednjih so Maistru in njegovim 
enotam največje težave povzročali transporti madžarskih enot, ki so se pogo-
sto pustili le s težavo razoroževati. K problemu vojaških in civilnih plenjen se 

73 "Slovenski vojaki!", Straža, 4. 11. 1918, št. 88, str. 2.
74 "Bežeča armada", Straža, 4. 11. 1918, št. 88, str. 2.
75 Maister, "Vojaški transporti", str. 27.



G. Antoličič: Slovensko ozemlje pod vtisom umika avstro-ogrske ...

544

je tako pridružil še problem razoroževanja. Napeta situacija je tako npr. na 
mariborskem koroškem kolodvoru pripeljala celo do streljanja, v katerem so 
padli štirje madžarski vojaki.76 Prišlo je celo do primera, ko so morale Maistrove 
enote na obe strani mariborskega železniškega mostu postaviti strojnice, tran-
sport madžarskih vojakov ustaviti na sredi mostu in nato enote razorožiti.77 Do 
podobnih zapletov pri razoroževanju madžarskih enot je prihajalo tudi na lju-
bljanski železniški postaji.78 Da je pri razoroževanju madžarskih enot šlo za širši 
problem dokazuje tudi dejstvo, da je avstro-ogrski vojni minister že ob odpo-
klicu madžarskih enot z bojišča poizkušal doseči, da bi se te enote razorožile 
že ob odhodu iz fronte, vendar glede na težave, na katere je naletel Maister, 
očitno teh navodil ni bilo možno izpeljati.79 O ekscesih madžarskih vojakov so 
poročali tudi v časniku Straža. Tako bi naj madžarski vojaki 10. novembra na 
Ptuju ustrelili nekaj oseb, ko so se branili razorožitve. Med mrtvimi bi naj bila 
tudi dva otroka.80 Edvard Vaupotič je predvideval, da je bil glavni razlog za voja-
ške ekscese predvsem velika lakota. Zaradi tega je Maistru dejal, kot je zapisal 
Šnuderl: "Boljši ko strojnice bi bili menažni kotli."81 Podobno kot po drugih slo-
venskih krajih je nato tudi v Mariboru prišlo do vzpostavitve poljske kuhinje. 
Za organizacijo slednje je bil zadolžen poročnik Rajko Lederhas, ki je po maši v 
frančiškanski cerkvi novačili ženske za delo v kuhinji. Ponudili so jim plačilo in 
prehrano ter na tej podlagi zbrali 72 žensk, ki so v dveh izmenah na mariborski 
glavni železniški postaji kuhale za vojaške transporte.82 

S podobnimi težavami z vojaškimi transporti kot Maribor so se soočali tudi 
drugi deli novonastale Države SHS, preko katerih se je premikala razpadajo-
ča avstro-ogrska vojska. Tako se je sredi novembra 1918 tudi v Slavonskem in 
Bosanskem Brodu zbralo ok. 60.000 mož, ki so trpeli mraz in pomanjkanje. Za 
preskrbo teh enot je Narodna vlada v Zagrebu določila, da mora vsak vojak, ki 
se je mudil v enem izmed omenjenih krajev, dobiti hleb kruha, ob postanku v 
večjih mestih pa topli obrok. V ta namen je Narodna vlada v Zagrebu priza-
detim okrajnim odborom odobrila večje kreditne vsote. Za varovanje oz. bolje 
rečeno vzpostavljanje novih meja pa so se po železnicah vršili tudi transporti 
srbskih in francoskih enot ter oddelkov dobrovoljske jugoslovanske legije. Po 
poročanju časnika Naprej, bi naj ljudje te transporte obmetavali s cvetjem. Pri-
zori so se tako po več kot štirih letih bojevanja ponovno ponovili. Konec vojne 

76 Šnuderl, Osvobojene meje, str. 148.
77 Maister, "Vojaški transporti", str. 31.
78 Bizjak, "Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918", str. 30.
79 ÖStA, KA, fond Kommando der Isonzoarmee, AŠ 18, Op. Nr. 1639, Predlog avstro-ogrskega vojnega 

ministra glede razorožitve madžarskih enot.
80 "Politične vesti", Straža, 11. 11. 1918, št. 90, str. 3.
81 Šnuderl, Osvobojene meje, str. 151.
82 Prav tam, str. 152; Vaupotič, "Ob polomu Avstrije", str. 250.
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in odhod proti domu je hkrati spremljala nova mobilizacija mladih fantov, ki bi 
naj branili ozemeljsko celovitost svojih novih domovin.83

Sklep

Vojaški transporti preko slovenskega ozemlja so konec oktobra in v prvi polo-
vici novembra 1918 predstavljali kratek vihar, ki za seboj ni pustil večjih oz. 
trajnih posledic za tedanje prebivalstvo. Vsekakor pa so vojaški transporti v 
fazi razkroja ene in nastajanja drugih držav ter hkratnega vzpostavljanja novih 
meja predstavljali veliko nevarnost za ohranjanje reda in miru. Glede na ogro-
mno maso vojaštva, ki se je preko slovenskega ozemlja vračalo v njihove domo-
vine, bi lahko bile posledice ropanj in plenjen, ki so bile omejene bolj ali manj 
samo na območja nekaterih železniških postaj, veliko bolj katastrofalne. Hkrati 
so vojaški transporti vsaj na območju Maribora oz. Spodnje Štajerske vnesli tudi 
posebno dinamiko v ustanavljanje nacionalno obarvanih vojaških enot. Tako 
Maistrove enote kot tudi enote nemškega Schutzwerja so namreč nastale pod 
pretvezo varovanja vojaških transportov ter ohranjanja reda in miru, čeprav je 
za tem osnovnimi namen stal globlji pomen vzpostavljanja novih meja in reše-
vanje vprašanja nacionalne pripadnosti posameznih krajev oz. območji. Čeprav 
je moč oceniti, da je bil umik avstro-ogrske vojske, tudi zaradi izredno lepega 
vremena, končan v zgolj 14. dneh, je fazi glavnega umika vsekakor sledilo daljše 
obdobje, ko so se preko slovenskega ozemlja premikali sicer manjši, pa vendar 
pomembni transporti vojske, ujetnikov, ranjencev, beguncev itd. Tako je npr. 
zadnji transport češkoslovaških enot Maribor zapustil šele 8. decembra 1918.84 
Ob vojaškem osebju so se od novembra 1918 v novonastale države, Nemško 
Avstrijo, Češkoslovaško, Madžarsko in Poljsko pričeli vračati bivši avstro-ogrski 
uradniki, ki so do razpade monarhije službovali v Bosni, Hercegovini, Dalmaci-
ji, na Hrvaškem, Kranjskem in Primorskem. Od začetka februarja 1919 je tako 
posebni tovorni vlak peljal iz Ljubljane samo še enkrat tedensko, služil pa je 
predvsem za transport tujih državljanov, ki so potovali proti severu. Od aprila 
1919 so po slovenskih železnicah dokončno prenehali premikati "prvo vojni" 
transporti.85 Hiter in usklajen umik avstro-ogrskih enot preko slovenskega oze-
mlja pa je bil na koncu dvoje. Na eni strani zadnji veliki dosežek razpadajoče 
avstro-ogrske armade, ki je kljub svojemu porazu in razkroju poskrbela za vrni-
tev svojih vojakov v njihove domovine. Na drugi strani pa je bil uspešen tran-

83 "Pismo iz Zagreba", Naprej. Glasilo jugoslovanske socialno demokratične stranke, 20. 11. 1918, št. 266, 
str. 2. 

84 Bizjak, "Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918", str. 32.
85 Maister, "Vojaški transporti", str. 38.
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sport prvi veliki uspeh Države SHS, ki je kljub vsem notranje- in zunanjepolitič-
nim težavam uspela prebivalstvo obvarovati pred večjimi ekscesi umikajoče se 
vojske.86

Gregor Antoličič

THE SLOVENIAN THERITORY UNDER THE IMPRESSION OF THE 
RETREAT OF THE AUSTRO-HUNGARIAN ARMY IN THE FALL OF 1918

SUMMARY

The First World War right from its start pushed the Austro-Hungarian Armed 
Forces on the edge of their military capabilities. In 1914, they were fighting on 
the Balkans and the Eastern front and from 1915 also on the Italian Front. In 
the Slovenian perspective of the First World War the Italian front, specifically its 
90-kilometre-long Isonzo Front, became the most important battlefield of the 
First World War. Not only because an Italian breakthrough would endanger the 
whole Slovenian ethnic territory, but also because the proximity of the front 
transformed the Slovenian lands into the hinterland of the front with many 
military hospitals and other military infrastructure. Although the military situa-
tion of Austria-Hungary during 1915 and 1916 was very unstable, the year 1917 
brought hope. On the Italian Front, with the help of German troops the Austri-
an Army achieved a breakthrough at Caporetto which with its following mili-
tary operations forced the Italian troops to withdraw across the Piave River. As 
the Rubicon for Hannibal, the Piave became for the Austrians and Italians the 
river of decision. Therefore, the Austrian Supreme Military Command in accor-
dance with the wishes of Emperor Charles I. began to prepare a final offensi-
ve on the Piave River in the course of which the Austrian Army should once 
and for all defeat the Italian troops and bring an end to the war. However, the 

86 Svoljšak in Antoličič, Leta strahote, str. 364. 
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Austrian troops on the Italian Front where exhausted, hungry, and poorly equi-
pped and they simply had had enough of war. This meant that the offensive was 
doomed to fail from the beginning. By the end of Sommer of 1918, it was clear 
that the Austro-Hungarian Army was no longer capable of offensive military 
actions and could only try to hold back the penetrating Italian Army and force a 
military truce. This was finally achieved on November 3, 1918, with the Truce of 
Villa Giusta. This moment market the end of the Austro-Hungarian war and the 
start of many military transports over the Slovenian lands. The multinational 
parts of the Austro-Hungarian Army started to return to their homelands which 
in the meantime with the collapse of Austria-Hungary became national states. 
Among them, the southern Slavs of the Habsburg Empire established the State 
of the Slovenes, Croats and Serbs (Država SHS) on October 31, 1918. The new 
state immediately contacted feldmarschal Svetozar Boroević, the comman-
der of the majority of the Austro-Hungarian troops on the Italian Battlefield. 
The government of the newly formed state tried to convince Boroević that he 
should first send south-Slavic troops to the hinterland so they could secure the 
military transport of the other non-Slavic troops. This was also the intention 
of the Austro-Hungarian Supreme Military Command which despite the disin-
tegration of the Habsburg monarchy tried to organise the return of its troops 
to their homelands. On November 2, 1918, major Ulmansky was dispatched 
from Baden, the headquarters of the Supreme Military Command, to Ljublja-
na, where he was ordered to organise the military transports and prevent any 
riots and wrongdoings of military personell. Through this endeavour, Ulman-
sky represented a bond between the Austro-Hungarian Army and the State of 
SHS. During this time, the command of the withdrawing Austro-Hungarian tro-
ops informed the National government that around 400.000 troops and 80.000 
horses would cross the Slovenian lands. Because the troops suffered from food 
shortage the Austrian command expected that the Slovenian National gover-
nment, the Carniola Region or the State of SHS would provide enough food for 
the hungry troops. This expectation at the end of a long war and general shor-
tages among the civilians represented a great burden for the National gover-
nment in Ljubljana. Beside the food supply, the National government also had 
to secure enough railway transports. At the beginning of November, the return 
of military troops began to accelerate. Most troops came by foot to the train 
stations of Postojna, Rakek and also Ljubljana where they settled on the tra-
ins which brought them across the Slovenian lands. Special field kitchens were 
established along the railway lines to supply the troops and to prevent riots. 
At the same time, military transports did not stop directly in bigger Slovenian 
cities and in such cases the troops were barred from leaving the trains. Despi-
te the functional transport organization and excellent cooperation between 
the National government and the Austro-Hungarian Military Command indi-
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vidual inconveniences with such a huge number of military personnel could 
not be ruled out. Many soldiers who were happy that the war was finally over 
were drunk, others participated in plunderings which were confined prima-
rily to train stations. Not only military personnel participated in the plundering 
on different railway stations, but also civilians from nearby cities – this was a 
statement of the turbulent times that ruled the Slovenian lands following the 
war. Beside plunderings and some drunk excesses the mayor problem for the 
new southern Slavic government was the disarmament of the retreating troops. 
The biggest problems within the disarmament were with the Hungarian troops 
who refused to put down their weapons. Several dangerous situations resul-
ted because of that, but in the end Slovenian troops succeeded in disarming 
most of the retreating troops without any mayor bloodshed. However, there 
were some victims. Because the trains were overcrowded, many soldiers were 
sitting on the roofs of the trains. When the trains enter railway tunnels, some 
soldiers were killed via decapitation. The main part of the military transports 
over the Slovenian lands ended in the middle of November 1918, without any 
mayor consequences for the internal law and order. The last assessment of the 
National government in Ljubljana about the military transport in the first half 
of November some 379.000 Austro-Hungarian troops crossed the Slovenian 
lands, 279.000 via railway transports and 100.000 by foot. Although the mili-
tary transports represented a big danger for the young southern Slavic country, 
in the end, they did not affect the internal consolidation of the State of the Slo-
venes, Croats and Serbs and its unification with the Kingdom of Serbia into the 
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes. 
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svoj davek" – slovenski in hrvaški 
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Izvleček
Ob koncu prve svetovne vojne se je kot eden večjih problemov pojavilo 
vprašanje repatriacije vojnih ujetnikov. Konec vojne namreč, iz različnih 
razlogov, še ni nujno pomenil konec ujetništva. Problem se je takrat prvič pojavil 
v masovni obliki in pogojeval življenje ne samo ujetnikov samih, temveč tudi 
njihovih družin – predvsem žensk in otrok, ki so doma nestrpno pričakovali 
vrnitev svojcev. Zakasnela repatriacija je namreč vplivala na njihov ekonomski 
in socialni položaj ter vsakdanje življenje na sploh. Članek zato obravnava 
vprašanje do sedaj s strani zgodovinopisja skoraj spregledani usodi družin 
vojnih ujetnikov, ki so na novice o svojcih in njihovo vrnitev lahko čakale tudi 
več let po tem, ko je bilo leta 1918 sklenjeno premirje. Vprašanje obravnava na 
primeru družin slovenskih in hrvaških vojnih ujetnikov, bivših avstro-ogrskih 
vojakov, ki so se vračali iz ujetništva v Rusiji in Italiji, na podlagi prošenj svojcev, 
ki so bile naslovljene na Generalni civilni komisariat v Trstu.

Ključne besede:
prva svetovna vojna, vojni ujetniki, repatriacija, družina, socialna zgodovina, 
zgodovina žensk, povojna tranzicija
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Uvod1

Vprašanje o usodi vojnih ujetnikov po prvi svetovni vojni je v zgodovinopis-
ju slabo zastopano v primerjavi z "velikimi" temami, ki so monopolizirale to 
poglavje zgodovine. V slovenskem prostoru je vprašanje prve svetovne vojne 
ter z njo povezanimi znanstvenimi razpravami, publicističnimi ter spominski-
mi deli v preteklosti že natančno razdelala Petra Svoljšak.2 Iz njenih pogloblje-
nih pregledov lahko razberemo, da je ukvarjanje s prvo svetovno vojno na Slo-
venskem zaznamovalo predvsem ukvarjanje s politično zgodovino tega obdo-
bja (ustvarjanje in nastajanje jugoslovanske države) ter zgodovino vojne same. 
Pri tem pa velja izpostaviti, da so spomini na vojno ujetništvo, predvsem na 
tisto v Sibiriji, pravzaprav najštevilčnejši med spominskimi deli.3 Mnogo manj 
se je z zgodovino vojnega ujetništva ukvarjalo slovensko zgodovinopisje, zato 
na to temo še nimamo temeljne študije. Posledično se le redka dela, pa še ta 
le v drobcih, posvečajo vprašanju repatriacije vojnih ujetnikov, ki se je lahko 
zavlekla v čas še dolgo po tem, ko je bil mir že sklenjen. Nihče pa se ni ukvar-
jal s tem, kako je zakasnela repatriacija vplivala na vsakdanje življenje družin, 
ki so nestrpno čakale novice o svojcih. Tudi sicer je področje vpliva vojnega 
ujetništva na vsakdanje življenje njihovih družin slabo zastopano v zgodovi-
nopisju za katerokoli obdobje, ne samo za čas prve svetovne vojne – kar je v 
svojih raziskavah ugotavljala že britanska zgodovinarka Barbara Hately-Broad. 
Ta je namreč že v času priprave svoje doktorske disertacije izpostavila, da "kljub 
temu, da izkušnje družin vojnih ujetnikov posegajo na širok spekter področji, 
vključujoč zgodovino žensk, socialne zgodovine ter vojaške in politične zgo-

1 Prispevek je rezultat podoktorskega raziskovalnega projekta Družine in spomini italijanskih vojnih 
ujetnikov v Sloveniji in Jugoslaviji po drugi svetovni vojni št. Z6-9361, ki ga financira Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

2 Petra Svoljšak, "Prva svetovna vojna in Slovenci. Oris slovenskega zgodovinopisja, publicistike in spo-
minske literature o prvi svetovni vojni, I. del", Zgodovinski časopis 47, št. 2 (1993), str. 263–287 (dalje: 
Svoljšak, "Prva svetovna vojna in Slovenci. I. del"); Petra Svoljšak, "Prva svetovna vojna in Slovenci. 
Oris slovenskega zgodovinopisja, publicistike in spominske literature o prvi svetovni vojni, II. Del", 
Zgodovinski časopis 47, št. 4 (1993), str. 547–562; Petra Svoljšak, "Prva svetovna vojna in Slovenci: 
1994–2014", Prispevki za novejšo zgodovino 55, št. 2 (2015), str. 143–171. Koristne dopolnitve je 
objavil Dušan Nećak, "Nekaj kratkih pripomb k prispevku Petre Svoljšak o prvi svetovni vojni in 
Slovencih", Zgodovinski časopis 48, 1 (1994), str. 117–118. Ažurirano nadgradnjo Svoljšakove, in 
sicer o najbolj relevantnih usmeritvah v slovenski historiografiji glede prve svetovne vojne, predvsem 
čemu so se avtorji posvečali in čemu manj, pa da je premalo konfrontacije s študijami v tujini, kjer 
slovenska dela tudi premalo upoštevajo, ipd., dobimo v Gorazd Bajc, "Dieci mesi che sconvolsero la 
Venezia Giulia: il Memorandum di Londra 1915: questioni storiografiche e dettagli terminologici", 
Acta Histriae 25, št. 4 (2017), str. 828–835 (dalje: Bajc, "Dieci mesi che sconvolsero").

3 Svoljšak, "Prva svetovna vojna in Slovenci. I. del", str. 280–281. Glej tudi David Hazemali, "The Battle 
of Galicia: The Disintegration of the Austro-Hungarian Land Forces on the Eastern Front in the First 
World War, With Special Emphasis on the Role of the Graz's III Corps and Slovenian Soldiers", Studia 
Historica Slovenica 17, št. 1 (2017), str. 164–165.
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dovine, njihova preteklost ostaja praktično nezapisana za katerokoli vojno".4 
Izgleda torej, da to ostaja splošni problem pri obravnavi usode vojnih ujetnikov, 
saj se študije navadno posvečajo usodam vojnih ujetnikov samih ali diplomat-
skim odnosom, ne pa (ali v zelo okrnjeni obliki) temu, kakšen vpliv je ujetni-
štvo imelo na njihove družine, njihovo osebno izkušnjo in ekonomski polo-
žaj. Obstaja sicer nekaj študij, ki nam lahko zaradi svojega kontekstualnega ali 
metodološkega pristopa služijo kot dober primer, sicer pa se nanašajo na čas 
druge svetovne vojne.5 

Ob predstavitvi mednarodnega konteksta in težkih razmer (saj jih je oka-
rakteriziralo, kot ugotavljajo najnovejše raziskave, nasilje na več nivojih, od 
nacionalnega do regionalnega in transnacionalnega6), v kateri so se vojni uje-
tniki znašli ob koncu prve svetovne vojne, namerava članek osvetliti prav to 
plat vojnega ujetništva, in sicer na primeru družin slovenskih in hrvaških vojnih 
ujetnikov, ki so bili internirani v Rusiji (predvsem v Sibiriji) in Italiji. Študija bo 
slonela na prošnjah svojcev, ki so shranjene v tržaškem arhivu. Ti so nestrpno 
pričakovali repatriacijo in v upanju v pospešitev le-te naslavljali prošnje na 
lokalne civilne oblasti v Trstu. Namen prispevka je hkrati tudi razumeti, če in 
kako se je usoda družin vojnih ujetnikov razlikovala od splošne usode sloven-
skega civilnega prebivalstva tekom in po koncu prve svetovne vojne.

Vojni ujetniki v prvi svetovni vojni

V času prve svetovne vojne je bilo zajetih med 6,6 in 8,4 milijonov vojnih uje-
tnikov, od tega naj bi jih v ujetništvu umrlo najmanj 750.000.7 Gre za ocene, 
saj je do natančnega števila zaradi slabe pripravljenosti na tolikšno število 
vojnih ujetnikov in posledično slabe organiziranosti tega področja praktično 

4 Barbara Hately-Broad, Prisoner of War families and the British government during the second world 
war (Sheffield University, doktorska disertacija, 2002), dostopno na: http://etheses.whiterose.
ac.uk/3416/1/246925.pdf, pridobljeno: 18. 1. 2019.

5 Sarah Fishman, We Will Wait: Wives of French Prisoners of War, 1940–1945 (New Haven–London, 
1991); Julie Summers, Stranger in the House: Women's Stories of Men Returning from the Second World 
(London, 2008); Barbara Hately-Broad, War and Welfare: British Prisoner of War Families, 1939–45 
(Manchester, 2009); Monika Kokalj Kočevar, "Vračanje prisilno mobiliziranih v nemško vojsko", 
Studia Historica Slovenica 16, št. 2 (2016), str. 467–498; Dunja Dobaja in Vladimir Prebilič, "Ukradeni 
otroci in na silo odpeljani otroci", Studia Historica Slovenica 16, št. 2 (2016), str. 499–525.

6 Zelo dobro sintezo dosedanjih tovrstnih študij in posebej izvirno analizo primera nasilja na območju 
t. i. Zgornjega Jadrana predstavlja članek, ki ga je objavil Borut Klabjan, "Borders in Arms. Political 
Violence in the North-Eastern Adriatic after the Great War", Acta Histriae 26, št. 4 (2018), str. 985–
1002.

7 Matthew Stibbe, "The Internment of Civilians by Belligerent States during the First World War and 
the Response of the International Committee of the Red Cross", Journal of Contemporary History 41, 
1 (2006), 5–19 (dalje: Stibbe, "The Internment of Civilians by Belligerent States during the First World 
War").



U. Lampe: "Vojne je konec, a še naprej jemlje svoj davek" ...

554

nemogoče priti. V času prve svetovne vojne so bile namreč razmere ujetnikov 
tako pravno kot v praksi zelo neurejene. Na tolikšno število vojnih ujetnikov 
preprosto nihče ni bil pripravljen. Dovolj zgovorno je že dejstvo, da je bila pri 
Mednarodnemu odboru Rdečega križa Mednarodna agencija za vojne ujetnike 
(International Prisoner-of-War Agency) ustanovljena šele 21. avgusta 1914, torej 
šele po začetku vojne. Ta nepripravljenost s strani odbora in udeleženih držav 
v vojni je botrovala k precej neurejenim razmeram. Poleg pomanjkanja pravne 
podlage za posege, Konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki je bila sprejeta šele 
po prvi svetovni vojni, Haaška konvencija pa je bila za potrebe modernih oblik 
vojnega ujetništva neučinkovita, je odboru primanjkovalo tudi osebja, delov-
nih prostorov in zadostnih sredstev. Zaradi porasta števila vojnih ujetnikov in 
pomanjkanja sredstev za njihovo oskrbo so države skušale med seboj skleni-
ti bilateralne sporazume o njihovem ravnanju. Ti sporazumi so predvidevali 
izmenjavo seznamov ujetnikov, inšpekcije taborišč, repatriacijo poškodovanih 
ujetnikov ter splošne določbe glede ravnanja z ujetniki in so kasneje predsta-
vljali podlago za oblikovanje Konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki iz leta 
1929.8 

Na tem mestu se ne bomo posebej posvečali razmeram v vojnem ujetni-
štvu na vzhodni fronti, saj so to nekateri zgodovinarji že storili.9 Vsekakor pa 
je pomembno, da nekaj prostora namenimo repatriacijam po koncu vojne. Te 
so se prvič v zgodovini pojavile kot tako velik in masoven problem, saj konec 
vojne še ni nujno pomenil konec ujetništva. 20. člen Haaške konvencije, ki 
je vsaj delno urejala položaj vojnih ujetnikov v času prve svetovne vojne, je 
namreč narekoval: "Po sklenitvi miru se mora kar se da hitro pričeti repatria-
cija vojnih ujetnikov".10 "Po sklenitvi miru" ter "kar se da hitro" je bil torej tisti 
čas, ki je predstavljal mejnik za repatriacijo. Ta člen se je nato s Konvencijo o 
ravnanju z vojnimi ujetniki (1929) preoblikoval, saj se je zaradi svoje nedo-
rečenosti izkazal kot povsem neučinkovit. Čas repatriacije je bil torej po prvi 
svetovni vojni povsem nejasen in odvisen od številnih dejavnikov, na katere 
so države imele večji ali manjši vpliv. Posledično je to pomenilo, da so, med-

8 Podrobneje o tem glej Urška Lampe, "Od prve svetovne vojne do Konvencije o ravnanju z vojnimi 
ujetniki (1929)", Studia Historica Slovenica 15, št. 3 (2015), str. 649–660.

9 Npr. Alon Rachamimov, POWs and the Great War. Captivity on the Eastern Front (Oxford, 2002); Alan 
R. Kramer, "Prisoners in the First World War", v: Prisoners in War, ur. Sibylle Scheipers (New York, 
2010), str. 75–90 (dalje: Kramer, "Prisoners in the First World War); Andre Durand, From Sarajevo 
to Hiroshima: History of the International Committee of the Red Cross (Geneva, 1984) (dalje: Durand, 
From Sarajevo to Hiroshima).

10 Convention with Respect to the Laws and Customs of War on Land (The Hague, 29 July 1899), dostopna 
na: https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=CD0F6C83F96FB459C12563C
D002D66A1&action=openDocument, pridobljeno: 18. 1. 2019.
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tem ko se je večina vojakov s fronte že vrnila domov,11 ujetniki še vedno čakali 
na repatriacijo.

Zakasnela repatriacija vojnih ujetnikov po prvi svetovni vojni

Razlogi in dejavniki, ki so pogojevali repatriacijo vojnih ujetnikov ob koncu 
prve svetovne vojne, so bili povsod zelo podobni; repatriacije so bile odvisne od 
odločitev in dogovorov na mirovni konferenci, komunikacijskih poti, možno-
sti transporta, prehrane, položaja, ki so ga na novo ustanovljene države zasedle 
po Sporazumu v Versaillesu ipd. Številne dileme in zavlačevanja je povzročala 
tudi ustanovitev novih nacionalnih držav – Poljske, Češkoslovaške in Države/
Kraljevine SHS, kar ni olajšalo dela tistim, ki so ugotavljali, kam mora biti kdo 
repatriiran. Za pripadnike nekdanje avstro-ogrske vojske tako v praksi kar na 
enkrat ni bilo vseeno, na kateri konec nekdanje skupne države naj bi bili repa-
triirani. Poleg tega je znano, da so nekatere države vojne ujetnike namenoma 
zadrževale, da bi jih uporabile kot delovno silo za obnovo uničenih regij. To 
je seveda veljalo predvsem za tiste ujetnike, ki so bili v rokah zaveznikov in so 
si to pravico pridržali, ker so bili zmagovalci. Oblasti so te ujetnike uporabile 
kot delovno silo za obnovo uničenih regij. Tako so denimo Francozi in Britan-
ci zadrževali nemške vojne ujetnike,12 italijanske oblasti pa so tako zadrževale 
bivše avstro-ogrske vojake.13 Medtem ko so torej pod pogoji premirja centralne 
sile morale takoj izpustiti vse zavezniške vojne ujetnike (kar se je zgodilo v treh 
mesecih po vojni), so si zmagovalke pridržale pravico, da ujetnike centralnih sil 
repatriirajo šele po podpisu mirovnega sporazuma.14

Na podlagi ugotovitev Mednarodnega odbora Rdečega križa je ob koncu 
prve svetovne vojne na repatriacijo čakalo pet kategorij vojnih ujetnikov: 

1.  pripadniki zavezniških in z njimi povezanih sil v rokah centralnih sil, ki 
so morali biti takoj repatriirani (v roku 3 mesecev);

2.  pripadniki armad centralnih sil, ki so bili v rokah zaveznikov in bi 
morali biti repatriirani po podpisu mirovnega sporazuma;

11 Demobilizacija in povratek domov pripadnikov nekdanje avstro-ogrske vojske je bil precej kaoti-
čen proces, kar je predvsem posledica tedanje politične situacije v državi oziroma nastanka novih 
držav. Podrobneje o tem glej Gearóid Barry, "Demobilization", v: 1914–1918-online. International 
Encyclopedia of the First World War, ur. Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer 
Keene, Alan Kramer in Bill Nasson (Berlin, 2018), dostopno na: https://encyclopedia.1914-1918-on-
line.net/article/demobilization, pridobljeno: 22. 11. 2019.

12 Kramer, "Prisoners in the First World War", str. 86.
13 Alberto Monticone, La prigionia nella Grande guerra dai documenti della Santa Sede, della Croce 

Rossa e delle organizzazioni umanitarie (Udine, 2018), str. 210–215 (dalje: Monticone, La prigionia 
nella Grande guerra).

14 Durand, From Sarajevo to Hiroshima, str. 109–110.
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3.  pripadniki ruske armade v Nemčiji ter zavezniških državah centralnih 
sil, katerih repatriacija, pogojena z Brest-Litovskim mirom, je bila pre-
kinjena po kapitulaciji Nemčije;

4.  pripadniki nemških, avstro-ogrskih in turških sil v evropskem delu 
Rusije, katerih repatriacija je bila prekinjena zaradi ruske revolucije in 
revolucionarnih vojn;

5.  pripadniki nemških, avstro-ogrskih in turških sil v Sibiriji, odrezanih 
zaradi prekinjenih transportov ter protirevolucionarne fronte.

Repatriacija pripadnikov zadnjih štirih kategorij se je zaključila šele čez štiri 
leta.15 Razlogov za zakasnelo repatriacijo je bilo več. Za potrebe pričujočega pri-
spevka je prav gotovo najbolj zanimiva repatriacija vojnih ujetnikov iz Rusije. 
Ruska armada je tekom vojne zajela približno 2,27 milijonov vojnih ujetnikov, 
od tega je bilo kar 2,11 milijonov pripadnikov avstro-ogrskih enot.16 Ob koncu 
vojne in s podpisom mirovnega sporazuma v Brest-Litovsku, ki je bil sklenjen 
med centralnimi silami in Rusijo marca 1918, vprašanje repatriacije vojnih uje-
tnikov ni bilo razrešeno, saj se Nemci in Rusi niso uspeli dogovoriti o pogo-
jih repatriacije (ali bo obveljal princip "mož za moža" ali princip "vsi za vse"). 
Dokončni sporazum je bil sklenjen šele 24. junija 1918. Komaj je torej avstro-
-ogrska komisija za repatriacijo pričela s svojim delom, že je sledil nenadni raz-
pad Avstro-Ogrske. Poleg političnih okoliščin na nekdanjih ozemljih dualistič-
ne monarhije pa je repatriacijo močno otežila državljanska vojna v Rusiji. Do 
oktobra 1918 se je v organizirani obliki iz Rusije vrnilo 670.508 avstro-ogrskih 
vojnih ujetnikov, ne gre pa zanemariti številnih vojnih ujetnikov, ki so se vračali 
na lastno pest.17 Ostali ujetniki so, predvsem v Sibiriji, še več let živeli v zelo 
slabih razmerah. Mednarodni odbor Rdečega križa je 28. novembra 1919 naci-
onalnim odborom posredoval okrožnico s pomenljivo vsebino: 

Vojne je konec, a še naprej jemlje svoj davek. Ujetniki, ki niso več sovražniki, še 
naprej umirajo od lakote, mrazu in bolezni tisoče kilometrov od doma! Še vedno 
je približno 200.000 takih ujetnikov v Sibiriji, večina Avstrijcev in Madžarov. 
Veliko teh je bilo ujetih leta 1914, in kot da pet let pomanjkanja in trpljenja ne 
bi bilo dovolj, so zdaj na robu šeste zime. Toliko let v izgonu v težkih klimatskih 
pogojih je dovolj, da zlomi še najbolj pogumno srce.18 

15 Durand, From Sarajevo to Hiroshima, str. 110.
16 Alon Rachamimov, "World War I – Eastern front", v: Encyclopaedia of Prisoners of War, ur. Jonathan 

Vance (New York, 2006), str. 450.
17 Alon Rachamimov, POWs and the Great War. Captivity on the Eastern front (Oxford–New York, 2002), 

str. 192 (dalje: Rachamimov, POWs and the Great War).
18 Durand, From Sarajevo to Hiroshima, str. 119.
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Nato je nadaljeval: 

Se ljudje zavedajo v kakšnih pogojih živijo ti ubogi bedniki, predvsem zaradi 
lokalnih okoliščin in vojne, ki še kar traja v teh regijah? Prisiljeni, da si skopljejo 
luknje in najdejo zavetje pod zemljo, ali nagneteni po 500 ujetnikov v kočah, ki 
jih lahko sprejmejo 300, brez luči in skoraj brez gretja, stisnjeni na svojih paletah 
po več dni, oviti v krpe, ki služijo kot oblačila, brez čevljev in premalo hrane, da 
bi preživeli /.../. Samo v taborišču Troitsk je zaradi tifusa umrlo med 12.000 in 
16.000 ujetnikov. V taborišču Krasnoyarsk jih je tifus pokopal 6.000. Redka pisma, 
ki prihajajo od preživelih, so srce parajoča: 'Torej nihče v Evropi', piše nek oficir, 
'ne želi slišati da se 60.000 moških v Sibiriji bori za preživetje v razmerah, ki jih ne 
bi zdržale niti živali, moški, samo moški, ne vojaki ampak moški, ki želijo živeti, 
da bi še enkrat videli svoje drage! Nimamo več upanja, izgubili smo zaupanje v 
človeštvo in Boga'.19 

Mednarodni odbor Rdečega križa je torej že konec novembra 1919 opo-
zarjal, da ujetniki v Sibiriji živijo v nevzdržnih razmerah in naj se zato poskrbi 
za njihovo repatriacijo. Pri tem so člani odbora uperili vse moči v to, da bi tem 
ujetnikom dejansko pomagali, vendar so tudi sami naleteli na številne ovire in 
prepreke, kot posledica prekinjenih komunikacijskih poti in prevozov zaradi 
revolucije.20 O tem, da je Mednarodni odbor Rdečega križa 22. novembra 1919 
tudi uradno pozval k repatriaciji vojnih ujetnikov iz Sibirije, je poročal tudi trža-
ški časnik Edinost.21

Repatriacija bivših avstro-ogrskih vojakov

Za nas najbolj zanimivi kategoriji ujetnikov po ocenah Mednarodnega odbora 
Rdečega križa sta četrta in peta – torej tisti bivši avstro-ogrski vojaki, ki so se 
vračali iz Rusije. Te lahko razdelimo v dve kategoriji: 

1.  tisti, ki so bili kot vojni ujetniki zajeti v Rusiji in so tam čakali na repa-
triacijo;

2.  tisti, ki so bili zajeti kot vojni ujetniki po povratku iz Rusije, in sicer 
predvsem s strani italijanskih oblasti. 

Repatriacijske poti za bivše avstro-ogrske vojake so iz Rusije vodile preko 

19 Prav tam. 
20 Prav tam. 
21 "Za povrnitev vojnih ujetnikov iz Sibirije", Edinost, 24. 11. 1919, št. 321, str. 1.



U. Lampe: "Vojne je konec, a še naprej jemlje svoj davek" ...

558

dveh pristanišč: Szczecina na Poljskem in preko Trsta. Preko teh dveh pristanišč 
je bilo med majem 1920 in julijem 1922 repatriiranih več kot 167.000 vojnih 
ujetnikov – preko Trsta nekaj več kot 12.000. Če tem prištejemo še tiste, ki so se 
vračali iz Sibirije (za te je bilo v Rusiji osrednje zbirno pristanišče v Vladivosto-
ku), je v dobrih dveh letih Mednarodni odbor Rdečega križa poskrbel za repa-
triacijo 425.550 vojnih ujetnikov v eni izmed največjih repatriacijiskih operacij 
v zgodovini. Večina slovenskih in hrvaških vojnih ujetnikov se je iz Rusije in 
Sibirije najverjetneje vračala preko pristanišča v Trstu. Mednarodni odbor Rde-
čega križa je namreč, kolikor je le bilo možno, upošteval želje ujetnikov, kam 
želijo biti repatriirani.22

Druga kategorija vojnih ujetnikov so bili tisti, ki so bili zajeti v Italiji. Med leti 
1915 in 1918 so italijanski vojaki prijeli 477.024 avstro-ogrskih vojnih ujetnikov, 
od tega nekje 360.000 po kapitulaciji Avstro-Ogrske. Od teh se jih 30.000 nik-
dar ni vrnilo iz ujetništva.23 Večina tistih zajetih med vojno je bila interniranih na 
Sicilijo, ne pa tudi tisti, ki so bili zajeti po kapitulaciji.24 Kljub temu da so ujetni-
ke italijanske oblasti na Siciliji še nekaj mesecev zadrževale kot delovno silo, so 
za našo raziskavo bolj zanimivi tisti, ki so se vračali iz Rusije (ne samo ujetniki, 
temveč tudi vojaki s fronte). Pri povratku so namreč velik del teh vojakov zajele 
italijanske oblasti in jih iz preventivnih (političnih) razlogov priprle ter označi-
le za vojne ujetnike. Že pred njihovim povratkom je italijanska vojaška misija v 
Rusiji poskusila preprečiti njihovo vrnitev, iz strahu, da bodo na po vojni zase-
denem ozemlju (območja nekdanje Avstro-Ogrske, ki je po vojni pripadlo Italiji 
kot posledica tajnega Londonskega memoranduma iz leta 1915)25 razširjali bolj-
ševiške nazore. Pri tem je predsednik komisije Mauera "ideološko ocenil" tiste, 
ki so primerni za repatriacijo, in od teh izbral nekaj več kot tisoč tistih, ki so bili 
zanesljivo zvesti Italiji. Ti naj bi utegnili koristiti zasedbenim oblastem kot propa-
gandisti in nadzorniki nad repatriacijo ostalih ujetnikov.26 S pomočjo teh "poli-
tično neoporečnih" oseb so nato repatriirane vojne ujetnike pošiljali v posebna 
koncentracijska taborišča, ki so jih ustanovili v Grdolu in Trentu. Po ugotovitvah 
Milice Kacin Wohinz je bilo v Grdolu interniranih okrog 30.000 povratnikov iz 
Rusije. Ker so italijanske oblasti te štele za posebno nevarne, saj bi lahko med pre-
bivalstvom na italijanskih na novo pridobljenih ozemljih širili boljševiške ideje, 
so jih veliko v internaciji obdržali vse do leta 1920.27 

22 Durand, From Sarajevo to Hiroshima, str. 116.
23 Holger Herwig, The First World War: Germany and Austria-Hungary 1914–1918 (London, 1997), str. 

424.
24 Monticone, La prigionia nella Grande guerra, str. 192–193.
25 Za podrobnosti glede memoranduma glej Gorazd Bajc, "Dieci mesi che sconvolsero", str. 836–842.
26 Milica Kacin Wohinz, Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918–1921 (Maribor–Trst, 1972), 

str. 109 (dalje: Kacin Wohinz, Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo).
27 Kacin Wohinz, Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo, str. 109–110.
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Pri tem velja izpostaviti, da italijanske oblasti niso ravnale nič kaj drugače, 
kot se je to dogajalo v drugih delih nekdanje dualistične monarhije. Na splošno 
so bili vsi povratniki iz Rusije potencialni nosilci boljševiških idej, zato je bila nji-
hova repatriacija, kot ugotavlja Alon Rachamimov, skupek različnih prijemov: 
preventivnih, kazenskih, preiskovalnih in didaktičnih. Ob prihodu iz ujetništva 
so jih vojaške oblasti (Armeeoberkommando) napotile na sprejemne postaje za 
vojne ujetnike (takoimenovane Heimkehrerübernahmestationen), kjer so bili 
podvrženi preventivnemu procesu. In sicer so najprej vsaj štirinajst dni osta-
li v karanteni iz zdravstvenih razlogov, nato so morali opraviti desetdnevno 
"disciplinsko prevzgojo" (takoimenovano disziplinäre Nachschulung), se nato 
javiti na dolžnost k svojim rezervistom ter poročati in se zagovarjati glede svo-
jega obnašanja v ujetništvu.28 Šele nato so bili ujetniki izpuščeni domov, veliko 
ujetnikov pa je te "procese" jemalo kot žaljive.29 Poleg tega velja izpostaviti, da 

28 Vsekakor gre za zelo zanimivo ugotovitev, saj ideološke ocenjevanje in prevzgoja vojnih ujetnikov za 
prvo svetovno vojno seveda ni bila značilna. Je pa ta postala zelo pomembna v času med in po drugi 
svetovni vojni, ko je potekala načrtovana ideološka prevzgoja vojnih ujetnikov s strani tako zahodnih 
zaveznic, Velike Britanije in ZDA, kot tudi Sovjetske zveze in Jugoslavije. Za podrobnosti glej Urška 
Lampe, "Prevzgoja nemških vojnih ujetnikov v času druge svetovne vojne v Jugoslaviji", Acta Histriae 
22, št. 4 (2014), str. 955–970 z referenčno literaturo.

29 Rachamimov, POWs and the Great War, str. 193–194.

Taborišče za avstro-ogrske vojne ujetnike, 1917, Bagnaria (Videm, Italija) (ICRC Audiovisual Archives, 
https://avarchives.icrc.org/, V-P-HIST-03524-18A)
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raziskave kažejo, da so bili ti procesi pravzaprav nepotrebni, saj je bil z idejami 
boljševiške revolucije najverjetneje "kontaminiran" le majhen, neznaten delež 
vojnih ujetnikov.30 

Odločitev italijanskih oblasti za internacijo bivših avstro-ogrskih vojakov, 
ki so se vračali iz Rusije, je sovpadala tudi s preventivnimi internacijami civilne-
ga prebivalstva v Julijski krajini in delu Dalmacije po tajnih navodilih generala 
Pietra Badoglia iz 29. novembra 1918 ter Petittijevega odloka (imenovanega po 
guvernerju vojaške uprave Petittiju de Roretto) iz istega dne, na podlagi kate-
rih so italijanske oblasti odstranjevale po njihovi oceni "nevarne" slovenske in 
hrvaške civiliste. Po dosedanjih raziskavah naj bi bile razmere v internaciji ne 
ravno najboljše, vsekakor manj problematične od tistih v taboriščih za vojne 
ujetnike. Vseh interniranih civilistov, predvsem so to bili duhovniki in drugi 
izobraženci, je bilo približno 850, med njimi kakih 35/45 žensk (največ je bilo 
učiteljic).31 Še pred vojno in nato po njej je bil namreč na tem etnično mešanem 
območju ženski angažma v družbi še kako prisoten in zaradi tega pod budnim 
očesom oblasti.32

Družine slovenskih in hrvaških vojnih ujetnikov

Za izpustitev tistih avstro-ogrskih tako internirancev kot vojnih ujetnikov, ki 
so bili v Italiji, sta se zavzemala predvsem osrednje slovensko politično dru-
štvu v Trstu – Edinost ter italijanska socialistična stranka, katere člani so bili 
tudi socialisti slovenske in hrvaške narodnosti. Po ugotovitvah Milice Kacin 
Wohinz,33 je politično društvo Edinost za njihovo izpustitev večkrat posredo-
valo pri generalnem civilnem komisariatu v Trstu (ki je 31. julija 1919 nado-
mestil vojaško-kraljevega guvernerja). Zaradi teh pritožb in spričo dejstva, da 
so slovenske organizacije preko spomenic in pritožb o situaciji v Julijski krajini 
seznanjale svetovno javnost, je takratni predsednik italijanske vlade Francesco 
Saverio Nitti 25. avgusta 1919 generalnemu štabu, ministrstvom za vojsko in 
mornarico ter generalnim civilnim komisarjem poslal zaupno okrožnico, naj 

30 Rachamimov, POWs and the Great War, str. 206.
31 Podrobneje o krajih internacije ter razmerah z referenčno literature glej tudi Gorazd Bajc, "Aretacije, 

internacije in deportacije po prvi in drugi svetovni vojni na območju Julijske krajine: oris problemati-
ke in poskus primerjave", Acta Histriae 20, št. 3 (2012), str. 395–399 (dalje: Bajc, "Aretacije, internacije 
in deportacije po prvi in drugi svetovni vojni"); glede internacij žensk pa Gorazd Bajc, "Internments 
after the First World War: The Case of Women in the Northern Adriatic, 1918–1920", Acta Histriae 26, 
št. 4 (2018), str. 1017–1040 (dalje: Bajc, "Internments after the First World War").

32 Marta Verginella, "Political Activism of Slovene Women in Venezia Giulia after World War I and the 
Rise of Fascism. From Autonomy to Subordination", Acta Histriae 26, št. 4 (2018), str. 1041–1062.

33 Kacin Wohinz, Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo, str. 113–114.
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se interniranci izpustijo.34 Ta pa se je nanašala samo na civilne internirance (v 
praksi sicer niso vsem takoj dopustili vrnitve v domače kraje, nekaj internacij 
civilistov so oblasti izvedle tudi še približno leto po koncu vojne),35 ne pa tudi 
na vojne ujetnike. Da te ne bi smeli uvrščati kot internirance, je pojasnjeval tudi 
generalni civilni komisar Augusto Ciuffelli, ki je najverjetneje novembra 1919 
v Rim poslal telegram z obrazložitvijo, da nima seznama "avstrijskih vojakov z 
območja Julijske krajine, ki se trenutno nahajajo v koncentracijskih taboriščih", 
ker teh ni za "smatrati kot prave pravcate internirance".36 

Tudi zanje se je zavzelo društvo Edinost. Najverjetneje tudi kot posledi-
ca tega, da je k repatriaciji vojnih ujetnikov iz Sibirije nekaj tednov pred tem 
pozval sam Mednarodni odbor Rdečega križa, prav tako pa so se ravno v tem 
času (o čemer je časnik Edinost neprestano poročal) na mednarodnem prizori-
šču pogajali glede repatriacije nemških vojnih ujetnikov. Istočasno naj bi glede 
situacije "jugoslovenskih" vojnih ujetnikov v Italiji posegla tudi jugoslovanska 
delegacija na mirovni konferenci, ki naj bi, po poročanju časnika Edinost, pred-

34 Kacin Wohinz, Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo, str. 114; Bajc, "Internments after the First 
World War", str. 1020–1021.

35 Bajc, "Aretacije, internacije in deportacije po prvi in drugi svetovni vojni", str. 396 in 398; Bajc, 
"Internments after the First World War", str. 1020 in 1022.

36 V izvirniku: "Esistono inoltre ex militari austriaci pertinenti Venezia Giulia attualmente trovantisi 
campi concentramento et che non sono da considerare come veri et propri internati" (Archivio di Stato 
di Trieste (dalje: ASTs), fond R.[egio] Governatorato della Venezia Giulia poi R.[egio] Commissariato 
Generale Civile per la Venezia Giulia (dalje: RCGC), Gabinetto (dalje: Gab.), busta (dalje: b.) 55, fasci-
clo (dalje: f.) Internati civili e sacerdoti, Corrispondenza ed elenchi che servono di base all’elenco 14 
ottobre 1919: za Ministero Interno Direzione Generale Pubblica Sicurezza Roma, od Commissariato 
Generale Civile per la Venezia Giulia, Gabinetto – Ciuffelli, nedatirano).

Razglas za svojce vojnih ujetnikov objavljen v časniku Slovenec, 11. december 1919 ("Za vojne ujetnike 
iz zasedenega ozemlja", Slovenec, 11. 12. 1919, št. 237, str. 3)
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sedniku mirovne konference, Georgesu Clemenceauju, 11. decembra 1919 
predala noto, v kateri je opozarjala na "tragični položaj velikega števila Jugoslo-
venov, ki se nahajajo kot bivši avstro-ogrski podaniki še vedno v italijanskem 
vojnem ujetništvu".37

Vsi ti dejavniki so prav gotovo vplivali na to, da je Edinost objavila razglas,38 
naj se svojci vojnih ujetnikov s prošnjo obrnejo na Generalni civilni komisariat 
v Trstu. Izjavo so nato povzeli še nekateri drugi časopisi na Slovenskem, npr. 
časopis Slovenec, 11. decembra 1919, pa tudi na Hrvaškem. In sicer beremo: 

Kdor ima kakega svojca še v vojnem ujetništvu v Italiji, Rusiji, Franciji itd. naj 
napravi takoj prošnjo na generalni civilni komisarijat v Trstu (oddelek za vojne 
ujetnike, soba št. 4.) v kateri naj navede naslednje podatke: Ime, priimek, rojstni 
dan, rojstni kraj in kraj pristojnosti vojnega ujetnika, ime očetovo in materino. Te 
podatke rabi komisarijat, ker se mora prej informirati v domačem kraju vojnega 
ujetnika. Čim natančnejši so podatki, tem lažje se povpraša in tem več upanja je, 
da se dotičnik prej vrne domov. Razen tega se mora seveda v prošnji označiti tudi 
natančni sedanji naslov vojnega ujetnika, Tisti, ki ne morejo naredili sami omen-
jene prošnje, naj pošljejo gornje podatke na naslov: Politično društvo 'Edinost' v 
Trstu, ulica 30. oktobra 13 (pisarna dr. Wilfana).39 

Medtem ko so italijanske oblasti zadrževale slovenske in hrvaške vojne uje-
tnike ter so nekateri še vedno ostajali v ujetništvu v Rusiji in Sibiriji, so namreč 
nanje čakali svojci, predvsem matere, žene in otroci, ki so bili v veliki meri odvi-
sni od njihovega povratka. O tem nam pričajo številne prošnje, ki so nastale kot 
posledica tega oglasa. Že pred tem, 8. novembra 1919, so se na komisariat obr-
nile sorodnice civilnih internirancev z območja Julijske krajine. V svoji prošnji 
so prosile naj internirance, v kolikor niso osumljeni zločinov in so internirani 
zgolj zato, ker so Slovenci ali Hrvati, čimprej izpustijo, ker vsled te internacije 
vsi zelo trpijo.40 

Ohranjene pa so tudi številne posamične prošnje predvsem slovenskih in 
hrvaških družin, prav tako naslovljene na Generalni civilni komisariat v Trstu, 
ki se nanašajo na izpustitev vojnih ujetnikov. S tehničnega vidika lahko nave-

37 "Vprašanje jugoslovenskih ujetnikov v Italiji", Edinost, 12. 12. 1919, št. 339, str. 1.
38 Iz zbranega gradiva nismo uspeli razbrati, v kakšni obliki je razglas bil objavljen. Namreč, v časniku 

Edinost iz tistega obdobja (konec novembra, začetek decembra 1919) podobna novica ni bila obja-
vljena, zato se morda spodaj omenjeno poročanje časopisa Slovenec nanaša na katerega izmed ura-
dnih razglasov političnega društva Edinost.

39 "Za vojne ujetnike iz zasedenega ozemlja", Slovenec, 11. 12. 1919, št. 237, str. 3.
40 ASTs, RCGC, Gab., b. 55, f. Internati civili e sacerdoti, Corrispondenza ed elenchi che servono di base 

all’elenco 14 ottobre 1919: za Commissariato Generale Civile per la Venezia Giulia, Gabinetto (N. 
1320), 8. 11. 1919. O predaji prošnje Ciuffelliju glej tudi Kacin Wohinz, Primorski Slovenci pod itali-
jansko zasedbo, str. 113.
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demo nekaj osnovnih informacij, ki jih izvemo iz skoraj vsake prošnje: ime in 
priimek vojnega ujetnika ter njegovi osebni podatki, v kakšnem sorodstvenem 
ali drugem odnosu so pošiljatelji, kdaj so nazadnje slišali zanj ter kje se dotični 
nahaja v ujetništvu (v kolikor vedo). Po analizi prošenj lahko ugotovimo, da 
jih je večina datiranih meseca decembra 1919 in januarja 1920 in so torej bile 
na komisariat naslovljene kot posledica časopisnega oglasa. Svojci so prosili za 
čimprejšnjo repatriacijo svojih družinskih članov, večina teh je bila v ujetništvu 
ali v Italiji ali v Rusiji oziroma Sibiriji. Tedaj (novembra 1919) je namreč v uje-
tništvu v Sibiriji po ugotovitvah Mednarodnega odbora Rdečega križa še vedno 
ostajalo približno 148.000 pripadnikov nekdanje avstro-ogrske vojske.41

Vsebinsko so si prošnje različne. Nekatere so precej suhoparne in skope ter 
ne vsebujejo podrobnejših informacij o ujetniku ali njegovi družini, spet druge pa 
so bolj bogate in nam osvetljujejo tako ekonomski kot socialni položaj družine, v 
katerem se je ta znašla zaradi dolgoletne odsotnosti pomembne moške figure. Iz 

41 Durand, From Sarajevo to Hiroshima, str. 120, op. 1.

Poročanje časnika 
Edinost o noti, ki 
jo je glede avstro-
ogrskih ujetnikov 
v Italiji na mirovni 
konferenci jugoslo-
vanska delegacija 
predala Georgesu 
Clemenceauju, 12. 
december 1919 
("Vprašanje jugoslov-
enskih ujetnikov v 
Italiji", Edinost, 12. 12. 
1919, št. 339, str. 1)
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prošenj lahko razberemo različne socialne situacije, v katerih so se znašle ženske 
in otroci kot posledica ujetništva; prav gotovo je bil osrednji razlog za nastanek 
prošenj ekonomski. Kot v svojih raziskavah ugotavlja Marta Verginella, namreč 
prva svetovna vojna ni tako korenito spremenila odnosa med spoloma, kot se 
je sprva mislilo. Najnovejše študije ugotavljajo, da se je tradicionalna vloga mater 
in gospodinj ohranjala tako v vojnem času kot tudi po vojni. Zgodovina žensk iz 
tega časa, kot pravi Verginella, je tudi velikokrat polna protislovij, odvisna pred-
vsem od individualnih okoliščin, v katerih so se ženske med vojno znašle. Tako 
ugotavlja, da za slovenske izobraženke, ki so pred vojno delovale v Trstu in tam 
našle svoj prostor za poklicno uveljavljanje, čas vojne zanje ni bil "čas empan-
cipacije, nadaljevanja intelektualnega in političnega dela, ki so ga opravljale 
pred njenim začetkom". Vojna jih je prisilila v umik v zasebnost in ukvarjanje z 
dobrodelnostjo, kar pa pred tem ni bila njihova primarna dejavnost.42 Da žen-
ska izkušnja v prvi svetovni vojni na Slovenskem ni bila enotna, ugotavlja tudi 
Irena Selišnik. Njihova izkušnja je bila odvisna od socialnega statusa. Če so na eni 
strani meščanke, izobraženke, ki so prisiljene v umik v zasebnost in dobrodelno 
udejstvovanje, so na drugi strani kmečke žene, ki so bile prisiljene v zaščito lastne 
družine ter v iskanje virov preživetja.43 Prošnje, ki so ohranjene v tržaškem arhivu, 
so povečini pisale oziroma narekovale pripadnice nižjega družbenega sloja, po 
večini kmečkega,44 ki so morale skrbeti za neobdelano zemljo in polja, ki so bila 
edini družinski vir dohodka, ali se kako drugače podati na trg dela. Večina gospo-
dinjstev je bila ekonomsko še vedno skoraj v celoti odvisna od moške delovne 
sile. Tako npr. beremo prošnjo iz 22. decembra 1919 s podpisom Anne Vaupotič 
iz okolice Ljutomera, katere mož, Franc Vaupotič, se je nahajal v ujetništvu v Sibi-
riji: "Doma je zapustil pet nepreskrbljenih otrok ter ženo brez noge. Povrh tega 
precej obširno posestvo približno 40 oralov, katero vsled odsotnosti gospodarja 
ter pomanjkanju delavcev trpi velikansko škodo ...".45

42 Marta Verginella, "Ženske v vojni in o véliki vojni", Prispevki za novejšo zgodovino 55, št. 2 (2015), str. 
57 (dalje: Verginella, "Ženske v vojni in o véliki vojni").

43 Irena Selišnik, "Ženske v zaledju vojnih zubljev", v: Velika vojna in Slovenci, ur. Peter Vodopivec in 
Katja Kleindienst (Ljubljana, 2005), str. 197–198 (dalje: Selišnik: "Ženske v zaledju vojnih zubljev"). Na 
splošno, kako so med vojno v Avstro-Ogrski ženske morale skrbeti tudi za preživetje družin, Kornelija 
Ajlec, "The System of State Allowances and Pensions for Families of Soldiers (1914–1918)", Studia 
Historica Slovenica 16, št. 1 (2016), str. 81–111.

44 To lahko sklepamo tudi iz tega, da je večina prošenj napisanih z lepo, lahko berljivo pisavo in v 
zbornem jeziku. Iz tega sklepamo, da je večina prošenj nastala izpod peresa katerega izmed lokalnih 
uradnikov. Tako med drugim najdemo tri prošnje iz Tunjic pri Kamniku, ki so bile vse napisane 16. 
decembra 1919 z enako pisavo (vse tri prošnje so navedene v nadaljevanju prispevka).

45 ASTs, fond R.[egio] Governatorato della Venezia Giulia poi R.[egio] Commissariato Generale Civile 
per la Venezia Giulia, Atti Generali (1919–1922) (dalje: RG/RCGC), b. 276 Richieste notizie e rilascio 
prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, Anna Vaupotič za Generalni civilni komisariat Trst, 
22. december 1919. Gre za dobesedne prepise brez slovničnih ali drugih korektur, v primeru prošenj 
v hrvaškem jeziku je za prevod poskrbela avtorica prispevka.
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23. decembra 1919 je na komisariat prošnjo naslovila tudi Ivanka Košir, 
žena ujetnika Franca Koširja, ki je "oče štirih otrok po imenu Franc, Josip, Ivana 
in Marija", ter prosi za njegovo repatriacijo iz Rusije "kakor le hitro bi bilo mogo-
če, ker družina in posestvo vsled tega močno trpi".46 

Svojega moža, Franca Dolenca, je iskala tudi Franč.47 Dolenc. V nedatirani 
prošnji pojasnjuje, da je bil dotični ranjen in ujet decembra 1914 na "srbskem 
bojišču", nazadnje pa je od njega dobila novice 21. julija 1915. Od tedaj zanj ni 
več slišala kljub številnim povpraševanjem. Generalni civilni komisariat prosi 
za kako informacijo, saj, kot piše, "sem mati 6 nedoraslih otrok, ki so vsi naveza-
ni edinole name in katerim je oče silno potreben. Moj edini dohodek je državna 
podpora mesečnih 240K."48

V eni izmed prošenj Ana Lužnik, posestnica iz Šmartna pri Slovenj Gradcu, 
išče moža, Franca Lužnika, ki se nahaja v ujetništvu v Italiji. 14. decembra 1919 
piše: "Vojni ujetnik ima posestvo, katero meri 70 ha, on ima 2 otroka v starosti 
2 in 6 let in bolno, 76 let staro mater, katera želi pred smrtjo še enkrat videti 
svojega sina …".49

Istega dne je prošnjo pisala tudi Roza Lešnik, katere mož, ki ga v pismu ne 
imenuje, se nahaja v ujetništvu v Italiji: 

Podpisana prosim, blagovolite rešiti mojega moža iz Italijanskega ujetništva, ker 
ga jako potrebujemo za urejevanje gospodarstva. Prosim iz sledečih vzrokov: 
Imam posestvo okoli 25 oralov obširno, kako težko ga obdelujem ker moram 
vse opravljati z delavci kateri pa so dandanes zelo dragi. Zatoraj moje z dolgovi 
obremenjeno posestvo propada, ker ne dobim nobene podpore ali pomoči od 
nikoder. Za oskrbovati imam šest malih otrok, izmed katerih je najstarejši 12 let 
star …50

16. decembra 1919 piše Ana Šmidovnik iz Tunjic pri Kamniku, ki prosi za 
repatriacijo moža Janeza Šmidovnika, ki je vojni ujetnik na Siciliji: "Nahaja se v 
ujetništvu že čez štiri leta, jaz sem sama z eno staro bolehno teto in dvema mali-
ma fantičema, težko obdelujem grunt, ker so posli in najemniki težko dobiti. 

46 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 
Ivanka Košir za Generalni civilni komisariat Trst, 23. december 1919.

47 Verjetno Frančiška.
48 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 

Franč. Dolenc za Generalni civilni komisariat Trst, nedatirano.
49 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 

Ana Lužnik za Generalni civilni komisariat Trst, 14. december 1919.
50 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 

Roza Lešnik za Generalni civilni komisariat Trst, 14. december 1919.
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Udano prosim pomoči, da bi se mogel mož čimprej vrniti …".51

Na podoben način je prošnjo naslovila tudi Uršula Pačnik, ki je prosila za 
repatriacijo svojega moža, Jurija Pačnika, ki se je nahajal v ujetništvu v Italiji. 
Pisala je: 

Jaz in mož sva posestnika 85 oralov obsegajočega zelo hribovitega posestva na 
katerem redimo navadno 10 glav goveje živine, 1 konja in nekaj ovac. Hlapcev in 
dekel zavoljo splošnega pomanjkanja poslov ne morem dobiti in tako se moram 
sama z 6 malimi otroci ubijati in mučiti na posestvu, ako hočem da ne propad-
emo ....52

Iz prošenj je torej razvidno, da gre povečini za kmečke žene, ki so prisiljene 
same obdelovati polja ali kako drugače skrbeti za vzdrževanje otrok in starej-
ših sorodnic. Prav tako je iz več prošenj razvidno, da je delovne sile na sploh 
primanjkovalo, tudi če bi ženske želele in bile zmožne najeti pomoč za obdelo-
vanje zemlje. Izkušnje sorodnikov vojnih ujetnikov se pravzaprav s tega vidika 
ne razlikujejo veliko od izkušenj vsega civilnega prebivalstva tekom prve sve-
tovne vojne na Slovenskem, predvsem seveda žensk, ki so kar naenkrat igrale 
pomembno vlogo na trgu dela. Ne samo za vzdrževanje družin, ki so bile dotlej 
pogosto odvisne samo od moške delovne sile, temveč tudi za potrebe vojnega 
gospodarstva, uradniškega dela ter drugih področij dela.53 Kljub temu zgodo-
vinopisje ugotavlja, da je bilo to obdobje bolj prehodnega značaja, po koncu 
vojne pa so se tradicionalne vloge ponovno vzpostavile (ne pa povsem izenači-
le s tistimi iz časa pred vojno).54 

Vsekakor pa velja izpostaviti, da je bila prav gotovo prihodnost svojcev voj-
nih ujetnikov veliko bolj negotova, saj niso vedeli, kdaj se bodo ujetniki vrnili, 
če se sploh bodo. Medtem ko so se drugi (vojaki s fronte) vračali, so vojni uje-
tnik iz različnih, že omenjenih razlogov še vedno ostajali v ujetništvu. Mnogi 
so v ujetništvu tudi umrli, pa družine za to lahko sploh niso vedele. Poleg težke 
ekonomske situacije iz nekaterih prošenj torej razberemo tudi obupano pro-
šnjo na pomoč svojcev, predvsem žensk, ki so se zaradi vojnega ujetništva zna-
šle tako v ekonomsko kot tudi psihično težki situaciji. To nam lepo ponazori 

51 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 
Ana Šmidovnik za Generalni civilni komisariat Trst, 16. december 1919.

52 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 
Uršula Pačnik za Generalni civilni komisariat Trst, 7. januar 1920.

53 O tem podrobneje Petra Svoljšak in Gregor Antoličič, Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna 
(Ljubljana, 2018), str. 295–300. Glede ženske delovne sile in njenega pomena za vojno ekonomijo 
tekom prve svetovne vojne na Slovenskem glej tudi Urška Strle, "K razumevanju ženskega dela v veliki 
vojni", Prispevki za novejšo zgodovino 55, št. 2 (2015), str. 103–125; Selišnik: "Ženske v zaledju vojnih 
zubljev", str. 185–198. 

54 Verginella, "Ženske v vojni in o véliki vojni", str. 57.
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prošnja iz 17. decembra 1919, ko je svojega moža Valenta Kozjaka iskala Bara 
Kozjak iz Novigrada na Hrvaškem. Ta se je nazadnje oglasil iz Sibirje: 

Po mobilizaciji leta 1914 sem ostala sama s tremi otroci. Ko sem izvedela, da je 
mož v ujetništvu, je zame to bil močan udarec. Tolažila sem se, da bo tudi vojne 
enkrat konec in da bo s tem konec moje žalosti. Na moje največje razočaranje so 
se mnogi vrnili domov, a ne moj mož. Če je le mogoče naredite vse, da ga najdete 
živega ali mrtvega ....55

Na podoben način je 20. decembra 1919 prošnjo naslovila tudi Luja Barič 
iz vasi Ličko Petrovoselo na Hrvaškem, katere mož, Marko Barič, se je nahajal v 
ujetništvu v Italiji: 

/…/ doma je pustil mene s tremi šibkimi deklicami starosti od 3 do 12 let. Kakšna 
je to žalost in trpljenje zame ubogo ženo, ki ne morem vzdrževati svojih otrok, 
posebej zaradi za vse nesrečnih okoliščin ter življenjske usode, zaradi katere sem 
prisiljena prositi in opravljati za žensko povsem nepredstavljiva dela, samo da 
rešim svoje uboge nemočne otroke nadaljnje nesreče in trpljenja ...56

Mnogokrat pa ujetnikov niso iskale samo žene, temveč tudi starši, pred-
vsem seveda matere. Tako imamo primer nedatiranega pisma matere, ki je v Trst 
prišlo 9. januarja 1920: "Jaz, mati Simota Rosiča, 80-letna ostarela ženska, uboga 
sirota, ki se komaj premikam po svetu, in me na to prošnjo narekuje materinska 
ljubezen in nesreča v današnjih težkih časih, da izvem kako je z mojim sinom, v 
katerem še edinem vidim vir preživetja za svoja stara leta …".57

Mati Cecilija Štern iz Zagorja ob Savi je v prošnji iz 19. decembra 1919 iska-
la sina Ivana Šterna, ki se je nahajal v ujetništvu v Italiji: "Sem revna rudarjeva 
vdova brez vsakih sredstev, zato v velikem pomanjkanju. Ker je edini sin kateri 
bi me lahko podpiral, prav prisrčno prosim ako je mogoče dobiti ga domov …".58

16. decembra 1919 je Rozalija Klanšek iz Tunjic pri Kamniku iskala sina, 
Petra Klanška, ki se je nahajal v ujetništvu v Italiji: "Sem 63 let stara vdova s tremi 
hčerami, moškega za težka dela ni nobenega pri hiši, ponižno prosim, poma-

55 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 
Bara Kozjak za Generalni civilni komisariat Trst, 17. december 1919.

56 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 
Luja Barič za Generalni civilni komisariat Trst, 20. december 1919.

57 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 
Jovanka Rosić za Generalni civilni komisariat Trst, 9. januar 1920.

58 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 
Cecilija Štern za Generalni civilni komisariat Trst, 19. december 1919.
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gajte, da bi se ujetnik kmalu izpustil …".59

Istega dne in iz istega kraja je prihajala tudi prošnja Ignacija in Katarine 
Traven, ki sta prosila za repatriacijo sina Franca Travna, ki je bil v ujetništvu 
v Sibiriji: "V ujetništvo na Ruskem se nahaja že od leta 1915 spomladi, midva 
sva oba stara čez 60 let, eden sinov je ostal brez sledu v vojni, najmlajši je umrl 
vsled bolezni, ki si jo je tam nakopal; ponižno prosiva posredovanja, da bi se 
vsaj edini živ ostali sin mogel kmalu vrniti …".60

Najdemo pa tudi primere, ko so pogrešane iskali drugi sorodniki. Tako 
imamo npr. primer prošnje moškega (podpis je nečitljiv), ki je iskal svojega 
brata Jožefa Narata iz Sv. Križa pri Rogaški Slatini. Pisal je 31. decembra 1919 in 
prosil za informacije o bratu, ki naj bi se nahajal v Sibiriji, a ni vedel niti to, če je 
še živ. Ker je šlo za premožnejšega trgovca, lastnika Trgovine z mešanim blagom 
Narat&Žurman, je prošnji priložil 4 krone ter obljubil, da bo stroške repatriacije 
"rade volje obilo povrnil".61 Številnim prošnjam so priložene tudi dopisnice in 
pisma, ki so jih prejemali s strani vojnih ujetnikov, kot dokaz, da se ujetnik res 
nahaja v ujetništvu v dotičnem kraju. 

Glede na to, da je razglas društva Edinost časovno sovpadal z napovedano 
izpustitvijo civilnih internirancev iz ujetništva v Italiji ter drugimi okoliščina-
mi na mednarodnem prizorišču, predvsem razprav glede repatriacije nemških 
vojnih ujetnikov in diplomatskega poziva jugoslovanske delegacije glede repa-
triacije vojnih ujetnikov v Italiji, gre sklepati, da so v političnem društvu upali, 
da bodo s številnimi prošnjami spodbudili tudi izpustitev vojnih ujetnikov – 
predvsem seveda tistih, ki so bili v taboriščih po Italiji. Po svoje je to prav goto-
vo predstavljalo novo upanje za svojce, ki so, kot smo videli, trpeli tako eko-
nomske kot psihološke posledice dolgotrajnega ujetništva. Prav gotovo pa to 
ni rešilo vprašanja tistih, ki so bili še vedno ujeti v Sibiriji in katerih repatriacija 
se je zavlekla še vse do leta 1922 in ni bila odvisna izključno od političnih odlo-
čitev. Še manj je znano, če je kdo prošnje sploh kdaj prebral in kakšen učinek so 
imele. V eni izmed prošenj, ki ji je bil priložen denar, je ta še vedno shranjen v 
kuverti. To nakazuje ali na to, da so bili uradniki na komisariatu zelo pošteni, ali 
da prošenj pravzaprav ni nihče odpiral. 

59 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 
Rozalija Klanšek za Generalni civilni komisariat Trst, 16. december 1919.

60 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 
Ignacij in Katarina Traven za Generalni civilni komisariat Trst, 16. december 1919.

61 ASTs, RG/RCGC, b. 276 Richieste notizie e rilascio prigionieri in lingua slava, dic. 1919–febbr. 1920, 
Narat&Žurman za Generalni civilni komisariat Trst, 31. december 1919.
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Zaključek

Iz prošenj torej lahko ugotovimo, da sta bila vodilna razloga za željo po repatri-
aciji ekonomski položaj ter psihološki položaj družine. Pri tem lahko tudi ugo-
tovimo, da se socialni položaj družin vojnih ujetnikov ni prav veliko razlikoval 
od izkušnje, ki jo je tekom prve svetovne vojne doživljalo civilno prebivalstvo 
nasploh. Je pa tudi res, da se temeljna razlika kaže v tem, da se je večina avstro-
-ogrskih vojakov s fronte vrnila že v nekaj tednih ali mesecih po vojni. To pa ni 
veljalo za vojne ujetnike v Rusiji in Italiji ter tiste, ki so se vračali s fronte v Rusiji 
in so bili nato zajeti s strani italijanskih oblasti ali ujetnikov v Italiji. Ti so lahko 
v ujetništvu ostali še več mesecev in let ter so se vrnili že mnogo po tem, ko je 
bilo vojne konec, kar je seveda imelo negativen, tako ekonomski kot psiholo-
ški, vpliv na njihove družine.

Usoda vojnih ujetnikov je bila, kot smo videli, velikokrat odvisna od politič-
nih odločitev ali drugih okoliščin, ki so onemogočale prehod vojnih ujetnikov v 
domovino. Ne samo vojna, temveč tudi dolgotrajno ujetništvo, ki se je za neka-
tere lahko podaljšalo še za enkrat toliko kolikor je trajala sama vojna, je ključno 
vplivalo na življenje družin, ki so nestrpno pričakovale svojce; te družine so bile 
v hudi stiski, ki se je še povečala potem, ko se je večina vojakov že vrnila, oni 
pa so še vedno čakali na repatriacijo svojcev. Vojna, kot se je slikovito izrazil 
delegat Mednarodnega odbora Rdečega križa, je še naprej jemala svoj davek. In 
to ne samo na fizičnem in psihičnem stanju vojnih ujetnikov v Sibiriji, na kate-
re se je delegat skliceval, temveč tudi na tiste, ki so nanje čakali doma. Prošnje 
namreč odražajo realno sliko tega, kako vojne in povojne (politične) odločitve 
in razmere neposredno prizadenejo civilno prebivalstvo. Torej tisti del družbe, 
ki za vojno ni nič kriv niti vanjo ni neposredno vpleten. Namen prispevka je 
tudi odpreti nekatera vprašanja o tem, kako tranzicijsko obdobje od vojne k 
miru vpliva na svojce tistih, ki se oziroma naj bi se vračali. Je konec vojne res 
konec vojne? Je konec vojne res konec ujetništva? Kdaj se vojna pravzaprav 
konča za tiste, ki doma nestrpno čakajo vrnitev svojcev? Zanje je čisto vseeno, 
kdaj in kako ter pod kakšnimi pogoji je bil podpisan mirovni sporazum, saj se 
borijo za preživetje in so v veliki meri odvisni od repatriacije svojcev. Ti ostajajo 
ujeti v tranzicijskem obdobju med vojno in mirom, ko je vojne že konec, a ima 
ta še vedno neposreden vpliv na življenje civilnega prebivalstva. Zdi se, kot da 
se zanje vojna sploh ni končala. Istočasno pa so pozabljeni in nemočno čakajo 
na odločitve, ki bodo sprejete za zeleno mizo in bodo, morda, njihovo življenje 
postopoma znova vrnile v normalo. 
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Urška Lampe

"THE WAR IS OVER, YET IT CONTINUES TO TAKE ITS TOLL" – 
SLOVENIAN AND CROATIAN PRISONERS OF WAR AT THE END 
OF WORLD WAR I AND THE IMPACT OF THE LATE REPATRIATION 
ON THE EVERYDAY LIFE OF THEIR RELATIVES

SUMMARY 

The article deals with the repatriation of Austro-Hungarian prisoners of war 
from Italy and Russia, especially Siberia, and the impact this delayed repatria-
tion had on the everyday lives of their relatives. The end of the war, for various 
reasons, did not necessarily mean the end of captivity. The post-war repatria-
tion depended on decisions and arrangements taken at the peace conference, 
communication channels, transportation options, nutrition, the position of 
the newly formed countries under the Versailles Agreement, etc. The creation 
of new national states – Poland, Czechoslovakia and the Kingdom of Serbs, 
Croats and Slovenes – caused many dilemmas and delays as well. In addition, 
some states have been deliberately holding prisoners of war to use them as a 
workforce to rebuild the destroyed regions. After World War I, for the first time 
in history, the problem of repatriation appeared as such a mass issue and con-
ditioned the lives not only of the captives but also their families. Historiography 
has, so far, almost overlooked the fate of the families of prisoners of war – espe-
cially women and children, who were eagerly waiting for news and repatriation 
of their loved ones even years after the ceasefire in 1918.

Basing on archival and newspaper sources, as well as some already pub-
lished studies, the article explores the fate of the Austro-Hungarian prisoners 
of war, especially those interned in Italy and Siberia, and their families. At the 
end of the war, two categories of Austro-Hungarian prisoners of war were wait-
ing to be repatriated; those who were captured in Russia and those interned in 
Italy (among them the captured at the end of the war on the Isonzo front and 
those captured after returning from Russia). Some, especially those returning 
from Siberia, were repatriated only in 1922 – four years after the end of the war. 
This delayed repatriation, naturally, had a negative impact on the lives of their 
relatives.

The focus of the article is on Slovenian and Croatian prisoners and their 
relatives – mostly women and children. The analysis of numerous requests 
submitted to the General Civil Commissariat in Trieste shows, that the families 
were facing a bad economic as well as psychologic situation. To make things 
worse, the repatriation period of prisoners of war was prolonged up to 1922, 
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when the last Austro-Hungarian prisoners of war were repatriated from Siberia. 
The position of the relatives of prisoners of war was similar to the situation 
all the civilian population was facing during and after the war. However, since 
the repatriation of prisoners of war did not occur immediately after the war, 
this plunged their families into a more unfavourable position. In fact, while the 
soldiers from fronts were returning home, the prisoners of war, for several rea-
sons (economic, political, material etc.) were kept in imprisonment. The family 
economy at the end of war was still almost entirely dependent on the male 
figure, this is why a prompt return of the prisoners was of great importance. 
In addition to that, the missing of a dear relative had a negative psychological 
impact on their families as well – the families were suffering for not seeing or 
even hearing their relatives for months and years. Some did not even know if 
they were still alive. 

Despite that, the families were forgotten and practically did not play any 
role in the political decisions that were taken regarding the repatriation. The 
war, as the delegate of the International Committee of the Red Cross put it viv-
idly, continued to take its toll. Not only the physical and mental state of the 
prisoners of war in Siberia, to which the delegate referred, but also to those 
who were waiting for them at home. The requests submitted to the General 
Civil Commissariat in Trieste reflect a realistic picture of how war and post-war 
(political) decisions and situations directly affect the civilian population. The 
article, thus, is situated in the transition period between war and peace, when 
the war was already over, but the society still struggled to face its impact and 
bring life back to normal. 
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Izvleček:
Dogajanja med vojno in čas po njej so prinesla za prebivalstvo na Slovenskem 
vrsto posledic. Te so bile opazne na vseh področjih osebnega in skupnega 
življenja. Poseben izziv so bile za cerkvene skupnosti, kjer je bila pripravljena 
vrsta pobud za lajšanje socialnih stisk ter urejanje vprašanj, ki jih je odprla 
vojna. Z urejanjem matičnih zadev so imeli dodatno delo župniki. Pozornost 
so zahtevale razne skupine prebivalstva: vojne sirote, vdove, vojaški invalidi, 
begunci z Goriškega, pogrešani. Dodatno skrb je bilo treba namenjati vojaškim 
grobovom in vojaškim delom pokopališč. Potrebno je bilo usklajevati razne 
oblike karitativnega delovanja. Krovna organizacija je postala Karitativna 
zveza. Vrstila so se različna zborovanja, priprave programov in zbiranje sredstev 
za njihovo delovanje. Ko se je ob koncu vojne pojavila španska bolezen, je v 
cerkvenem kontekstu najti izvirne razlage te preizkušnje. Prispevek oriše 
tudi pobude, ki so jih za urejanje razmer uvajali posamezni škofje, ki so dajali 
večji poudarek religiozni razsežnosti dogajanja. Hkrati so svarili ljudi pred 
izkoriščanjem stiske bližnjega in neurejenim življenjem. 

Ključne besede: 
Škofija Ljubljana, škofija Maribor, karitativno delo, vojaški grobovi, vojne sirote, 
vdove, Slovenija 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 19 (2019), št. 2, str. 575–598, 56 cit., 5 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Prelomni dogodki v drugi polovici leta 1918 niso prinesli daljnosežnih posle-
dic za slovensko narodno skupnost le na političnem, gospodarskem, vojaškem, 
kulturnem in podobnih področjih, temveč so odprli vrsto drugih vprašanj, ki 
so jih sicer do tedaj že reševali, vendar v širšem državnem kontekstu. Socialno 
vprašanje in socialni problemi so bili v slovenski družbi vedno navzoči. Rešitve 
zanje so iskali predvsem v zasebni pobudi in v okviru različnih cerkvenih ter 
mestnih ustanov. Tako je treba reči, da so različne oblike dejavnosti na soci-
alnem področju bile organizirane že pred prvo svetovno vojno.1 Dogajanje 
med vojno in ob njenem koncu pa je prineslo še nove potrebe in nove zahteve. 
Določeni problemi, ki so jih odprle vojne razmere, so se v mesecih propadanja 
avstrijske države pokazali še v večji meri in kot še bolj akutni. Ob tem so tudi v 
tem času bile stalnica razne oblike naravnih nesreč, ki so zajele posamezne vasi 
ali dele župnij, in so nato za najbolj prizadete zbirali pomoč na ravni celotnih 
škofij (na primer za pogorelce; za žrtve vremenskih nesreč). Nove potrebe in 
večje število karitativnih ustanov je zahtevalo novo organizacijo. Hkrati so se 
voditelji Cerkve na Slovenskem zavedali, da je bila prav pozornost do revežev in 
preskušanih najbolj privlačna moč Cerkve.2 Karitativna društva in celotna kari-
tativna organizacija je bila najboljši dokaz povezanosti Cerkve z ljudmi in zve-
stobe svojemu izvirnemu poslanstvu. Tega so se voditelji Cerkve jasno zavedali 
in zato v zadnjih mesecih vojaških akcij na široko načrtovali mrežo karitativnih 
ustanov, ki naj bi odgovorile na nove potrebe. 

Dodatno cerkveno delo

Tudi vojno leto 1918 je od cerkvenih ustanov zahtevalo dodatne aktivnosti, ki 
so bile vpete v širši družbeni kontekst in vsaj v določeni meri povezane z voja-
škim dogajanjem. Počasi so se iz vojaških enot začeli vračati duhovniki, ki so 
bili nato vključeni v redno pastoralno delo. Pri poslovanju župnijskih uradov 
je šlo za vprašanje urejanja zakonskih zadev vojaških oseb, da so dobili pravni 
status člani njihovih družin – žene in otroci. V zadnjih mesecih vojaških spopa-
dov se je javljalo vprašanje pokopavanja vojakov in dodatnih grobov, ker so bila 

1 Vprašanje socialnega dela za posamezne skupine v cerkvenih okvirih je bilo tema vrste raziskovalnih 
nalog in občasnih zapisov. Kolikor je poznano, zaenkrat celovit pregled delovanja katoliške skupno-
sti na tem področju še ni bil pripravljen. Krajši pregled je bil narejen za čas po letu 1945. Prim. Rafko 
Valenčič, "Karitas – od prepovedi do priznanja", v: V prelomnih časih. Rezultati mednarodne razi-
skave Aufbruch (1995–2000). Cerkev na Slovenskem v času komunizma in po njem (1945–2000) 
(Ljubljana, 2001), str. 161–179. Prim. tudi Marija Primožič, Varstvo otrok in mladine od 1916–1945 
leta v Ljubljani. Po arhivskem gradivu v Zgodovinskem arhivu Ljubljana (Ljubljana, 1992) (diplomsko 
delo na FSD UL). 

2 Blaž Otrin, Socialna dejavnost katoliške Cerkve v 19. stoletju in v prvi polovici 20. stoletja v ljubljanski 
škofiji, (Ljubljana, 2010) (mag. delo na FF UL).
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mnoga pokopališča že premajhna. Škofje so morali dati župnijskim uradom 
navodila, kakor ravnati z vojnimi ujetniki,3 ki so se vračali iz ruskega ujetništva 
in so s seboj pripeljali žene in otroke, niso pa imeli nobenih dokumentov o 
sklenitvi zakonske zveze.4 Glede na razmere so morali biti poenostavljeni cer-
kveni dogodki. Do tedaj so bile zlasti velike slovesnosti ob birmi v župniji in ob 
prihodu škofa v kraj. Kraji so bili okrašeni, streljali so možnarji, otroci so imeli 
praznična oblačila, pripravljen je bil slovesni sprejem. Škof dr. Mihael Napotnik 
je dal navodila, da so veliko stvari ob takšnih priložnostih opustili: "Zadovo-
ljen sem z najpreprostejšo pripravo. Če bi trebalo, bi prinesel vsakdanji kruh s 
seboj," je zapisal ob začetku birm spomladi 1918.5

Škofje so bile še naprej v službi javnih potreb. Ljudi so morali informirati o 
pobiranju žita in o obveznih oddajah le-tega. Ker je bil nemogoč uvoz iz dru-
gih dežel, je žita primanjkovalo povsod. Zato so uvedli obvezni odvzem žita, 
duhovniki pa so morali ljudi miriti in pojasnjevati razloge za takšen državni 
ukrep.6 Poleti 1918 je prišlo na vrsto osmo vojno posojilo. Škofje in duhovniki 
so ljudi še enkrat vabili k podpisu posojila.7 Približno v istem obdobju je bila 
organizirana akcija zbiranja volne za obleke vojakov.8 Da bi olajšali delovanje 
župnijskih uradov, predvsem glede urejanja zakonskih zadev, so škofje obja-
vljali navodila o razglašanju pogrešanih za mrtve, kar je bila aplikacija splošne 
avstrijske zakonodaje za to področje.9

Karitativne naloge cerkvenih ustanov

V cerkvenem kontekstu za predstavljanje dela na socialnem področju govori-
mo o karitativni dejavnosti, ki je bila organizirana na ravni župnij ali na ravni 
celotne škofije. Ob vrsti drugih oblik na župnijski ali krajevni ravni sta imeli 
osrednje mesto Vincencijeva in Elizabetina konferenca. Vincencijeva družba 
ali konferenca za moške (prva je bila ustanovljena v Ljubljani pri stolni župniji 
sv. Nikolaja leta 1884), ki se je zelo hitro razširila po ljubljanskih župnijah in 

3 Več o tem Urška Lampe, "Od prve svetovne vojne do Konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki (1929)", 
Studia Historica Slovenica 15, št. 3 (2015), str. 649–660.

4 Prim. "Navodila", Cerkveni zaukaznik za Lavantinsko škofijo. – Folium officiale dioecesis Lavantinae. – 
Kirchliches Verordnungsblatt für die Lavanter Diözese (dalje: Cerkveni zaukaznik) 13 (1918), str. 151. 
Od leta 1919 dalje Lavantinske škofije uradni list. Uradno glasilo lavantinske škofije je do konca leta 
1918 imelo trojezični naslov. Pri navajanju bomo uporabljali slovensko ime.

5 Prim. "Navodilo", Cerkveni zaukaznik 7 (1918), str. 65. 
6 Prim. "Škofovo povabilo in prošnja", Cerkveni zaukaznik 10 (1918), str. 107–108. 
7 Prim. "Nadpastirsko povabilo k podpisu 8. avstrijskega vojnega posojila", Cerkveni zaukaznik 11 

(1918), str. 117–118. 
8 Prim. "Wollsammlung zur Bekleidung der Armee", Cerkveni zaukaznik 16 (1918), str. 205. 
9 Prim. "Navodila", Cerkveni zaukaznik 9 (1918), str. 98. 
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tudi na podeželje. Veljalo je za najstarejše dobrodelno društvo, njeni začetki 
so segali v sedemdeseta leta 19. stoletja. Ime je dobila po sv. Vincenciju Pavel-
skem, ustanovitelju Misijonske družbe in hčera krščanske ljubezni. Leta 1910 je 
bila ustanovljena Vincencijeva konferenca za ljubljanske dele Vodmat, Selo in 
Moste. Ob izbruhu prve svetovne vojne je bilo v ljubljanski škofiji ustanovljenih 
že 12 Vincencijevih konferenc, od tega večina v Ljubljani in njeni okolici.10 Nji-
hov temeljni namen je bila prostovoljna skrb za siromake in za varstvo mladine. 
Vincencijeva konferenca je bila lastnica "Marijanišča" v Ljubljani, ki je že pred 
prvo svetovno vojno veljalo za največje in najbolj moderno urejeno zavetišče 
za dečke v Ljubljani. Ustanovljeno je bilo leta 1881 in je nudilo zavetišče za več 
kot sto sirot in hkrati za takšno število konvikt. Zavod je imel lastno petrazre-
dno osnovno šolo, kmetijsko-gospodinjsko šolo in kuharsko šolo. Vodstvo 
zavoda so imele mariborske šolske sestre.11 Vincencijeva konferenca v Tržiču 
(ustanovljena leta 1889) je vzdrževala lastno sirotišnico "Naš dom" ter dnevno 
zavetišče "Na skali". Lastno zavetišče je vzdrževala tudi Vincencijeva družba v 
Kranju. Tik pred vojno sta bili zgrajeni dve poslopji, kjer sta našla mesto siroti-
šnica in dijaški konvikt.

Med ženskami so delovale Elizabetine konference, imenovane po sv. Eliza-
beti Turingijski (1207–1231), ki je bila znana organizatorica dobrodelnih usta-
nov v prvi polovici 13. stoletja in je nato postala zavetnica številnih dobrodel-
nih pobud, zlasti v okviru frančiškanskih ustanov.12 Da bi konference imele bolj 
pravno opredeljen položaj je bilo na ozemlju ljubljanske škofije spomladi 1918 
ustanovljeno Društvo sv. Elizabete; pred tem so društva sv. Elizabete delovala 
kot ženski oddelki Vincencijevega društva. Pravila je potrdil škof Jeglič dne 27. 
maja 1918, potrditi pa jih je morala tudi državna oblast. Da bi bilo kot cerkveno 
društvo deležno tudi ugodnosti cerkvenih združenj (npr. odpustkov), je škof 
Jeglič prosil še za odobritev s strani Svetega sedeža in za podelitev milosti; to je 
storil kardinal državni tajnik Pietro Gasparri 20. julija 1918.13 Ko so bile urejene 
vse uradne stvari, je Ljubljanski škofijski list objavil pravila Družbe sv. Elizabete 
za ljubljansko škofijo, s čimer so postale sestavni del široko zasnovane karita-
tivne zveze. Družba je imela svoj sedež v Ljubljani, podružnice ali konference 
družbe pa so imele svoje sedeže v župnijah ljubljanske škofije. Opredeljena sta 
bila dva temeljna namena, "da v najtesnejši zvezi s cerkvijo izvršuje po možnosti 
telesna in duhovna dela krščanskega usmiljenja, kakor so zlasti: pomoč ubogim, 

10 Prim. Evgen Jarc, "Osnove sodobne zaščite otrok v Sloveniji", Kronika slovenskih mest 3, št. 1 (1936), 
str. 4. 

11 Prim. Fran Lavtižar, "Naša dobrodelnost in njene ustanove", Ilustrirani Slovenec, 29. 11. 1925, št. 49, str. 
[2] (dalje: Lavtižar, "Naša dobrodelnost in njene ustanove"). 

12 Prim. Leto svetnikov, zv. IV. (Celje, 2000), str. 385–386. 
13 Prim. "Družba sv. Elizabete za ljubljansko škofijo", Ljubljanski škofijski list 4 (1919), str. 33–36. 
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varstvo osirotele, versko in nravno ogrožene in učeče se mladine, oskrba bol-
nikov, skrb za služkinje, delo za dobro čtivo", in da "tako v članih neti ljubezen 
do Boga in do bližnjega". Ob ustanovitvi je bil imenovan prvi predsednik, ki je 
usklajeval celotno delo Družbe sv. Elizabete in jo zastopal v pravnem prometu, 
kot cerkveno združenje je v svojem vodstvu imela predstavnika škofa. 

Med pobudami, ki so zaživele zunaj cerkvenih okvirov, velja omeniti vsaj 
Društvo za otroško varstvo in mladinsko skrb v sodnem okraju ljubljanskem, 
ki je bilo ustanovljeno 15. aprila 1908 na pobudo mladinskega sodnika Frana 
Milčinskega. 

Škof Anton Bonaven-
tura Jeglič (dLib)
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Med drugim se je zavzemalo za reformo mladinskega kazenskega prava, ki naj bi 
vsebovalo načelo, da se otroka ne sme kaznovati, temveč vzgajati in temu načelu 
bi bilo potrebno prilagoditi tudi kazenski postopek. Društvo je skrbelo za odd-
ajo otrok v boljše družine ali k mojstrom, oziroma v zavode: k salezijancem, v 
Marijanišče, zavetišče Angela Varuha v Spodnji Šiški, dekliško zavetišče v Gradcu 
in drugam. Kasneje so nastala taka društva v vseh sodnih okrajih kranjske dežele. 
Posebno se je obseg njihovega dela povečal med prvo svetovno vojno.14

Socialne stiske, ki so sicer bile sestavine v vseh časih in izziv za vse cerkvene 
skupnosti, so se v vojnih razmerah še povečale in prinesle nove potrebe. Tako 
v lavantinski kot v ljubljanski škofiji so bila že v času vojne različna zborova-
nja, na katerih so obravnavali socialne razmere in naloge cerkvenih občestev 
v teh pogojih in po koncu bojev. Za ljubljansko škofijo in njene naloge na tem 
področju je bilo odločilno srečanje dekanov 10. aprila 1918, na katerem so pod 
vodstvom škofa A. B. Jegliča dekani sprejeli vrsto predlogov.15 Po mnenju poro-
čevalca dr. Ignacija Nadraha, "je karitativno delovanje bistven del duhovnega 
pastirstva in obenem najboljši pripomoček, pridobivati srca za Boga". Karitativ-
ne ustanove, ki so bile ustanovljene v okviru cerkvenih struktur, kar je veljalo 
za vsa karitativna društva, so morale ravnati po cerkveni zakonodaji, med temi 
je bilo temeljno načelo, da so bila organizirana v mejah škofij, delovanje prek 
tako postavljenih meja pa je bilo mogoče v zvezi karitativnih društev. Ker je bilo 
zaradi novih potreb pobud več, so prav zadnji meseci vojne v letu 1918 nareko-
vali reorganizacijo vsega karitativnega dela na ravni ljubljanske škofije. Začela 
je nastajati zveza vseh cerkvenih karitativnih društev, katerih delo je usklajevala 
osrednja karitativna pisarna. 

Večja solidarnost je bila potrebna med duhovniki. Pomanjkanje vseh vrst 
dobrin v zadnjem letu bojev je prineslo posledice tudi za gospodarske razmere 
med duhovniki. Mnogi med njimi, zlasti tisti, ki niso imeli zemljiške posesti in so 
bili povsem odvisni od darov ljudi ali od državne podpore, so živeli v pomanj-
kanju. Pomoč so lahko dobivali iz naslova draginjskih dokladov, ki so jih držav-
ne oblasti jemale iz premoženja verskih skladov. V ljubljanski škofiji je kot obli-
ka solidarnosti, ki je imela vso podporo tudi s strani vodstva škofije, delovalo 
Duhovsko podporno društvo. Duhovnikom je nudilo različne oblike podpore 
in pomoči, zlasti v času bolezni in nesposobnosti za opravljanje župnijskih del. 
Seveda je velik del premoženja, ki so ga duhovniki zbrali do začetka vojne v 
času vojne, izginilo: bilo je namreč v obliki raznih obligacij, v Ljudski posojilnici 
ali na hranilnih knjižicah. Dobršen del je šel tudi za vojna posojila. Vse to je bilo 

14 Sonja Anžič, Skrb za uboge v deželi Kranjski. Socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do 
leta 1918, (Ljubljana, 2002), str. 101. 

15 Prim. Prim. "Poročilo o shodu dekanov l. 1918", Ljubljanski škofijski list 7 (1918), str. 74–82. 
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ob koncu vojne izgubljeno.16

Poleg verskega v ožjem pomenu besede je bilo karitativno in socialno 
področje navzočnosti cerkvenih ustanov pomembna sestavina življenja sku-
pnosti na Slovenskem. Tako po prepričanju škofa Jegliča kot Napotnika je bilo 
delo Cerkve na tem področju najbolj pričevalna oblika krščanskega življenja. 
Poseben pomen sta pripisovala delovanju cerkvenih združenj. Za leto 1919 je 
bila v lavantinski škofiji predvidena kot tema spomladanske pastoralne kon-
ference cerkvene družbe in društva, kakor so bila začrtana v novem Zakoniku 
cerkvenega prava, še posebej pa so morali duhovniki obravnavati vprašanje: 
Kako naj cerkvene družbe in društva sodelujejo pri obravnavi verskega življenja 
po končani vojni?17

Pomoč goriškim beguncem

Veliko pozornosti cerkvenih ustanov je veljalo vprašanjem, povezanim s polo-
žajem beguncev s področja soške fronte. Zlasti so se zavzemali za pomoč otro-
kom in družinam. Čeprav je bil poseben odbor v ta namen ustanovljen na 
Dunaju (imenoval se je Osrednji odbor za povratek beguncev in obnovo Pri-
morja), sta bili zelo intenzivno vpeti v iskanje pomoči ljubljanska in lavantinska 
škofija. Zavzemali so se zbiranje pomoči, da bi se begunci lahko čimprej vrnili 
in za obnovo njihovih domov, do tedaj pa so jim omogočali nastanitev znotraj 
Sloveniji in za otroke možnost bivanja v cerkvenih internatih ter obiskovanje 
šol. Že na začetku leta 1918 so bile v lavantinski škofiji vsem župnijam poslane 
posebne okrožnice s prošnjo za pomoč, nato je škof dr. Mihael Napotnik pro-
šnjo še posebej objavil v Cerkvenem zaukazniku.18 Predlagal je, da bi za naseli-
tev otrok, ki so se do tedaj s starši nahajali v raznih begunskih taboriščih, poi-
skali možnost na podeželju, pri kmetih, kjer bi imeli možnost redne prehrane, 
obiskovanja šole, okrepitve zdravja in urejenih življenjskih razmer. Med skrbi 
duhovnikov naj bi sodilo delo za takšne otroke. V nadaljevanju je škof Napo-
tnik objavil še posebno prošnjo in vabilo duhovnikom, da bi prispevali k obna-
vljanju cerkva na Goriškem.19

Spomladi 1918, ko so se goriški begunci začeli vračati na svoje domove, je 
tako ljubljanski škof dr. Anton Bonaventura Jeglič kot mnogi duhovniki videl, 
da so bili begunci potrebni najbolj osnovnih sredstev, s katerimi bi lahko na 
novo zastavili življenje. Ker so bila uničeni njihovi domovi in druga poslopja, 

16 Prim. "Račun Duhovskega podpornega društva za leto 1917", Ljubljanski škofijski list 2 (1918), str. 22. 
17 Prim. "Vprašanja za pastoralno konferenco", Lavantinske škofije uradni list 6 (1919), str. 71–72. 
18 Prim. "Prošnja za pomoč begunskim otrokom in družinam", Cerkveni zaukaznik 3 (1918), str. 46–47. 
19 Prim. "Mila prošnja v prid ubogim cerkvam na Goriškem", Cerkveni zaukaznik 8 (1918), str. 91–92. 
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poškodovali polja in izropali njihovo premoženje, so se začele razne akcije, da 
bi jim pomagali pri postavljanju vsakodnevnega življenja. Škof Jeglič je z zado-
voljstvom ugotavljal, da so ljudje beguncem dajali na pot razna semena in živila, 
čeprav je povsod tega primanjkovalo in so si mnogi dobesedno odtrgali od ust, 
da so lahko dali na pot odhajajočim vsaj skromno pomoč.20 Že v marcu je bila 
v vseh slovenskih deželah po cerkvah organizirano zbiranje pomoči za goriške 
begunce, v septembru pa še posebej za prizadete cerkve na Goriškem.

Zaradi vojnega dogajanja so bile prizadete tudi cerkvene ustanove, samo-
stani, cerkve, župnišča, kapele in drugo. Vojaki so po cerkvah pobrali ne le 
mašne plašče, temveč vse druge platnene paramente. Ker je bilo sredstev pre-
malo, se je škof Jeglič bal, da bodo morali Goričani prositi za "pomoč iz tujih 
rok in bi morali nazadnje svojo zemljo, svoj dom prepustiti tujcem". Zato je 
pozdravil ustanovitev "kranjskega pomožnega odbora za obnovitev Goriške", 
ki "bo pobiral denarne prispevke, razna orodja in poskrbel za večje domače 
denarne vire v korist ponesrečenim Goričanom". V uradnem škofijskem gla-
silu je tudi objavil prošnjo odbora za zbiranje sredstev in prispevkov. Razglasil 
je zbiranje pomoči na tri načine: na tretjo nedeljo po veliki noči so bile v vseh 
cerkvah organizirane nabirke (pušica ali darovanje) za potrebe goriških begun-
cev; predlagal je, da Goričanom podarijo orodja za razna kmečka opravila in 
obrtne delavnice; cerkvene predstojnike je prosil, da bi iz cerkvenega premo-
ženja podarili mašne plašče, albe, rokete in druge paramente. Duhovnikom je 
naročil, da bo vernikom prebrali njegovo pismo in jim ga priporočili ter se jim 
zahvalili za njihovo velikodušnost. Hkrati se je zavzel, da so darove in cerkveno 
opremo izročili kar v škofijski ordinariat, od koder so vse zbrano nato poslali v 
najbolj prizadete župnije. Za zbiranje orodij je izdal poseben oglas prej imeno-
vani odbor. 

Nabirka, organizirana 21. aprila 1918, je pokazala, da so duhovniki in člani 
župnijskih občestev pokazali veliko solidarnosti. Nabralo se je 20.000 K, ki so 
jih poslali "Kranjskemu pomožnemu odboru za obnovitev Goriške". Še naprej 
pa so zbirali cerkveno opremo in se priporočali zlasti za cerkveno perilo in 
druge liturgične predmete, ki so jih cerkve potrebovale za vsakodnevne litur-
gične obrede. Ker so se v istem času po cerkvah zbirala tudi sredstva za akcije v 
okviru Rdečega križa, so bila le-ta izročena vodstvu Rdečega križa v Ljubljani.21 

Ker je konec leta 1918 in na začetku naslednjega leta iskalo zatočišče v Slo-
veniji še večje število beguncev s Koroške, ki je prišla pod avstrijsko upravo, so 
nabirke organizirali tudi zanje.22

20 Prim. "Za Goriško", Ljubljanski škofijski list 4 (1918), str. 38–39. 
21 Prim. "Nabirke", Ljubljanski škofijski list 7 (1918), str. 87. 
22 Prim. "Izkaz cerkvenih zbirk za koroške begunce dne 1. junija 1919", Lavantinske škofije uradni list 6 

(1919), str. 69–70. 



583

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Delo za vojne sirote in vdove

Da bi imelo delo za vojne sirote in druge pomoči potrebne stalno obliko, je bilo 
na ozemlju škofije Ljubljana ustanovljeno Škofijsko društvo za varstvo sirot. O 
tem so razpravljali dekani na svoji konferenci aprila 1918. Duhovnikom po 
župnijah je bilo priporočeno, da so društvo podpirali z vsemi sredstvi, da so 
ga priporočali tako v cerkvah kot zunaj in da so pripravljali redne nabirke, pri 
čemer so računali na pomoč Marijinih družb; ena od nabirk v avgustu, ki so jih 
imeli v župnijskih in kuratnih cerkvah, je zbirala sredstva za sirote. "Skrb za siro-
te spada bistveno v delokrog katoliške Cerkve," je bilo poudarjeno ob raznih 
priložnostih.23 Letna članarina je znašala 10 K, ustanovni člani so v enkratnem 
znesku prispevali 200 K, kdor je daroval manjšo vsoto je bil podporni član. Že 
ob ustanovitvi so računali tudi na pomoč finančnih ustanov. "Namen tega dru-
štva je vsestranska skrb za sirote in zanemarjeno mladino. Ustanavlja in vzdr-
žuje lastne zavode, sprejema sirote in revne otroke v svoja zavetišča, jih oddaja 
v vzgojo krščanskim družinam, jih nadzoruje ter jim daje pravno varstvo."24 V 
Šentvidu nad Ljubljano je društvo imelo lastni zavod Zavetišče sv. Jožefa, kjer 
je oskrbovalo okoli 50 dečkov. Skrb za delovanja zavoda so imele mariborske 
šolske sestre. Na začetku septembra 1918 je bilo v vseh cerkvah pripravljeno 
zbiranje pomoči za vojaške vdove in sirote, kar je bila v vrsti nabirk še dodatna 
obremenite za izčrpano prebivalstvo. 

Julija 1918 je škof A. B. Jeglič ugotavljal: "Vojska si je postavila strašne 
spomenike v razvalinah in opustošenju. Naša dolžnost je, da postavimo tudi 
krščanski ljubezni nekaj spomenikov. Posebno lepi spomeniki krščanske lju-
bezni bodo domovi, zgrajeni za sirote, ki jim je vojska vzela očeta in v mnogih 
slučajih tudi mater."25 Nekaj mesecev kasneje je dodal: 

Vojska se pozna povsod. Žalost je velika, zaradi lakote sem ter tja obupnost. 
Ker ni obleke in obuvala, so otroci šolo zanemarjali, da je močno zaostal pouk 
in tudi umski razvitek. Podivjali so posebno otroci od štirinajstega do osemna-
jstega leta; kriva je vojska, očetov ni doma, delajo s starimi, prehitro so dozoreli. 
Marijine družbe za mladeniče za mladeniče so prenehale razen v par župnijah, 
izobraževalna društva opustila.26

Že v zadnjih mesecih vojne so začeli nastajati na ozemlju škofije Ljublja-
na trije takšni domovi. V Grobljah (župnija Mengeš) je s pomočjo dobrotnikov 

23 Prim. "Škofijsko društvo za varstvo sirot", Ljubljanski škofijski list 7 (1918), str. 87. 
24 Lavtižar, "Naša dobrodelnost in njene ustanove", str. [2]. 
25 "Za vojne sirote", Ljubljanski škofijski list 8 (1918), str. 102. 
26 Nadškofijski arhiv Ljubljana (NŠAL) 331, dnevnik škofa Jegliča za 5. avgust 1918. 
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društvo "Dobrodelnost" kupilo tamkajšnjo graščino in jo začelo preurejati v 
sirotišnico za dekleta (dokler poslopje ni bilo usposobljeno, je začasna siroti-
šnica delovala v društvenem domu na Homcu). Po zaslugi domačinke je v Žireh 
isto društvo dobilo hišo, gospodarsko poslopje in nekaj zemljišča; vse naj bi 
služilo potrebam krajevnih sirot. V Šentvidu nad Ljubljano pa je Vincencijeva 
družba kupila hišo, ki jo je bilo potrebno adaptirati za potrebe sirot (zmogljivo-
sti so omogočale sprejem 60 sirot). Vse tri ustanove so bile pod okriljem "Ško-
fijskega društva za varstvo sirot", ki je bilo s strani ljubljanskega škofa poobla-
ščeno za organiziranje vseh oblik dela za vojne sirote. Že iz predvojnega časa 
sta v Ljubljani delovala zavoda "Marijanišče" in "Lichtenturn". Kot najboljšo in 
najcenejšo rešitev za vodenje teh ustanov so voditelji Cerkve videli v skupno-
stih redovnic, predvsem šolskih sester in usmiljenk. Da bi bilo delo na področju 
skrbi za sirote usklajeno in da ne bi prihajalo do napetosti, je ljubljanska škofija 
podprla ustanovitev "Škofijskega društva za varstvo sirot", ki je prevzelo oskr-
bovanje vseh prej naštetih ustanov in postalo osrednji koordinator vseh dobro-
delnih dejavnosti na ravni škofije. Predvideno je bilo, da bo ob koncu vsakega 
leta pripravilo letno poročilo in s tem seznanilo vse župnije.27 

V Mariboru so bile pomembne nosilke dejavnosti v prid otrok in mladih 
šolske sestre, ki so kljub omejenim prostorom, ker je velik del še vedno zasedala 
vojska, in materialnim sredstvom nudile obroke hrane ne le svojim gojenkam, 
temveč tudi mestnim sirotam. Občasni zapisi v njihovi kroniki kažejo na težave, 
s katerimi so se srečevale pri iskanju vsakodnevnih dobrin. Ob koncu šolskega 
leta 1917/18 so zapisale: "Vkljub velikemu pomanjkanju in silni draginji smo se 
vendar še preživele z gojenkami vred, brez hudega stradanja."28 

Ko je kmalu po ustanovitvi ljubljanski škofijski ordinariat potrdil pravila 
"Škofijskega društva za varstvo sirot", so bili kot temeljni označeni trije name-
ni, ki so sodili v okvir vsestranske skrbi za sirote in zanemarjene otroke: usta-
navljanje in vzdrževanje lastnih sirotišnic; sprejemanje otrok v te sirotišnice 
in oddajanje otrok v vzgojo krščanskim družinam ter dobrodelnim zavodom, 
nad katerimi izvaja nadzor; daje otrokom pravno varstvo.29 Člani društva so 
bili ustanovni (ob pristopu so prispevali 200 K), redni (letno so prispevali 10 
K), podporni (prispevali so različne prispevke) in častni (ki so imeli za društvo 
posebne zasluge. Društvo je sredstva za delovanje pridobivalo s prispevki čla-
nov, volili, podporami in drugimi prispevki.

Še v času poslovanja avstrijske države je bilo aprila 1917 ustanovljeno 
"Kranjsko deželno društvo c. kr. avstr. zaklada za vojaške vdove in sirote", ki je 

27 Prim. "Poročilo o shodu dekanov l. 1918", Ljubljanski škofijski list 7 (1918), str. 78–79. 
28 Kronika materne hiše šolskih sester v Mariboru (dalje: Kronika materne hiše) (Ljubljana, 2007), str. 407. 
29 Prim. "Škofijsko društvo za varstvo sirot", Ljubljanski škofijski list 10 (1918), str. 128–130. 
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bilo del širše zastavljenega državnega sklada za vojaške vdove in sirote.30 Kot 
temeljni cilj si je postavilo zbiranje pomoči za vdove ubitih, ranjenih ali invali-
dnih vojakov oz. njihovih otrok, ki so zaradi izgube očeta postali sirote. Pose-
bej so bili k zavzemanju za delovanje tega društva in pridobivanje podpornih 
članov povabljeni župniki in drugi duhovniki, škofijski ordinariat pa naj bi jih k 
temu dodatno spodbujal. Ko je že bilo jasno, da Avstrija vojne ne bo preživela, 
se je Cerkev vendarle še naprej zavzemala za delovanje društva, saj je bilo oči-
tno, da bodo posebno pomoč potrebovale vdove in otroci padlih vojakov tudi 
v povojnem času. "Ta zaklad hoče tako pomagati, da vdovam poskrbi za njihov 
obstanek, poskrbi, da jim ne propade gospodarstvo, obrt, poskrbi, da se sirote 
stanu primerno vzgoje in potem primerno delo dobe," je zapisal v priporočilu 
škof A. B. Jeglič.31 Duhovnikom je priporočil, da so društvo podpirali, saj so bila 
po posameznih deželah zbrana sredstva tam tudi uporabljena in ni šlo za njiho-
vo centralizacijo. V odboru za Kranjsko so bili člani nekateri duhovniki, ki so se 
zavzeli, da so vanj prišli še zastopniki "Škofijskega odbora za varstvo sirot". Prav 

30 Prim. "Kranjsko deželno društvo c. kr. avstrijskega zaklada za vojaške vdove in sirote in mladinsko 
skrb", Ljubljanski škofijski list 10 (1917), str. 102–103. 

31 "Kranjsko deželno društvo c. kr. avstr. zaklada za vojaške vdove in sirote", Ljubljanski škofijski list 10 
(1918), str. 127. 

Redovna hiša šolskih sester v Mariboru, ok. leta 1911 (Pozdrav iz Maribora. Mesto na starih razglednicah 
v letih 1892 in 1945 (Maribor, 1992))
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v sodelovanju vseh ustanov v deželi so videli najboljšo možnost, da bo društvo 
lahko v polni meri opravljalo svoje naloge. Konec oktobra 1918 je bila v vseh 
deželah organizirana posebna akcija za pridobivanje članov in zbiranje sred-
stev. Med načini pridobivanja podpore, ki jo je priporočil škof A. B. Jeglič, je bila 
posebna nedeljska pridiga dne 20. oktobra 1918, v kateri so duhovniki predsta-
vili namen in potrebnost društva in spodbujanje ljudi, da so pristopili kot člani 
ali kot podporniki. Letna članarina v društvo je bila 10 K, ustanovni člani pa so 
dali prispevek 500 K.

V lavantinski škofiji je škof Napotnik zelo podprl zbiranje sredstev za vdove 
in sirote in ta namen je bil oktobra 1918 razglašen nabiralni teden za potrebe 
sirot in vdov padlih vojakov. "To so vdove in sirote junakov, ki so za srečo domo-
vine in v varstvo slehernega izmed nas žrtvovali svojo kri in svoje življenje v tej 
grozni vojski," je zapisal voditelj lavantinske škofije.32 Velike potrebe za oskrbo 
vojnih sirov, invalidov in vdov so se kazale tudi po nehanju vojaških spopadov 
in ko so se vojaki množično vračali na domove. Spomladi 1919 je škof Napo-
tnik na duhovnike in vernike naslovil "Milo prošnjo za podporo invalidov, vdov 
in sirot" in z njo povabil k zbiranju sredstev za omenjene skupine.33

Kot neposredni rezultat skrbi za odpravljanje vojnih posledic med otro-
ki je bila ustanovitev "Društva za mladinske domove" v Ljubljani avgusta 1919. 
Društvo si je zadalo nalogo po večjih slovenskih krajih ustanavljati mladinske 
domove. Še isto leto je odprlo prvi Mladinski dom na Kodeljevem v Ljubljani ter 
prevzelo naloge bivše ljudske kuhinje in dnevnega zavetišča v občini Moste pri 
Ljubljani. Začetek za delovanje prvega mladinskega doma sta omogočili dru-
štvo "Dobrodelnost" in "Vincencijeva družba" v Ljubljani. Prvih šest let je dom, 
v katerem se je ob nedeljah zbiralo okoli 300 otrok, preko tedna pa polovico 
tega števila, deloval v nekdanjih vojaških barakah na Kodeljevem, leta 1925 pa 
je bilo nato zgrajeno novo poslopje. Otrokom, ki so bili zaradi vojne sirote ali 
jim starši niso mogli nuditi nujnih stvari za življenje, je dom nudil vsakodnevno 
razvedrilo, možnost učenja, športne, glasbene in gledališke dejavnosti ter bla-
žil največje stiske. Več sto sirot je dnevno v domu dobivalo topel obrok hrane, 
občasno pa tudi obleko, obutev in druge nujne življenjske potrebščine. Mla-
dinski dom na Kodeljevem je bil od začetka zaupan v upravo salezijanski sku-
pnosti. Bil je edini dom, ki ga je ustanovilo in zgradilo "Društvo za mladinske 
domove", za njegovo postavitev so pomembno prispevali slovenski izseljenci 
iz Združenih držav Amerike. Ko je leta 1929 društvo propadlo zaradi finančne 
insolventnosti in je kazalo, da bo dom prišel v povsem drugačne namene, je vso 

32 Prim. "Nabiralni teden v prid vdovam in sirotam padlih vojakov", Cerkveni zaukaznik 16 (1918), str. 
205–206. 

33 Prim. "Mila prošnja za podporo invalidov, vdov in sirot", Lavantinske škofije uradni list 3 (1919), str. 
42–43. 
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njegovo lastnino preden je prišlo na javno dražbo odkupila salezijanska sku-
pnost in v domu nadaljevala prvotno zastavljene dejavnosti. 

Skrb za vojne invalide

Ves čas vojne so bile pripravljena razna zbiranja pomoči za vojake na frontah, 
v bolnišnicah in v ujetništvih. Vključeni so bili vsi stanovi, od osnovnošolskih 
otrok do ostarelih. Večkrat so bile pripravljene nabirke s posebnim namenom – 
na primer aprila 1918 zbiranje perila za vojake, ki so se vračali iz vojnega ujetni-
štva. Veliko število vojnih invalidov je predstavljalo za nove oblasti na Sloven-
skem poseben izziv in jim je postavljalo vrsto nalog. Ob koncu vojne se je poka-
zala nuja, da sta se odseka za invalide – moški in ženski – izločila iz okvira do 
takrat obstoječe društva "Dobrodelnost" in da sta se osamosvojila. Invalidom so 
skušali pomagati na različne načine, tudi z uvajanjem v delo in s pridobivanjem 
delovnih izkušenj v novih pogojih. Poverjeništvo za socialno delo pri Narodni 
vladi SHS v Ljubljani, ki je ustanovilo posebno "Komisijo za preskrbo vračajočih 
se vojnikov v Ljubljani", je zato že 29. novembra 1918 pripravilo program za 
izvedbo poučnega tečaja na kmetijski šoli na Grmu pri Novem mestu. Tečaj je 
bil načrtovan za začetek leta 1919 in naj bi trajal pet mesecev. Za izvedbo je bilo 
določeno vodstvo kmetijske šole. V razpisu pa je bilo rečeno, da se bo tečaj izva-
jal, če se bo prijavilo vsaj 15 vojnih invalidov. Ljubljanski škofijski ordinariat je 
bil z razpisom seznanjen in je priporočal župnijskim uradom, da so obisk tečaja 
priporočili članom župnij, ki so ostali vojni invalidi.34

Skrb za pogrešane

Že v času vojne in še več po prenehanju sovražnosti je bila pomembna sestavina 
delovanja cerkvenih ustanov poizvedovanje za vojaki, ki so veljali kot pogreša-
ni in za katere domači niso ustreznih informacij o njihovi usodi. Vojni kurati so 
sicer imeli kot pomembno sestavino svojih nalog, da so vodili matične knjige 
in da so domačim sporočali o ranjenih in ubitih, niso pa imeli informacij, da bi 
poročali tudi o ujetnikih, pogrešanih, pobeglih. Še v septembru 1918 so avstrij-
ske policijski oblasti od duhovnikov zahtevale, da so ljudi opozarjali pred voja-
škimi ubežniki in jih pozivali k njihovim prijavam vojaškim oblastem. S kaznimi 
so grozili tako ubežnikom kot tistim, ki so jih skrivali ali jih niso prijavili.35 Da so 

34 Prim. "Za vojne invalide", Ljubljanski škofijski list 12 (1918), str. 160.
35 Prim. "Vojaški ubežniki", Ljubljanski škofijski list 10 (1918), str. 128.
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bili v vojski neredi in da so se vojaki izogibali svojim dolžnostim, je zaznal škof 
Jeglič, ki si je konec maja 1918 v svoj dnevnik zapisal: "Med vojaki gine discipli-
na. Prihajajo domu poljubno in se poljubno vračajo. Sedaj jih že orožniki love in 
celo vklenjene nazaj gonijo. Med vojaki se čuje klic: živela revolucija!"36

Ko so se vojaki začeli vračati s front, je bilo potrebno poskrbeti zanje oble-
ko, hrano in bivališča. Najprej so začeli ustanavljati vojaške kuhinje, kjer so 
dobili hrano. S tem so hkrati želeli preprečiti, da bi preprečili ropanja in nasilno 
prevzemanje hrane. Škof Jeglič si je zapisal: "Sedaj prihajajo vojaki od fronte. 
Pri nas so ustanovili vojaške kuhinje; jutri začno na Viču. Upamo, da vojaki ne 
bodo plenili, ako bodo imeli jesti. Zdi se, da imamo dobro vojaško poveljništvo 
in bo moglo ohraniti red. Velike množine hrane so zaplenili po cestah in na 
železnici."37

Skrb za vojaške grobove

Sestavni del cerkvenega življenja je bilo spominjanje vojakov, ki so padli v spo-
padih. Mašne daritve zanje so darovali tako sorodniki kot cerkvena občestva. 
Ob koncu vojne so bili opravljeni rekviemi za vse padle. Začeli so načrtno zbi-
ranje podatkov o padlih v posameznih župnijah, saj so sproti te informacije 
zbirale le redke župnije. Pri zbiranju podatkov so se izkazale kot zelo koristne 
oznanilne knjige, kjer so bili zapisani mašni nameni, seveda pa je to bil le eden 
od virov, ki pa ni prinašal podatkov za vse padle. 

V času vojne so bili postavljeni številni vojaški grobovi. Še v času spopadov 
je zato bil ustanovljen državni odbor za oskrbovanje vojaških grobov v Avstriji; 
po prihodu na oblast je pokroviteljstvo nad odborom prevzel cesar Karel I. Da bi 
zbirali sredstva za vzdrževanje grobov, so že v letu 1917 organizirali dan v korist 
vojaških grobov ter vojaških pokopališč. Za uspeh akcije se je posebej zavzela 
duhovščina, kar so državne oblasti tudi priznale. V letu 1918 so ugotavljali: 

Toda cilj oskrbe za vojne grobove še ni dosežen. Na tisoče vojnih pokopališč je že 
sezidanih, mnoga se še zidajo. Z ozirom na velike stroške, ki jih zahteva zidanje, 
trajno ohranjanje in oskrbovanje teh pokopališč, je c. kr. ministrstvo za socialno 
oskrbo z odlokom z dne 31. maja 1918 odboru dovolilo, da priredi letos drugi 
splošni dan v korist vojnih grobov v času od 31. oktobra do vključno 3. novembra 
1918.38 

36 NŠAL 331, dnevnik škofa Jegliča za 24. maj 1918. 
37 NŠAL 331, dnevnik škofa Jegliča za 5. november 1918. 
38 "Drugi splošni dan v korist vojnih grobov", Ljubljanski škofijski list 10 (1918), str. 127; Cerkveni zauka-

znik 16 (1918), str. 206–207. 
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Duhovščina je bila ponovno zaprošena, da je akcijo podprla in da so jo ver-
nikom priporočili kot "bogoljubni in domoljubni namen". Prispevke so zbirali 
po cerkvah in na pokopališčih ob prazniku vseh svetih. Kako naj se izvede nabi-
ranje darov in kako pobožnosti na dan vseh svetih ter na vernih duš dan, so 
dajali navodila škofijski ordinariati. Ti so tudi zbirali sredstva in jih nato pošiljali 
osrednjemu odboru na Dunaju. Po koncu vojne je bilo prepuščeno župnijam in 
občinam, da so same poskrbele za postavitev obeležij in da so skrbele za voja-
ške grobove. 

Španska bolezen

Istočasno ko so se kazali obrisi konca svetovne vojne je slovenske kraje kot toli-
ko drugih delov Evrope zajela nova bolezen, ki je zahtevala še večje število žrtev 
kot sama vojna. Za škofa Jegliča je bila to takšna okoliščina, da se je odločil ver-

Vojaško pokopališče padlih v 1. svetovni vojni v Štanjelu (stanjel.eu)
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nikom ljubljanske škofije napisati poseben pastirski list.39 O vzrokih bolezni ni 
mogel povedati nič določnega, saj so v tistem času ostajali tudi zdravniki zgolj 
pri ugibanju. Kot vernik pa je v nastopu bolezni videl posebno znamenje, ki ga 
je Bog dopustil ali pa jo človeštvu celo poslal. 

In glejte, ko še ni ponehalo strašno pobijanje na bojnih črtah, glejte, kakor bi tre-
nil, se je nova bolezen hipoma pokazala, in se prehitro povsod razširja! Koliko 
mrličev vsak dan, še več pa ječanja in zdihovanja po hišah pri mnogoštevilnih 
družinah. In osramočeno je naše preveliko zaupanje na zdravniško umetnost in 
spretnost, osramočena zdravniška znanost! Dobro čutimo, zavedamo se, da je 
nad nami višja moč, ki hodi svoje poti, da doseže svoje posebne namene. 
O bolezni je spregovoril kot o posebnem posegu Boga v življenje človeštva, 

da bi se le-to ponovno zavedelo krhkosti življenja, negativnih posledic slabega 

39 Prim. "Anton Bonaventura Jeglič, po božji in apostolskega sedeža milosti knezoškof ljubljanski vsem 
vernikom pozdrav, mir in blagoslov v Gospodu našem Jezusu Kristusu", Ljubljanski škofijski list 11 
(1918), str. 133–135. 

Španska gripa, ki je bila poleg jetike in sifilisa ena najnevarnejših bolezni že pred letom 1914, je ob koncu 
1. svetovne vojne prerasla v epidemijo. Na Kranjskem je bilo v šolah okuženih od 16 do 75 odstotkov 
vseh šolajočih otrok (Hinko Smrekar, "Jetika, Sifilis, Španska", Kurent, 16. 10. 1918, str. 1)



591

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

življenja in pomena medsebojne pomoči v času preizkušnje. Zato je priporočal 
ureditev osebnega in javnega življenja, veliko mero potrpežljivosti in sprejema-
nje vsega, kar je prinašala s seboj bolezen z vdanostjo v božji načrt. 

Bolezen je prinesla nove naloge tudi cerkvenim ustanovam, ker so mora-
le reorganizirati svoje dejavnosti in več ljudi namenjati za oskrbovanje bolnih. 
Kronika osrednje ustanove šolskih sester v Mariboru začne o primerih bolezni 
poročati sredi septembra 1918. Kronistka je za 25. september zapisala: 

Tudi v samostanu se je pojavila nova nalezljiva bolezen, 'španska gripa' imeno-
vana. Zavod je bil kar naenkrat bolnišnica. /…/ Sicer smo se bali, da bo izbruh-
nila tekom vojske kakšna bolezen, vendar so nas žrtve, ki jih je zahtevala nova 
španska bolezen, presenetile. Kakor kaže statistika, je ta bolezen zahtevala po celi 
Evropi več človeških življenj, kakor štiriletna vojska.40 

Ker se je bolezen vedno bolj širila, so morale prekiniti šolske dejavnosti, 
podobno kot v celotnem mestu. Sredi oktobra 1918 kronika poroča: 

Danes so zaprli vse šole radi vedno bolj razširjajoče se španske bolezni. Eden 
glavnih vzrokov te bolezni je pomanjkanje primerne hrane in zato jo ljudje imen-
ujejo tudi 'lakotna kuga'. Španska ji pa pravijo zato, ker se je na Španskem najprej 
pojavila. V Mariboru je 30–40 mrličev na dan, v okolici pa še mnogo več, komaj se 
že dobi dovolj rakev za mrliče. Ubogo ljudstvo! Koliko gorja je zopet!41

Dodatna molitvena dejanja

Krepile so oblike molitvenega življenja, že ustaljene in še dodatne. Rednim 
molitvenim obrazcem so dodajali še prošnje za mir in odpravo stisk, ki so jih 
prinašale vojne razmere. Še naprej so se vrstile mirovne procesije in romanja. 
Marca 1918 je bila v Mariboru že 18. vojna pobožnost (Kriegsandacht) s proce-
sijo, ki se je odvijala od stolnice do frančiškanske cerkve. Bila je hkrati zahval-
na in prosilna pobožnost, za "mili mir" in za skorajšnje prenehanje sovražnosti. 
Na koncu je imel škof dr. Mihael Napotnik dolg priložnostni nagovor.42 Junija 
1918 je bila na vrsti posebna pobožnost k Srcu Jezusovemu za konec četrtega 
vojnega leta.43 

Konec istega meseca je bil objavljen poseben motuproprij papeža Bene-

40 Kronika materne hiše, str. 410. 
41 Kronika materne hiše, str. 411. 
42 Prim. Cerkveni zaukaznik 7 (1918), str. 69. 
43 Prim. Cerkveni zaukaznik 10 (1918), str. 101–102. 
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dikta XV. o darovanju svetih maš za svetovni mir. – Redno se vrstijo vabila k 
molitvam za "mili mir". Marca 1918 je škof Napotnik zapisal: 

Prav sedanji dnevi so izredno resni in pomembni. Z božjo pomočjo je naša ljuba 
Avstrija dosegla lepe uspehe. Pa bijejo in bližajo se še silni, odločilni boji. /…/ 
Zatorej se duhovniki in verniki prijazno vabijo, da naj pomnožijo svoje pobožne 
molitve za srečen izid vojske ter za skorajšnji, dragi Avstriji časten in koristen mir. 
/…/ Procesije na Markovo in v Križevem tednu naj bodo vojne procesije, katerih 
se naj verniki udeležujejo v tem obilnejšem številu, čim bolj smo potrebni božjega 
varstva pred kugo, lakoto in vojsko. In majniška pobožnost bo prav primerna 
priložnost, da stanovitno kličemo na pomoč Kraljico miru, dokler ne usliši naših 
otroških prošenj.44 

44 "Vabilo k molitvam za mili mir", Cerkveni zaukaznik 7 (1918), str. 80. 

V zadnji četrtini prve svetovne vojne je svet zajela epidemija španske gripe, ki je po prvih ocenah terjala 
vsaj 25, po novejših, popravljenih pa skoraj 50 milijonov mrtvih ("Španska gripa: rožnata smrt", Delo, 28. 
4. 2009; www.delo.si)



593

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

V nedeljo 6. oktobra 1918 je bila v Mariboru in po župnijah pripravljena 
splošna mirovna pobožnost. V povabilu k udeležbi je škof Napotnik posebej 
spomnil na mirovna prizadevanja papeža Benedikta XV., "katerih znameniti 
mirovni predlogi z dne 1. avgusta 1917 se zmeraj bolj pripoznavajo kot edino 
mogoča podlaga trajnega, za vse pravičnega miru".45 Za stolnico v Mariboru je 
napovedal 19. vojno pobožnost, s procesijo in škofovo pridigo. Pismo so morali 
duhovniki prebrati po cerkvah.46

Konec vojaških dejavnosti, kar je s seboj prineslo začetke urejanja družbe-
nih razmer, vračanje vojakov na domove, vzpostavljanje komunikacij in gospo-
darskih dejavnosti ni potekalo brez zapletov. Nad slovensko skupnostjo je bilo 
veliko negotovosti zaradi neurejenih mejnih vprašanj in prihodnosti nasploh. 
Veliko upanja je bilo položenega v mednarodno mirovno konferenco in jugo-
slovansko zastopstvo. Na začetku leta 1919 je zato lavantinski škof dr. Mihael 
Napotnik objavil povabilo za Očitne molitve za mirovni kongres. Želel je, da bi 
bila Cerkev tudi na ta način vključena v sprejemanje odločitev v Parizu.47

Ob koncu sovražnosti

Iz odlokov škofijskih ordinariatov občasno izgleda, kot da škofje v poznem 
poletju leta 1918 še niso zaznali prelomnosti dogajanja in so se še vedno okle-
pali starih stališč ter pogledov na razmere v monarhiji, čeprav je na posameznih 
mestih čutiti, da zaznavajo prihajajoče spremembe. Na začetku avgusta 1918 
je bilo objavljeno še zadnje skupno pastirsko pismo vseh avstrijskih nadškof 
in škofov.48 Duhovnikom so na koncu pastirskega pisma, kar je imelo poseben 
pomen glede na hitro se spreminjajoče razmere, dodali navodilo: "Ta pastirski 
list naj se prečita vernikom prihodnje nedelje v primernih oddelkih. Prepušča 
se, da gospodje dušni pastirji sami presodijo, ali in v koliko naj bi se posame-
zni oddelki z ozirom na sedanje ljudsko razpoloženje na previden način bolj 
natanko razložili."49 Škofje so na dogajanje gledali kot verni ljudje in so v zna-
menjih časov videli poseben izziv za voditelje Cerkve in njene člane. Čutili so 
dolžnost da v času, "ki prinaša temelje rušeče premembe v življenje ljudstev, 

45 Več o tem Bogdan Kolar, "Mirovne pobude papeža Benedikta XV. in odmevi na Slovenskem", Studia 
Historica Slovenica 18, št. 2 (2018), str. 443–468.

46 Prim. "Splošna mirovna pobožnost v Lavantinski škofiji", Cerkveni zaukaznik 15 (1918), str. 188–189; 
Kronika materne hiše, str. 411. 

47 Prim. "Očitne molitve za mirovni kongres", Lavantinske škofije uradni list 1(1919), str. 2. 
48 Prim. "Gemeinsames Hirtenschreiben der Erzbischöfe und Bischöfe Österreichs über die 

Zeitverhältnisse", Cerkveni zaukaznik 15 (1918), str. 178–184 (slovenski prevod je na str. 194–200); 
Ljubljanski škofijski list 10 (1918), str. 113–119 (nemško besedilo str. 119–126). 

49 Ljubljanski škofijski list 10 (1918), str. 119.
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pokazati pravo pot iz zmede današnjih zmot in hudobij. To je čas, v katerem 
prevzame tudi močne bojazen".50 Še vedno so bili prepričani, da je bila Avstro-
-Ogrska žrtev in da se je vojna zgodila proti njeni volji. "Mi smo sprejeli strašno 
zlo vojne na nas, ker smo bili k temu prisiljeni. Gre za biti ali ne biti naše države! 
Mi se vojskujemo le za ohranitev naše zakonito upravičene, stoletja stare pose-
sti in za pravičen in trajen mir. In radi te višje dobrine je bila vojska dovoljena 
in pravična."51

Čeprav je vojna prinesla veliko zla, je bila po mnenju škofov pomembna 
posledica dogajanja v tem, da so v skupnem boju proti nasprotnikom izginila 
nasprotja med narodi v državi in zavzemanje za njeno ohranitev. 

Narodi naše države so tekom zgodovine že mnogokrat dokazali svojo ljubezen 
do skupne domovine in svojo požrtvovalnost; pa toliko navdušenja za cesarja 
in domovino, tako vesele vdanosti do skupne države, toliko genljive skrbi za 
vse otroke obsežne domovine brez ozira na ugled osebe tudi mnogi izmed nas 
niso pričakovali. Zdelo se je, da se je duh časa s svojo ljubeznijo do ugodnega in 
uživanja polnega življenja umaknil požrtvovalnosti in zvestemu izpolnjevanju 
dolžnosti.52 

Potem ko so obširneje predstavili, kakšen mora biti odnos do oblasti in 
kakšne so bile dolžnosti državnih voditeljev, so člane cerkvenih občestev pova-
bili k solidarnosti in medsebojni pomoči, kar so razumeli kot posebno potre-
bo časa. Kmete so povabili k skrbnemu obdelovanju polj, da bo tako na voljo 
več vsakodnevnih živil in s tem med ljudmi več zadovoljstva. Ob tem so dodali: 
"Dobrotljivost do revežev pa zahteva čim večje pridelovanje, marljivo delo pri 
obdelanju vseh v to sposobnih zemljišč in varčnost v porabi živil."53 

Svoje pastirsko pismo so zaključili z upanjem, da bo Avstrija preživela, kar 
se zdi kar malo nenavadno glede na informacije, ki so jih škofje kljub vsemu 
imeli: 

Nimamo povoda obupavati. Naša država je bila doslej deležna posebnega var-
stva božje previdnosti. Mislite le na nevarnosti, v katerih smo bili radi premoči 
sovražnikov in ki so zdaj srečno odstranjene! To nas napolnjuje z veselim upan-
jem za bodočnost. Avstrija ima izvršiti posebno nalogo kot katoliška velevlast v 
srcu Evrope in kot domovina skupine narodov, ki jih obsega. Moč Avstrije je v edi-
nosti njenih narodov, in ta sloni na katoliški veri. Ako bi se sovražnikom posrečilo 

50 Ljubljanski škofijski list 10 (1918), str. 113. 
51 Ljubljanski škofijski list 10 (1918), str. 114.
52 Prav tam. 
53 Ljubljanski škofijski list 10 (1918), str. 118. 
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narodom te države vzeti katoliško vero, potem so potoki krvi, ki so tekli za novo 
in močno Avstrijo, zastonj tekli.54

V začetku novembra 1918, to je že po koncu vojaških aktivnosti, je lavan-
tinski škof dr. Mihael Napotnik objavil Resno in slovesno vabilo k redu in miru 
v ravnokar vršečih se izpremembah.55 Opozorilo so duhovniki morali prebrati 
po cerkvah in z njim spodbuditi ljudi k odgovornemu ravnanju v medsebojnih 
odnosih in pri vzpostavljanju socialnega reda. Opozorilo je bilo sad neredov, ki 
so se dogajali v Mariboru in drugod. 

Čeprav za bolj ali manj varnimi samostanskimi zidovi so šolske sestre čuti-
le, da so bili v ozadju dogajanja predvsem nezadovoljni Nemci. Za 30. oktober 
1918 kronika sester beleži: "Mariborski Nemci in od njih nahujskana druhal je 
začela prav po boljševiško nastopati z ropanjem, nasilstvom, s pravcato vstajo. 
Le odločen nastop g. generala Maistra je preprečil večje zlo."56 Dne 23. novem-
bra 1918 so pripisale: 

Ob 3h zjutraj smo dobile obvestilo od zagrizenih sovražnikov sledeče vsebine: 
'Drava bo krvava od farjev in redovnic!' Boljševiške in komunistične ideje so zas-
trupile tudi naše ljudi, zlasti pa še vojaštvo. Skovala se je onkraj Drave pravcata 
zarota, ki je imela namen, da Maribor oropa ter tako napolni svojo mošnjo na 
lahek način. Hvala Bogu, da je prišla oblast pravočasno na sled. Gospod general 
Rudolf Maister je s svojimi zvestimi vojaki zatrl ustajo v prvem početku ter rešil 
Maribor in tudi nas. Morebiti bi morali pretrpeti dosti grozot.
 
Zaradi neprestanih groženj so sredi decembra sestre morale zaprositi za 

stražo. 

Zaključek

Izredne razmere, ki jih je v medčloveških in širših družbenih odnosih prinesla 
svetovna vojna, so pustile raznolike in številne negativne posledice na social-
nem področju. Cerkvene ustanove so posebej začutile svojo odgovornost, da 
pomagajo te posledice odpravljati ali vsaj blažiti. Kot odgovor na to so cerkvene 
karitativne ustanove, ki so delovale že pred vojno, okrepile svoje dejavnosti, 
nastala pa je še vrsta novih, namenjenih skupinam prebivalstva, ki so najbolj 
čutili posledice izrednih razmer: otroci, vdove, vojni invalidi. Nekatere od teh 

54 Ljubljanski škofijski list 10 (1918), str. 118–119. 
55 Prim. "Resno in slovesno vabilo", Cerkveni zaukaznik 17 (1918), str. 215–217. 
56 Kronika materne hiše, str. 412.
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so delovale le v mesecih neposredno po koncu vojne, druge so se vključile v 
širši kontekst karitativnih ustanov, ki so bile tipične oblike navzočnosti Cerkve 
na tem področju družbenega življenja, in so ohranile svoj pomen tudi v letih 
po končani vojni. Hitro se spreminjajoče razmere so narekovale nove in nove 
posege, kar je od voditeljev cerkvenih občestev zahtevalo budno spremljanje 
dogajanja, dobro obveščenost, vzpostavljanje neposrednih stikov z oblastmi in 
cerkvenimi strukturami na najnižji ravni. 

Bogdan Kolar 

NEW CHALLENGES AND NEW TASKS FOR THE CHURCH IN THE FIELD 
OF THE SOCIAL WORK AT THE END OF WORLD WAR I

SUMMARY

The events during the war and the time after it brought several consequences 
for the population of the Slovenian lands. These were noticeable in all areas 
of personal and community life, and were particularly challenging for church 
institutions and communities, which prepared a series of initiatives to alleviate 
social distress and to regulate the issues raised by the war. Attention was drawn 
to various groups of the population: war orphans, widows, disabled soldiers, 
refugees from the Gorica (Gorizia) region, and the missing. Additional care had 
to be given to the military graves and the military sections of the cemeteries. 
The various forms of charitable action needed to be coordinated. The Kari-
tativna zveza became an umbrella organization for said charity work. There 
were various rallies, the preparation of programs and the raising of funds for 
the charity work. When the "Spanish disease" broke out at the end of the war, it 
was in the ecclesiastical context to find original explanations of this ordeal. The 
paper also outlines initiatives taken by individual bishops to regulate the situa-
tion. They placed greater emphasis on the religious dimension of the event. At 
the same time, they warned people against taking advantage of affected friends 
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and relatives, and against a disorderly life.
The effects of the war in 1918 were also felt by church institutions, 

although they were not part of direct military action. The Diocese of Ljubljana 
and the Diocese of Maribor played the central role, but they included in their 
endeavour parishes, religious orders and others. At the end of the war, negative 
effects were felt in all areas of private and social life. The administrative work 
of the ecclesiastical institutions increased because the priests had to regulate 
their own affairs, arrange marriages, prepare lists of the dead and missing, and 
take care of several other tasks. The ecclesiastical institutions responded to the 
challenges with new initiatives, most of which fell within the framework of the 
charitable way of doing things. In order to meet the many needs, church com-
munities were formed to raise funds to help the needy and to set up facilities 
to help those impacted by the war. Various fundraisers were organized, which 
were a regular way to raise funds. In their pastoral letters, both Slovenian bish-
ops presented their views on the situation took initiatives to reduce distress, 
at first together with the bishops of the whole of Austria, later independently.
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DOI 10.32874/SHS.2019-09
UDC 94(497.4)"191"

Author: GRIESSER-PEČAR Tamara 
Ph.D., Assistant Professor
Zuckerkandlgasse 38–44/2, A–1000 Vienna, Austria

Title: SLOVENIAN FAREWELL TO THE HABSBURGS

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 2, pp. 301–332, 109 notes, 4 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Yugoslav Club, Emperor Charles I, May declaration, Anton Korošec, Anton Bonaventura Jeglič, Ljubljana 
statement, National Council for Slovenia and Istria

Abstract: Before the First World War, Slovenians were regarded as the most loyal followers of the Habsburg dynasty, 
but they opposed the dualistic organizational structure of the Monarchy. The realization of their national goals was 
long sought after within the framework of the Habsburg Monarchy, but it was a while before a turnaround happened 
in favor of the Yugoslavs. Even the May Declaration, which was read by the chairman of the Yugoslav Club Anton Ko-
rošec in the National Assembly on May 30, 1917, aimed at the Yugoslav state under the rule of the Habsburg dynasty. 
The heir apparent Franz Ferdinand planed for constitutional changes in favor of Southern Slavs, and after he was 
assassinated the new Emperor Charles I. also sought changes in these directions. These were opposed energetically by 
the Hungarians and German nationalists. The new emperor did not have strong support in Vienna, and he lost all of 
it after the Sixtus affair. The consequence of this was that he lacked the necessary support for constitutional changes 
or solving of the Yugoslav question.

DOI 10.32874/SHS.2019-10
UDC 94(497.4)"1918"

323.2(497.4)"1918" 
Author: PEROVŠEK Jurij
Ph.D., Research Counselor
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI–1000 Ljubljana, Slovenia 

Title: THE NATIONAL COUNCIL AND SLOVENIAN SELF-DETERMINATION IN 1918

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 2, pp. 333–368, 105 notes, 7 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: National Council for Slovenia and Istria, Anton Korošec, National manifestation and self-determination 
of October 29, 1918 in Ljubljana, Slovenian military, National government of the State of SHS in Ljubljana

Abstract: With the establishment of the National Council for Slovenia and Istria (National Council) on August 16 and 
17, 1918 in Ljubljana, Slovenian national politics embarked on a path of separation from Austria. The National Co-
uncil has gradually developed into an authority in Slovenian lands. Legitimate Austrian authority began to die out as 
a sovereign power, and the revolutionary Slovenian authority, exercised by the National Council and its subordinate 
bodies, was more and more effective every day. In Slovenian lands, state relations with Austria were broken at a major 
national event on October 29, 1918 at the Congress Square in Ljubljana. The event was attended by more than 30,000 
people of all ages and backgrounds, some 200 Slovenian officers and soldiers, and all the leading Slovenian political 
representatives who were in Ljubljana at that time. In their speeches, they welcomed the separation of Slovenians 
from Austria and the emergence of an independent state of Slovenes, Croats and Serbs, who by then lived in the 
Habsburg Monarchy (SHS State), and soldiers broke the oath given to the Habsburg Ruler and declared loyalty to the 
SHS State. The military played a prominent role in establishing a new, Slovenian rule, and decisively contributed to the 
formation of the first Slovenian national government. On October 31, 1918, the National Council of SHS in Ljubljana 
was declared the supreme authority in the State of SHS by the National Council of SHS in Zagreb.
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Author: PEROVŠEK Jurij
Ph.D., Research Counselor
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI–1000 Ljubljana, Slovenia 

Title:  THE EMERGENCE OF THE STATE OF SLOVENES, CROATS AND SERBS ON OCTOBER 29, 1918 AND 
ITS NATIONAL HISTORICAL SIGNIFICANCE

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 2, pp. 369–398, 122 notes, 4 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: State of Slovenes, Croats and Serbs, National Government of SHS in Ljubljana, National Council of SHS in 
Zagreb, Confederate statehood of Slovenia in State of SHS, United Slovenia

Abstract: The state of Slovenes, Croats, and Serbs (State of SHS), which was established by the Habsburg Yugoslavs 
upon their secession from the Austro-Hungarian Monarchy on October 29, 1918, met all the criteria required by in-
ternational law for the emergence and existence of states. It was a real state union and next to the Kingdom of Serbia 
the second predecessor state of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, which was established o December 1, 
1918. With the emergence of the State of SHS, the experience of their confederate statehood began for the Sloveni-
ans. Its factor was the first Slovenian national government, the National Government of SHS in Ljubljana (the Natio-
nal Government), which had all the authority in Slovenian lands and independently decided on the territory's politi-
cal, social, cultural, economic, and military development. This position of Slovenian lands in the State of SHS was also 
recognized by the National Council of SHS in Zagreb, the supreme authority in the State of SHS, which transferred the 
exercise of its supreme authority for the Slovenian territory to the National Government in Ljubljana. Confederate 
national statehood is a key acquisition that defines the importance of the State of SHS in recent Slovenian historical 
development. With its creation, the first Slovenian state-building experience came to life.

DOI 10.32874/SHS.2019-12
UDC 94:37(497.4)"1918"

Author: KEREC Darja
Ph.D., Assistant Professor
University of Ljubljana, Faculty of Ecucation, Department of Preschool Education
Kardeljeva ploščad 16, SI–1000 Ljubljana, Slovenia 

Title:  CULTURE AND EDUCATION IN THE SLOVENIAN LANDS IN 1918, IN THE PERIOD OF 
DISINTEGRATING AND EMERGING STATES

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 2, pp. 399–418, 55 notes, 4 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: 1918, Slovenians, culture, education

Abstract: This piece sheds light on the cultural and educational conditions in the Slovenian Lands during the collapse 
of the Austro-Hungarian. The final months of 1918 were uncertain for teachers, cultural workers, and artists. Almost 
all the most recognizable Slovenians, among them Izidor Cankar and Rihard Jakopič, emphasized the importance of 
funding and constructing cultural institutions (university, academy of arts and sciences, national library and national 
gallery), independent from German capital and influence. The transition into a new state or rather kingdom was by 
many seen as a unique opportunity for national sovereignty, which can endure only with solid financial support from 
the new authorities and with the commitment to independent education and all cultural activities. 
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DOI 10.32874/SHS.2019-13
UDC 94(497.412=112.2)"1918"

Author: ZAJŠEK Boštjan
M.A. in History, senior archivist
Regional Archives Maribor
Glavni trg 7, SI–2000 Maribor, Slovenia

Title:  "BUT WE WOULD RATHER DIE GERMAN THAN TO ROT AS ITALIANS OR SLAVS" – THE MARIBOR 
GERMANS IN 1918

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 2, pp. 419–466, 220 notes, 8 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Maribor, 1918, Germans, everyday life, public activity

Abstract: The article touches on the everyday life and public activity of those residents of Maribor who were referred 
to by the methodology of the Habsburg Monarchy censuses as Germans. These were not only ethnic Germans by 
origin, but also Germanified or German speaking townspeople. Also presented are their daily hardships in light of 
the poor economic situation in the town during the last year of the First World War, their social life, relations with 
the Slovenian-speaking population in the city, political views on the future of the Monarchy and Maribor, and their 
reactions to the gradual Slovenian takeover of power in the city.

DOI 10.32874/SHS.2019-14
UDC 94(410:436:497.4)"1918"

Author: BAJC Gorazd 
Ph.D., Associated Professor
Co-Author: OSOJNIK Janez
M.A. of History, Young Researcher
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Hitstory 
Koroška 160, SI–2000 Maribor, Slovenia

Title:  THE ATTITUDE OF GREAT BRITAIN TO AUSTRIA-HUNGARY IN 1918 AND THE EVENTS IN 
CARINTHIA AFTER THE END OF THE FIRST WORLD WAR

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 2, pp. 467–492, 74 notes, 2 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Austria-Hungary, Carinthia, United Kingdom, attempts at separate peace, 1918, Harold William Vazeille 
Temperley, manuals, diplomacy

Abstract: Based on an analysis of British sources and the most relevant scholarly literature, the article focuses on 
the knowledge on and attitude of London's foreign policy towards Austro-Hungary in 1918 and what happened in 
Carinthia after the collapse of the Central European monarchy in the same year. As regards the latter, historians have 
paid little attention to the material kept by the British archives. Their analysis makes it possible to interpret the events 
of the so-called "third party", that is, those who were not directly affected by the situation on the ground. The archival 
material used for the purpose of this article is kept by The National Archives (former Public Record Office) in London.
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DOI 10.32874/SHS.2019-15
UDC 94(4+100)"1914/1918"

Author: REPE Božo
Ph.D., Full Professor
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of History
Aškerčeva 2, SI–1000 Ljubljana, Slovenia

Title: EUROPE AND THE WORLD AT THE END OF THE GREAT WAR

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 2, pp. 493–518, 30 notes, 5 pictures

Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: economic crisis, Versailles peace treaty, League of nations, fascism, clerical Fascism, Nazism, communism, 
emancipation of women, anti-colonial struggle, peace movements, lost generation

Abstract: This piece sheds light on the conditions in Europe and the world after the First World War. The author 
analyses the causes for the war, which is to this day explained in various ways. He attempts to answer the how and 
why did an initially local war turn into a conflict of global proportions that cost the lives of 40 million people, caused 
enormous material damage and caused revenge on a grand scale. The so-called "Versailles order in Europe" caused 
the rise of revanchism, a new wave of militarism and totalitarian ideologies (fascism, clerical fascism, Nazism, com-
munism). With the end of the war began a contradictory world. It was marked by the duality of wealth and poverty 
and a new dumbing down which led to catastrophe. At the same time, a radical break with pre-war tradition began 
and was marked by incredible achievements of the human mind in all areas, from science and technology to art.

DOI 10.32874/SHS.2019-16
UDK 355.48(450)"1918"

Author: ANTOLIČIČ Gregor
Ph.D., in History
ZRC SAZU, Institute of History Milko Kos
Novi trg 2, SI–1000 Ljubljana, Slovenia

Title:  THE SLOVENIAN THERITORY UNDER THE IMPRESSION OF THE RETREAT OF THE AUSTRO-
HUNGARIAN ARMY IN THE FALL OF 1918

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 2, pp. 519–550, 85 notes, 4 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Austro-Hungarian Army, Withdrawal, Military Transports, Railways, 1918, the State of the Slovenes, Croats 
and Serbs

Abstract: The end of military actions between Austrian-Hungary and the Kingdom of Italy was market on the No-
vember 3, 1918, with the signing of the Military truce of Villa Giusta. This truce accelerated the withdraw of the Au-
stro-Hungarian Army which started on October 24 during the last Italian offensive on the river Piava. The Slovenian 
lands, which played an important role during the war as the direct hinterland of the front, once again occupied an 
important position, this time during the transporting of Austro-Hungarian troops back to their homelands. In this 
way, military transports affected also the newly established State of Slovenes, Croats and Serbs. From the beginning of 
November 1918, in addition to its internal and foreign problems, this new state was threatened with the transport of 
many hungry, exhausted and traumatized soldiers. Therefore, the National government in Ljubljana in cooperation 
with the disintegrating supreme military command of the Austro-Hungarian Army tried to organize the military tran-
sports across the Slovenian lands as fast as possible. In the end, the transport of the Austro-Hungarian Army passed 
without major incidents such as plundering and riots. Therefore, the State of Slovenes, Croats and Serbs was able to 
carry out its internal consolidation and unification with the Kingdom of Serbia into the Kingdom of Serbs, Croats 
and Slovenes. 
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DOI 10.32874/SHS.2019-17
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         355.257.7(4)"1918"
Author: LAMPE Urška 
Ph.D., Assistant Professor
Institute IRRIS for Research, Development and Strategies of Society, Culture and Environment 
Čentur 1f, SI–6273 Marezige, Slovenia

Title:  "THE WAR IS OVER, YET IT CONTINUES TO TAKE ITS TOLL" –
            SLOVENIAN AND CROATIAN PRISONERS OF WAR AT THE END OF WORLD WAR I AND THE   
            IMPACT OF THE LATE REPATRIATION ON THE EVERYDAY LIFE OF THEIR RELATIVES

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 2, pp. 551–574, 61 notes, 3 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: World War I, Prisoners of War, repatriation, family, social history, history of women, post-war transition

Summary: At the end of the First World War, one of the major problems was the issue of repatriation of prisoners of 
war. The end of the war, for various reasons, did not necessarily mean the end of captivity. The problem first appeared 
in mass form and conditioned the lives of not only the captives themselves but also their families – especially women 
and children who were eagerly awaiting the return of their relatives. The delayed repatriation had an impact on their 
economic and social situation and their daily lives in general. The article therefore addresses the question of the fate 
of the families of prisoners of war, who have been overlooked by historians, who may have waited for news of rela-
tives and their return for many years after the armistice was concluded in 1918. The issue is addressed in the case of 
families of Slovenian and Croatian prisoners of war – the ex-Austro-Hungarian soldiers returning from captivity in 
Russia and Italy, based on requests from relatives submitted to the General Civilian Commissariat of Trieste.

DOI 10.32874/SHS.2019-18
UDC 2-46(497.4)"1918"

Author: KOLAR Bogdan
Ph.D., Full Professor
University of Ljubljana, Faculty of Theology
Poljanska cesta 4, SI–1000 Ljubljana, Slovenia

Title:  NEW CHALLENGES AND NEW TASKS FOR THE CHURCH IN THE FIELD OF THE SOCIAL WORK AT 
THE END OF WORLD WAR I

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 2, pp. 575–598, 56 notes, 5 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Diocese of Ljubljana, Diocese of Maribor, charity work, military graves, war orphans, widows, Slovenia

Abstract: The events during the war and the time after it brought several consequences for the population of the Slo-
venian lands. These were noticeable in all areas of personal and community life, and were particularly challenging for 
church communities, which prepared a series of initiatives to alleviate social distress and to regulate the issues raised 
by the war. Attention was drawn to various groups of the population: war orphans, widows, disabled soldiers, refugees 
from the Gorica (Gorizia) region, and the missing. Additional care had to be given to the military graves and the military 
sections of the cemeteries. The various forms of charitable action needed to be coordinated. The alliance Karitativna 
zveza became an umbrella organization for said charity work. There were various rallies, the preparation of programs 
and the raising of funds for the charity work. When the Spanish disease broke out at the end of the war, it was in the 
ecclesiastical context to find original explanations of this ordeal. The paper also outlines initiatives taken by individual 
bishops to regulate the situation. They placed greater emphasis on the religious dimension of the event. At the same 
time, they warned people against taking advantage of affected friends and relatives, and against a disorderly life.
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Uredniška navodila avtorjem

1. Studia Historica Slovenica (SHS) je znanstvena periodična publikacija, 
ki jo izdajata Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in ZRI dr. Franca 
Kovačiča Maribor. Revija objavlja članke s področja zgodovine in ostalih 
humanističnih in družboslovnih ved, ki mejijo na zgodovinsko znanost.

2. Revija Studia Historica Slovenica izhaja v treh številkah letno. V dveh 
številkah objavlja prispevke v slovenskem jeziku – s povzetkom (Sum-
mary) v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem ali ruskem jeziku 
ter izvlečkom (Abstract) in ključnimi besedami (Key words) v angleškem 
jeziku. Ena številka je tudi tujejezična in je namenjena objavam prispevkov 
domačih in tujih avtorjev v enem od svetovnih jezikov – s povzetkom in 
izvlečkom v slovenskem jeziku. 

3. Prispevek (napisan z urejevalnikom teksta Word for Windows) mora 
(opremljen z vsemi obveznimi prilogami) obsegati najmanj eno in pol 
avtorsko polo oz. 24 enostransko tipkanih strani s po 30 vrsti-
cami na stran (ok. 55.000–60.000 znakov brez presledkov) in lahko 
obsega do 40 enostransko tipkanih strani s po 30 vrsticami na 
stran (ok. 100.000 znakov brez presledkov). Prispevek mora biti napisan 
v pisavi Times New Roman v velikosti 12 pt, z medvrstičnim razmikom 1,5 
(opombe v pisavi v pisavi Times New Roman v velikosti 10 pt, z medvrstič-
nim razmikom 1). 

 Prispevek mora biti poslan uredništvu  po elektronski pošti (na   
dva naslova): 

 e-mail: uredništvo.shs@gmail.com; darko.fris@gmail.com

4. Avtor mora navesti naslednje podatke: ime in priimek, akademski naslov, 
delovno mesto, ustanovo zaposlitve, njen naslov in naslov elektronske 
pošte (e-mail). Avtor ob oddaji članka zagotavlja, da članek še ni bil objavl-
jen in se obvezuje, da ga ne bo objavil drugje.

5. Slikovni material mora biti poslan kot priloga e-pošti (vsaka slika po-
sebej) v obliki digitalne kopije ali v eni od naslednjih digitalnih oblik: JPG, 
TIF ali PDF, opremljen s podnapisom in navedbo vira.
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6. Oddani prispevek mora biti opremljen: s povzetkom (60–75 vrs-
tic), izvlečkom (6–10 vrstic) in ključnimi besedami v slovenskem 
jeziku ter s prevodi izvlečka, povzetka in ključnih besed v angleš-
kem ali nemškem jeziku. 
 
Izvleček mora biti razumljiv sam po sebi brez branja celotnega   
 besedila članka. Pri pisanju se uporabljajo cele povedi, izogibati se  
 je potrebno slabše znanim kraticam in okrajšavam. Izvleček mora  
 jasno izražati avtorjev primarni namen oziroma doseg članka,   
 razlog, zakaj je bil napisan, ter opis tehnike raziskovalnega pristopa  
 (osnovna metodološka načela).  
 
Ključne besede morajo odražati vsebino prispevka in biti    
 primerne za klasifikacijo (UDK). 
 
Povzetek mora predstaviti namen prispevka, glavne značilnosti in   
 metodologijo raziskovalnega dela ter najpomembnejše rezultate in  
 sklepe.

7. Besedilo prispevka mora biti pregledno in razumljivo strukturirano 
(naslovi poglavij, podpoglavij), tako da je mogoče razbrati namen, metodo 
dela, rezultate in sklepe. V uvodu je potrebno predstaviti dosežke dose-
danjih raziskav o obravnavani temi (vključno z mednarodnimi referenca-
mi) in napovedati namen članka oziroma razlog, zakaj je bil napisan.

8. Opombe morajo biti pisane enotno kot sprotne opombe pod črto. So 
vsebinske (avtorjev komentar) in bibliografske (navedba vira, uporabljene 
oz. citirane literature). 
 
a. Bibliografska opomba mora ob prvi navedbi vsebovati celoten 
       naslov oz. nahajališče: ime in priimek avtorja, naslov dela (ko gre za  
       objavo v reviji ali zborniku naslov le-tega), kraj in leto izida, strani. …  
 idr.: 
 
primer – monografija: Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski   
 samostan: ok. 1245–1782 (Celje, 2005), str. OD–DO; 
primer – članek v reviji: Darko Friš, "Banovinska konferenca    
 Jugoslovanske nacionalne stranke leta 1937 v Ljublja   
 ni", Zgodovinski časopis 59, št. 1–2 (2005), str. OD–DO; 
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 primer –βčlanek v časniku: (avtor), "Volitve v mariborski mestni   
 zastop", Slovenski gospodar, 27. 11. 1873, št. 48, str. OD–DO; 
primer – prispevek v zborniku: Vasilij Melik, "Vprašanje regij v   
 naši preteklosti", v: Regionalni vidiki slovenske zgodovine : zbornik   
referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ur. Peter Štih   
in Bojan Balkovec (Ljubljana, 2004), str. OD–DO; 
primer – spletna stran: Zürcher Wappenrolle – e.codices, dostop  
no na: http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/snm/AG002760,   
pridobljeno: 14. 1. 2019. 
 
nato pa se v naslednjih opombah z isto referenco uporablja   
smiselna okrajšava 
(dalje: Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan, str. OD–DO)  
(dalje: Friš, "Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne   
 stranke", str. OD–DO). 
 
b. Pri navajanju arhivskih virov je potrebno navesti: arhiv (ob  
        prvi navedbi celotno ime, v primeru, da ga uporabljamo večkrat, je  
        treba navesti okrajšavo v oklepaju), ime fonda ali zbirke (signaturo, če  
        jo ima), številko fascikla (arhivske škatle) in arhivske enote ter  
        naslov navajanega dokumenta: 
 
primer: Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, AŠ 7,   
pismo Davorina Trstenjaka Pavlu Turnerju iz Starega Trga, 7. junij   
1889.

9. Na koncu prispevka je potrebno dodati abecedni seznam VIROV in 
LITERATURE (primer):

 VIRI (ločeno: arhivski viri, objavljeni viri, časopisni viri in internetni   
viri) 
PAM – Pokrajinski arhiv Maribor, fond Pavel Turner, AŠ 7. 
Perovšek, Jurij, Programi političnih strank, organizacij in združenj na  
Slovenskem v času Kraljevine SHS (1918–1929), Viri 13 (Ljubljana,   
1998). 
Slovenski gospodar β– Maribor, letnik 1873–1888. 
Zürcher Wappenrolle – e.codices, dostopno na: http://www.ecodices.
unifr.ch/de/list/one/snm/AG002760, pridobljeno: 14. 1. 2019.
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 LITERATURA
 Friš, Darko, "Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne   
 stranke leta 1937 v Ljubljani", Zgodovinski časopis 59, št. 1–2 (2005),   
 str. OD–DO.
 Melik, Vasilij, "Vprašanje regij v naši preteklosti", v: Štih, Peter   
 in Balkovec, Bojan (ur.) Regionalni vidiki slovenske zgodovine:   
 zbornik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev (Ljubljana,  
 2004), str. OD–DO.
 Mlinarič, Jože, Studeniški dominikanski samostan: ok. 1245–1782   
 (Celje, 2005).

10. Prispevki so recenzirani; recenzije so anonimne. Na osnovi 
pozitivnega mnenja recenzentov je članek uvrščen v objavo.

11. Za znanstveno korektnost vsebine prispevka in točnost podatkov odgo-
varja avtor.

12. Avtor je dolžan zagotoviti jezikovno neoporečnost besedil, ured-
ništvo pa ima pravico članke dodatno jezikovno lektorirati. Uredništvo 
posreduje avtorju prvo korekturo prispevka, ki jo mora vrniti uredništvo 
v roku treh dni; širjenje obsega besedila ob korekturah ni dovoljeno. 
Pri korekturah je treba uporabljati korekturna znamenja, navedena v 
Slovenski pravopis (1962), Slovenski pravopis 1. Pravila (1990). Drugo 
korekturo opravi uredništvo.

Dodatna pojasnila lahko avtorji dobijo pri članih uredništva.

Uredništvo SHS
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Editor's Instruction to Authors

1. Studia Historica Slovenica (SHS) is a periodical scientific publication 
published by the Historical association of Dr. Franc Kovačič and ZRI Dr. 
Franc Kovačič, Maribor, Slovenia. The publication publishes historical ar-
ticles and other humanistic and sociological articles that adjoin historical 
science. 

2. Studia Historica Slovenica is issued in three volumes a year. The first 
two volumes publish articles in Slovene language – with summaries in 
English, German, Italian, French or Russian language and abstracts in 
English. The third volume is also a foreign language volume, which is 
intended for publishing articles written by local and foreign authors in 
one of the world languages – with summaries and abstracts in Slovene 
language. 

3. An article (edited in Microsoft Word for Windows) must include at 
least 24 pages with 30 rows per page (app. 55.000–60.000 characters 
(no spaces)) and can include up to 40 pages with 30 rows per page 
(app. 100.000 characters (no spaces)). It must be written in the Times 
New Roman font, size 12 pt, with a spacing of 1,5 (footnote in the Times 
New Roman font, size 10 pt, with a spacing of 1). The authors should en-
sure that their contributions meet acceptable standards of language. 
 
The article must be sent by e-mail: 
 e-mail: uredništvo.shs@gmail.com; darko.fris@gmail.com

4. The author must submit the following data: name and surname, acade-
mic title, occupation, institution of occupation, its address, and e-mail. By 
submitting the article, the author ensures that the article has not yet been 
published and undertakes not to publish it elsewhere.

5. Picture material must be in the form of a digital copy (each picture 
separately) or in one of the following digital formats: JPG, TIF or PDF, pro-
vided with a subtitle and an indication of the source.
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6. Delivered article must be equipped with: a summary (60–75 lines), 
an abstract (6–10 lines) and key words. English or German translations 
of the abstract, summary, and keywords are also required.

 The summary must be understandable by itself, without reading the  
 article as a whole. In writing whole sentences must be used, less  
 known abbreviations and shortenings should be avoided. Summary  
 must contain the author's primary goal and the purpose of the article,  
 the reason why it was written and the description of research  
 tecniques (primary methodological principles).

 Key words must reflect the content of the article and must be adequate  
 to classification (UDK).

 The abstract must present the purpose of the article, its main  
 characteristics and the methodology of research work as well as the  
 most significant results and conclusions. 

7. The text of the article must be clear and intelligibly structured (chapter 
titles, sub-chapters) for the purpose of clear recognition of article's aim, 
work methods, results and conclusions. 

  Notes must be uniquely formed as footnotes, which can be contextual 
(author's comment) and bibliographical (source quotation, quoted litera-
ture). 
 
a. On first quotation, a bibliographical footnote must contain   
 an entire title or location: author's name and surname, title (review or  
 miscellany title when published in it), place and date of issue, pages  
 etc.: 
 
Example – monograph: Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski   
 samostan: ok. 1245–1782 (Celje, 2005), p. FROM–TO; 
Example – scholarly article: Darko Friš, "Banovinska konferenca   
 Jugoslovanske nacionalne stranke leta 1937 v Ljubljani", Zgodovinski  
 časopis 59, No. 1–2 (2005), p. FROM–TO; 
Example – newspaper article: (author), "Volitve v mariborski mestni   
 zastop", Slovenski gospodar, 27. 11. 1873, No. 48, p. FROM–TO; 
Example – miscellany: Vasilij Melik, "Vprašanje regij v naši preteklosti",  
 in: Regionalni vidiki slovenske zgodovine: zbornik referatov XXXI.   
 zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ed. Peter Štih and Bojan   
 Balkovec (Ljubljana, 2004), p. FROM–TO;  
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Example – website: Zürcher Wappenrolle – e.codices, http://www.e-  
 codices.unifr.ch/de/list/one/snm/AG002760, accessed: 14. 1. 2019 
 
On following quotations with the same reference logical shortenings are 
used  
(hereinafter: Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan, p. FROM–TO). 
(hereinafter: Friš, "Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne 
stranke", p. FROM–TO). 
 
b. While quoting archival sources, the archive must be stated: archive 
        (whole name on first quotation, on following quotations use a  
        shortening in brackets), name of fond or collection (signature, if  
        given), number of fascicle (box) and archival unit, address of quote  
        document. 
 
Example: Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, box 7, letter 
of  Davorin Trstenjak to Pavel Turner from Stari Trg, 7. 12. 1889.

8. An alphabetical list of SOURCES and LITERATURE should be added 
at the end of the article (example): 

 SOURCES (separately: primary sources, published sources, newspapers   
 and internet sources) 
 PAM – Pokrajinski arhiv Maribor, fond Pavel Turner, AŠ 7. 
 Perovšek, Jurij, Programi političnih strank, organizacij in združenj   
 na Slovenskem v času Kraljevine SHS (1918–1929), Viri 13 (Ljubljana,   
 1998). 
 Slovenski gospodar β– Maribor, years 1873–1888. 
 Zürcher Wappenrolle – e.codices, http://www.e-codices.unifr.ch/  
 de/list/one/snm/AG002760, accessed: 14. 1. 2019. 
 
 LITERATURE 
 Friš, Darko, "Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne   
 stranke leta 1937 v Ljubljani", Zgodovinski časopis 59, št. 1–2 (2005), p.   
 FROM–TO. 
 Melik, Vasilij, "Vprašanje regij v naši preteklosti", v: Regionalni   
 vidiki slovenske zgodovine : zbornik referatov XXXI. zborovanja   
 slovenskih zgodovinarjev, ur. Peter Štih in Bojan Balkovec (Ljubljana,   
 2004), p. FROM–TO. 
 Mlinarič, Jože, Studeniški dominikanski samostan: ok. 1245–1782   
 (Celje, 2005).
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9. Articles are reviewed; reviews are anonymous. An article is placed for 
publishing on the basis of reviewer's positive view. 

10. Author is responsible for the article's scientific content and accuracy of 
data.

11. The authors should ensure that their contributions meet acceptable 
standards of language. The Editorial Board reserves its right to further 
edit the articles. The. Editorial board sends the first correction back to 
the author, who has to return it in three days; enlargement of text while 
correcting is not permitted. While correcting corrective signs, as stated in 
the orthography, must be used. The editorial board performs the second 
correction.  

Additional explanations are available with the Editorial Board.

Editorial board of SHS


